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كلمة رئي�س الوزراء

�سمن عملية اال�سالح ال�سامل التي يقودها جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني منذ توليه مقاليد احلكم، تركزت 

الر�ؤية امللكية ال�سامية على توجيه احلكومات املتعاقبة اىل اهمية اعطاء القوة ل�سوت املواطنني يف املحافظات للم�ساركة 

يف �سنع القرارات، من خالل   تطبيق نهج الالمركزية �متكني املجتمعات املحلية من حتديد احتياجاتها التنموية.

�كخطوة هامة على تقرير حتقيق هذه الر�ؤية، ال بد اأن يكون لكل حمافظة جمل�س حمافظة منتخب انتخابا مبا�سرا من 

قبل املواطنني القاطنني يف تلك املحافظة ليقوم هذا املجل�س اىل جانب املجال�س املحلية �البلدية يف املحافظات بتحديد 

اال�لويات التنموية ملحافظاتهم ���سع اخلطط �الربامج املتعلقة بها بدال من اقت�سار هذه املهمة على �سانع القرار يف 

املركز، فاملواطنون يف املحافظة اأدرى مب�ساحلهم �اأقدر على حتديد احتياجاتهم. اإن تطبيق مفهوم الالمركزية ميثل 

نقطة حتول هامة للمملكة، اإذ �سن�سهد زيادة امل�ساركة ال�سعبية يف عملية �سنع القرار �حت�سني قدرة املحافظات يف دفع عجلة التنمية املحلية �التخطيط 

مل�ستقبل اأف�سل، كما �ستكون املحافظات من خالل جمال�سها املنتخبة م�ساءلة اأمام املواطنني �اأمام احلكومة املركزية �مبا ي�سهم يف تقوية اأ�س�س املتابعة 

�التقييم للم�ساريع �الربامج املنفذة �التي ت�ستهدف حت�سني اخلدمات املقدمة للمواطنني.

��سيتم تطبيق الالمركزية من خالل خطة مق�سمة اإىل مراحل ي�ستغرق تنفيذها العديد من ال�سنوات، يرافقها اجراء مراجعة �ساملة �تطوير للقوانني 

املوازنات  �تنفيذ  اعداد  �اليات  الوطنية  �اال�لويات  ترتيب االهداف  �اعادة  املحافظات،  املهام �اخلدمات احلكومية اىل  �نقل بع�س  �الت�سريعات، 

�الرقابة عليها، ا�سافة اىل ان�ساء هيكليات ادارية ت�ساعد يف عملية التطبيق، �ايجاد منرب لتعميق �تعزيز م�ساركة املواطنني يف �سنع القرار التنموي 

على امل�ستوى املحلي. �بطبيعة احلال فان ذلك ي�ستوجب من احلكومة اتخاذ خطوات جادة �مدر��سة �التخطيط �التن�سيق بال�سكل االأف�سل ل�سمان 

االنتقال ال�سل�س اإىل الالمركزية لتجنب اأي اإرباك اأ� تعطيل للخدمات التي تقدمها احلكومة اىل املواطنني. 

�ك��خ��ط��وة ه��ام��ة ع��ل��ى ه���ذا ال��ط��ري��ق، ق��ام��ت احل��ك��وم��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة بت�سكيل ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ج��ان ال���وزاري���ة �ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��و���س��ع ال��ت�����س��ورات 

ي��ل��ي: م���ا  اىل  خ��ل�����س��ت  ال��الم��رك��زي��ة  لتطبيق  ال���الزم���ة  امل��ت��ط��ل��ب��ات  لتحقيق  �االج���رائ���ي���ة  �ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  �االط�����ر   �امل���ق���رح���ات 

 

اإقرار قانون الالمركزية الذي مت مبوجبه اإجراء اأ�ل انتخابات جمال�س حمافظات يف 15 اآب 2017.. 1

اإعداد االأنظمة الالزمة لدعم تطبيق قانون الالمركزية )النظام الداخلي ملجال�س املحافظات، النظام املعدل لنظام الد�ائر االنتخابية ملجال�س . 2

املحافظات �النظام املايل ملجال�س املحافظات(.

اعداد عدد من االأدلة الالزمة مل�ساعدة املحافظات يف تاأدية مهامها )دليل اإجراءات تطوير اأدلة االحتياجات �اخلطة التنموية ال�سنوية للمحافظة، . 3

 �دليل اإعداد موازنات املحافظات( �يجري العمل حاليا على ا�ستكمال ما تبقى من االأدلة ال�سر�رية ذات العالقة بتنفيذ املوازنة �الرقابة عليها.

ان هذه االجنازات على اأهميتها ما هي اال خطوة على الطريق نحو تطبيق الالمركزية يف االردن، ��ستوا�سل احلكومة عملها نحو التو�سع يف تطبيق هذا 

املفهوم خالل ال�سنوات القادمة، �مبا يتوافق مع اجلهود املبذ�لة يف تعزيز قدرة املحافظات يف جمال التخطيط التنموي �ادارة املوارد.

متثل هذه الورقة خارطة الطريق �ر�ؤية احلكومة لتنفيذ مفهوم الالمركزية املالية ب�سكلها ال�سامل خالل ال�سنوات القادمة، �تنبع اأهميتها يف توفري 

املعلومات الالزمة للمواطنني لتمكينهم من ابداء الراأي �م�ساركة احلكومة يف عملية التخطيط لتطوير هذا املفهوم ح�سب ر�ؤية �تطلعات جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين بن احل�سني.  

د. هانــي امللقــي
  رئي�س الوزراء
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كلمة وزير املالية

يف ظل الواقع االقت�سادي املتغري، �ا�ستنادا اىل التجارب العاملية املثلى التي ت�ستهدف تعزيز التنمية مبفهومها ال�سامل، 

فان اإدارة العمليات التنموية ال تنح�سر يف املركز، �ال بد من ا�سراك املواطنني يف خمتلف مناطقهم يف عمليات التخطيط 

التنموي �حتقيق االأهداف املر�سومة على امل�ستويني املحلي �الوطني. 

 لقد بات الوقت مالئمًا النتقال اململكة اإىل نظام المركزي يلبي متطلبات احلوكمة على ال�سعيدين الوطني �املحلي �يعزز 

اهداف اخلطة  اأبرز  اأحد  يعترب  �هذا  املحافظات،  م�ستوى  على  التنموي  القرار  �سنع  عملية  املواطنني يف  م�ساركة  من 

الع�سرية احلكومية للتحفيز االقت�سادي للعقد القادم، �الذي ت�سمن دعم تطبيق الالمركزية �تعزيز م�ساركة املجتمعات 

املحلية يف اعداد �تنفيذ املوازنة العامة للد�لة �ب�سكل متكامل مع منظومة ال�سيا�سات االقت�سادية الكلية. ��سريتب هذا 

على �زارة املالية مزيدًا من اجلهود املكثفة لالنتقال من اعداد �تنفيذ املوازنة العامة للد�لة �الرقابة عليها من املركز اىل حمافظات اململكة املختلفة.

2015  �االنظمة �التعليمات ال�سادرة مبوجبه باال�سافة اىل م�سوؤ�ليات �زارة املالية يف ادارة املال  اإقراره �سنة   يعترب قانون الالمركزية الذي مت 

ال�سري يف تطوير �حتديث  ت�سريع  املالية  �زارة  رتبت على  �التي  اململكة،  املالية يف  الالمركزية  نحو تطبيق  االأ�سا�سية لالنطالق  العمل  ركائز  العام 

انظمة االدارة املالية احلكومية �الت�سريعات �التعليمات �االأدلة �االجراءات ذات العالقة، ��ستاأخذ الوزارة على عاتقها كل ما يلزم الدارة هذا التغيري 

�مواجهة هذا التحدي من خالل بناء القدرات نحو تطبيق الالمركزية  املالية، �اعادة هند�سة نظم العمليات املالية �ن�سر املعرفة �التاهيل �التدريب 

للكوادر الب�سرية  العاملة يف املجال املايل حتى تتمكن املحافظات من تخطيط �تنفيذ موازناتها بفاعلية �ح�سب اخلطط املر�سومة،  �مبا يكفل ت�سهيل 

تطبيق الالمركزية املالية بنجاح.

�قد متكنت الوزارة �من خالل اللجنة التنفيذية لالمركزية - املحور املايل من تنفيذ عدد من املتطلبات الهامة التي �ستمهد الطريق نحو تطبيق 

الالمركزية املالية يف اململكة، لعل من اأبرزها ما يلي:

اإعداد اأدلة حول اإعداد م�ساريع املوازنات على م�ستوى املحافظات. •

��سع اأ�س�س حتديد �سقوف موازنات املحافظات ال�سنوية �اآليات التنفيذ �الرقابة �املتابعة. •

اعداد خارطة طريق )�رقة ال�سيا�سات( لتطبيق الالمركزية املالية يف اململكة. •

�ت�سعى �زارة املالية من خالل هذه الورقة اإىل اإلقاء ال�سوء على ر�ؤية احلكومة ب�ساأن الالمركزية املالية �اىل ر�سم خارطة الطريق نحو تطبيقها، �اىل 

حتديد املجاالت التي �سركز عليها الوزارة خالل املرحلة القادمة لتتمكن �بالتعا�ن مع املوؤ�س�سات الر�سمية االأخرى من تطبيق نهج الالمركزية املالية 

بنجاح يف املحافظات. 

 �اذ تدرك الوزارة حداثة عهد الالمركزية يف اململكة �اأهمية حمور الالمركزية املالية فيها �الذي ينبغي اأن يتم تنفيذه على مراحل زمنية، لرى اأن 

هذه الورقة توفر للمواطنني �املعنيني �اجلهات املانحة معلومات حول ر�ؤية احلكومة �توجهاتها فيما يتعلق بتطبيق مفهوم الالمركزية املالية �سمن 

االإطار الكلي لالمركزية.

�يف اخلتام تتطلع �زارة املالية اىل تز�يدها مبالحظاتكم �اآرائكم حول االأفكار الواردة يف هذه الورقة، موؤكدين على ايالء هذه املالحظات االأهمية 

القرار  الثاين بن احل�سني بزيادة م�ساركة كافة املواطنني يف �سنع  الكافية، �ساعني من �راء ذلك اىل حتقيق ر�ؤى �تطلعات جاللة امللك عبد اهلل 

التنموي على م�ستوى حمافظات اململكة.

وزيـــر املاليـة
عمر ملح�س
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امللخ�ص التنفيذي
مقدمة امللخ�س 

ارتفع عدد املواطنني االردنيني خالل العقد املا�سي بن�سبة 40.3 % من 4.71 مليون ن�سمة يف العام 2004 اإىل 6.61 مليون ن�سمة يف العام 2015، مما 

فر�س �سغوطًا على احلكومة لال�ستجابة الحتياجات املواطنني يف خمتلف حمافظات اململكة، �من جهة اأخرى ي�سري التفا�ت يف االإنفاق الراأ�سمايل 

بني املحافظات االثنتي ع�سرة اإىل �سر�رة حتقيق املزيد من العدالة يف توزيع املوارد �الرقي بالو�سع االإن�ساين لتحقيق الرفاه �االإ�ستقرار �التطور مبا 

يتوافق مع احتياجاته �اإمكانياته االقت�سادية �االجتماعية �الفكرية. �مع اإقرار قانون الالمركزية يف كانون االأ�ل عام 2015، بداأت اململكة مرحلة 

جديدة من االإ�سالح ال�سيا�سي �االقت�سادي لتح�سني تقدمي اخلدمات العامة جلميع املواطنني. �تعد انتخابات جمال�س املحافظات التي مت اإجرا�ؤها يف 

15 اآب 2017 اخلطوة االأ�ىل نحو تطبيق الالمركزية �مبا ين�سجم مع متطلبات قانون الالمركزية رقم 49 ل�سنة 2015.  

ت�سعى احلكومة اإىل تطبيق الالمركزية لتحقيق م�سلحة املواطنني يف املقام االأ�ل، �كخطوة اأ�ىل، قامت احلكومة بت�سكيل جلنة �زارية �جلنة تنفيذية 

لالمركزية انبثق عنها �سبع جلان تغطي كافة املحا�ر املطلوبة لتطبيق الالمركزية:

حمور الت�سريعات. 1

حمور الهياكل املوؤ�س�سية �التنظيمية �االأدلة �االإجراءات . 2

حمور القدرات املوؤ�س�سية . 3

حمور املالية. 4

حمور التنمية املحلية �اخلدمات. 5

حمور التوعية . 6

حمور تكنولوجيا املعلومات. 7

اآلية جديدة ل�سنع القرار على م�ستوى املحافظات اإذ �ستتوىل املحافظات مهام التخطيط �اإقرار امل�ساريع التنموية ح�سب  يقدم قانون الالمركزية 

االأ�لويات �اعداد �اإقرار موازنات املحافظات.

�امل�ساريع على  الربامج  تنفيذ  لها  يت�سنى  �االإدارية حتى  املالية  ال�سالحيات  املزيد من  اإعطاء املحافظات  الوقت، �ستهدف الالمركزية اىل  مبر�ر 

م�ستوى املحافظة �تقدمي خدمات حكومية خمتارة. ��سي�سبح تركيز املجل�س التنفيذي للمحافظة على التاأكد من اأن املديريات التنفيذية يف املحافظة 

ت�ستجيب �تنفذ االأ�لويات �الربامج املحددة من قبل جمل�س املحافظة.

