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مقدمة 

عداداوبهدفالدولي،البنكمجموعةمنوالممولالبلدياتفيالماليةاإلدارةأنظمةتقويةمشروعالىباإلشارة

معوبالتشاورلدولياالبنكخبيرقبلمنتحليلينموذجاعدادتمفقدللبلديات،الماليالوضععنربعيةماليةتقارير

.البلديةالشؤونوزارةفيالمعنيين

النظامفيعفوالضالقوةنقاطتحديداجلمنوذلكللبلديات،الفعليةالختاميةالبياناتتحليلالىالنموذجيهدف

ستدامةاالتحقيقشأنهامنوالتيالمناسبةالقراراتاتخاذمنالسياساتوراسميالقرارصانعيومساعدةالمالي

.لدياتللبواألجنبيةالمحليةاالستثماراتوجذبالتزاماتها،تسديدعلىقدرتهاوتعزيزللبلديات،المالية

االتيلنحواعلىالداخليةالصفحاتمنعددعلىيحتويبحيث،اكسلبرنامجعلىمبسطبشكلالنموذجاعدادتم:

الفصلحسباإليرادات/الختاميةالحساباتادخاليتم:التفصيليةاإليرادات

الفصلحسبالنفقات/الختاميةالحساباتادخاليتم:التفصيليةالنفقات

فيالنقديدرصاحتساببهدفوالخارجةالداخلةالتدفقاتجميعادخاليتم:والخارجةالداخلةالنقديةالتدفقات

الفترةنهاية

تلقائيبشكللإليراداتالرئيسيةالبنودتجميععلىالنموذجيعمل:المجمعةاإليرادات

تلقائيبشكلللنفقاتالرئيسيةالبنودتجميععلىالنموذجيعمل:المجمعةالنفقات

التشغيليةتالنفقا/كاإليراداتوالنفقاتاإليراداتمنتصنيفهاالمعادالبنودتتضمن:التحليليالملخص

لصفحةاهذهبنودجميعاحتسابيتماالهتمام،موضعالماليةالنسببعضوكذلكحدعلىكالوالرأسمالية

.تلقائيبشكل

.للبلدياتالربعيةالختاميةالحساباتصدورحالربعيبشكلالنموذجتعبئةيتم
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مقدمة 

 2019الربع األول من عام خالل ( أ)الى بيان التطورات المالية لبلديات الفئة العرض يهدف هذا

.2018مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

 بلدية12والبالغ عددها ( أ)يتضمن العرض البيانات المالية لبلديات الفئة.
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أهمية التقارير المالية للبلديات 

عليهاالحصولمتالتيالتفاصيلكافةعلىتحتويخالصةالماليةالتقاريرتعتبر
ورسمراراتالقاتخاذفيتساهمبدورهاوالتيللبلدياتالفعليةالماليةالقوائممن

وجذبعيواالجتمااالقتصاديالوضعتحسينشأنهامنالتيالتنمويةالسياسات
.للبلدياتواألجنبيةالمحليةاالستثمارات

القدراتءوبناتعزيزعلىيعملللبلدياتدوريبشكلالماليةالتقاريراعدادان
إيجاباكستنعالتيالتنفيذيةوالبرامجالخططلوضعالبلديةكادرلدىوالمهارات

.البلديةعلى

منليهاعاالعتماديتمالتيالمعلوماتمصادرمنهاممصدرالماليةالتقاريرتعد
.فيهاوالضعفالقوةمواطنوتحديدللبلدية،الماليالوضعتقييماجل

العالقةاتذللجهاتالرقابيالدوربتفعيلللبلدياتالماليةالتقاريرتساهمكما،
.المعلوماتعلىالحصولفيوالشفافيةالنزاهةمبداوتعزز 4



الية التحديات التي تواجه البلديات في اعداد البيانات الم

لناينتبالهاشمية،األردنيةالمملكةفيالبلدياتقطاعمعالعملواقعمن

اصدارإمكانيةمنتحدوالتيالبلدياتتواجهالتيالتحدياتمنعددوجود

:التحدياتهذهومن.المحددالوقتفيالفعليةالماليةالبيانات

النظامفيالفنيةوالمشاكلالبلدياتفيالمستخدمااللكترونيالماليالنظام.

