المرصد المالي
تم انشاء وحدة المرصد المالي بموجب كتاب معالي الوزير رقم  14535/1/21تاريخ  2017/6/4بهدف مراقبة
وتحسين االداء المالي للبلديات من خالل دراسة الوضع المالي للبلديات وتحليل البيانات المالية والمساعدة في وضع
الحلول (تحسين االيرادات  ,تخفيض العجز,االرشاد والتوجيه ) وذلك عن طريق استخدام اليات وادوات لتحقيق
االهداف التي تم ذكرها ( اعداد نشرة مالية دورية للبلديات ,اعداد نماذج موحدة لسياسة االفصاح المالي ونشر
المعلومة) .
وتحقيقا لالهداف الي انشئت من اجلها هذه الوحدة سيترتب عليها المهام والمسؤوليات التالية-:
 .1جمع البيانات للبلديات خالل فترة مالية محددة.
 .2اعتماد سياسة اتصال مع البلديات بحيث يتم من خاللها توفير المعلومة في الوقت المناسب.
 . 3دراسة وتحليل البيانات المالية بهدف الوصول الى تصور واضح ع ن الوضع المالي للبلديات والوقوف على اهم
الصعوبات المالية التي تعاني منها البلديات واالسباب المؤدية لذلك.
 .4نشر البيانات المالية ونتائج التحليل المالي من خال نماذج افصاح معتمدة.
 . 5وضع خطط التعافي لتحسين وتقوية االداء المالي للبلديات والتي من شانها العمل على تحسين االيرادات
وتخفيض العجز بحث تصبح البلديات قادرة على اداء مهامها وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي بشكل افضل وتمكينها
من التوجه لالسثمار في المشاريع.
 .6المتابعة والتقييم لمساعدة البلديات في تطبيق خطط التعافي وتقديم التوجيه والدعم الفني.
 . 7المساهمة في اعداد االطار العام لبرامج التدريب لرفع كفاءة االدارة المالية في البلديات.
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كذلك سيكون من مهام هذه الوحدة اعداد نشرة مالية دورية بشكل نصف سنوي بحيث تتضمن هذه النشرة اهم
البيانات المالية واهم االنجازات والمشاريع التي قامت بها البلدية خالل الفترة المعنية وكذلك اهم التعديالت على
االنظمة والقوانين المتعلقة بعمل البلدية واية مستجدات في االمور التي تخص العمل البلدي وعلى البلديات اعداد
تقارير شهرية وربع سنوية عن نتيجة اعمالها خالل العام وتزويد وزارة الشؤون البلدية بها بشكل دوري.

النشرة المالية
ياتي اعداد النشرة المالية للبلديات كاحد مهام وحدة المرصد المالي وتطبيقا لسياسة االفصاح المالي ومبدا الشفافية في
نشر المعلومة وتاكيدا على اهمية دور المجتمع المحلي في التواصل مع المجالس البلدية حيث تكمن اهمية النشرة
المالية في تمكين اصحاب القرار والجهات المعنية بقطاع البلديات سواء كانت محلية او دولية او كانت جهات مانحة
او مسثمرة من الحصول على المعلومة الصحيحة واالطالع على الوضع المالي للبديات بكل شفافية االمر الذي يحد
من العشوائية في اتخاذ القرارات وتوجيه البلدية نحو المسار الصحيح في اداء مهامها.
سيتم اعداد النشرة المالية بشكل دوري ويتم نشرها على الموقع االلكتروني لوزارة الشؤون البلدية وستشمل اهم
البيانات المالية للبلديات مثل حجم الموازنة ,النسب المالية ,قيمة القروض والمساعدات الممنوحة للبلدية,اهم
االنجازات خالل الفترة المعنية واهم التعديالت التي طرات على القوانين واالنظمة المتعلقة بالعمل البلدي
نظرا الن النشرة المالية هذه تعتبر النشرة االولى فقد تم اعدادها اعتمادا على البيانات المالية الفعلية لعام 2016
والمقدرة لعام 2017