نقل  �سيتم  حيث  �فاعلية.  بكفاءة  املحافظات  يف  املالية  الالمركزية  اإدارة  ل�سمان  رئي�س  بد�ر  املالية  �زارة  ا�سطالع  الالمركزية  تطبيق  يتطلب 

امل�سوؤ�ليات �ال�سالحيات املالية اإىل املحافظات لت�سبح م�سوؤ�لة عن تخطيط �اعداد املوازنات �تنفيذها املوازنات تدريجيًا �الرقابة عليها �متابعة 

عملية تنفيذ امل�ساريع.

يكمن الهدف الرئي�س من هذه الورقة يف حتديد املنهجية التي �ستتبعها احلكومة يف تطبيق الالمركزية املالية يف حمافظات اململكة.

تغيري اأدوار احلكومة

اإىل املحافظات �بطبيعة احلال فان هذا �سيتطلب  �سيتم نقل بع�س االأد�ار املتعلقة بالتخطيط اال�سراتيجي �الرقابة �التنفيذ تدريجيًا من املركز 

اجراء بع�س التغيريات على د�ر احلكومة املركزية يف عملية تخطيط �تنفيذ الربامج �امل�ساريع �تقدمي اخلدمات احلكومية.

االإطار  املالية، �يف هذا  الناجتة عن تطبيق الالمركزية  التغريات  يلزم ملواكبة  باإجراء ما  العامة،  املوازنة  بالتعا�ن مع دائرة  املالية  ��ستقوم �زارة 

الوزارات  قدرات  �بناء  عليها  �اال�سراف  املالية  الالمركزية  اأن�سطة  كافة  تن�سيق  اأجل  من  املالية  �زارة  يف  املالية  الالمركزية  �حدة  ا�ستحداث  مت 
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�املحافظات يف جمال الالمركزية املالية. 

ال�سيا�سات �اخلطط اال�سراتيجية  اإعداد  اإىل الركيز على  لتنتقل من الركيز على تقدمي اخلدمات  الوقت  الوزارات مع مر�ر  اأد�ار  كما �ستتطور 

�عمليات التنظيم، مما �سي�سهم يف احلد من ازد�اجية امل�سوؤ�ليات �االأد�ار بني الوزارات �املحافظات �جعل املحافظات اأقرب اإىل املواطنني �اأكرث 

ا�ستجابة الأ�لويات التنمية.

اأ�لويات التنمية، ينبغي عليها تطوير قدرات جمع �حتليل البيانات �املعلومات على  �حتى تتمكن املحافظات من تلبية احتياجات املواطنني بح�سب 

م�ستوى املحافظات ال�ستخدامها يف اإعداد ال�سيا�سات �التعريف بهذه االحتياجات من خالل املجال�س التنفيذية.

��ستختلف م�سوؤ�ليات املحافظات عن م�سوؤ�ليات البلديات �الوزارات مما �سيتيح للحكومة املركزية التكيف مع االد�ار اجلديدة �الركيز اأكرث على 

اعداد ال�سيا�سات بدال من الركيز على تقدمي اخلدمات. 

التعاون على اأعلى م�ستوى داخل احلكومة

يتطلب حتقيق اأهداف الالمركزية التعا�ن الفّعال بني الوزارات املعنية من خالل اللجنة الوزارية امل�سكلة ا�ستنادا اىل قرار جمل�س الوزراء رقم )161( 

تاريخ 15-6-2016 �جلان املحا�ر التابعة لها، كما �ستعمل �زارة املالية بالتعا�ن مع دائرة املوازنة العامة على تطبيق القرارات ذات ال�ساأن املايل مثل 

اأ�جه االنفاق على الن�ساطات �اخلدمات التي �سيتم نقلها اىل املحافظات، مبا يف ذلك اإجراء حتليل لالأثر املايل لعمليات النقل. ��سوف ت�سعى �زارة 

املالية �دائرة املوازنة العامة اىل التاأكد من اأن موازنات املحافظات �ستعد بناء على معايري عادلة ��سفافة �ميكن التنبوؤ بها. 

املكونات الأ�سا�سية لالمركزية املالية 

نظرًا لعدم �جود القدرات الالزمة لتنفيذ املوازنات يف املحافظات، �سيتم خالل ال�سنوات االأ�ىل من تطبيق الالمركزية ايالء مهمة تخطيط �اعداد 

املوازنات اىل املحافظات �ذلك ا�ستنادا لقانون الالمركزية لعام 2015، �مع مر�ر الوقت، �سيتم منح �سالحيات تدريجية للمحافظات ت�ستطيع من 

خاللها تنفيذ بع�س الن�ساطات التي �ستقرر احلكومة نقلها من املركز. �حتى ذلك احلني �ستبقى الوزارات هي امل�سوؤ�لة عن عملية تنفيذ املوازنات 

�الرقابة عليها. 

يتم تطبيق الالمركزية من خالل اتباع منهجية تدريجية، ��سيكون هناك د�ر مبا�سر لوزارة املالية �دائرة املوازنة العامة يف حتديد ال�سقوف املالية 

للمحافظات )التمويل(، باالإ�سافة اىل ��سع االإطار العام لتخطيط املوازنة �تنفيذها �اإجراء عمليات التدقيق �الرقابة املالية عليها. ��سيقرر جمل�س 

الوزراء اأ�جه االإنفاق )اخلدمات/ الن�ساطات( التي �سيتم نقلها اإىل املحافظات يف امل�ستقبل �سمن اإطار تنفيذ املوازنة على م�ستوى املحافظات.

�يف اإطار الالمركزية املالية، �سرّكز �زارة املالية �دائرة املوازنة العامة على مكونات الالمركزية املالية االأربعة �هي: 

 تنفيذ املوازنة والرقابةتخطيط املوازنةالتمويلحتديد اأوجه الإنفاق
عليها

ال�سكل 1: املكونات الأربعة الأ�سا�سية لالمركزية املالية

مبر�ر الوقت �سيتم تدريجيًا بناء القدرات �الكفاءات لوزارة املالية �دائرة املوازنة العامة �املحافظات يف جمال الالمركزية املالية. ��سيتم الركيز 

على املكونات االأربعة الرئي�سية لتاأ�سي�س القاعدة الالزمة �بناء االأنظمة املالية ال�سر�رية للتطبيق على م�ستوى املحافظات.

�سي�ستغرق تطبيق الالمركزية املالية عدة �سنوات، ��سيتم تنفيذها �فقا خلطة �ا�سحة مق�سمة اإىل مراحل زمنية ل�سمان عدم حد�ث اأي ارباك اأ� 

توقف لعمليات تخ�سي�س �تنفيذ املوازنات �تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني.

املكون االأ�ل هو حتديد اأوجه الإنفاق للخدمات �االأن�سطة التي �سيتم نقلها من املركز اىل املحافظات �ب�سورة تدريجية لتقوم املحافظات بتنفيذها 
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بدال من احلكومة املركزية.

اأما املكون الثاين واملتمثل بالتمويل فريكز على م�سادر التمويل ملوازنات املحافظات، �اآلية حتديد ال�سقف الكلي لنفقات املحافظات ��سقوف االنفاق 

اجلزئية لكل حمافظة من هذه املحافظات �التي يتم ا�ستقاقها من خالل معادلة تراعي عددًا من املعايري االقت�سادية �االجتماعية.  

بينما يركز املكون الثالث على اآلية لتخطيط املوازنة بحيث تتمكن املحافظات من حتديد اأ�لوياتها �احتياجاتها من امل�ساريع املراد تنفيذها. 

�اأخريًا، يحدد املكون الرابع اإجراءات تنفيذ املوازنة ل�سمان قدرة كل حمافظة على تنفيذ �مراقبة موازنتها �فقًا لل�سيا�سات �االإجراءات املعمول بها 

��سمن االإطار الزمني املحدد.

املحطات الرئي�سية يف الالمركزية املالية 

حددت �زارة املالية يف خطة عملها لتنفيذ الالمركزية املالية حمطات رئي�سية لل�سنوات القادمة، كاالآتي:

ال�سنة املالية 2017 

اإن�ساء �حدة الالمركزية املالية يف �زارة املالية �تعيني الكادر املوؤهل. )مت االنتهاء من ذلك(.. 1

اإعتماد ا�س�س لتحديد �سقف االنفاق الرا�سمايل الكلي �ال�سقوف اجلزئيه للمحافظات. )مت االنتهاء من ذلك(. 2

حتديد �سقوف موازنات املحافظات الراأ�سمالية من خالل معايري �معادلة عادلة ��ا�سحة ��سفافة من قبل �زارة املالية/ دائرة املوازنة العامة. . 3

)مت االنتهاء من ذلك(.

اإعداد دليل اإجراءات تطوير اأدلة االحتياجات �اخلطة التنموية ال�سنوية للمحافظة �دليل اإعداد م�ساريع املوازنات على م�ستوى املحافظات لعام . 4

2018. )مت االنتهاء من ذلك(

�سمن . 5 املحافظة  جمل�س  قبل  من   2018 لعام  الراأ�سمالية  للم�ساريع  املحافظة  موازنة  م�سر�ع  �اإقرار  احتياجاتها  حتديد  من  املحافظات  متكني 

ال�سقف املحدد من �زارة املالية/دائرة املوازنة العامة ��سمن مفهوم امل�سر�ع على م�ستوى املحافظة �على امل�ستوى الوطني. 

تبني خطة لر�سد �ت�سجيل كافة النفقات اجلارية �الراأ�سمالية على م�ستوى املحافظات من قبل الوزارات.  . 6

العمل على رفع م�ستوى التن�سيق بني املحافظات �البلديات من خالل �زارة املالية بالتعا�ن مع �زارة ال�سوؤ�ن البلدية ��زارة الداخلية بهدف جتنب . 7

ازد�اجية متويل �تنفيذ امل�ساريع بني املحافظات �البلديات ��سمان الفاعلية يف اآلية حتديد احتياجات املحافظات من امل�ساريع التنموية.

التعديالت . 8 �اإج��راء   2019 موازنة  �سمن  �ادراجها  املحافظات  اىل  املركز  من  الن�ساطات  نقل  يف  اليها  اال�ستناد  �سيتم  التي  ال�سيا�سات  اعتماد 

الت�سريعية الالزمة.

حتديد نطاق الن�ساطات التي �سيتم نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات خالل موازنة 2019.. 9

اإدارة املعلومات املالية . 10 اآلية �اأد�ات تنفيذ الن�ساطات الأ�جه االنفاق اجلديدة التي �سيتم نقلها اىل املحافظات مبا يف ذلك تعميم نظام  حتديد 

احلكومية )GFMIS( �املوارد الالزمة لذلك بالتن�سيق مع �زارة الداخلية.

تدريب اجلهات املعنية يف املحافظات على اإجراءات اعداد م�ساريع موازناتها. )مت ال�سر�ع بذلك( . 11

عقد لقاءات مع جمال�س املحافظات الإطالعها على اآلية اعداد موازنة املحافظة ح�سب االأدلة املعتمدة.. 12

اال�ستمرار يف عملية تنفيذ موازنات املحافظات الراأ�سمالية للعام 2018 �فق احكام النظام املايل �التعليمات النافذة من قبل الوزارات يف املركز . 13

اىل  املركز  نقلها من  الوزراء  يقرر جمل�س  التي  الن�ساطات  تنفيذ  املحافظات من  لتمكني  الالزمة  االنظمة  �تعديل  الكوادر  تدريب  �ذلك حلني 

املحافظات. 

ال�سنة املالية 2018 

عقد لقاءات مع جمال�س املحافظات الإطالعها على مفهوم الالمركزية املالية �التطورات امل�ستقبلية املتوقعة.  . 1

ا�ستمرار املحافظات باال�سطالع مب�سوؤ�لية حتديد احتياجاتها التنموية �اختيار م�ساريعها الراأ�سمالية للعام 2019.. 2

اإقرار م�سر�ع موازنة 2019 من قبل جمال�س املحافظات �سمن ال�سقوف املحددة من �زارة املالية / دائرة املوازنة العامة �بحيث تت�سمن موازنات . 3
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املحافظات لعام 2019 النفقات الت�سغيلية املتعلقة باإدارة املحافظة، �نفقات امل�ساريع الراأ�سمالية باالإ�سافة اىل النفقات املتعلقة بالن�ساطات التي 

�ستقرر احلكومة نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات.  

اإعداد املوازنة العامة ل�سنة 2019 مت�سمنة املوازنات التف�سيلية ل� 12 حمافظة مبا يف ذلك البيانات املالية لن�ساطات اأ�جه االنفاق اجلديدة التي . 4

مت نقلها اىل املحافظات.

تو�سيع نطاق الن�ساطات �اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي �سيتم نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات.. 5

مراجعة �تطوير املعادلة التي يتم اال�ستناد اليها يف حتديد �سقف االنفاق للمحافظة ليتم االأخذ بعني االعتبار ن�ساطات اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي . 6

مت نقلها اىل املحافظات.  

توفري القدرات الالزمة جلمع �حتليل البيانات �تخطيط �تنفيذ املوازنة �متابعة تنفيذ م�ساريع النفقات الراأ�سمالية ذات االأ�لوية بالتعا�ن مع . 7

اجلهات املعنية.

اإعتماد خطة �ساملة لتدريب اجلهات املعنية يف املحافظات على تتفيذ املوازنات �الرقابة عليها. . 8

ال�سنة املالية 2019 

اإنفاق . 1 الن�ساطات الأ�جه  االأخذ بعني االعتبار  ليتم  للمحافظة  اليها يف حتديد �سقف االنفاق  التي مت اال�ستناد  املعادلة  موا�سلة مراجعة �تطوير 

جديدة مت نقلها اىل املحافظات.

