
(  أ)تحليل الوضع المالي لبلديات الفئة 

للربعين األول والثاني

البنك الدولي 

2018أيلول 
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مقدمة 

عداداوبهدف،الدوليالبنكمجموعةمنوالممولالبلدياتفيالماليةاإلدارةأنظمةتقويةمشروعالىباإلشارة

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 

 بلدية من جميع الفئات على النحو اآلتي60تم توزيع النموذج على :

 بلدية 12( : أ)بلديات الفئة

 بلدية34( : ب)بلديات الفئة

 بلدية 14(: ج)بلديات الفئة

ذج من قبل العمل جاري من قبل خبير البنك الدولي على متابعة تعبئة النمو

ل حال االنتهاء من بلديات الفئة الثانية والثالثة وسيتم تقديم تقرير مالي مفص

.تعبئة النموذج

( أ)ة يهدف هذا العرض الى تقديم صورة عن الوضع المالي لبلديات الفئ

كذلك يقدم عرض عن 2018والربع األول والثاني لعام 2017للعام 

(.  أ)بلديات الفئة الوضع المالي لكل بلدية على حدى من 
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النموذج 
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كاملة ( أ)الوضع المالي لبلديات الفئة 
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لبلديات دات التوزيع النسبي لإليرادات والنفقات التشغيلية من اجمالي اإليرا

(  أ)الفئة 

98.44 

99.81 
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االيرادات التشغيلية من اجمالي االيرادات 

2017

2018الربع األول 

2018الربع الثاني 

71.71 

77.45 

73.65 

النفقات التشغيلية من اجمالي النفقات

2017

2018الربع األول 

2018الربع الثاني 
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ألول والثاني الربع ا( أ)التشغيلية لبلديات الفئة لاليراداتالتوزيع النسبي 

2018

االيرادات 
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رخص المهن
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3.2

2018الربع الثاني 2018الربع االول 
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اني األول والثالربع ( أ)التوزيع النسبي لإليرادات الرأسمالية لبلديات الفئة 

2018
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2018التوزيع النسبي للنفقات التشغيلية والرأسمالية للربع األول والثاني

9

الرواتب 
واألجور 
والعالوات

مصاريف 
ادارية و 
عموميه 

(متكررة)

مصاريف 
اإليجارات
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2018الربع األول  2018الربع الثاني
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ألول للربع ا( أ)التوزيع النسبي للمصاريف اإلدارية والعمومية لبلديات الفئة 

2018والثاني 
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مصاريف 
ادارية و 
عموميه

تأمين وترخيص 
االليات  
والسيارات

5.4

الكهرباء

4.3

كهرباء انارة 
الشوارع 

32.4

محروقات 
السيارات 
واالليات 
والتدفئة 

28.5

مصاريف ادارية 
وعمومية اخرى 

19.4

مصاريف محاماه 
وقضائية 
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2018الربع االول 

مصاريف 
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محاماه مصاريف
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2018خالل الربع األول والثاني ( أ)العجز الكلي لبلديات الفئة / الوفر 
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:الوفر

16,917,184.02

2018العجز الربع االول / الوفر 

:العجز

7,771,758.19

2018العجز الربع االول / الوفر 



(أ)نسب مختارة لبلديات الفئة 

2018الربع الثاني2018الربع األول 2017اجمالي النسب المالية المختارة 

 2.65 49.79 19.56العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.94 0.64 7.10اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 14.14 37.62 8.64خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 10.42 29.14 6.20خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 69.11 74.34 74.61الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 50.90 57.57 53.50الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 67.00 37.18 58.85الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 69.51 43.40 61.02الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 75.96 154.84 90.92اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 3.21 14.14 1.99التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 35.78 29.12 39.45النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 26.35 22.55 28.29النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 
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الوضع المالي لبلدية اربد الكبرى
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ع األول الربالتوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات لبلدية اربد الكبرى

2018والثاني 
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بعض النسب المختارة لبلدية اربد الكبرى  

(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

 6.31 48.88 22.33العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 13.36اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 0.00 2.39 4.99خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 0.00 1.72 3.06خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 66.82 70.63 74.13الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 53.84 51.03 45.46الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 62.60 36.10 55.74الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 62.60 36.10 57.20الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 86.01 141.34 81.56اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.07التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 24.10 38.41 63.06النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 19.42 27.75 38.67النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 
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الوضع المالي لبلدية المفرق الكبرى 
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رى الربع األول الكبالمفرق اإليرادات والنفقات لبلدية التوزيع النسبي لمصادر 