اإلدارةةوزاروفيجهةمنالبلدياتفيالماليالقسمفيالبشريةالكوادرنقص

.أخرىجهةمنالمحلية

الماليالنظاممعالتعاملعلىالبلدياتفيالماليالقسمكوادرقدرةعدم

وحلنظامالمعللتعاملقدراتهمبناءالىالقصوىوالحاجةالمستخدم،االلكتروني

.البلدياتتواجهالتيالفنيةالمشاكل

فيدياتالبلتواجهالتيالفنيةالمشاكللمعالجةالمحليةاإلدارةوزارةتجاوبعدم

اروإصدحساباتهامطابقةفيالبلدياتتأخرالىيؤديمماالمناسب،الوقت

.المحددالوقتفيارقامها

ماليالالبلدياتأداءلمتابعةالمحليةاإلدارةوزارةفيالكافيالكادروجودعدم

لوقتافيالمعتمدالنظامعلىوادخالهاحساباتهاتسويةفيقيامهامنوالتأكد

.المحدد 5



2019األول خالل الربع ( أ)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 

اللخاألولىالفئةلبلدياتالعامةاإليراداتحجمبلغت

اردني،دينارمليون(34.6)2019عاممناالولالربع

االولالربعإيراداتعن(%27.5)مقدارهوبانخفاض

.2018العاممن

ضيواألرااألبنيةضريبة)والرسومالضرائباحتلت

ىاألولالمرتبة(والرسومالضرائبمنوالمخصصات

الربعخاللالبلدياتإيراداتفيالمساهمةحيثمن

)منهااإليراداتاجماليمن(%40.3)بنسبةاالول

%6.3وواألراضياألبنيةضريبة34%

مقدارهاوبزيادة(والرسومالضرائبمنالمخصصات

فيتالها،2018عاممناألولالربععن(8.2%)

غيربلديةالاموالبيع)المختلفةاإليراداتالثانيةالمرتبة

وازم،ل–البلديةاموالبيعاالراضي،فضالت-منقولة

مصروفاتغرامات،االبار،مياهاثمانالعطاءات،نسخ

روية،القالمجالسبقاياالبلدية،محكمةايراداتمسترده،

اناالاإليرادات،اجماليمن(%17.5)بنسبة(أخرى

2019عاممناألولالربعفيالبندهذامساهمة

األولالربعفيمساهمتهعن(%6.4)بنسبةانخفضت

.2018عاممن

اتالنفيوجمعالمكارهمنعإيراداتمنكلساهمتفيما

اجماليمن(%6.9)و(%9)بنسبةالرسوموايرادات

.التواليعلىاإليرادات
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17.6%

14.5%

3.6%

5.0%

2.9%

6.9%

7.4%

23.9%

14.2%

3.9%

34.0%

6.3%

4.9%

5.6%

3.9%

6.9%

9.0%

17.5%

6.6%

5.0%

ضريبة األبنية و االراضي 

م المخصصات من الضرائب و الرسو

رخص المهن 

رخص األبنية واالنشاءات 

العوائد 

الرسوم 

ايرادات منع المكاره و جمع النفايات

االيرادات المختلفة 

المساعدات و الهبات 

االيجارات 

2018الربع األول  2019الربع األول 



(أ)اإليرادات العامة الربعية لبلديات الفئة 

عاممنعالراببالربعمقارنة،(أ)الفئةلبلدياتالعامةاإليراداتفيانخفاض2019عاممناألولالربعشهد

مندعدانبسببوذلكبانخفاض،يكوناألولالربعفيلإليراداتالعاماالتجاهاننالحظحيث،2018

الثالثربعالمنكلفياكبربشكلعادةتحصيلهايتموالرسومكالضرائبالبلدياتفياإليراداتمصادر

.السنةمنوالرابع
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0.0%

-48.4%

20.3%

66.3%

-29.8%

2018الربع األول  2018الربع الثاني  2018الربع الثالث  2018الربع الرابع  2019الربع األول 



من ( أ)ة التوزيع النسبي لمصادر االيرادات في بلديات الفئ

2018والعام 2019الربع األول اجمالي االيرادات خالل 
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20182019
األول الربعالربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع األول مصادر اإليرادات 

%34.0%15.3%7.5%23.1%17.6ضريبة األبنية و االراضي 

%6.3%44.2%47.2%1.9%14.5المخصصات من الضرائب و الرسوم 

%4.9%0.6%1.0%3.4%3.6رخص المهن 

%5.6%5.1%7.4%8.1%5.0رخص األبنية واالنشاءات 

%3.9%4.3%4.1%4.0%2.9العوائد 

%6.9%4.1%4.5%6.6%6.9الرسوم 

%9.0%10.5%12.4%13.2%7.4ايرادات منع المكاره و جمع النفايات 

%17.5%9.3%7.1%31.2%23.9االيرادات المختلفة 

%6.6%2.8%1.1%3.3%14.2المساعدات و الهبات 

%5.0%3.0%4.7%5.0%3.9االيجارات 

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0ايرادات مشاريع انتاج السلع و الخدمات 

%0.2%0.2%0.3%0.3%0.1ايرادات الفوائد 

%0.0%0.7%2.7%0.0%0.0ايرادات االستثمارات المالية 

%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع 



2019الربع األول من اجمالي اإليرادات ( أ)مساهمة بلديات الفئة 

اربدديةبلاحتلتفقدالبلدياتمستوىعلىاما
فيامساهمتهحيثمناألولىالمرتبةالكبرى
بعالرخالل(أ)الفئةبلدياتإيراداتاجمالي
منالسابقةواالرباع2019عاممناألول

