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 وحدة الالمركزية المالية إنشاء الهدف من

هو من كتب األمين العام وتتبع لمونشر السياسات ضع وتنسيق لو  في مركز الوزارةإنشاء وحدة الهدف من 
 :إعداد واجل 

 .عند تأسيس مجالس المحافظات المتعلقة بالموازنةضمان االنتقال السلس وتنفيذ األدوار المالية و  -1
 .دائرة الموازنة العامةو ضمان التنسيق والتواصل وبناء القدرات في المديريات المعنية في وزارة المالية  -2
 ومسؤولياتهم.دوارهم ألتنفيذ الفعال المحافظات على ال بناء القدرات في -3

 

 وحدة الالمركزية المالية مهام
 

 المالية ليتم اعتمادها في األردن. لالمركزية والتعليمات الناظمةسياسات الإعداد ونشر جميع  -1
، وتوفير اللغة التعديلتطوير أو التطلب تقد  التياألثر المالي  ذات األنظمة والقوانين تحديد -2

 المقترحة.
 اوجهتقديم التوصيات حول تحديد للمساعدة في  المحافظات وتحليلهاعلى مستوى جمع البيانات  -3

 التي يمكن نقلها إلى المحافظات. االنفاق
 التمويل. معادلةتحديد وتعديل معايير في شاركة مع دائرة الموازنة العامة الم -4
وموازنة المحافظة محافظة ال)مجلس  لتحديد سقوف المحافظاتالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة  -5

دارة المحافظة، وتكاليف التشغيل الرأسمالية   اوجه تحديد عندما يتمدارة محافظة اإلضافية إلوا 
 (.االنفاق

 المعنيةالوزارات  /التنسيق مع مجالس المحافظات والمحافظات / المديريات المالية في المحافظات -6
 قضايا الالمركزية المالية. حول جميع

قضايا الالمركزية المالية، وتنسيق جميع داخل وزارة المالية حول كافة  الالعمل كنقطة االتص -7
 األنشطة.
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بالتنسيق مع دائرة ة والمحافظات والوزارات المعنية متابعة تنفيذ الالمركزية المالية في مجلس محافظ -8
 الجهات المعنيةالموازنة العامة، وغيرها من 

تحديد نقاط الضعف والتهديدات في مجالس المحافظات والمحافظات خالل تنفيذ الالمركزية المالية  -9
صدار التقارير  ومجاالت التحسين من أجل سد الفجوة والتخفيف من  اتالتوصي التي تتضمنوا 
 .عند التنفيذ المخاطر المحتملة

 وتحديد مجاالت التحسين.والتطبيق مراقبة التعاون بين مختلف الجهات المعنية أثناء التنفيذ  -11
 يخص الالمركزية المالية. المعنية،فيما برامج بناء القدرات في المحافظات والوزارات اقتراح  -11
 سقوفالتمويل لتخصيص  على معادلةتحديث التطوير و ادخال المزيد من المع مرور الوقت،  -12

 ظة.كل محافلاإلنفاق  اوجهأفضل بشكل  المحافظات التي تعكس موازنة
 هيكل وحدة الالمركزية المالية

تلعب الوحدة دورا استراتيجيا في تنفيذ الالمركزية المالية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة والمحافظات 
وصالحياتها من القيام بالمهام  ادوره تبرزوحدة بطريقة تصميم ال االمر الذي يتطلب. ذات العالقة والوزارات

االمر الذي من مباشرة إلى األمين العام.  تقوم الوحدة برفع تقاريرها، وبالتالي فمن المستحسن أن المناطة بها
وتبين مدى التزام الوزارة الالمركزية المالية  تقودأن الوزارة ،بجهات المعنية االخرىللإشارة مهمة  شأنه ارسال

 في تنفيذ ودعم قانون الالمركزية.
الالمركزية الماليةيكل التنظيمي لوحدة اله  
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