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تسعى الدولة الى اشراك المواطن فى رؤية 

االصالح االقتصادى ايمانا منها بأن نجاح برنامج 

االصالح االقتصادى يتطلب مساندة ودعم المواطن 

وتفهمه لبنود الموازنة مما يزيد من المصداقية 

دولة والشفافية فى عرض التوجهات المالية لل

وذلك من خالل مبادرة حكومية لمشاركة 

المجتمع فى رسم السياسات المالية تتمثل فى 

االفصاح عن موازنة المواطن بصورة مبسطة 

إلتاحة المشاركة الفعالة لهم فى صنع القرار 

وتحديد اولويات االنفاق العام تفعيال لمبدأ 

المشاركة المجتمعية بما يحقق االهداف االجتماعية 

 .الستخدام االمثل للموارد الماليةمن خالل ا ويةوالتنم

وقد حظيت محافظة سوهاج باهتمام خاص من القيادة 

السياسية فى اطار االهتمام بتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات صعيد مصر حيث شرعت 

فى استكمال العديد من المشروعات التى توقف العمل بها نتيجة نقص الموارد المالية 

تنفيذ الكثير من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحية لتلبية  والشروع فى

احتياجات المواطنين الضرورية وبصفة خاصة فى القرى والمناطق النائية واالكثر احتياجا 

فى كافة القطاعات وهذا ما توضحه االرقام فى موازنة المحافظة خالل العام المالى 

ثالثة  (4350513)فاقه من موزانة المحافظة م حيث بلغت جملة ما  تم ان8102/8102

االف جنيه موزعة على كافة  513مليونا و وأربعمائة واحد وخمسون مليارات جنيه 

 .القطاعات

ومن هذا المنطلق كان اهتمامنا بنشر موازنة المواطن للعام المالى 

ترونية م على الموقع االلكترونى وصفحات التواصل االجتماعى للبوابة االلك8102/8102

لمحافظة سوهاج وصفحة المتحدث الرسمى للمحافظة لتكون متاحة لكافة افراد المجتمع 

السوهاجى لتيسير االطالع عليها مما يساعد المواطنين فى وضع خططهم المستقبلية لتلبية 

 .احتياجاتهم والنهوض بمحافظتهم سوهاج والدفع بها الى مستقبل افضل 

  "أحمد االنصاري / د"
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  افظة سوهاجمح

 والبحر  أسوان هي إحدى المحافظات المكونة إلقليم جنوب صعيد مصر بجانب كل من محافظات

 األقصر ، ومحافظةوقنا األحمر

  والواقعة اآلن في  أبيدوس المحافظة الي العصور القديمة حيث كانتيمتد تاريخ

والذي يجمع  نارمر أو الملك مينا ,في عصور االسر االربعه األوليلمصر عاصمة البلينا مركز

لمصر  العثمانيين أثناء حكم،معظم المؤرخين على أنه أول موحد لمصر خالل العصور القديمة 

أو  الصعيد تحولت المنطقة التي تقع عليها المحافظة اآلن الي والية خاصة كانت تسمي والية

حاضرة المحافظة في العصور الوسطي مع  جرجا وكانت عاصمتها مدينة جرجا والية

وعند تقسيم مصر الي مديريات تسمت بمديرية جرجا وظلت على ذلك االسم  محمد علي حكم

بعد نقل مقر المديرية إليها  سوهاج رغم نقل مقر المديرية إلى سوهاج والتي تحولت الي مدينة

تحولت المديرية الي محافظة وسميت باسمها  0291وفي قانون اإلدارة المحلية الصادر عام 

 .الحالي

 الموقع

  كم  39٤) وأسوان  القاهرة في منتصف المسافة تقريبا بين( سوهاج)تقع عاصمة المحافظة

 (. كم عن أسوان 308عن القاهرة و 

 التقسيم االداري 

  قرية  8٤1قرية رئيسية،  50، احياء  4مدينة،  00، تضم  مركز 00تتكون المحافظة من

 ونجع  ةعزب 05٤3تابعة، باإلضافة إلى 

 :المساحة 

  كيلو متر،  85-09كم وبعرض من  085وتمتد بطول  8كم 00802815مساحتها الكلية

من % 0585كيلو متًرا مربعا، بنسبة تبلغ حوالي  0٤4885وتبلغ المساحة المأهولة نحو 

  .إجمالي مساحة المحافظة

 : السكان 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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  م8102نسمة تقديرى يناير  5024190يبلغ عدد سكانها 