اال�ستمرار يف تو�سيع نطاق الن�ساطات �اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي �سيتم نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات لل�سنوات الالحقة.. 2

تطبيق اإجراءات الرقابة �التدقيق الداخلي على عملية تنفيذ املوازنة يف املحافظات يف 2019.. 3

اإقرار جمال�س املحافظات مل�سر�ع موازنة 2020 مع االأخذ بعني االعتبار ن�ساطات اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي مت نقلها اىل املحافظات �كذلك االآلية . 4

�االأد�ات املقرحة لتمويل هذه الن�ساطات اجلديدة �اإر�سالها اىل �زارة املالية / دائرة املوازنة العامة.  

التحديات املقبلة

اأ( حتّول املحافظة من كونها م�ساءلة اأمام جهة واحدة لت�سبح م�ساءلة اأمام جهتني

ان من اأهم التحديات التي �ستواجهه عملية تطبيق الالمركزية املالية هو اإعطاء املحافظة ال�سالحيات االإدارية �املالية الالزمة لها لتنفيذ الربامج 

�امل�ساريع على م�ستوى املحافظة لت�سبح لديها القدرة على تقدمي خدمات حكومية خمتارة، الأن املحافظة يف هذه احلالة �ستكون م�سوؤ�لة اأمام املواطنني 

الذين انتخبوا جمل�س املحافظة من جهة �م�سوؤ�لة اأمام احلكومة املركزية من جهة اأخرى. �يف �سبيل تطبيق مفهوم الالمركزية املالية بنجاح، على 

احلكومة بذل اجلهود الالزمة لبناء القدرات يف املحافظات �توفري للكوادر الب�سرية املوؤهلة �املدربة.  

ب( التكاملية يف عمل اأجهزة الدولة   

موؤ�س�سات  بني  للعمل  �تكاملية  قوية  عالقات  �ج��ود  املالية  الالمركزية  جن��اح  �سيتطلب 

احلكومة املركزية �اإدارات املحافظات �جمال�سها.

ج( بناء القدرات املوؤ�س�سية يف املحافظات 

ل�سمان �سال�سة االنتقال اإىل تطبيق الالمركزية يجب بناء القدرات املوؤ�س�سية الالزمة يف 

املحافظات �جمال�س املحافظات �مديريات التنمية املحلية.

د( التدرج يف تطبيق الالمركزية 

تطوير  مراعاة  �ب��د�ن  ال�سامل  ب�سكلها  املالية  الالمركزية  مفهوم  تطبيق  يف  الت�سرع  ان 

�تاأهيل الكوادر �تعديل االنظمة املالية التي متكن املحافظات من ادارة �تنفيذ موازناتها 

ميثل حتديًا مهمًا ينبغي التنبه له، �ملواجهة هذا التحدي اأعدت احلكومة خطة عمل مق�سمة 

اأهداف الالمركزية 

تو�سيع �سالحيات االإدارات املحلية •

تعميق م�ساركة املواطنني �متكينهم من حتديد  •

اأ�لوياتهم

عدالة  • اأك��رث  ب�سكل  التنمية  مكت�سبات  ت��وزي��ع 

�فعالية  

العر�س  ال��ث��اين-خ��ط��اب  اهلل  ع��ب��د  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

ال�سامي خالل افتتاح الد�رة العادية الثالثة ملجل�س 

االأمة ال�سابع ع�سر، 2015-11-15
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اإىل مراحل زمنية تدريجية �سيتم من خاللها حتديد �تن�سيق امل�سوؤ�ليات بني الوزارات املختلفة �املحافظات.

ه( التوعية 

تتطلب عملية تنفيذ الالمركزية تعزيز التن�سيق بني جميع اجلهات املعنية �سواء احلكومية �غري احلكومية �املوؤ�س�سات املانحة �على امل�ستويني الوطني 

)احلكومة املركزية( �املحلي )املحافظات( �اإ�سراك املواطنني �منظمات املجتمع املدين �موؤ�س�سات القطاع اخلا�س خالل عمليات احلوار.

�تتمثل خطة احلكومة يف تنفيذ ا�سراتيجية توعوية تف�سيلية تعتمد على عملية انتقال �سفافة نحو الالمركزية، �يتم من خاللها االأخذ باآراء اجلهات 

املعنية لتح�سني اإجراءات االنتقال.

��ست�ستمر الالمركزية املالية بالتطور على مدى عدة �سنوات، مما يتطلب اإجراء مراجعة منتظمة يف املنهجيات املتبعة �ما مت اإجنازه يف كل مرحلة من 

مراحل التطبيق. ��سيتعني اإ�سراك املواطنني �اجلهات املعنية لتعديل املنهجيات مبا يتنا�سب مع احتياجات اململكة �املواطنني.
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مقدمة

حتدد هذه الورقة جمموعة �ا�سعة من االإ�سالحات التي تعتزم احلكومة تنفيذها ملاأ�س�سة الالمركزية املالية، �تهدف الورقة ب�سكل رئي�س اإىل:

تقدمي ملحة �ساملة عن الو�سع احلايل �االإجراءات التي من املمكن اعتمادها من قبل احلكومة لتطبيق الالمركزية املالية.. 1

توفري ��سيلة لتحفيز احلوار يف املركز �املحافظات، �بناء توافق يف االآراء ب�ساأن ما ميكن تنفيذه لدعم جهود الالمركزية املالية يف االأردن.. 2

�تتنا�ل الورقة املجاالت الرئي�سية لالمركزية املالية، �تقدم تقييمًا للو�سع الراهن �املجاالت الرئي�سية التي يجب الركيز عليها �ذلك �سمن الف�سول 

التالية:

نبذة عن الالمركزية. 1

الالمركزية املالية. 2

الالمركزية يف االأردن. 3

خارطة طريق لالمركزية املالية . 4

بناء القدرات لتنفيذ الالمركزية املالية  . 5

م�ساركة املواطنني. 6

التحديات املقبلة. 7

نبذة عن الالمركزية
ما هي الالمركزية؟

املتعلقة  �امل�سوؤ�ليات  ال�سالحيات  نقل  بالالمركزية  ُيق�سد 

اإىل  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ن  احلكومية  اخل��دم��ات  بتقدمي 

�دراية  �عيًا  �اأك��رث  للمواطن  اأق��رب  لكونها  املحلية  االإدارات 

لدعم  اأف�سل  موقع  يف  يجعلها  مم��ا  �احتياجاته  باأ�لوياته 

�اخل��دم��ات  املنافع  مب�ستوى  �االرت��ق��اء  امل�ستدامة  التنمية 

�امل�ساءلة  ال�سفافية  �تعزيز  املحلي،  امل�ستوى  على  املقدمة 

ب�سكل عام. �بالنظر اإىل التق�سيمات االإدارية يف اململكة فاإنه 

اأدنى م�ستوى من  الالمركزية على  املمكن تطبيق مفهوم  من 

املتو�سط  امل�ستوى  على  �كذلك  )البلديات(  املحلية  االإدارة 

)املحافظات(.

تقوم الالمركزية على ثالثة حماور:

��سكل  • ال�سيا�سي  النظام  حتدد  ال�سيا�سية:  الالمركزية 
املجال�س االإقليمية �اآلية انتخابها �حتديد عددها. 

الهياكل  • لكافة  �امل�سوؤ�ليات  �ال�سالحيات  التنظيمية  العالقات  الالزمة، كما حتدد  املحلية  االإدارة  �تنظيم  الإداريــة: حتدد هيكل  الالمركزية 
االإدارية.

الالمركزية املالية: حتدد ال�سالحيات املالية �د�رها يف اإعداد ال�سيا�سات �التخطيط، باالإ�سافة اإىل الت�سرف بالقدر املالئم من املخ�س�سات  •

:)Deconcentration) تخفيف الرتكز

قيام احلكومة املركزية باإناطة بع�س ال�سالحيات �امل�سوؤ�ليات االإدارية �املالية 

اإ�سراف  حتت  �الد�ائر(  )املديريات  املحافظات  يف  التنظيمية  الوحدات  اإىل 

احلكومة املركزية - �هو النمط املعمول به يف اململكة. 

:)Delegation) تفوي�س ال�سالحيات

اإىل  العامة  املهام  �اإدارة  القرار  اتخاذ  م�سوؤ�لية  بنقل  املركزية  احلكومة  قيام 

حتكم  درجة  �منحها  املركزية  احلكومة  اأمام  للم�ساءلة  تخ�سع  حملية  اإدارات 

متو�سطة باملهام االإدارية 

:)Devolution) نقل ال�سلطة

املالية  �امل�سوؤ�ليات  القرارات  اتخاذ  �سالحيات  بنقل  املركزية  احلكومة  قيام   

�االإدارية كاملة اإىل االإدارة املحلية
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املتوفرة لتاأدية ن�ساطات �اأ�جه اإنفاق بفعالية.

�تقدمي خدمات حكومية خمتارة  املحافظة  �امل�ساريع على م�ستوى  الربامج  لتنفيذ  لها  الالزمة  �املالية  االإدارية  ال�سالحيات  املحافظة  اإعطاء  يعد 

ل�سالح مواطني املحافظة عملية لي�ست �سهلة �حتتاج اىل العديد من ال�سنوات. �عليه، �ستقوم احلكومة بتطبيق الالمركزية تدريجيًا ل�سمان حتقيق 

الهدف العام املتمثل يف حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني �زيادة م�ساركتهم. ��ست�سمل املرحلة االأ�ىل من الالمركزية تفوي�س من املركز 

�سالحيات حتديد �اختيار امل�ساريع الراأ�سمالية اجلديدة اإىل املحافظات، �يف املراحل الالحقة �سيتم نقل �سالحيات اأخرى اىل املحافظات تدريجيًا.

كيف حتقق الالمركزية قيمة م�سافة للمواطنني؟

قامت العديد من الد�ل على مدى العقود املا�سية باإ�سفاء الطابع املوؤ�س�سي على الالمركزية املالية يف احلكومات �االإدارات املحلية. �تعد االإدارات 

املحلية )حمافظات �بلديات( اأقرب اإىل النا�س، �اأكرث دراية باحتياجاتهم �اأ�لوياتهم �بالتايل اأكرث قدرة على حتقيق التنمية �حتديد املناطق التي 

ينبغي حت�سني جودة �اآلية تقدمي اخلدمات احلكومية فيها. 

�من خالل تطبيق قانون الالمركزية رقم 49 ل�سنة 2015، �سيتمّكن املواطنون يف املحافظات من امل�ساركة بفاعلية يف عملية �سنع القرار، حيث ت�سمل 

 ما يلي:
1
اأهداف الالمركزية

زيادة امل�ساركة ال�سعبية: اأي اأن يكون للمجتمع املحلي م�ساركة يف حتديد امل�ساريع ذات االأ�لوية �اأن يتم تنفيذ هذه امل�ساريع على نحو فّعال، مما  •
يعّمق امل�ساركة ال�سعبية.

ال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة: تعتمد اإدارة االأموال العامة من خالل املحافظة على توزيع املوارد املحد�دة بال�سكل االأمثل ��سمن االأ�لويات  •
املختلفة.  

�االجتماعية  • االقت�سادية  �اإمكانياته  املواطن  احتياجات  مع  يتوافق  �التطور مبا  �االإ�ستقرار  الرفاه  لتحقيق  �ذلك  املــوارد:  توزيع  العدالة يف    
�الفكرية.

حت�سني كفاءة الإدارة املحلية: �ستزداد معرفة �خربات االأع�ساء املنتخبني �االإداريني مبر�ر الوقت مع ازدياد م�سوؤ�لياتهم �تنفيذهم االأ�لويات  •
املحليًة بنجاح.

حت�سني تقدمي م�ستوى خدمة اأف�سل للمواطن: ال بد اأن يطراأ حت�سن ملحوظ على جودة اخلدمات احلكومية املقدمة يف املحافظات من خالل  •
تنفيذ امل�ساريع ذات االأ�لوية �نقل امل�سوؤ�ليات �املهام للمحافظات تدريجيًا.

يتطلب حتقيق هذه النتائج ��سع االأطر الت�سريعية �املالية املالئمة، �العمل على بناء �تطوير قدرة املحافظات باالإ�سافة اىل توفري املوارد من ب�سرية 

�مالية �اأنظمة اإدارية م�ساندة. 

مناذج تطبيق الالمركزية   

اإعداد قانون الالمركزية بانه لي�س هناك طريقة �احدة لتطبيق الالمركزية. فكل د�لة - مبا فيها االأردن -  اأ��سحت احلكومة خالل مرحلة  كما 

اعتمدت على منوذج خمتلف لالمركزية ال�سيا�سية �االإدارية �املالية �الذي يلبي احتياجات �متطلبات كل د�لة �كل مرحلة.

�ي�سار اإىل اأن هناك فرقًا بني الد�لة املركزية )Unitary( �االحتادية )Federal(، فهيكلية الد�لة املركزية )مثل االأردن( حتتوي على درجة معينة 

من الالمركزية. �تعترب معظم د�ل منظمة التعا�ن االقت�سادي �التنمية )OECD( �د�ل �سمال اأفريقيا د�اًل مركزية يف االأ�سل لكن تغيريًا قد طراأ - 

بدرجات خمتلفة - على م�سوؤ�ليات االإدارات املحلية فيها بحيث اأعطيت االإدارات املحلية ال�سالحيات بدرجات خمتلفة حتى ت�ستطيع اإدارة مناطقها 

ح�سب احتياجات مواطنيها �متطلباتهم املحلية. 