تحقيقنتيجةذلكجاءحيث.2018عام
والرسومالضرائبمنمرتفعةإيرادات
والرسومواالنشاءاتاألبنيةورخص

.المختلفةوااليرادات

مركزالفيالكبرىالزرقاءبلديةحلتفيما
لةحصيارتفاعنتيجةأيضاوذلكالثاني،

ورخصوالرسومالضرائبمنإيراداتها
والرسوموالعوائدواالنشاءاتاألبنية

الىباإلضافةالمكارهمنعوايرادات
.األخرىاإليرادات

فياألخرىالبلدياتكفاءتهاتفاوتتفيما
بالشكلواستغاللهاإيراداتها،تحصيل
وىمستعلىإيجاباينعكسوالذيالصحيح

انعيصمنيتطلبمماالبلديات،فيالتنمية
تلإليرادافعالتحصيلنظامإيجادالقرار
افضلوفقوذلكالبلدياتفيالعامة

.الفضلىالممارسات
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البلدية 

األولالربع 

2018

الربع 

الثاني

2018

الثالثالربع 

2018

عالرابالربع 

2018

الربع األول 

2019

%31.5%21.1%31.5%35.8%27.0اربد الكبرى 

%3.1%7.3%6.2%4.0%3.7المفرق الكبرى

%6.3%7.4%0.5%0.3%0.3عجلون الكبرى 

%4.7%5.8%6.5%6.2%17.0جرش الكبرى

%24.5%19.1%13.3%24.6%19.0الزرقاء

%6.7%7.6%10.2%4.3%7.3الرصيفة 

%7.6%8.5%9.4%6.6%6.1السلط الكبرى

%4.5%5.3%6.4%5.7%2.7مادبا

%3.1%6.4%5.9%3.1%3.9الكرك الكبرى

%1.0%3.7%5.8%4.7%9.2الطفيلة الكبرى

%1.0%0.7%0.4%0.7%0.6معان 

%6.0%7.0%4.0%4.0%3.3الرمثا

%100%100%100%100%100المجموع 



2019االول خالل الربع ( أ)النفقات العامة لبلديات الفئة 

عاممناألولالربعفي(%2.51)نسبتهطفيفارتفاع(أ)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتشهدت

األولعالربخاللالعامةالنفقاتاجماليبلغتحيثالماضي،العاممنذاتهابالفترةمقارنة2019

العاممنذاتهاالفترةخاللدينارمليون(31.1)بمقارنةاردني،دينارمليون(31.8)قيمتهما

.السابق

سبتهنماشكلتحيثالبلدياتنفقاتفياألكبرالعبءوالعالواتواألجورالرواتبتتشكل

دينارمليون(19.4)يعادلمااوالحاليالعاممناألولالربعفيالنفقاتاجماليمن(61.1%)

مقدارهانموبنسبةأيدينار،مليون(17.9)السابقالعاممناألولالربعفي(%57.8)معمقارنة

تيوالالعالواتبندفيالنظرإعادةمنبدالوعليه.السابقالعاممنذاتهاالفترةعن(8.1%)

يمكناتتشوههنالككاناذافيماوتحديدوالعالوات،واألجورالرواتببندمناألكبرالجزءتشكل

.السليمبالشكلوادارتهالبندهذالضبطمعالجتها

بنسبة2019العاممناألولالربعفيالخدميةالرأسماليةالنفقاتانخفاضمنالرغمعلى

النفقاتفيالثانيةالمرتبةتحتلالزالتانهااالالماضيالعاممناألولبالربعمقارنة(11.3%)

اقاالنفأساسيبشكلالنسبةهذهتمثلحيثالنفقات،اجماليمن(%16.4)بنسبةللبلدياتالعامة

المياه،تصنيفةواقنيالعباراتانشاءاالستمالكات،االسفلتية،الخلطاتالشوارع،وتعبيدفتحعلى

.النفاياتحاوياتوشراء،واالطاريفاألرصفةانشاء

نسبتهبسيطارتفاعالحاليالعاممناألولالربعفيشهدتفقدوالعموميةاإلداريةالنفقاتاما

اجماليمن(%11.6)نسبتهماتشكلانهاكماالسابق،العاممناألولالربعمعمقارنة(2%)

نفاقباإل(أ)الفئةبلدياتمعظمفيالنفقاتهذهوتتركز.دينارمليون(3.7)مقدارهماأيالنفقات
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2019االول خالل الربع ( أ)النفقات العامة لبلديات الفئة 
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57.8%

11.6%

1.3% 0.7% 0.3%

6.0%

1.5% 0.7%

19.0%

1.2%
61.1% 11.6% 0.9% 1.0% 0.3% 6.4% 1.3% 0.8% 16.4% 0.3%
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20.0%
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50.0%