 :المناخ 

 وهاج، كباقي محافظات الصعيد، بالمناخ الصحراوي الجاف حيث ترتفع درجة تتميز محافظة س

 (ليال)وتعتدل شتاًء ( نهاًرا)الحرارة في الصيف 

 :اهم المحاصيل 

 حيث تحتل المركز الثاني بعد  قصب السكر من أهم المحاصيل الزراعية التي تزرع فيها

  .قنا محافظة

 : التعليم 

 العلوم  –الصيدلة  –بيطري ال –الطب البشري ) كلية  05يوجد بها جامعة سوهاج وتضم عدد– 

 –التربية  –التعليم الصناعي  –الهندسة  –االثار  –االداب  –الحقوق  –التجارة  –التمريض 

( اللغة العربية  –البنات )كلية  8وجامعة االزهر ( االلسن-الزراعة –التربية الرياضية 

 معاهد متوسطة  5معاهد عليا وعدد  4باالضافة الي عدد 

 :ي للمحافظة العيد القوم

  أبريل من كل عام تخليدا لذكرى انتصار أهالي  01تحتفل محافظة سوهاج بالعيد القومي يوم

 .مركز جهينة على الحملة الفرنسية

 مقومات االستثمار 

  وهو ثاني أكبر المطارات على مستوى مصر الدولي تمتلك المحافظة مطار سوهاج 

 والحجر ومعدن الكالسيت والرخام طفلةوجد بمحافظة سوهاج كميات هائلة من خام الي 

 .والحجر العيسوي والرمل الجيري

 كصناعة  وبعض الحرف الغزل والنسيج وصناعة الصناعات الغذائية ها عدد منب

 والحرير والكليم والسجاد والنسيج اليدوي األثاث

  المنطقة الصناعية بحي الكوثر )مناطق صناعية وهي( 3)ويتواجد على أرض المحافظة عدد

المنطقة الصناعية باألحايوه شرق -فدان 200المنطقة الصناعية غرب طهطا  -فدان 911

 فدان 0129المنطقة الصناعية بغرب جرجا -فدان 851

 فدان بمنطقة  52ع الصناعي للصناعات الصغيرة على مساحة كما يتواجد أيضاً مشروع المجم

 كما يوجد بجرجا مصنع السكر والتقطير الذي.وحدة إنتاجية ٤81الكوثر الصناعية ويتكون من 

الموالس  وينتج العديد من المنتجات الحيوية منها السكر والعسل األسود والخشب الحبيبى 

 .صناعة العطور وغيرها ويدخل في

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%85
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 السياحة

  تمتاز محافظة سوهاج بتنوع مناطق الجذب السياحي بها بين القديم والحديث، ومن أشهر هذه

بيت خالف توجد واحدة من . مقابر لبعض ملوك األسرتين األولى والثانية في الجعاب: المناطق

أبيدوس المركز الرئيسي لعبادة أوزيريس . أكبر مصاطب كبار الدولة في عهد الملك زوسر

وتضم معبد سيتى األول وهو المعبد . ات القدسية الكبيرة عبر التاريخ المصريوالمدينة ذ

جبل الهريدي يضم مجموعة من المقابر الصخرية من . الوحيد المسقوف بأكمله في مصر

 .أتربيس من المواقع األثرية والسياحية األخرى بالمنطقة.الدولتين األولي القديمة والحديثة

باالضافة الي االثار االسالمية  .قرية الكوثر السياحيةو أخميم  وادي بير العين .الحواويش

ميرت  يوجد بها تمثال الملكة أخميم ومدينة .معبد أبيدوس يوجد البلينا وبمدينةوالقبطية 

 الخ1111رمسيس الثاني ابنة آمون

 الثقافة

  مكتبة عامة 02بيوت ثقافة ويوجد بالمحافظة  01قصور،  5عدد قصور الثقافة  

 :االعالم 

 ومدينة المراغة ولد بها الشيخ المراغي. رائد التعليم عة الطهطاويرفا ولد طهطا وفي مدينة. 