1-  �زارة الداخلية، االإطار العام لتنفيذ الالمركزية، 2016 )العر�س الذي قدمه املحافظ الدكتور خالد العرموطي، ت�سرين الثاين 2016(.
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�من املهم اأن تكون القواعد التي يتم االعتماد عليها لتحديد د�ر ��سالحيات �نطاق 

عملية �سنع القرار يف الكيانات الالمركزية حمددة ��ا�سحة. فاالأنظمة التي ينبغي 

توافرها يجب اأن تكون من�سجمة لراعي حتقيق االأهداف العامة املطلوبة من تطبيق 

الالمركزية. 

اأخرى  اىل  د�لة  من  يتفا�ت  الالمركزية  تطبيق  ان  اىل  الد�لية  املمار�سات  �ت�سري 

حتقيقها،  امل��راد  التنموية  �املتطلبات  ال�سائدة  ال�سيا�سية  االنظمة  ح�سب  �ذل��ك 

فالر�سم البياين التايل يو�سح مدى التفا�ت يف تطبيق الالمركزية بني د�ل منظمة 

التعا�ن االقت�سادي �التنمية، حيث تتفا�ت ن�سبة االإيرادات املحلية )املح�سلة على 

م�ستوى حملي( من اإجمايل االإيرادات الوطنية من حوايل 5% يف اليونان اإىل اأكرث 

من 50% يف كندا، بينما تتفا�ت ن�سبة النفقات املحلية )املتعلقة بالن�ساطات املنفذة 

على امل�ستوى املحلي( اىل اإجمايل النفقات الوطنية من 5% يف اليونان اإىل اأكرث من 

المركزية  فان  اليها،  امل�سار  �العليا  الدنيا  احلد�د  �بني  �كندا  الدمنارك  يف   %60

2
للنفقات.  %40-15� بااليرادات  يتعلق  فيما   %25-10 بني  ن�سبها  ترا�ح  �التنمية  االقت�سادي  التعا�ن  د�ل منظمة  �النفقات يف معظم   االيرادات 

�هذا يعني اأنه ميكن لالإدارات املحلية القيام باملهام املوكلة اإليها يف حد�د التمويل املتاح لها فقط. 

Fiscal Federalism» 2016 » -2، �س 16

)2014) OECD ال�سكل 2: ن�سبة الإيرادات والنفقات على امل�ستوى املحلي من اإجمايل الإيرادات والنفقات من الإجمايل يف دول



13الالمركزية المالية في األردن

�ق���د ���س��ه��دت اأمن����اط ال��الم��رك��زي��ة ت���ط���ورًا يف ال��ع��دي��د م��ن ال����د�ل ح���ول ال���ع���امل. �ت�����س��ري امل��ق��ارن��ات ب��ني ال����د�ل امل��خ��ت��ل��ف��ة اأن ال��الم��رك��زي��ة 

بع�س  اأن  اإىل   2014-1995 ال���ف���رة  يف  ال��الم��رك��زي��ة  ت���ط���ّور  ح����ول  درا����س���ة  �خ��ل�����س��ت  ال���وق���ت.  م����ر�ر  م���ع  خم��ت��ل��ف��ة  ب�����س��رع��ات  ت��ت��ط��ور 

د�ل م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ع��ا�ن االق��ت�����س��ادي �ال��ت��ن��م��ي��ة ق���د مت��ك��ن��ت م���ن ت��ع��زي��ز ال��الم��رك��زي��ة �ن��ق��ل��ت امل���زي���د م���ن ال�����س��الح��ي��ات امل��ال��ي��ة ل�����الإدارات 

.
3
�الرن�يج �ه��ول��ن��دا  ه��ن��غ��اري��ا  م��ث��ل  ذات��ه��ا  ال��ف��رة  خ���الل  امل��رك��زي��ة  اإىل  اأخ����رى  د�ل  ع���ادت  بينما  �اإي��ط��ال��ي��ا  �ف��ن��ل��ن��دا  فرن�سا  م��ث��ل   املحلية 

�تختلف مناذج الالمركزية من بلد اإىل اآخر باختالف التاريخ، �القيم، �املنطقة اجلغرافية، �االحتياجات املحلية، �التوقعات يف كل د�لة. 

�مبقارنة االردن مع التجارب الد�لية االأخرى، ميكننا اأن نالحظ اأن الالمركزية يف املحافظات هي عملية حتول تدريجي بحيث يتم اإعطاء املحافظات 

ال�سالحيات االإدارية �املالية الالزمة لتنفيذ الربامج �امل�ساريع على م�ستوى املحافظة �ت�سبح قادرة على تقدمي خدمات حكومية خمتارة. ��ستتحول 

املحافظة اىل كيان المركزي برئا�سة حمافظ �يدعمه جمل�س تنفيذي �جمل�س حمافظة منتخب.

 �قد متر هذه العملية بعدة مراحل، بدءًا من الد�ر املزد�ج ِل� »االإدارة املحلية« ثم اىل »احلكومة املحلية«، كما كان �سائعًا يف املرحلة االنتقالية يف كثري 

اإدارية متو�سطة، من  اأ�ر�با الو�سطى �االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق خالل الت�سعينيات من القرن املا�سي. يف هذه االأمثلة، مت بناء م�ستويات  من د�ل 

خالل اإعداد انتخابات )مبا�سرة اأ� غري مبا�سرة(، �اإيجاد �حدات هجينة �تعيني حمافظ �انتخاب جمل�س حملي لها، �فيها ي�سمن املحافظ، ب�سفته 

ممثاًل للحكومة املركزية، احرام القوانني �املبادئ اخلا�سة مبهام احلكومة على امل�ستوى الوطني، بينما يخت�س املجل�س املحلي باالأ�س�س املتعلقة مبهام 

احلكومة املحلية �القرارات �ال�سيا�سات على امل�ستوى املحلي.

مثال على ما �سبق، اأن�ساأت تون�س نظامًا هجينًا مماثاًل، يتم من خالله تعيني حمافظ )�ايل( �جمل�س �سورى م�سوؤ�ل عن التنمية االقت�سادية �الثقافية 

�االجتماعية �ال�سحية، �كذلك االإ�سراف على البلديات.

�ت�ستمل القدرات الواجب توفرها على امل�ستوى املحلي على �سبيل املثال ما يلي:

التخطيط االإقليمي �التنمية االقت�سادية •

البنية التحتية للطرق �النقل •

اإدارة املياه االإقليمية �التز�يد باملياه •

التعليم املهني/ التقني •

الالمركزية املالية
ما هي الالمركزية املالية؟

الالمركزية  مكونات  تطبيق  تتيح  التي  االأ�سا�سية  الركيزة  �هي  العامة،  املالية  �ادارة  باملوازنات  املتعلقة  اجلوانب  حول  املالية  الالمركزية  تتمحور 

ال�سيا�سية �االإدارية �ت�سمن ا�ستدامتها. �ينبغي اأن متتلك جمال�س املحافظات القدرات الالزمة الإعداد ال�سيا�سات �تخطيط �اإدارة م�سوؤ�لياتها. كما 

ينبغي اأن يتوفر لديها قدر كاف من املخ�س�سات لتتمكن من القيام مبهامها التنفيذية على نحو فّعال. 

الالمركزية املالية بح�سب الت�سريعات ال�سارية

اأن يدعم تطبيق الالمركزية املالية يف  الت�سريعات الناظمة يت�سح توفر العنا�سر االأ�سا�سية �املالمح الرئي�سية لنظام من �ساأنه  من خالل مراجعة 

االردن. �مع ذلك، هناك حاجة اإىل تعديل القوانني �االنظمة احلالية اأ� �سن ت�سريعات جديدة تعالج ال�سوؤ�ن املالية للمحافظات �التطور التدريجي 

لد�ر املحافظات مع بيان ال�سالحيات التي تتمتع بها �هيكلها التنظيمي �حتديد مهامها ��اجباتها ب�سكل اأ��سح. اإ�سافة اإىل ذلك، ينبغي �سياغة 

Blöchliger، Hansjörg، » Fiscal Federalism» 2016 - » Making Decentralisation Work -3« )منظمة التعا�ن االقت�سادي �التنمية �املعهد الكوري للمالية العامة( ، �س 17
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ا�سراتيجية �طنية لالمركزية يتم اقرارها من قبل جمل�س الوزراء لتحدد اجتاه اإطار الالمركزية بجميع مكوناته ال�سيا�سية �املالية �االإدارية.

العامة  املوازنة  تخطيط  عملية  �هو  �سابقا  اليه  �امل�سار  لالمركزية  اال�سا�سية  املكونات  من  �احدًا  جانبًا  �ا�سح  ب�سكل  الناظمة  الت�سريعات  �تتنا�ل 

�متكني املواطنني يف املحافظات من اختيار امل�ساريع املراد متويلها من خالل املوازنة العامة، �بالتايل فان عملية املراجعة لهذه الت�سريعات ينبغي ان 

تراعي تطبيق الالمركزية املالية مبكوناتها االربعة �هي حتديد اأ�جه االنفاق �التمويل �تخطيط املوازنة �تنفيذها �الرقابة عليها.  �عليه فاإن مراجعة 

الت�سريعات هي نقطة االنطالق التي يجب البدء بها لتعزيز جهود تطبيق الالمركزية املالية. 

قانون الالمركزية

�فقا لقانون الالمركزية رقم 49 ل�سنة 2015 يتمتع جمل�س املحافظة ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل �اإداري �له اأد�ار ��اجبات حمددة يف 

القانون اإ�سافة اإىل اأد�ار �مهام �ا�سحة للمجل�س التنفيذي.

�من اأجل تنفيذ الالمركزية املالية على النحو املو�سح ح�سب املكونات االأربعة االأ�سا�سية �املذكورة �سابقا، يجب مراجعة �تطوير القوانني �االنظمة 

املتعلقة باجلانب املايل، �على �جه اخل�سو�س فان عملية التطوير هذه ينبغي ان تتنا�ل �ب�سكل �ا�سح النقاط �املجاالت الرئي�سية التالية: 

تعريف املحافظة ككيان له مهام �اأد�ار حمددة ��ا�سحة. 1

نطاقًا لتنظيم العالقة بني املحافظات �البلديات . 2

حق التملك �ممار�سة االأن�سطة االقت�سادية يف املحافظات. 3

احلق يف حت�سيل االإيرادات �اإنفاقها حتى تتمكن من ممار�سة م�سوؤ�لياتها . 4

قواعد تتعلق مب�سادر االإيرادات �اآليات التمويل. 5

قواعد تتعلق باأ�جه االإنفاق للن�ساطات �اخلدمات التي �سيتم نقلها اإىل املحافظات. 6

قواعد الإدارة ال�سوؤ�ن املالية للمحافظات �جمال�سها . 7

قواعد لتحديد العالقة بني املحافظات ككيان �بني الوزارات �املديريات التابعة لها يف املحافظات. 8

قواعد اإعداد �تخطيط املوازنة. 9

قواعد تنفيذ املوازنات من خالل اعتماد مبداأ التدرج يف عملية التنفيذ. 10

هيكلية املحافظة، �حتديدًا �ا�سحًا لكافة مهام مديرياتها. 11

قواعد الرقابة املالية �التدقيق الداخلي �التدقيق اخلارجي؛ �العالقة مع ديوان املحا�سبة �جمل�س االأمة . 12

قواعد للتحويالت املالية �ال�سقوف �معادالت متويل النفقات . 13

ما هي املكونات الرئي�سية لتنفيذ الالمركزية املالية؟

ل�سمان تنفيذ قانون الالمركزية بنجاح ينبغي اتباع منهجية تتبع التدرج الزمني، تهدف اأ�اًل اإىل بناء قدرات �كفاءات �زارة املالية �املحافظات ب�سكل 

تدريجي حتى تتمكن من مواجهة التحديات املتعلقة بالالمركزية املالية، �ثانيا تطوير االأنظمة �االأد�ات الداعمة )الت�سريعات املت�سمنة القوانني، 

االأنظمة، االأدلة االإجرائية، النظم، النماذج( ملجال�س املحافظات اجلديدة. 

ترّكز املنهجية املقرحة على اأربعة مكونات اأ�سا�سية لبناء اأنظمة الالمركزية املالية على م�ستوى املحافظة.

 تنفيذ املوازنة والرقابةتخطيط املوازنةالتمويلحتديد اأوجه الإنفاق
عليها

ال�سكل 3: مكونات الالمركزية املالية الأربعة
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حتديد اأوجه الإنفاق

م�سوؤ�ال عن حتديد  الوزراء  ��سيكون جمل�س  بو�سوح.  املحافظات  اىل  املركز  نقلها من  �سيتم  التي  �االن�سطة  للخدمات  االإنفاق  اأ�جه  ينبغي حتديد 

 )due diligence( اخلدمات العامة / االن�سطة التي �ستتوىل املحافظات م�سوؤ�لية تنفيذها تدريجيا �بعد اجراء درا�سات تق�سي املتطلبات ال�سر�رية

مع االأخذ بعني االعتبار اخلدمات احلالية املقدمة يف املحافظات �الكلف �االأثر املايل على املوازنة �د�ر البلديات يف تقدمي اخلدمات العامة، �بعد 

حتليل قدرة املحافظات على تنفيذ هذه اخلدمات �االأن�سطة.