60.0%

70.0%

الرواتب و االجور 
والعالوات

مصاريف اداريه و 
(اخرى)عموميه 

مصاريف 
االيجارات 

مصاريف الصحة و
البيئة 

مصاريف اجتماعيه مصاريف الصيانة مصاريف فوائد و 
عموالت 

نفقات رأسماليه 
اداريه 

نفقات راس ماليه 
خدميه 

نفقات رأسماليه 
استثماريه 

2018الربع األول  2019الربع األول 



(أ)النفقات العامة الربعية لبلديات الفئة 

العامةالنفقاتمستوىفيالعاماالتجاهالىبالنظر

فيظملحوانخفاضوجودنالحظ،(أ)الفئةلبلديات

مليون(14.1)قيمته2019عاممناألولالربع

نسبتهماأي2018عاممنالرابعالربععندينار

(30.7%).

ضانخفاالىرئيسيبشكلاالنخفاضهذايعزى

مليون(5.3)بمقدارالخدميةالرأسماليةالنفقاتقيمة

الىباإلضافة،2018الرابعالربععندينار

ةبقيموالعالواتواألجورالرواتببندانخفاض

بندانخفاضالىباإلضافةدينارمليون(4.2)

مليون(2.5)بقيمةوالعموميةاإلداريةالمصاريف

.دينار
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0.0%

6.4% 5.9%

31.3%

-30.7%

2018الربع األول  2018الربع الثاني  2018الربع الثالث  2018الربع الرابع  2019الربع األول 



من اجمالي (أ)التوزيع النسبي ألوجه االنفاق في بلديات الفئة 

2019والربع األول 2018النفقات خالل 
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20182019

الربع االولالربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع االولأوجه النفقات 

%61.1%52.8%56.7%50.7%57.8الرواتب و االجور والعالوات

%11.6%13.6%13.8%15.0%11.6(اخرى)مصاريف اداريه و عموميه 

%0.9%0.7%0.9%0.9%1.3مصاريف االيجارات 

%1.0%0.7%0.7%0.8%0.7مصاريف الصحة و البيئة 

%0.3%0.2%0.2%0.3%0.3مصاريف اجتماعيه 

%6.4%3.9%4.6%5.8%6.0مصاريف الصيانة 

%1.3%3.8%2.2%1.9%1.5مصاريف فوائد و عموالت 

%0.8%0.5%0.7%1.1%0.7نفقات رأسماليه اداريه 

%16.4%22.9%18.9%21.3%19.0نفقات راس ماليه خدميه 

%0.3%0.3%0.4%2.0%1.2نفقات رأسماليه استثماريه 

%0.0%0.6%0.7%0.0%0.0االستثمارات المالية 

%100%100%100%100%100المجموع 



2018من اجمالي النفقات خالل عام ( أ)مساهمة بلديات الفئة 

لديةباحتلتفقدالبلدياتمستوىعلىاما

حيثمناألولىالمرتبةالكبرىاربد

(أ)ئةالفبلدياتنفقاتاجماليفيمساهمتها

2018عاممنالسابقةالفترةمدارعلى

نتيجةذلكجاءحيث.2019األولوالربع

والعالواتواألجورالرواتبقيمةارتفاع

ةباإلضافوالعموميةاإلداريةوالمصاريف

لديةبفيالخدميةالرأسماليةالنفقاتالى

.اربد

لمركزافيالكبرىالزرقاءبلديةحلتفيما

تيجةنأيضاوذلك.ذاتهاالفترةخاللالثاني

والعالواتواألجورالرواتبارتفاع

ومصاريفوالعموميةاإلداريةوالمصاريف

.الخدميةالرأسماليةوالنفقاتالصيانة

كمااألخرى،البلدياتمساهمةتفاوتتفيما

.المجاورالجدولفيمبينهو
14

البلدية 

الربع 

األول

2018

الربع 

الثاني

2018

الربع 

الثالث

2018

الربع 

الرابع

2018

الربع 

األول 

2019

%29.3%29.7%28.1%31.0%29.4اربد الكبرى 

%4.4%5.0%4.4%5.7%4.3المفرق الكبرى

%2.1%5.7%2.5%2.8%1.3عجلون الكبرى 

%7.2%4.9%5.3%4.9%4.9جرش الكبرى

%19.4%21.2%20.6%12.2%22.4الزرقاء

%9.3%9.0%12.1%10.8%9.4الرصيفة 

%7.3%6.4%4.9%10.6%7.6السلط الكبرى

%5.1%4.6%5.9%5.4%5.1مادبا

%5.7%5.0%5.3%7.8%6.4الكرك الكبرى

%3.5%2.4%4.3%3.2%3.4الطفيلة الكبرى

%2.2%1.8%1.8%2.0%2.4معان 

%4.6%4.4%4.8%3.7%3.6الرمثا

%100%100%100%100%100المجموع 



2019الربع األولبالدينار األردني خالل ( أ)العجز الكلي لبلديات الفئة / الوفر 

15

معمقارنةدينار،مليون(2.8)مقدارهوفر2019عاممناألولالربعخالل(أ)الفئةبلدياتحققت

فيالبلدياتإيراداتانخفاضنتيجةذلكجاء.2018عاممناألولالربعفيوفردينارمليون(16.7)