ولد بها  المنشاة ومدينة محمد سيد طنطاوي ينتمي إليها فضيلة شيخ األزهر طما ومدينة

علي  الشيخ،ومحمود صديق المنشاوي محمد صديق المنشاوي وابناه صديق المنشاوي الشيخ

 .جرجا ،جورج سيدهم الفنان، .نجع النجار الشيخ إبراهيم حسن النجاري،، .بلصفورة ،يوسف

 .جهينة جمال الغيطانى األديب، .سوهاج ،عاطف الطيب المخرج، المنشأة ،حمدي أحمد الفنان،

محمد النبوي ، محمد عبد المطلب واصل الشاعر، .أخميم مامصي،األديب عبد العال الح،

الثقافة وزير  محمد عبدالحميد رضوان الوزير، .جرجا األسبق، وزير الصحة المهندس،

الوزير يونس المصري،  البلينا ،الحالى الوزير عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، .األسبق

ء المحافظة والسفراء الي المحافظين من ابنا باإلضافة، جرجا الحالى  وزير الطيران المدني

 الخ 111واساتذه الجامعات والمفكرين 

 
 

 

 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9_(%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_(%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8_(%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
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 موازنة المواطن
 8102/8102للعام المالى 

 

 :رؤية المحافظة
محافظة رائدة تستطيع أن تكون ضمن أحسن محافظات الجمهورية نمو 

من خالل االستخدام االمثل للموارد  8181/8141اقتصادى بحلول العام المالى 

 .محافظة المالية لل

 

 :رسالة المحافظة 
ادارة الموارد المالية وتعظيمها لتحقيق االستقرار والنمو االقتصادى 

كمة فعالة لالتفاق المالى ووتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق ح

 .واالستدامة المالية

 

 :الهدف 
بط االنفاق وتنمية وتعظيم حصيلة موارد تنسيق الموازنات وترشيد وض

 . والتنمويةبما يحقق االهداف االجتماعية  المحافظة
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  8102/8102موازنة مواطن 
  التكلفة بأالف جنيه     المائية والرى الموارد  ماتم انفاقة فى مجال (0

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات
 جملة قروض المحلية  التكلفة

 4111 1 4111 0 وان العاميجملة الد

 44511 1 44511 3 مصلحة الرى

 85111 1 85111 0 لميكانيكا والكهرباءمصلحة ا

 09111 9111 01111 0 ات الخدميةئالهي

 ٤٤511 9111 ٤0511 ٤ جملة المنصرف

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 التكلفة بأالف جنيه      المعدنيةفى مجال البترول والثروة  إنفاقه مت ام (8

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات
 جملة قروض المحلية  التكلفة

 2211 1 2211 4 مصر للبترول

 3851 1 3851 4 للبترول تعاونيةالالجمعية 

 ٤5 1 ٤5 0 الغازات البترولية

 04085 1 04085 ٤ جملة المنصرف

 
 
 
 
 
 

 المائية والرىالموارد  مشروعات نسبة 

 

 تكلفة المشروعات باأللف جنيه

 

 المعدنيةعدد مشروعات البترول والثروة 

 

 تكلفة المشروعات باأللف جنيه
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 ماتم انفاقة فى مجال النقل   (3

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات
 جملة قروض التكلفة المحلية

الهيئة العامة للطرق والكبارى 

 والنقل الرى
5 021111 1 021111 

 ى مجال التموين والتجارة الداخلية ماتم انفاقة ف  (4

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات
 جملة قروض التكلفة المحلية

 3111 1 3111 0 مديريه التموين بسوهاج

 مقارنة بين مشروعات النقل ومشروعات التموين

 

 

 

 

 

 

 
 

 ماتم انفاقة فى مجال االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية   (5

 الجهة التابعة
عدد 

 مشروعاتال
 جملة قروض التكلفة المحلية

 01٤511 ٤511 011111 8٤ ديوان عام االسكان

 0411٤3 1 0411٤3 0 صندوق االسكان االجتماعى

الهيئة القومية "الهيئات الخدمية 

 "لمياة الشرب والصرف الصحى
22 350٤13 1 350٤13 

 381111  381111 8 تياالعشوائصندوق تطوير 

 435310  435310 2 دةمدينة سوهاج الجدي

 835255 1 835255 2 مدينة اخميم الجديدة

 0٤11943 ٤511 0924043 035 جملة المنصرف

 تكلفة المشروعات باأللف جنيه

 

 مشروعات ال نسبة عدد 

 
 

 تكلفة المشروعات باأللف جنيه
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 االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةات عدد مشروع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التكلفة

 بااللف جنيه

 