2018والثاني 
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الكبرى المفرق بعض النسب المختارة لبلدية 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

(53.31) 39.12 37.38العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 2.78 0.02 7.47خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 2.50 0.02 7.19خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 57.48 54.24 64.90الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 51.63 50.25 62.48الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 87.88 32.90 40.58الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 88.25 32.97 40.62الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 58.75 152.73 153.96اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.00التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 11.32 7.95 3.87النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 10.17 7.36 3.73النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية عجلون الكبرى
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والثاني ول التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات لبلدية عجلون الكبرى الربع األ

2018

20

مصادر اإليرادات 



لبلدية عجلون الكبرى بعض النسب المختارة 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

(652.48)(127.01) 1.33العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 0.00 0.00 34.39خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 0.00 0.00 21.13خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 91.41 72.05 71.53الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 58.47 58.87 43.95الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 687.86 163.26 69.51الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 687.86 163.93 70.57الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 8.50 36.06 63.23اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.00التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 56.34 22.39 62.77النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 36.04 18.30 38.56النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية جرش الكبرى 
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الربع األول الكبرىلمصادر اإليرادات والنفقات لبلدية جرش التوزيع النسبي 

2018والثاني 
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الكبرى جرش بعض النسب المختارة لبلدية 

24

(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

 16.22 83.82 28.79العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 63.70 453.33 15.53خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 50.23 390.07 10.70خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 85.78 80.79 79.28الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 67.63 69.52 54.60الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 71.87 13.07 56.45الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 130.82 67.53 72.34الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 94.10 531.92 96.73اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 45.06 80.65 21.97التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 26.84 16.22 45.19النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 21.16 13.95 31.12النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية الزرقاء الكبرى

25



رى الربع الكبلبلدية الزرقاء التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018األول والثاني 

26
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الكبرى الزرقاء بعض النسب المختارة لبلدية 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

 50.33 29.14(4.70)العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 6.15اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 41.98 0.00 1.52خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 31.26 0.00 1.38خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 63.53 78.13 85.52الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 47.31 72.13 77.26الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 31.54 55.19 89.40الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 31.55 55.31 89.56الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 150.00 130.70 86.42اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.00التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 34.30 8.30 10.70النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 25.54 7.67 9.67النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية الرصيفة 
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برى الربع الكلبلدية الرصيفة التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018األول والثاني 
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الكبرى الرصيفة بعض النسب المختارة لبلدية 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

(97.64) 38.94 17.45العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 5.86 4.44اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 0.00 0.02 11.08خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 0.00 0.01 8.77خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 70.29 68.65 70.25الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 41.37 49.89 55.58الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 138.44 41.66 57.81الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 139.39 41.81 57.96الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 29.88 119.75 96.13اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.00التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 69.91 37.60 26.41النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 41.15 27.33 20.89النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية السلط الكبرى 
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ى الربع األول الكبرلبلدية السلط التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018والثاني 
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الكبرى السلط بعض النسب المختارة لبلدية 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

(30.70) 54.26 42.23العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 1.39 1.39 2.47خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 0.81 0.76 1.49خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 50.09 74.40 60.31الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 29.28 40.51 36.51الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 63.11 32.71 33.80الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 66.22 33.30 34.56الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 46.40 123.86 108.01اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.47التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 71.06 83.64 65.20النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 41.54 45.55 39.47النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية مأدبا الكبرى 
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الربع األول الكبرىلبلدية مأدبا التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018والثاني 
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الكبرى مأدبا بعض النسب المختارة لبلدية 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

 17.96 7.52 28.08العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 0.16 1.75 0.01خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 0.10 1.30 0.01خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 77.04 77.95 74.69الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 49.66 58.01 62.37الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 62.90 72.09 52.53الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 63.16 72.09 53.38الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 78.95 80.47 118.74اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.00التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 55.15 34.37 19.75النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 35.54 25.58 16.49النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية الكرك الكبرى 
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ى الربع األول الكبرلبلدية الكرك التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018والثاني 
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مصادر اإليرادات