.ذاتهاالفترةمعمقارنةضئيلةبنسبةالنفقاتوزيادة2019عاممناألولالربع

اربمقدوالرسومالضرائبمنالمخصصاتإيراداتقيمةانخفاضالىاإليراداتانخفاضيعزى

فيحصتهانعللبلدياتالمستحقةالمبالغتحويلفيالتأخرنتيجةيكونقدوالذيدينارمليون(4.7)

عامنماألولالربعفيوالرسومالضرائبمنالمخصصاتإيراداتبلغتحيثالمحروقات،إيرادات

الىباإلضافة.السابقالعاممناألولالربعفيدينارمليون(6.9)مقابلدينارمليون(2.2)2019

مقابل،2019عاممناألولالربعفيدينارمليون(6.1)الىالمختلفةاإليراداتقيمةانخفضتذلك،

(6.7)نموالهباتالمساعداتبندانخفضكما.السابقالعاممنذاتهاالفترةفيدينارمليون(11.4)

.دينارمليون(2.3)الىلتصل2018عاممناألولالربعفيدينارمليون

2019عاممناألولالربعفيالمتحققالوفرتقليلالىأدتالذكرالسابقةاألسبابجميع



2019الربع األولبالدينار األردني خالل ( أ)العجز الكلي لبلديات الفئة / الوفر 

16

:الوفر

16,710,735.2

2018العجز الربع األول  / الوفر 

:الوفر

2,755,242.7

2019األول العجز الربع / الوفر 



2019من عام االول خالل الربع ( أ)مديونية بلديات الفئة 

17

عاممناالولالربعنهايةفي(أ)الفئةبلدياتعلىالمستحقةالقروضرصيداجماليبلغ
.دينار(48,621,362)قيمتهما2019

عاممناالولالربعخالل(أ)الفئةبلدياتعليهاحصلتالتيالجديدةالقروضقيمةبلغت
دينار(202,814)والكرك،لبلديةقرضدينار(72,775)منهادينار(275,589)2019
.الكبرىجرشلبلديةقرض

دينار،(750,000)2019عاممناألولالربعخاللالمسددةاألقساطاجماليقيمةسجلت
(450,000)ودينار(300,000)مبلغفقطوالزرقاءاربدبلديةمنكلتسديدنتيجةوذلك
السابقعامالمناألولالربعخاللالمسددةاألقساطاجماليقيمةبلغتفيما.التواليعلىدينار

المبالغوعجلونوجرشوالطفيلةمعانمنكلسددتحيثدينار،(16,812,392)قيمتهما
.التواليعلى(3,208,697)و(5,876,483)و(2,602,565)و(4,367,656)التالية

مقارنةدينار(404,544)الحاليالعاممناالولالربعفيقيمتهابلغتفقدالمسددةالفوائدأما
.2018عاممناألولالربعفيدينار(1,406,122)مع

تساوي(أ)الفئةلبلديات2019عاممناالولالربعفيالدينخدمةتكونوبذلك
.السابقالعاممناألولالربعفيدينار(18,218,514)معمقارنةدينار(1,154,544)



لدين ة ارصيد القروض المستحقة على البلديات واالقساط المسددة والفوائد وخدم

2019والربع األول 2018خالل 

18

الربع األول  الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع الربع األول 
2019