 

 
 

 

 
 الصحة والسكان  ماتم انفاقة فى مجال  (6

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات
 التكلفة المحلية

موارد ومصادر 

 رأسمالية اخرى
 جملة

 412893 00٤93 829511 04 العام الديوان

 52111 1 52111 0 مستشفى سوهاج التعليمى

 49٤893 00٤93 455511 03 جملة المنصرف

 
 
 
 
 

 الصحة والسكانعدد مشروعات 

 

 تكلفة المشروعات باأللف جنيه
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 االوقاف ماتم انفاقة فى مجال (7

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات
 جملة قروض التكلفة المحلية

 08215 1 08215 3 لمديرية االوقافالديوان العام 

 ة فى مجال القوة العاملة ماتم انفاق (2

 جملة قروض التكلفة المحلية عدد المشروعات الجهة التابعة

 011 1 011 0 (مراكز التدريب)مديرية القوى العاملة 

 ماتم انفاقة فى مجال التعليم العالى  (2

 جملة قروض التكلفة المحلية عدد المشروعات اسم المشروع

 041511 1 041511 03 جامعة سوهاج

 انفاقة فى مجال التربية والتعليم والتعليم الفنى ماتم  (01

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات
 التكلفة المحلية

موارد ومصادر 

 راسمالية اخرى
 جملة

 003125 1 003125 4 مديرية التربية والتعليم

 419283 1 419283 ٤ الهيئة العامة لالبنية التعليمية

 380102 1 380102 01 جملة المنصرف

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 التربية والتعليم والتعليم الفنىعدد مشروعات 

 

 تكلفة المشروعات باأللف جنيه
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 ماتم انفاقة فى مجال التنمية المحلية  (00

 الجهة التابعة
عدد 

 المشروعات

التكلفة 

 المحلية
 قروض

موارد ومصادر 

 راسمالية اخرى
 جملة

 053215 4529 99811 25102 09 تحسين البيئة

مد وتدعيم شبكات 

 الكهرباء واالنارة
05 84224  1 1 84224 

 99883 5541  1 91923 2 كبارى وانفاق

 49230 4319  1 44545 05 االمن واالطفاء والمرور

تدعيم احتياجات الوحدات 

 المحلية
09 41409 000411 8٤58 033492 

 34244 3824  1 42551 05 رصف طرق

 0٤114 1  1 0٤114 5 القرى االكثر احتياجا

 32٤15٤ 0255٤ 0٤٤511 821111 21 جملة المنصرف

 
 عدد مشروعات التنمية المحلية
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 تكلفة المشروعات باأللف جنيه
 

 
 

 ماتم انفاقة فى مجال التضامن االجتماعى  (08

 جملة التكلفة المحلية عدد المشروعات الجهة التابعة

 8821 8821 ٤ سوهاجباالجتماعى التضامن  مديرية 

 ماتم انفاقة فى مجال الشباب والرياضة (03

 التكلفة المحلية عدد المشروعات الجهة التابعة

 911 0 الشباب مديرية

 551 0 مديرية الرياضة

 0051 8 جملة المنصرف

 
 
 
 

 

 
 

  

 عدد مشروعات الشباب والرياضة

 

 تكلفة المشروعات باأللف جنيه
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 االزهرالشريف ماتم انفاقة فى مجال (04

 التكلفة المحلية عدد المشروعات الجهة التابعة

 388٤1 0٤ االدارة العامة لالزهر والمعاهد

 0٤11 0 جامعة االزهر

 342٤1 02 جملة المنصرف

 

 

 األزهر الشريفعدد مشروعات   

 

عات باأللف جنيهتكلفة المشرو  
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 ة على القطاعات   موازنة المحافظة موزع
 التكلفة بااللف جنيه                        