الربع الثاني الربع األول 

51.46.1الضرائب و الرسوم 

4.52.0رخص المهن 

5.19.6رخص األبنية واالنشاءات 

3.33.5العوائد 

4.86.6الرسوم 

3.226.8ايرادات منع المكاره و جمع النفايات 

18.624.9االيرادات المختلفة 

5.513.2المساعدات و الهبات 

3.37.0االيجارات 

0.10.3ايرادات الفوائد 

مصادر النفقات 

ي الربع الثانالربع األول 

59.253.3الرواتب و االجور والعالوات

6.113.8(اخرى)مصاريف اداريه و عموميه 

0.40.4مصاريف االيجارات 

0.10.3مصاريف الصحة و البيئة 

0.30.2مصاريف اجتماعيه 

3.62.3مصاريف الصيانة 

1.32.2مصاريف فوائد و عموالت 

1.33.7نفقات رأسماليه اداريه 

27.621.9نفقات راس ماليه خدميه 

0.01.7نفقات رأسماليه استثماريه 



الكبرى الكرك بعض النسب المختارة لبلدية 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

(138.85) 25.34 3.94العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 30.46 0.00 36.97اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 7.72 1.92 9.51خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 5.43 1.34 5.30خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 75.80 84.92 72.42الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 53.35 59.20 40.41الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 180.83 63.33 66.83الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 209.10 67.11 69.68الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 29.50 93.47 60.46اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 13.22 5.54 0.29التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 42.10 43.45 79.23النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 29.63 30.29 44.20النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية الطفيلة الكبرى
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برى الربع األول الكلبلدية الطفيلة التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018والثاني 
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الكبرى الطفيلة بعض النسب المختارة لبلدية 
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النسب المالية المختارة 

2017االجمالي 

(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)

 31.57 80.32 44.35العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 136.23 311.20 19.40خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 101.65 252.65 15.56خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 87.55 85.94 69.80الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 65.33 69.77 55.97الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 59.91 16.91 38.16الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 59.91 17.38 42.22الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 109.05 412.61 146.66اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 2.70 8.64التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 34.02 23.18 24.71النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 25.38 18.81 19.81النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية معان الكبرى 
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برى الربع األول الطفيلة الكلبلدية التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018والثاني 
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الكبرى معان بعض النسب المختارة لبلدية 
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(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)2017االجمالي النسب المالية المختارة 

(211.18)(76.48) 17.32العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 32.48 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 0.00 0.00 30.45خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 0.00 0.00 23.18خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 83.84 80.01 78.68الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 69.99 59.04 59.89الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 260.90 141.20 57.19الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 260.90 141.20 63.55الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 26.83 41.81 104.72اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.02التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 19.79 35.52 31.37النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 16.52 26.21 23.88النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



الوضع المالي لبلدية الرمثا الجديدة 
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ألول البلدية الرمثا الجديدة الربع التوزيع النسبي لمصادر اإليرادات والنفقات 

2018والثاني 
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مصادر النفقات 

الربع الثانيالربع األول 

51.2884.17الرواتب و االجور والعالوات

14.289.75(اخرى)مصاريف اداريه و عموميه 

0.610.68مصاريف االيجارات 

0.990.05مصاريف الصحة و البيئة 

0.160.07مصاريف اجتماعيه 

8.874.89مصاريف الصيانة 

12.270.00مصاريف فوائد و عموالت 

0.300.33نفقات رأسماليه اداريه 

11.240.07نفقات راس ماليه خدميه 



الرمثا الجديدة بعض النسب المختارة لبلدية 
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النسب المالية المختارة 

2017االجمالي 

(2018)الربع الثاني (2018)الربع األول (فعلي)

 11.72 45.51 5.11العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات / الوفر 

 0.00 0.00 0.00اجمالي الدين الى اجمالي اإليرادات

 0.00 16.10 35.60خدمة الدين الى النفقات الجارية 

 0.00 12.27 24.96خدمة الدين الى اجمالي النفقات 

 84.50 67.30 58.14الرواتب واألجور الى النفقات الجارية 

 84.17 51.28 40.76الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات 

 74.60 36.67 54.49الرواتب واألجور الى اجمالي االيرادات

 74.60 36.67 55.13الرواتب واألجور الى اإليرادات الذاتية 

 112.83 139.84 74.80اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 0.00 0.00 0.00التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات

 0.40 31.25 42.63النفقات الرأسمالية الى النفقات الجارية 

 0.40 23.81 29.89النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 