36,807,911
33,630,299

35,711,089

49,095,779 48,621,362

رصيد القروض المستحقة على البلديات 

الربع األول 

الربع الثاني

الربع الثالث 

الربع الرابع 

2019الربع األول 

16,812,392

2,795,741

1,410,240

856,123

750,000

1,406,122

533,974

411,515

438,651

404,544

تسديد اقساط وفوائد القروض 

فوائد القروض  تسديد أقساط القروض 

الربع األول  الربع الثاني الربع الثالث  الربع الرابع  الربع األول 
2019

18,218,514

3,329,715
1,821,755 1,294,774 1,154,544

خدمة الدين 



البلدية  حسب( أ)رصيد القروض المستحقة على بلديات الفئة 

19
بنك تنمية المدن والقرى: المصدر

20182019

الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول اسم البلدية 

8,820,0668,413,0128,213,01210,383,53110,083,522اربد الكبرى 

1,036,4131,036,4131,051,413918,111918,111الرمثا

3,679,9473,828,4943,965,6474,017,7154,090,490الكرك الكبرى

140,000120,000120,000120,000120,000السلط الكبرى

2,445,1611,686,1931,686,1931,686,1931,686,193معان 

7,839,1347,539,1347,369,86818,269,86817,819,869الزرقاء

3,269,6743,269,6745,818,0086,581,6276,581,627الرصيفة 

1,690,5981,582,9381,351,8591,283,8591,283,860المفرق الكبرى

1,427,962447,663447,663447,663447,663الطفيلة الكبرى

62,9790000مادبا 

3,374,4912,685,2922,685,2922,685,2922,888,106جرش الكبرى

3,021,4863,021,4863,002,1342,701,9202,701,921عجلون الكبرى 

36,807,91133,630,29935,711,08949,095,77948,621,362المجموع 



لدية حسب الب( أ)تسديد األقساط والفوائد لبلديات الفئة 

20

بنك تنمية المدن والقرى: المصدر

20182019

الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

فوائد اط تسديد أقسفوائد اط تسديد أقسفوائد اط تسديد أقسفوائد اط تسديد أقساسم البلدية 

تسديد 

فوائد أقساط 

400,000183,045407,05440,131225,0009,99900300,000160,045اربد الكبرى 

0020,0006,29900118,30266,24800الرمثا

0081,82428,042170,00059,141125,44465,68700الكرك الكبرى

17,04085120,0008,400000000السلط الكبرى

4,367,656744,89478,39660,51229,99500000معان 

325,000257,261300,000242,384185,93175,848100,0009,999450,000244,499الزرقاء

0000543,884الرصيفة 

129,29
4144,16389,11900

00107,66016,366231,079المفرق الكبرى

136,52
568,00015,87300

2,602,56565,0451,013,62938,887000000الطفيلة الكبرى

14,95120,36062,9791,704000000مادبا 

5,876,48359,847704,19991,2495,00000000جرش الكبرى

3,208,69774,8190019,351708300,214191,72500عجلون الكبرى 

16,812,3921,406,1222,795,741533,9741,410,240المجموع 

411,51
5856,123438,651750,000404,544



اإليرادات التشغيلية 

تقسم اإليرادات التشغيلية الى قسمين  :

.I إيرادات التشغيل الذاتي

 والمخصصات من( المسقفات)الضرائب والرسوم وتقسم الى ضريبة االنية واألراضي

الضرائب والرسوم

 رخص المهن

 رخص األبنية واالنشاءات

العوائد

الرسوم

 إيرادات منع المكاره وجمع النفايات

 اإليرادات المختلفة

 اإليجارات

.II المنح التشغيلية

 المساهمات والتبرعات الحكومية

21



2019ول الربع األ( أ)اإليرادات التشغيلية الربعية لبلديات الفئة 

2018مقارنة بالربع األول 

2019عاممناألولالربعخاللقيمتهابلغتحيثاإليرادات،اجماليمن(%99.7)نسبتهماالتشغيليةاإليراداتشكلت

.الماضيالعاممننفسهالفترةفيدينارمليون(47.7)معمقارنة،دينارمليون(34.5)قيمتهما

دينارمليون(32.2)مقدارهوبماالتشغيليةاإليراداتاجماليمن(%93.4)نسبةعلىالذاتيالتشغيلإيراداتحازت

.السابقالعاممناألولالربععن(%21.3)مقدارهوبانخفاض

الربعخاللدينارمليون(2.3)وبمقدارالتشغيليةاإليراداتاجماليمن(%6.6)نسبتهماالتشغيليةالمنحشكلتفيما

ان.(%66.2)مقدارهبانخفاضأيالسابقالعاممنذاتهاالفترةفيدينارمليون(6.8)فيمقارنةالحالي،العاممناألول

في(وقاتالمحر)والرسومالضرائبمخصصاتمنالحكوميةالتحويالتادخالنتيجةيكونقداالنخفاضهذاأسباباحد

الحكومية،والتبرعاتالمساهماتبندضمنسابقاأدخلتفيماالضريبةاإليراداتضمنلهاالمخصصالمكان