التمويل

اىل  العامة  املوازنة  )من  املالية  التحويالت  �تعد  ���سوح.  �سفافية  بكل  املحافظات  موازنات  �سقوف  �حتديد  النفقات  لتمويل  نظام  اإيجاد  يجب   

اأ�  بها،  االإي��رادات اخلا�سة  املحافظات احلق يف حت�سيل  الت�سريعي احلايل ال مينح  االإطار  املتوفرة كون  الوحيدة  التمويل  ��سيلة  املحافظات( هي 

اإدخال التعديالت على  اأ� حت�سيل االإيرادات اخلا�سة يف امل�ستقبل من خالل  االقرا�س. لكن من املمكن معاجلة قدرة املحافظات على االقرا�س 

الت�سريعات ذات ال�سلة �زيادة قدرة املحافظات على اإدارة مواردها.

تخطيط املوازنة

�معايري  �سيا�سات  على  بناًء  التنموية  �احتياجاتها  اأ�لوياتها  حتديد  من  لتمكينها  املحافظات  م�ستوى  على  املوازنات  لتخطيط  نظام  ��سع  يجب 

�ا�سراتيجيات �طنية حمددة م�سبقًا �من خالل التن�سيق مع اجلهات احلكومية االأخرى.

��ستتم عملية تخطيط املوازنة من خالل منهجية مق�سمة اإىل مراحل، حيث �سيقوم املجل�س التنفيذي يف البداية بتخطيط موازنة املحافظة الراأ�سمالية. 

�لكن يف ال�سنوات الالحقة �سيقوم جمل�س املحافظة بتخطيط موازنة املحافظة �التي �ست�سمل اإدارة املحافظة �املوازنة الراأ�سمالية �موازنات ن�ساطات 

اأ�جه االإنفاق التي �سيتم نقلها من املركز اإىل املحافظات.

تنفيذ املوازنة والرقابة عليها

 يق�سد بتنفيذ املوازنة �سبط �اإيجاز �سرف االأموال ال�ستخدامات حمددة ��ا�سحة. ��ستتم عملية تنفيذ املوازنة من خالل اتباع منهجية تدريجية اإىل 

اأن تكت�سب املحافظات القدرات الالزمة لتنفيذ املوازنات �توفر االأنظمة �املوارد املنا�سبة االأمر الذي �سيتطلب �سنوات عديدة من التخطيط �التطوير 

للحد من خطر اأي انقطاع يف التمويل �تقدمي اخلدمات للمواطنني.

�لغايات متكني املحافظات من تنفيذ الن�ساطات التي �سيتم نقلها ب�سكل تدريجي من املركز اليها، فان ذلك يتطلب اأ�ال تعديل الت�سريعات املالية ���سع 

نظام مايل حمو�سب المتام عملية ال�سرف �الرقابة عليه، باال�سافة اىل ذلك فان حتقيق هذه الغاية يتطلب مراجعة خارطة احل�سابات �موا�سلة 

تطوير االأدلة االإجرائية �التنظيمية �تدريب الكوادر الب�سرية.  
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الالمركزية يف الأردن
الأو�ساع الدميوغرافية والتنموية يف املحافظات

ارتفع عدد املواطنني االردنيني خالل العقد املا�سي بن�سبة 40.3 % من 4.71 مليون ن�سمة يف العام 2004 اإىل 6.61 مليون ن�سمة يف العام 2015، مع 

�جود تفا�ت كبري يف الكثافة ال�سكانية بني املحافظات. حيُث يركز اأكرث من ن�سف �سكان اململكة يف املنطقة الو�سطى التي ت�سمل مدن عمان �الزرقاء 

�املدن القريبة منهما، مما يجعل هذه املنطقة مركزًا ملعظم االأن�سطة االقت�سادية. )امللحق رقم 2 يو�سح عددًا من املتغريات االإقت�سادية �االإجتماعية 

على امل�ستوى الوطني �على م�ستوى كل حمافظة �ال�سكل رقم 4 يبني التوزيع ال�سكاين ح�سب املحافظات خالل الفرة من 2004 2015- ح�سب تعداد 

عام 2015(.

ال�سوء  تلقي  التالية  الر�سومات  فاإن  التنموية  اإحتياجاتهم  املواطنيني من حتديد  اإىل متكني  �يف �سوء �سعي احلكومة من خالل تطبيق الالمركزية 

على املجاالت ذات االأ�لوية التي ميكن اقراحها على جمل�س املحافظة 

القائمة،  االخ��ت��الالت  معاجلة  على  ي�ساعد  ب�سكل  م�ساريعها  الختيار 

�التعليم  الربية  �زارة  من  الطلب  اأ�  الكافية  املدر�سية  املرافق  كتوفري 

. �يظهر 
4
حت�سني نوعية التعليم لرفع معدالت النجاح يف املدار�س الثانوية

حتليل بع�س املوؤ�سرات االقت�سادية �االجتماعية �جود تفا�ت اأ� فر�قات 

يف م�ستوى اخلدمات املقدمة من حمافظة اإىل اأخرى، �منها على �سبيل 

املثال موؤ�سرات تتعلق بالتعليم �الرعاية ال�سحية، �يك�سف هذا التفا�ت 

عن �سعف يف مرافق البنية التحتية يف بع�س املحافظات �عدم مواكبة 

التغريات الكبرية يف عدد ال�سكان على مدى ال�سنوات الع�سرة املا�سية.

�يف القطاع ال�سحي بلغ متو�سط عدد االأ�سرة يف امل�ست�سفيات 14 �سريرًا 

4- امل�سدر: الربنامج التنموي للمحافظات 2018-2016

ال�سكل 4: تعداد ال�سكان يف املحافظات (2004 و2015(
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لكل 10000 مواطن �يتفا�ت هذا العدد من حمافظة اإىل اأخرى كما هو مبني يف ال�سكل رقم 6 حيُث يو�سح الر�سم اأن عددًا من املحافظات قدرتها 

االأ�لوية لقطاع ال�سحة  باإعطاء  امل�ستقبل  اأن يقوم جمل�س املحافظة املنتخب يف  اإمكانية  اإىل  النتائج  العام. �ت�سري هذه  اأقل من املعدل  االإ�ستيعابية 

.
5
�التفا��س على توفري مرافق جديدة مز�دة بالعدد الكايف من املوظفني

اأما فيما يتعلق بح�سة الفرد من النفقات الراأ�سمالية العامة فتتفا�ت ح�سة الفرد من النفقات الراأ�سمالية احلكومية من حمافظة اإىل اأخرى خالل 

الفرة الزمنية، �كما هو مبني يف ال�سكل رقم 7، �بطبيعة احلال فاإن هذا التفا�ت يوؤدي اإىل �جود فجوات يف التنمية االقت�سادية بني املحافظات االأمر 

.
6
الذي يوؤكد على �سر�رة تعزيز عملية التخطيط املمنهج يف توزيع االإنفاق الراأ�سمايل �فق اأ�س�س عادلة ��سفافة

5- امل�سادر: امل�سدر: الربنامج التنموي للمحافظات �تقرير �زارة ال�سحة 2016
6- امل�سادر: موازنة 2017 �نتائج التعداد ال�سكاين 2015
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يف  الفقر  معدل  اإرت��ف��اع  اإىل  االأخ��ري  ال�سكان  تعداد  نتائج  �ت�سري 

املحافظات التي يرتفع فيها معدل البطالة. �ت�سري معدالت البطالة 

العمل.   عن  العاطلني  املواطنني  ع��دد  ازدي���اد  اإىل   2016 ع��ام  يف 

 .2014 عام  يف   %14.4 من   ،%15.3 اإىل  البطالة  معدل  قفز  �قد 

الت�سدير  �اإغالق منافذ  ال�سورية  االأزمة  ت�سببت  اأخرى  �من جهة 

املجا�رة، �اال�سطرابات ال�سيا�سية يف د�ل املنطقة بزيادة ال�سغط 

.
7
على التنمية االقت�سادية يف االأردن

�ستكون القدرة على اتخاذ القرارات الفّعالة على م�ستوى املحافظة 

البيانات  توفري  ينبغي  كما  الالمركزية.  م�سر�ع  لنجاح  �سر�رية 

للمحافظات يف الوقت املنا�سب �اأن تكون موثوقة �حمدثة كما ينبغي 

اأن تتوفر التحليالت �الدرا�سات للم�ساعدة يف تقييم اخليارات �اتخاذ قرارات مدر��سة ب�ساأن التخطيط اال�سراتيجي، �اإعداد املوازنات �ال�سيا�سات 

��سنع القرار. 

هيكلية املحافظات يف اململكة

تتبع املحافظات لوزارة الداخلية، �يراأ�س كل حمافظة حمافظ يَعني بقرار من جمل�س الوزراء بناء على تن�سيب �زير الداخلية على ان يقرن القرار 

باالإرادة امللكية ال�سامية. �املحافظ  يعترب رئي�س االإدارة العامة يف حمافظته �اعلى �سلطة تنفيذية فيها �يتقدم على جميع موظفي الد�لة يف املحافظة. 

بتقدمي  يتعلق  فيما  احلكومية  الد�ائر  جميع  مع  بالتن�سيق  �يقوم  العامة  �ال�سالمة  �اال�ستقرار  االأمن  على  املحافظة  االأ�سا�سية  املحافظ  مهام  �من 

اخلدمات العامة �متابعة تنفيذ امل�ساريع احلكومية داخل املحافظة �ذلك بالتعا�ن الوثيق مع الوزارات املعنية. 

ي�سم املجل�س التنفيذي �الذي يراأ�سه املحافظ مدراء كافة املديريات احلكومية يف املحافظة �الذين يجتمعون ب�سكل د�ري بناء على طلب املحافظ 

جمال�س  انتخاب  مع  التنفيذي  �املجل�س  املحافظ  من  كل  د�ر  �سيتطور  الالمركزية  قانون  �بتطبيق  للمحافظة.  الرئي�سية  املوا�سيع  �تن�سيق  ملناق�سة 

املحافظات اجلديدة.

7- مل�سادر: دائرة االإح�ساءات العامة 2016، �الربنامج التنموي للمحافظات
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العنا�سر الأ�سا�سية لقانون الالمركزية اجلديد

القرار على م�ستوى  اآلية جديدة ل�سنع  الالمركزية  قانون  يقدم 

�اإق��رار  التخطيط  مهام  املحافظات  �ستتوىل  اإذ  املحافظات. 

موازنات  �اإق���رار  �اع���داد  االأ�ل��وي��ات  ح�سب  التنموية  امل�ساريع 

ليكت�سب  احلايل  التنفيذي  املجل�س  د�ر  ��سيتنامى  املحافظات. 

تقدمي  �حت�سني  التن�سيق  تعزيز  على  �سيعمل  كونه  اأك��رب  اأهمية 

اخلدمات �الركيز على التخطيط اال�سراتيجي يف املحافظة. 

يتمتع  �هو  �سنوات  اأرب��ع  املنتخب  املحافظة  جمل�س  مدة  �ستكون 

ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل مايل �اإداري.

��سي�ساهم جمل�س املحافظة يف اختيار امل�ساريع التنموية ذات االأ�لوية للمحافظة باأكملها. �يتوقع من جمل�س املحافظة �املحافظ �من خالل املديريات 

احلكومية يف املحافظة �سمان حت�سني جودة اخلدمات يف املحافظة. ��سيكون جمل�س املحافظة املنتخب م�سوؤ�اًل اأمام املواطنني.

��سيكون د�ر املحافظ هو �سمان تنفيذ قرارات جمل�س املحافظة �توفري اأف�سل اخلدمات للمواطنني بالتن�سيق مع جمل�س املحافظة �املجل�س التنفيذي، 

كما اأن ح�سن �سري كل من هذه املوؤ�س�سات �سيكون له تاأثري اإيجابي على االإدارة املالية �فعالية جمل�س املحافظة.

الأدوار اجلديدة �سمن اإطار قانون الالمركزية

�امل�ساريع على  الربامج  تنفيذ  لها  يت�سنى  �االإدارية حتى  املالية  ال�سالحيات  املزيد من  اإعطاء املحافظات  الوقت، �ستهدف الالمركزية اىل  مبر�ر 

م�ستوى املحافظة �تقدمي خدمات حكومية خمتارة. ��سي�سبح تركيز املجل�س التنفيذي للمحافظة على التاأكد من اأن املديريات التنفيذية يف املحافظة 

ت�ستجيب �تنفذ االأ�لويات �الربامج املحددة من قبل جمل�س املحافظة.

اأدوار وم�سوؤوليات احلكومة املركزية

�سيرتب على تطبيق الالمركزية تغريات على اأد�ار �م�سوؤ�ليات احلكومة املركزية. حيث �ستتطور اأد�ار الوزارات مع مر�ر الوقت لتنتقل من الركيز 

على تقدمي اخلدمات اإىل الركيز على اإعداد ال�سيا�سات �اخلطط اال�سراتيجية �عمليات التنظيم، مما �سي�سهم يف احلد من ازد�اجية امل�سوؤ�ليات 

اإعداد  فتتوىل  املركزية  احلكومة  اأما  التنمية.  الأ�لويات  ا�ستجابة  �اأكرث  املواطنني  اإىل  اأقرب  املحافظات  �جعل  �املحافظات  ال��وزارات  بني  �االأد�ار 

ال�سيا�سات �املعايري الوطنية التي يجب اتباعها �تنفيذها يف املحافظات خلدمة االأ�لويات الوطنية �اخلطط اال�سراتيجية الوطنية �ا�ستدامتها.

�سيتم نقل بع�س االأد�ار من احلكومة املركزية اإىل املحافظات مثل اإعداد موازنة املحافظات، �التخطيط �التنفيذ �ذلك من خالل منهجية تدريجية.