 اسم القطاع م

عدد 

ت
عا

و
شر

الم
 

التكلفة 

 المحلية
 قروض

موارد 

ومصادر 

 اخرى

 جملة

 ٤٤511 1 9111 ٤0511 ٤ الموارد المائية والرى  0

 04085 1 1 04085 ٤ البترول والثروة المعدنية   8

 021111 1 1 021111 5 النقل 4

 3111 1 1 3111 0 التموين والتجارة الداخلية  3

5 
االسكان والمرافق 

 والمجتمعات العمرانية 
035 0924043 ٤511 1 0٤11943 

 49٤893 1 00٤93 455511 03 الصحة والسكان 9

 08215 1 1 08215 3 االوقاف ٤

 011 1 1 011 0 القوى العاملة  2

 041511 1 1 041511 03 التعليم العالى  2

01 
 التربية والتعليم 

 والتعليم الفنى 
01 380102 1 1 380102 

 32٤15٤ 0255٤ 0٤٤511 821111 21 التنمية المحلية  00

 8821 1 1 8821 ٤ التضامن االجتماعى  08

 0051 1 1 0051 8 الشباب والرياضة  04

 342٤1 1 1 342٤1 02 االزهر الشريف 03

 4350513 0255٤ 818٤93 4882024 485 االجمالى
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 القطاعالمشروعات حسب  عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكلفة المشروعات حسب مصادر التمويل
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 التنمية احمللية  إمجاليات مامت انفاقه فى جمال
 موزعة على مراكز احملافظة حسب برامج اخلطة االستثمارية

 التكلفة بأالف جنيه 
 

  
 
 طما

 مشروع ( 9)

  04221بتكلفة 

 

 طهطا
 مشروع ( 9)

  09811بتكلفة 

 

 

 

 

 

 ساقلته
 مشروع ( ٤)

  0٤٤20بتكلفة 

 جهينة
 مشروع ( 5)

  2911بتكلفة 

 

 المراغة
 مشروع ( 9)

  012٤1بتكلفة 

 سوهاج
 مشروع ( 88)

  58839بتكلفة 

 

 المنشاه
 مشروع ( ٤)

  02٤٤0بتكلفة 

 اخميم
 مشروع ( 5)

  00٤51بتكلفة 

 

 جرجا
 مشروع ( 5)

  08111بتكلفة 

 

 البلينا
 مشروع ( 9)

  00951بتكلفة 

 دارالسالم
 مشروع ( ٤)

  2524بتكلفة 

 الديوان 
 مشروع(  2)

  413٤09بتكلفة 
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 التكلفة بأالف جنيه 

 المراكز

 تحسين البيئة 
مد وتدعيم شبكات 
 الكهرباء واالنارة 

كبارى وانفاق 
 ومعديات وعبارات 

االمن واالطفاء 
 والمرور 

 تدعيم احتياجات
 الوحدات المحلية 

 رصف طرق
القرى االكثر 

 احتياجا
 االجمالى العام
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 التكلفة 

 304716 8 0 0 2000 1 113300 2 20500 1 56444 1 1000 1 111472 2 الديوان العام 

 11900 5 0 0 2500 1 3000 1 400 1 0 0 1000 1 5000 1 حى شرق 

 18800 6 0 0 3000 1 3000 1 1000 1 1500 1 1100 1 9200 1 حى غرب 

 5700 5 0 0 2000 1 700 1 200 1 0 0 1300 1 1500 1 حى الكوثر 

 15846 6 0 0 6063 1 2800 1 750 1 1000 1 2800 1 2433 1 سوهاج 
 اجمالى 
 52246 22 0 0 13563 4 9500 4 2350 4 2500 2 6200 4 18133 4  م سوهاج

 11750 5 0 0 2200 1 4000 1 1000 1 0 0 2000 1 2550 1 اخميم 

 11650 6 0 0 2900 1 3000 1 500 1 250 1 600 1 4400 1 البلينا 

 10870 6 0 0 2800 1 1540 1 1050 1 680 1 3000 1 1800 1 المراغة 

 18771 7 4003 1 1120 1 2498 1 1000 1 2750 1 1000 1 6400 1 المنشاه 

 8583 7 2000 1 1500 1 2500 1 300 1 300 1 1283 1 700 1 دار السالم 

 12000 5 0 0 6300 1 2500 1 1500 1 0 0 900 1 800 1 جرجا 

 8600 5 0 0 2000 1 1500 1 2300 1 0 0 1400 1 1400 1 جهينه 

 17791 7 4000 1 3300 1 1300 1 1341 1 3300 1 2000 1 2550 1 ساقلتة 

 13880 6 2000 1 3650 1 1230 1 3100 1 0 0 1800 1 2100 1 طما 

 16200 6 5000 1 2500 1 1500 1 2000 1 0 0 2700 1 2500 1 طهطا 

 اجمالى 
 487057 90 17003 5 43833 15 144368 16 36941 15 66224 8 23883 15 154805 16  حافظةالم

 