22

و ضريبة األبنية
االراضي 

المخصصات من 
الضرائب و 

الرسوم 

رخص المهن  رخص األبنية و 
االنشاءات 

العوائد  الرسوم  ايرادات منع 
المكاره و جمع 

النفايات 

االيرادات 
المختلفة 

االيجارات 

18%

14%

4%
5%

3%

7% 7%

24%

4%

34%

6%
5% 6%

4%
7%

9%

18%

5%

2018الربع األول  2019الربع األول 



(  أ)لفئة ات االتوزيع النسبي لإليرادات التشغيلية من اجمالي اإليرادات لبلدي

2018خالل 

23

20182019

األولالربع الربع الرابع الربع الثالثالربع الثاني الربع األول 

%34.0%15.3%7.5%23.1%17.6ضريبة األبنية و االراضي 

%6.3%44.2%47.2%1.9%14.5المخصصات من الضرائب و الرسوم

%4.9%0.6%1.0%3.4%3.6رخص المهن 

%5.6%5.1%7.4%8.1%5.0رخص األبنية و االنشاءات 

%3.9%4.3%4.1%4.0%2.9العوائد 

%6.9%4.1%4.5%6.6%6.9الرسوم 

%9.0%10.5%12.4%13.2%7.4ايرادات منع المكاره و جمع النفايات

%17.5%9.3%7.1%31.2%23.9االيرادات المختلفة 

%5.0%3.0%4.7%5.0%3.9االيجارات 

%6.6%2.5%1.1%3.2%14.1مساهمات و تبرعات حكومية 

%99.7%98.8%97.0%99.6%99.8المجموع



اإليرادات الرأسمالية  

 تقسم اإليرادات الرأسمالية الى البنود التالية

.I إيرادات مشاريع انتاج السلع والخدمات

.II إيرادات الفوائد

.III إيرادات االستثمارات المالية

.IV المنح الرأسمالية وتضم

 مساهمات وتبرعات القطاع الخاص

 مساهمات وتبرعات المواطنين

24



اإليرادات الرأسمالية 

25

من(%0.25)نسبتهما،2019األولالربعفيالرأسماليةاإليراداتمساهمةبلغت

فيدينار(89,726.6)مقارنةدينار(86,849)قيمتهابلغتحيثاإليرادات،اجمالي

مالية،الرأساإليراداتضمناألعلىالفوائدإيراداتتعدالماضي،العاممنذاتهاالفترة

القطاعوتبرعاتبمساهماترئيسبشكلوالمتمثلةالرأسماليةالمنحإيراداتاحتلتكما

مقارنة2019عاممناألولالربعفيدينار(16,6762.2)بقيمةالثانيةالمرتبةالخاص

.2018مناألولالربعفيدينار(54,217.5)



النفقات التشغيلية 

 تقسم النفقات التشغيلية الى :

.I الرواتب واألجور والعالوات

.II مصاريف إدارية وعمومية متكررة

 الكهرباء

 كهرباء انارة الشارع

 محروقات السيارات واالليات والتدفئة

 تامين وترخي االليات والسيارات

 مصاريف محاماه وقضائية

مصاريف إدارية وعمومية اخرى

.III مصاريف اإليجارات

.IV مصاريف الصيانة

.V  مصاريف الصحة والبيئة والمصاريف االجتماعية

26



النفقات التشغيلية 

من(%81.2)2019عاممناألولالربعخاللالتشغيليةالنفقاتنسبةبلغت
دينارمليون(24.1)معمقارنةدينارمليون(25.8)قيمتهماأيالنفقات،اجمالي

.(%7.2)مقدارهابزيادةأي،2018عاممناألولالربعفي

النفقاتاجماليمن(%75.2)نسبتهبماوالعالواتواألجورالرواتبساهمت
معمقارنةدينارمليون(19.4)وبقيمة2019عاممناألولالربعفيالتشغيلية

العاممنذاتهاالفترةعن(%8.4)مقدارهابزيادةأيدينارمليون(17.9)
.السابق

بةبنسالصيانةومصاريفوالعموميةاإلداريةالمصاريفمنكلساهمتفيما
قيمةلغتبحيث.التواليعلىالتشغيليةالنفقاتاجماليمن(%7.9)و(14.2%)

دينارمليون(3.7)2019عاممناألولللربعوالعموميةاإلداريةالمصاريف
باءكهرمصاريفتحتل.السابقالعاممنذاتهاالفترةعن(%2)مقدارهاوبزيادة

فيألكبراالنسبةوالتدفئةواآللياتالسياراتمحروقاتومصاريفالشوارعانارة
.والعموميةاإلداريةالمصاريف

27



خالل ( أ)ات الفئةالتوزيع النسبي للنفقات التشغيلية من اجمالي النفقات لبلدي

2018

28

20182019

الربع األول الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع األول النفقات التشغيلية 