��ستقوم �زارة املالية، �بالتعا�ن مع دائرة املوازنة العامة، باإجراء ما يلزم ملواكبة التغريات الناجتة عن تطبيق الالمركزية �يف هذا االإطار مت ا�ستحداث 

�حدة الالمركزية املالية يف �زارة املالية من اأجل تن�سيق كافة اأن�سطة الالمركزية املالية �اال�سراف عليها �بناء قدرات الوزارات �املحافظات يف جمال 

الالمركزية املالية. 

اأدوار وم�سوؤوليات املحافظات

�ستكون م�سوؤ�ليات املحافظات خمتلفة عن م�سوؤ�ليات البلديات �الوزارات، مما �سيمّكن احلكومة املركزية من  التكيف مع د�رها املتغري بالركيز على 

��سع ال�سيا�سات اأكرث من الركيز على تقدمي اخلدمات.

الأدوار الرئي�سية ملجل�س املحافظة

التخطيط - املوازنة - الرقابة

املوافقة على اخلطط اال�سراتيجية �خطط العمل للمحافظة •

املوافقة على م�سر�ع موازنة املحافظة  •

املوافقة على امل�ساريع اخلدمية �الراأ�سمالية �التنموية.  •

االإ�سراف على تنفيذ م�ساريع املحافظة •
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اأدوار وم�سوؤوليات البلديات ووزارة ال�سوؤون البلدية

اأ�سا�سي،  د�ر  لها  ��سيظل  رئي�سيًا  البلدية عن�سرًا  ال�سوؤ�ن  �زارة  تعد 

�املحافظات  البلديات  بني  العالقات  �ست�سبح  حيث  خمتلف  �لكن 

اعداد  عند  البلديات  من  الراجعة  التغذية  اإدخ��ال  خالل  من  اأق��وى 

اال�سراتيجيات �اخلطط التنفيذية �التنموية للمحافظات. �مع مر�ر 

الوقت، فاإن د�ر �زارة ال�سوؤ�ن البلدية �سوف يتطور لي�سبح ا�سراتيجيًا 

ب�سكل اأكرب باالإ�سافة اإىل موا�سلة تقدمي الدعم املبا�سر اىل البلديات 

من حيث القدرات �املوارد.

البلديات واأهمية ربطها باملحافظات

البلدية هي موؤ�س�سة اأهلية ذات ا�ستقالل مايل �اإداري �تعمل كموؤ�س�سة ذات �سالحيات 

البلدية من قبل  �تدار  االأردن منذ عدة عقود.  اأن�سئت يف  �قد  �م�سوؤ�ليات حمددة، 

�سلطاتها  البلديات  �ت�ستمد  �سنوات.  اأرب��ع  ملدة  انتخابهم  يتم  بلدي  �جمل�س  رئي�س 

��سالحياتها من قانون البلديات املعدل )رقم 2015/41(.

تلعب �زارة ال�سوؤ�ن البلدية د�رًا رئي�سيا ب�ساأن العديد من االأمور املتعلقة بالبلديات، 

�لكن �من املتوقع �فقا لقانون الالمركزية رقم 2015/49 اأن تكون هناك ارتباطات 

بني املحافظات �البلديات يف جماالت التخطيط �التن�سيق.

�من بني اأع�ساء املجل�س التنفيذي يف املحافظة �سيكون هناك ثالثة مدراء تنفيذيني 

من  )اأ.4(  املادة  ح�سب  البلدية  ال�سوؤ�ن  �زارة  قبل  من  ت�سميتهم  تتم  البلديات  من 

قانون الالمركزية.

كما �سيدعم جمل�س املحافظة البلديات يف حتديد �اختيار االحتياجات التنموية ذات االأ�لوية. �يف ال�سنوات املقبلة، �سيتم تكليف جمال�س املحافظات 

مب�سوؤ�ليات جديدة اإىل جانب �سياغة �تخطيط �تنفيذ موازناتها. ��سيكمن التحدي يف جتنب تداخل امل�سوؤ�ليات بني هذه الكيانات، ��سمان �جود اآلية 

�ا�سحة للتن�سيق �التعا�ن بني املحافظة �املجال�س البلدية.

�مع تنفيذ قانون الالمركزية، �سيكون للبلديات د�ر اأكرب �م�ساركة فاعلة مع جمال�س املحافظات املنتخبة حديثًا. �يف نف�س الوقت، فهي تختلف عن 

املحافظة يف اأن لديها مهام حمددة لتقدمي اخلدمة املحلية )انظر قائمة املهام الرئي�سية للبلديات( �الت�سرف يف مواردها  الذاتية.

ي�سري حتليل اأداء نفقات البلديات �اأمانة عمان الكربى موؤخرًا 

اإىل: 

•  465.8 من  الكربى  عمان  �اأمانة  البلديات  نفقات  ازدياد 

مليون دينار يف 2011 اإىل 640 مليون دينار يف 82016

متثل النفقات اجلارية 61% من اإجمايل النفقات، يف حني  •

متثل النفقات الراأ�سمالية %39

٨- ، املجلد التا�سع ع�سر، العدد ال�ساد�س، متوز، 2017.

دور املجل�س التنفيذي - التخطيط والعالقة مع البلديات

اإعداد اخلطط اال�سراتيجية �خطط العمل •

مواءمة خطط املحافظة مع خطط املجل�س البلدي •

اإعداد دليل امل�ساريع التنموية �اخلدمية التي حتتاجها املحافظة، مبا  •

يف ذلك اأدلة احتياجات البلديات

مراجعة تقارير املجال�س البلدية �اتخاذ القرارات املنا�سبة •

بع�س املهام الرئي�سية للبلديات

تنظيم املهن �ال�سناعات •

تخطيط البلدات �الطرق •

اإن�ساء �سبكات ت�سريف مياه االأمطار •

تنظيم االأ�سواق العامة •

اإن�ساء �تنظيم مواقف ا�سطفاف املركبات •

اإن�ساء احلدائق �املتنزهات •

اإن�ساء املتاحف �املكتبات •

اإن�ساء امل�سالخ  •

ترخي�س االإعالنات �اللوحات االإعالنية •

معايري معادلة توزيع ال�سرائب/ ر�سوم البلديات امل�سرتكة

فئة البلدية. 1

امل�ساحة. 2

ال�سكان. 3

املوقع اجلغرايف �طبيعته. 4

م�ساهمة البلدية يف حت�سيل االإيرادات. 5

مدى احلاجة للم�ساريع التنموية. 6

التميز يف اأداء املهام �الواجبات. 7
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يتم تخ�سي�س 48% من اإجمايل النفقات اأ� 79% من النفقات اجلارية للر�اتب �ال�سمان االجتماعي. •

يتم تخ�سي�س معظم النفقات الراأ�سمالية للطرق �»اال�ستمالكات �التعوي�سات« �متثل 59% من النفقات الراأ�سمالية.  •

تتكون اإيرادات البلديات �اأمانة عمان الكربى ب�سكل اأ�سا�سي من �سرائب االأرا�سي �االأبنية التي يتم حت�سيلها حمليًا باالإ�سافة اىل الر�سوم �الغرامات 

�ايرادات املحر�قات التي يتم حتديدها من خالل معادلة ت�سم عدة معايري 

�ت�سمل م�سادر االإيرادات البلدية االأخرى الغرامات، �املنح، �عائدات امل�ساريع الراأ�سمالية. �قد تقر�س البلديات من بنك تنمية املدن �القرى بعد 

موافقة �زارة ال�سوؤ�ن البلدية. �ت�سري بيانات االأداء املايل االأخرية اإىل:

ارتفاع اإجمايل اإيرادات البلديات �اأمانة عمان الكربى من 407.8 مليون دينار اأ� 1.5% من الناجت املحلي االإجمايل للمملكة يف 2011، اإىل 663.3  •

مليون دينار اأ� 2.5% من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2016. 

حوايل 67.2% من اإجمايل االإيرادات تاأتي من: اإيرادات املحر�قات )24%(، �الر�سوم �الغرامات )24.1%( ��سرائب االأرا�سي �البناء )%19.1(.  •

ين�س قانون البلديات رقم 41 ل�سنة )2015( على اإن�ساء م�ستوى جديد من ال�سلطة »املجل�س املحلي« الذي يتم انتخابه مبا�سرة من املواطنني، باالإ�سافة 

اإىل املجل�س البلدي. �يهدف املجل�س املحلي اإىل التوا�سل مع املواطنني لفهم احتياجات التنمية �متطلباتها على امل�ستوى املحلي، �اإي�سال هذه االأ�لويات 

اإىل املجل�س البلدي.
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خارطة طريق الالمركزية املالية 

تدرك �زارة املالية �سر�رة اأخذ الكثري من الق�سايا الرئي�سية بعني االعتبار عند اإناطة مهام جديدة للمحافظات �تكليفها بتقدمي اخلدمات العامة. 

�من خالل قيادتها للمحور املايل، اإىل جانب العمل مع املحللني �اخلرباء يف �حدة الالمركزية املالية اجلديدة، �ستقوم الوزارة ب�سمان:

�جود اإطار مالئم الإدارة املالية العامة على �سعيد املحافظات �جمال�س املحافظات ل�سمان اال�ستغالل االأمثل للموارد املتاحة. •

�جود عمليات مالئمة الإدارة املالية العامة، تت�سمن تخطيط �اعداد �تنفيذ املوازنة، باال�سافة اىل العمليات املالية املختلفة �التدقيق الداخلي.  •

حتديد �توزيع موازنات املحافظات بناء على معادالت ذات معايري �سفافة ل�سمان عدالة التمويل بني املحافظات •

تعديل القوانني �االأنظمة الالزمة لالنتقال اإىل الالمركزية •

تطوير االأنظمة املالية امل�ساندة الالزمة لعمل املحافظات �االإجراءات �ال�سيا�سات �العمل بها •

امتالك املحافظات القدرات الالزمة ملعاجلة الق�سايا املالية •

�جود تعريفات �ا�سحة للموظفني �املباين �املعدات على م�ستوى املحافظات •

نقل �سالحيات كافية للمحافظ للتن�سيق مع املديريات احلكومية للوزارات يف املحافظة •

ال�سفافية عند تخ�سي�س موازنات الوزارات للمحافظات �سواء كانت اجلارية اأ� الراأ�سمالية •

ملعاجلة كافة هذه الق�سايا من قبل احلكومة، يجب مراعاة هيكلية �حوكمة املحافظات، �الو�سع االقت�سادي �االجتماعي للمملكة، �د�ر البلديات يف 

املحافظات.

من ال�سر�ري اأن تقوم �زارة املالية �دائرة املوازنة العامة بالتاأكد من معاجلة االآثار املالية املرتبة على الالمركزية يف الوقت املنا�سب حتى تكون 

جمال�س املحافظات املنتخبة قادرة على تنفيذ مهامها.

لة �مق�سمة اإىل مراحل لتطبيق الالمركزية املالية على م�ستوى املحافظات تغطي الفرة  يف اأ�اخر عام 2016، ��سعت �زارة املالية خطة عمل مف�سّ

 . 2019-2017

االأهداف الرئي�سية �اجلد�ل الزمني التدريجي خلطة التنفيذ 

الأهداف الرئي�سية لالمركزية املالية هي:

تطوير القدرات املوؤ�س�سية يف حمافظات اململكة يف جمال  •

اخلدمات  من  حم��ددة  جمموعة  �تنفيذ  �اإدارة  تخطيط 

�الربامج العامة على م�ستوى املحافظات.

�سمان م�ستوى منا�سب من التمويل للم�ساريع ذات االأ�لوية  •

جمال�س  عمل  �سري  ��سمان  املحافظة  مبجل�س  اخلا�سة 

املحافظات. 

يتطلب حتقيق االأهداف العامة لالمركزية التعا�ن الفّعال بني الوزارات املعنية من خالل اللجنة الوزارية لالمركزية �جلنتها التنفيذية. �خالل هذه 

العملية، فاإن �زارة املالية �دائرة املوازنة العامة �سركزان على تنفيذ مكونات الالمركزية املالية االأربعة �سمن عملية ممنهجة �مدر��سة.

�سيتم من خالل هذه املنهجية، بناء قدرات �كفاءات �زارة املالية �دائرة املوازنة العامة �املحافظات تدريجيًا يف جمال الالمركزية املالية.

التحدي:

�تتوىل  املركز  قبل  من  فقط  م�ساءلة  اإداري���ة  �ح��دات  من  املحافظات  حتويل   

امل�سوؤ�لية ب�سكل رئي�سي عن االأمن العام اإىل �حدات ادارية حملية منتخبة ذات 

�سمان  عن  اأي�سًا  �م�سوؤ�لة   - املركزية  احلكومة  �جتاه  املواطنني  جتاه  م�سوؤ�لة 

جودة اخلدمات املقدمة يف املحافظة
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تركز املنهجية على املكونات الرئي�سية االأربعة: 1( حتديد اأ�جه االإنفاق، 2( التمويل، 3( تخطيط املوازنة، �4( تنفيذ املوازنة �الرقابة عليها �التي 

يجب معاجلتها الإر�ساء اأ�س�س ال�سيا�سات �حتديد اأنظمة الالمركزية املالية على م�ستوى املحافظات.

خطة العمل لل�سنوات املقبلة

املكون االأ�ل هو حتديد اأوجه الإنفاق، ��سريكز خالل الفرة االنتقالية على الن�ساطات �اخلدمات احلكومية التي �سيتم نقلها اىل املحافظات �ب�سكل 

تدريجي يف امل�ستقبل اإذ �سيتم الركيز على:

•  )due diligence( حتديد اأ�جه االإنفاق �م�سوؤ�ليات تقدمي اخلدمات امل�ستقبلية للمحافظات من خالل اإجراء درا�سات تق�سي املتطلبات ال�سر�رية

التي �سيتم تكليف املحافظات بها. 

تعديل د�ر كل موؤ�س�سة يف تقدمي اخلدمات العامة )ر�سم ال�سيا�سات، �التنظيم �التمويل �تقدمي اخلدمات(، مبا يف ذلك حتديد اأد�ار البلديات. •

تنفيذ درا�سات تق�سي املتطلبات ال�سر�ري لتحديد اآليات انتقال املوظفني �املباين �املعدات من املركز اىل املحافظات �ب�سورة تدريجية للن�ساطات  •

�اخلدمات احلكومية التي �سيتم تفوي�سها اىل املحافظات. 

اإدارة املالية العامة، بدءًا من تخطيط املوازنة، �تنفيذها، �العمليات املحا�سبية، �االإبالغ، �التدقيق الداخلي ل�سمان �سال�سة  • مراجعة عمليات 

�عدم تاأثر عمليات تقدمي اخلدمات احلكومية للمواطنني خالل عملية النقل. 

�سي�سعى املكون الثاين، املتعلق ب� متويل املحافظات، اإىل تطوير عملية منا�سبة لتحديد املخ�س�سات الالزمة للمحافظات �حتديد ال�سقوف للموازنات 

من خالل معايري �ا�سحة ��سفافة. 

�سيتم تطبيق نظام متويل املحافظة على مراحل. ينبغي يف البداية النظر يف اإعداد معايري �معادلة لتحديد �سقوف اإنفاق املحافظات للم�ساريع  •

الراأ�سمالية اجلديدة. �قد �افق جمل�س الوزراء على املعايري �املعادلة لتحديد املخ�س�سات الراأ�سمالية للمحافظات �سمن موازنة العام 2018 كما 

يلي:

مت توزيع 30% من ال�سقف االجمايل املخ�س�س لتمويل امل�ساريع الراأ�سمالية اجلديدة بالت�سا�ي على جميع املحافظات. •

مت توزيع 70% املتبقية بناًء على معادلة ت�سم املعايري التالية: •

25% كوزن لن�سبة الفقر يف املحافظة. 1

25% كوزن لن�سبة البطالة يف املحافظة. 2

35% كوزن لعدد ال�سكان يف املحافظة. 3

5% كوزن مل�ساحة املحافظة. 4

10% كوزن لعدد املن�ساآت االقت�سادية يف املحافظة. . 5

�يجب مراجعة �تعديل املعايري �معادلة التمويل ب�سكل �سنوي لتعك�س التطور يف تنفيذ الالمركزية. 

مع مر�ر الوقت �عند نقل لن�ساطات اأ�جه االإنفاق اإىل املحافظات، �ستتم اإعادة النظر يف �سقوف املوازنات �معايري توزيع املخ�س�سات لتعك�س  •

التطور �احلاجة اىل املزيد من املخ�س�سات لتقدمي اخلدمات.

�ستكون التحويالت املالية م�سدر التمويل الرئي�سي للمحافظات، كونها ال متتلك القدرة على حت�سيل اإيراداتها �سمن االإطار القانوين احلايل. �يف  •

مراحل الحقة ميكن حتديد م�سادر متويل ذاتية للمحافظات لدعم التحويالت املالية.

اأ�لوياتها �اعتماد موازناتها بناء على �سقوف �ا�سحة ��سمن  اإيجاد نظام تخطيط املوازنة لتمكني املحافظات من حتديد  يركز املكون الثالث على 

االإطار الزمني املحدد.
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عندما يتم البدء بتنفيذ املوازنات على م�ستوى املحافظات، يجب تعديل خارطة احل�سابات لتاأخذ بعني االعتبار التغيريات اجلديدة. •

تخطيط املوازنة للمحافظة. �افق جمل�س الوزراء على اأن يتم التخطيط ملوازنات املحافظات الراأ�سمالية للعام 2018 �بتمويل من املوازنة العامة  •

�قد مت اعتماد مفهوم م�سر�ع على م�ستوى املحافظة بحيث يكون من م�سوؤ�لية املحافظة تخطيط امل�ساريع الراأ�سمالية اجلديدة �سمن هذا املفهوم. 

يف االأعوام امل�ستقبلية �ح�سب قرارات جمل�س الوزراء �سيتم تخطيط املوازنات للمحافظات �التي �ست�سمل اإدارة املحافظة �مهام االنفاق اجلديدة 

التي �ستفو�س اىل املحافظات.

يجب اأن يكون برنامج تنمية املحافظات املعد من قبل �زارة التخطيط �التعا�ن الد�يل متكاماًل مع عملية تخطيط موازنة املحافظات. كما يجب  •

بناء االأد�ات املنا�سبة التي �ست�ساعد املحافظات يف التخطيط اال�سراتيجي �يف حتديد اأ�لويات امل�ساريع �االختيار ح�سب متطلبات التنمية. 

يجب على املحافظات اأن يكون لديها القدرة على الدراية بكافة م�ساريع املحافظة �سواء املنفذة من خالل املوازنة العامة اأ� من خالل اجلهات  •

املانحة �الداعمة.  

ينبغي تقدمي الدعم الكايف �التدريب على تخطيط املوازنة للمحافظات �موظفي جمال�س املحافظات. •

�اأخريًا يحدد املكون الرابع اإجراءات تنفيذ املوازنة ل�سمان قدرة كل حمافظة على تنفيذ �مراقبة موازنتها �فقًا لل�سيا�سات �االإجراءات املعمول بها 

��سمن االإطار الزمني املحدد.

التنظيمية بو�سوح. �يف  • اأد�ار كل منهما �هياكلهما  املالية للمحافظات ��حدة الرقابة الداخلية يف املحافظات مع حتديد  ال�سوؤ�ن  اإن�ساء �حدة 

املرحلة االأ�ىل، قد تكون جزءًا من املديريات املالية يف املحافظات التي �سيتم تو�سيع نطاقها.

حتديد اأنظمة تنفيذ املوازنة �املحا�سبة التي �سيتم تنفيذها �العمليات الواجب اتباعها •

املحطات الرئي�سية يف الالمركزية املالية 

حددت وزارة املالية يف خطة عملها لتنفيذ الالمركزية املالية حمطات رئي�سية لل�سنوات القادمة، كالآتي:

ال�سنة املالية 2017 

اإن�ساء �حدة الالمركزية املالية يف �زارة املالية �تعيني الكادر املوؤهل. )مت االنتهاء من ذلك(.. 1

اإعتماد ا�س�س لتحديد �سقف االنفاق الرا�سمايل الكلي �ال�سقوف اجلزئيه للمحافظات )مت االنتهاء من ذلك(. 2

حتديد �سقوف موازنات املحافظات الراأ�سمالية من خالل معايري �معادلة عادلة ��ا�سحة ��سفافة من قبل �زارة املالية/ دائرة املوازنة العامة. . 3

)مت االنتهاء من ذلك(.

اإعداد دليل لتحديد االحتياجات التنموية �دليل اإعداد م�ساريع املوازنات على م�ستوى املحافظات. )مت االنتهاء من اعداد دليل حتديد االحتياجات . 4

التنموية �دليل اإعداد موازنة املحافظات لعام 2018(

املحافظة �سمن . 5 قبل جمل�س  2018 من  للعام  الراأ�سمالية  للم�ساريع  املحافظة  موازنة  م�سر�ع  �اإقرار  احتياجاتها  املحافظات من حتديد  متكني 

ال�سقف املحدد من �زارة املالية/دائرة املوازنة العامة ��سمن مفهوم امل�سر�ع على م�ستوى املحافظة �على امل�ستوى الوطني. 

تبني خطة لر�سد �ت�سجيل كافة النفقات اجلارية �الراأ�سمالية على م�ستوى املحافظات من قبل الوزارات.  . 6

العمل على رفع م�ستوى التن�سيق بني املحافظات �البلديات من خالل �زارة املالية بالتعا�ن مع �زارة ال�سوؤ�ن البلدية ��زارة الداخلية بهدف جتنب . 7

ازد�اجية متويل �تنفيذ امل�ساريع بني املحافظات �البلديات ��سمان الفاعلية يف اآلية حتديد احتياجات املحافظات من امل�ساريع التنموية.

التعديالت . 8 �اإج��راء   2019 موازنة  �سمن  �ادراجها  املحافظات  اىل  املركز  من  الن�ساطات  نقل  يف  اليها  اال�ستناد  �سيتم  التي  ال�سيا�سات  اعتماد 

الت�سريعية الالزمة.

حتديد نطاق الن�ساطات التي �سيتم نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات خالل موازنة 2019.. 9

اإدارة املعلومات املالية . 10 اآلية �اأد�ات تنفيذ الن�ساطات الأ�جه االنفاق اجلديدة التي �سيتم نقلها اىل املحافظات مبا يف ذلك تعميم نظام  حتديد 

احلكومية )GFMIS( �املوارد الالزمة لذلك بالتن�سيق مع �زارة الداخلية.
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تدريب اجلهات املعنية يف املحافظات على اإجراءات اعداد م�ساريع موازناتها. )مت ال�سر�ع بذلك( . 11

عقد لقاءات مع جمال�س املحافظات الإطالعها على اآلية اعداد موازنة املحافظة ح�سب االأدلة املعتمدة.. 12

اال�ستمرار يف عملية تنفيذ موازنات املحافظات الراأ�سمالية للعام 2018 �فق احكام النظام املايل �التعليمات النافذة من قبل الوزارات يف املركز . 13

اىل  املركز  نقلها من  الوزراء  يقرر جمل�س  التي  الن�ساطات  تنفيذ  املحافظات من  لتمكني  الالزمة  االنظمة  �تعديل  الكوادر  تدريب  �ذلك حلني 

املحافظات. 

ال�سنة املالية 2018 

عقد لقاءات مع جمال�س املحافظات الإطالعها على مفهوم الالمركزية املالية �التطورات امل�ستقبلية املتوقعة.  . 1

ا�ستمرار املحافظات باال�سطالع مب�سوؤ�لية حتديد احتياجاتها التنموية �اختيار م�ساريعها الراأ�سمالية للعام 2019.. 2

اإقرار م�سر�ع موازنة 2019 من قبل جمال�س املحافظات �سمن ال�سقوف املحددة من �زارة املالية / دائرة املوازنة العامة �بحيث تت�سمن موازنات . 3

املحافظات لعام 2019 النفقات الت�سغيلية املتعلقة باإدارة املحافظة، �نفقات امل�ساريع الراأ�سمالية باالإ�سافة اىل النفقات املتعلقة بالن�ساطات التي 

�ستقرر احلكومة نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات.  

اإعداد املوازنة العامة ل�سنة 2019 مت�سمنة املوازنات التف�سيلية ل� 12 حمافظة مبا يف ذلك البيانات املالية لن�ساطات اأ�جه االنفاق اجلديدة التي . 4

مت نقلها اىل املحافظات.

تو�سيع نطاق الن�ساطات �اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي �سيتم نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات.. 5

مراجعة �تطوير املعادلة التي يتم اال�ستناد اليها يف حتديد �سقف االنفاق للمحافظة ليتم االأخذ بعني االعتبار ن�ساطات اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي . 6

مت نقلها اىل املحافظات.  

توفري القدرات الالزمة جلمع �حتليل البيانات �تخطيط �تنفيذ املوازنة �متابعة تنفيذ م�ساريع النفقات الراأ�سمالية ذات االأ�لوية بالتعا�ن مع . 7

اجلهات املعنية.

اإعتماد خطة �ساملة لتدريب اجلهات املعنية يف املحافظات على تتفيذ املوازنات �الرقابة عليها. . 8

ال�سنة املالية 2019 

اإنفاق . 1 الن�ساطات الأ�جه  االأخذ بعني االعتبار  ليتم  للمحافظة  اليها يف حتديد �سقف االنفاق  التي مت اال�ستناد  املعادلة  موا�سلة مراجعة �تطوير 

جديدة مت نقلها اىل املحافظات.

اال�ستمرار يف تو�سيع نطاق الن�ساطات �اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي �سيتم نقل عملية تنفيذها من املركز اىل املحافظات لل�سنوات الالحقة.. 2

تطبيق اإجراءات الرقابة �التدقيق الداخلي على عملية تنفيذ املوازنة يف املحافظات يف 2019.. 3

اإقرار جمال�س املحافظات مل�سر�ع موازنة 2020 مع االأخذ بعني االعتبار ن�ساطات اأ�جه االإنفاق اجلديدة التي مت نقلها اىل املحافظات �كذلك االآلية . 4

�االأد�ات املقرحة لتمويل هذه الن�ساطات اجلديدة �اإر�سالها اىل �زارة املالية / دائرة املوازنة العامة.  

بناء القدرات لتنفيذ الالمركزية املالية

يعد بناء قدرات املحافظات عاماًل اأ�سا�سيًا ل�سمان االنتقال الناجح اإىل الالمركزية ��سمان تاأدية املحافظات للمهام �امل�سوؤ�ليات اجلديدة املناطة بها 

�سمن هذا االإطار. �يعترب �جود نظام اإدارة مالية عامة ميتاز بالكفاءة �الفاعلية يف املحافظات اأ�سا�سيًا لتطبيق الالمركزية، حيث �سيتم نقل جميع 

امل�سوؤ�ليات املرتبطة باملالية العامة �سمن منهجية تدريجية ت�سمل تخطيط �اإعداد املوازنة �تنفيذها، �الرقابة عليها.