%61.1%52.8%56.7%50.7%57.8الرواتب واألجور والعالوات

%11.6%13.6%13.8%15.0%11.6(متكررة)مصاريف ادارية و عموميه 

%0.9%0.7%0.9%0.9%1.3مصاريف اإليجارات

%6.4%3.9%4.6%5.8%6.0مصاريف الصيانة 

مصاريف الصحة والبيئة، والمصاريف 

%1.3%0.9%0.9%1.2%1.0االجتماعية 



(أ)المصاريف اإلدارية والعمومية لبلديات الفئة 

29

ئةوالتدفوااللياتالسياراتمحروقاتومصاريفالشوارع،انارةكهرباءمصاريفمنكلتساهم

عاممنلاألوالربعفيمنهاكلمساهمةبلغتحيثوالعموميةاإلداريةالمصاريفمناألكبربالنسبة

.التواليعلى(%36.5)و(%28.5)والعموميةاإلداريةالمصاريفاجماليمن2019

(1.2)معمقارنةدينارمليون(1.04)2019عاممناالولللربعالشوارعانارةمصاريفقيمةبلغت

.(%9.2)مقدارهبانخفاضأيالسابق،العاممناألولالربعفيدينارمليون

مليون(1.3)2019عاممناألولللربعوالتدفئةوااللياتالسياراتمحروقاتمصاريفبلغتفيما

.(%31.6)مقدارهابزيادةأي،2018عاممناألولالربعفيدينارمليون(1.02)معمقارنةدينار



التوزيع النسبي للمصاريف اإلدارية والعمومية من اجمالي المصاريف 

والربع األول 2019الربع األول خالل ( أ)اإلدارية والعمومية لبلديات الفئة 

2018

30

4.3%

32.2%

28.3%

5.3%

10.0%

20.0%

4.0%

28.5%

36.5%

3.2%

5.9%

21.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

الكهرباء 

كهرباء انارة الشوارع 

محروقات السيارات و االليات و التدفئة 

تامين و ترخيص االليات و السيارات 

مصاريف محاماه و قضائية

مصاريف إدارية وعمومية أخرى 

2018الربع األول  2019الربع األول 



النفقات الرأسمالية  

تقسم النفقات الرأسمالية الى  :

.I مصاريف فوائد وعموالت

.II نفقات رأسمالية إدارية

.III نفقات رأسمالية خدمية

.IV نفقات رأسمالية استثمارية

.V استثمارات مالية

31



النفقات الرأسمالية 

32

النفقات،اجماليمن(%18.8)نسبتهما،2019األولالربعفيالرأسماليةالنفقاتمساهمةبلغت

السابق،العاممناألولالربعفيدينارمليون(6.9)مقارنةدينارمليون(5.9)مقدارهاوبقيمة

.(%13.8)نسبتهبانخفاضأي

بلغتحيثالرأسمالية،النفقاتاجماليمن(%87.1)علىالخدميةالرأسماليةالنفقاتاستحوذت

أيالسابق،العاممناألولالربعفيدينارمليون(5.9)معمقارنةدينارمليون(5.2)قيمتها

فتح:اليةالتالبنودعلىاالنفاقالخدميةالرأسماليةالنفقاتقيمةتشمل.(%11.3)نسبتهبانخفاض

اراتاالشالشوارع،انارةلوازم،اطاريفوارصفهانشاءاسفلتيه،خلطاتالشوارع،تعبيدو

ياه،المتصريفاقنيةوالعباراتانشاءالطرق،لوحاتوعالماتالمظالت،انشاءالضوئية،

ستخدامالمبانيوانشاءاتالنفايات،جمعالياتشراء،إنشائيةالياتشراءاالستنادي،الجدران

مالعب،متنزهات،وحدائقتسويرها،والمقابرانشاءالنفايات،حاوياتشراء،البلدية

.أخرى/رأسماليةنفقاتاستمالكات،

نسبتهمالتشكحيثالرأسمالية،النفقاتمنالثانيةبالمرتبةوالعموالتالفوائدمصاريفحلت

معمقارنةدينار،(428,599.8)بمقدارأيالرأسمالية،النفقاتاجماليمن(7.2%)

.2018مناألولالربعفي(459,765.3)
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20182019

الربع األول الربع الرابع الربع الثالثالربع الثانيالربع األول النسب المالية المختارة 

 31.68 6.02 0.83 49.35 19.56)%(العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات  / الوفر 

 99.66 120.52 136.50 77.05 3.78)%(اجمالي القروض الى اجمالي اإليرادات 

 3.91 6.76 13.68 75.58 4.39)%(ة الى اجمالي النفقات التشغيلي( أقساط والفوائد) خدمة الدين 

 73.35 73.66 68.92 74.45 74.61)%(الرواتب واألجور الى النفقات التشغيلية 

 52.81 56.74 50.75 57.79 53.50)%(الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات  

 49.26 67.03 68.08 37.57 58.85)%(الرواتب واألجور الى اجمالي اإليرادات 

 51.14 69.88 70.62 43.85 61.02)%(الرواتب واألجور الى  إيرادات التشغيل الذاتي 

 107.21 84.65 74.55 153.80 90.92)%(اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 2.51 1.10 3.20 14.13 1.99)%(التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات 

 38.88 29.82 35.81 28.84 39.45)%(النفقات الرأسمالية الى النفقات التشغيلية  

 28.00 22.97 26.37 22.39 28.29)%(النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



المصادر 

 ع بنك تنمية المدن والتي تم تعبئتها على موق( أ)البيانات المالية لبلديات الفئة

.  من قبل البلدياتcvdb.test.joوالقرى 

ددة ارصدة القروض واالقساط والفوائد المس-بنك تنمية المدن والقرى–

.  العملياتقسم 
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