��سي�سهم �جود نظام اإدارة مالية عامة فّعال �كوادر حكومية موؤهلة يف تعزيز النمو االقت�سادي امل�ستدام يف املحافظات، �حتقيق النمو ال�سامل يف 

اململكة. االأمر الذي يتطلب من احلكومة املركزية اال�ستثمار بكثافة يف جمال بناء القدرات �التدريب الالزم لتطوير القوى العاملة �اأنظمة احلوكمة 

ال�سر�رية يف املحافظات.

�ستكون تنمية املوارد الب�سرية اأبرز جماالت الركيز يف عملية تطوير القدرات. اإذ �سيتم تز�يد االأفراد يف املحافظات باملعرفة �املعلومات �املهارات 

�القدرات التي متّكنهم من اأداء مهامهم بفعالية. �على �سبيل املثال، �ستكون اإحدى املهام االأ�ىل التي �ستدار من قبل الوزارة، هي م�ساعدة جمال�س 
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املحافظات املنتخبة يف فهم مبادئ املوازنة مبا يف ذلك املوازنة املوجهة بالنتائج �التخطيط اال�سراتيجي لتعزيز ثقافة تدعم النمو امل�ستدام �االأداء 

�حتقيق النتائج ب�سورة ي�ست�سعر معها املواطن اأثر ذلك على تقدم م�ستوى معي�سته نحو االأف�سل.

�ستقوم �زارة املالية بتقدمي الدعم لبناء قدرات موظفي املحافظات �اأع�ساء جمال�س املحافظات املنتخبني يف جمال حتليل االقت�ساد الكلي �القطاعي 

بينما �ستقوم دائرة املوازنة العامة بتوفري الدعم يف اإعداد املوازنة الرئي�سية.

يعد اإن�ساء �تطبيق اأنظمة اإدارة �اإ�سراف �رقابة مالية للمحافظات اأمرًا بالغ االأهمية ل�سمان ان�سجام القرارات املتعلقة بالتخطيط �اال�ستثمار �تنفيذ 

املوازنات مع القوانني �ال�سيا�سات �املعايري الوطنية.

التنمية املحلية يف كل  التالية ملديرية  التدريبية  الوزارة بناء قدرات املحافظات يف جمال تخطيط املوازنة. ��سيتم حتديد املو�سوعات  كما �ستدعم 

حمافظة الأنها �ستكون م�سطلعة مب�سوؤ�لية تخطيط �اعداد موازنة املحافظة:

املوازنة املوجهة بالنتائج  •

املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي •

القوانني �االأنظمة املالية احلكومية •

التخطيط املايل •

حتليل الكلفة -  املنفعة •

حتليل اجلد�ى •

اإدارة امل�ساريع •

اإدارة املخاطر •

التخطيط اال�سراتيجي •

اإدارة االأداء �موؤ�سرات االأداء الرئي�سية •

و�سيتم تطوير املزيد من اأن�سطة بناء القدرات للمديريات املالية يف املحافظات يف املوا�سيع التالية: 

املوازنة املوجهة بالنتائج •

املوازنة امل�ستجيبة للنوع االجتماعي •

تخطيط املوازنة •

• )IPSAS( معايري املحا�سبة الد�لية يف القطاع العام

اإدارة املالية العامة •

التدقيق الداخلي •

�ستعمل وزارة املالية على تطوير مواد تدريبية لأع�ساء املجل�س التنفيذي، واأع�ساء جمل�س املحافظة حول:

املوازنة املوجهة بالنتائج •

املوازنة املعتمدة على النوع االجتماعي •

تخطيط املوازنة •

التخطيط اال�سراتيجي •

القوانني �االأنظمة املالية احلكومية •

التخطيط املايل •

اإدارة املالية العامة •

التدقيق الداخلي •
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م�ساركة املواطنني

دور املواطنني يف اإطار الالمركزية املالية

اأحد االأهداف الرئي�سية املتعلقة بتطبيق الالمركزية هو تعميق م�ساركة املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية ��سنع القرار �حت�سني اخلدمات العامة �اآلية 

تقدميها �ذلك من خالل اإن�ساء كيانات منتخبة على م�ستوى املحافظات من �ساأنها التن�سيق مع البلديات �املديريات التابعة للوزارات يف املحافظات. 

�بالتايل، اإيجاد اإطار ميّكن املواطنني من التعبري عن اآرائهم �التاأثري يف عملية حتديد �اختيار امل�ساريع ذات االأ�لوية يف املحافظات، مما �سيقل�س 

امل�سافة بينهم �بني امل�سوؤ�لني خالل عملية �سنع القرار يف املحافظة. �الأ�ل مرة، �سيمّثل امل�سوؤ�لون املنتخبون املواطنني على م�ستوى املحافظة.

دور املواطنني خالل تخطيط املوازنة - تعزيز ال�سفافية وامل�ساءلة

املنتخب،  املحافظة  جمل�س  يف  لتمثيلهم  املنا�سبني  للمر�سحني  اختيارهم  ي�سمن  الأنه  الالمركزية،  جناح  يف  االأ�ىل  اخلطوة  املواطنني  اإ�سراك  يعد 

�ي�سمن اإبداءهم لالآراء �املداخالت للم�ساهمة يف حتقيق التنمية احلقيقية يف املحافظة، �تعزيز مبادىء ال�سفافية �امل�ساءلة على م�ستوى املحافظة.

احلوار بني القطاعني العام �اخلا�س لتحقيق ال�سفافية يف جمال الالمركزية املالية

يعد احلوار بني القطاعني العام �اخلا�س اآلية فاعلة للتوا�سل بني املوؤ�س�سات اخلا�سة �العامة ل�سمان ان تكون االإ�سالحات اأكرث �سمولية �ا�ستدامة من 

خالل ت�ساركية العمل.

�ي�سهم احلوار بني القطاعني يف تعزيز ال�سفافية �امل�ساءلة، �ي�ساعد املواطنني على تفهم الالمركزية كما ي�ساعد القطاع اخلا�س على ت�سور التحديات 

اإيجاد حلول مبتكرة لالإ�سالحات  ت�ساركية �تعمل على  االآلية  ب�سكل خا�س. �تعترب هذه  املالية  ب�سكل عام �الالمركزية  تواجه الالمركزية  التي قد 

امل�ستدامة يف جمال الالمركزية التي تبني على املعرفة املكت�سبة �تدعم ازدهار املحافظات.

التحديات املقبلة

اأ( حتّول املحافظة من كونها م�ساءلة اأمام جهة واحدة لت�سبح م�ساءلة اأمام جهتني

ان من اأهم التحديات التي �ستواجهه عملية تطبيق الالمركزية املالية هو اإعطاء املحافظة ال�سالحيات االإدارية �املالية الالزمة لها لتنفيذ الربامج 

�امل�ساريع على م�ستوى املحافظة لت�سبح لديها القدرة على تقدمي خدمات حكومية خمتارة، الأن املحافظة يف هذه احلالة �ستكون م�سوؤ�لة اأمام املواطنني 

الذين انتخبوا جمل�س املحافظة من جهة �م�سوؤ�لة اأمام احلكومة املركزية من جهة اأخرى. �يف �سبيل تطبيق مفهوم الالمركزية املالية بنجاح، على 

احلكومة بذل اجلهود الالزمة لبناء القدرات يف املحافظات �توفري للكوادر الب�سرية املوؤهلة �املدربة.  

ب( التكاملية يف عمل اأجهزة الدولة   

�سيتطلب جناح الالمركزية املالية �جود عالقات قوية �تكاملية للعمل بني موؤ�س�سات احلكومة املركزية �اإدارات املحافظات �جمال�سها.

ج( بناء القدرات املوؤ�س�سية يف املحافظات 

ل�سمان �سال�سة االنتقال اإىل تطبيق الالمركزية يجب بناء القدرات املوؤ�س�سية الالزمة يف املحافظات �جمال�س املحافظات �مديريات التنمية املحلية.

د( التدرج يف تطبيق الالمركزية 

ان الت�سرع يف تطبيق مفهوم الالمركزية املالية ب�سكلها ال�سامل �بد�ن مراعاة تطوير �تاأهيل الكوادر �تعديل االنظمة املالية التي متكن املحافظات من 

ادارة �تنفيذ موازناتها ميثل حتديًا مهمًا ينبغي التنبه له، �ملواجهة هذا التحدي اأعدت احلكومة خطة عمل مق�سمة اإىل مراحل زمنية تدريجية �سيتم 

من خاللها حتديد �تن�سيق امل�سوؤ�ليات بني الوزارات املختلفة �املحافظات
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ه( التوعية 

تتطلب عملية تنفيذ الالمركزية تعزيز التن�سيق بني جميع اجلهات املعنية �سواء احلكومية �غري احلكومية �املوؤ�س�سات املانحة �على امل�ستويني الوطني 

)احلكومة املركزية( �املحلي )املحافظات( �اإ�سراك املواطنني �منظمات املجتمع املدين �موؤ�س�سات القطاع اخلا�س خالل عمليات احلوار.

�تتمثل خطة احلكومة يف تنفيذ ا�سراتيجية توعوية تف�سيلية تعتمد على عملية انتقال �سفافة نحو الالمركزية، �يتم من خاللها االأخذ باآراء اجلهات 

املعنية لتح�سني اإجراءات االنتقال.

��ست�ستمر الالمركزية املالية بالتطور على مدى عدة �سنوات، مما يتطلب اإجراء مراجعة منتظمه يف املنهجيات املتبعة �ما مت اإجنازه يف كل مرحلة من 

مراحل التطبيق. ��سيتعني اإ�سراك املواطنني �اجلهات املعنية لتعديل املنهجيات مبا يتنا�سب مع احتياجات اململكة �املواطنني.
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امللحق 1: هيكلية جلنة الالمركزية واملحاور املنبثقة عنها

مهام حمور املالية

اإعداد اأدلة لتقييم االحتياجات �حتديد االأ�لويات •

اإعداد اأدلة الإعداد م�ساريع املوازنات على م�ستوى املحافظات •

��سع اأ�س�س لتحديد �سقف املوازنة لكل حمافظة •

��سع املوازنات ال�سنوية للمحافظات، �االإنفاق، �اآلية الر�سد �الرقابة •

اأية م�سائل اأخرى ذات �سلة حتددها اللجنة •
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امللحق 2: موؤ�سرات اقت�سادية واجتماعية 

9
اأ( التوزيع ال�سكاين يف اململكة

ن�سبة غري االأردنيني من االإجمايلاالإجمايلغري االأردنينياالأردنيوناملحافظةالرقم

36.25%2،554،9231،452،6034،007،526العا�سمة1

19.27%396،93994،770491،709البلقاء2

32.33%923،652441،2261،364،878الزرقاء3

17.13%156،78732،405189،192مادبا4

25.62%1،316،618453،5401،770،158اإربد5

42.87%314،164235،784549،948املفرق6

29.24%167،75169،308237،059جر�س7

10.74%157،16218،918176،080عجلون8

13.95%272،44944،180316،629الكرك9

6.42%90،1086،18396،291الطفيلة10

11.17%127،98916،093144،082معان11

28.23%135،04553،115188،160العقبة 12

30.61%2،918،1259،531،712 6،613،587االأردن 13 

10
ب( موؤ�سرات التعليم �ال�سحة

موؤ�سرات لل�سحةموؤ�سرات التعليماملحافظةالرقم

الطالب لكل 

غرفة �سفية

ن�سبة الطالب الذين 

جنحوا يف الثانوية 

العامة )التوجيهي(

ن�سبة املواطنني 

امل�سمولني بالتاأمني 

ال�سحي

عدد 

االأ�سّرة لكل 

 10،000
ن�سمة

عدد املواطنني لكل 

مركز �سحي

54.901834,548%40.30%30.30العا�سمة1

73.50166,925%31.10%24.11البلقاء2

70.901031,020%38.80%32.41الزرقاء3

77.30106,524%30.60%21.63مادبا4

82.801316,240%38.90%27.10اإربد5

80.7096,321%23.10%21.05املفرق6

84.3068,780%35.60%22.23جر�س7

90.20145,680%30.00%21.86عجلون8

87.90185,026%28.70%20.60الكرك9

89.10103,320%24.60%20.44الطفيلة10

83.20143,792%26.70%17.49معان11

79.00147,840%28.20%26.76العقبة 12

871416,519%36.60%26.26االأردن  13

9- امل�سادر: دائرة االإح�ساءات العامة 2016
10-امل�سدر: الربنامج التنفيذي للمحافظات 2018-2016
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ج.موؤ�سرات الفقر �البطالة �االإنفاق الراأ�سمايل

املحافظةالرقم
االإنفاق الراأ�سمايل )األف 

 لعام 2016
11

دينار(

االإنفاق الراأ�سمايل/ للفرد 

)دينار اأردين(

معدل البطالة

12
)%(

معدل الفقر

13
)%(

178،40733.414.1011.40العا�سمة1

77،989141.314.8020.90البلقاء2

88،80659.914.7014.10الزرقاء3

46،305228.214.8015.10مادبا4

108،04354.617.4015.00اإربد5

50،08684.116.3019.20املفرق6

46،372183.715.5020.30جر�س7

49،498258.316.7025.60عجلون8

61،802177.015.0013.40الكرك9

49،729447.115.4017.20الطفيلة10

110،257565.819.1026.60معان11

119،522358.515.8019.2العقبة 12

986،816122.515.3014.40االأردن  13

1111121131

11-امل�سدر: 2016 بيانات دائرة املوازنة العامة. �قد مت تخ�سي�س 323،770،500 دينار للمركز، مما يجعل اإجمايل النفقات الراأ�سمالية 1،310،599،000 دينار
12- دائرة االح�ساءات العامة

13- امل�سدر: الربنامج التنفيذي للمحافظات 2018-2016




