
األداء المالي لبلديات المملكة خالل األعوام 
2016-2018

الدولي وبنك تنميةالمدن والقرى البنك 
أول  2019تشرين 

البنك الدولي وزارة اإلدارة المحلية رىبنك تنمية المدن والق



مقدمة
اليالمالوضععنماليةتقاريراعدادوبهدفالدولي،البنكمجموعةمنوالممولالبلدياتفيالماليةاإلدارةأنظمةتقويةمشروعالىباإلشارة
فيالمعنيينعموبالتشاوروالقرىالمدنتنميةبنكوخبيرالدوليالبنكخبيرمنكلقبلمنتحليلينموذجاعدادتمفقدالمملكة،فيللبلديات

.المحليةاإلدارةوزارة
انعيصومساعدةالماليالنظامفيوالضعفالقوةنقاطتحديداجلمنوذلكللبلديات،الفعليةالختاميةالبياناتتحليلالىالنموذجيهدف

دتسديعلىقدرتهاوتعزيزللبلديات،الماليةاالستدامةتحقيقشأنهامنوالتيالمناسبةالقراراتاتخاذفيالسياساتوراسميالقرار
.االردنياالقتصادفياالقتصاديالنمووتحقيقللبلدياتواألجنبيةالمحليةاالستثماراتوجذبالتزاماتها،

:االتيالنحوعلىالداخليةالصفحاتمنعددعلىيحتويبحيث،اكسلبرنامجعلىمبسطبشكلالنموذجاعدادتم
الفصلحسباإليرادات/الختاميةالحساباتادخاليتم:التفصيليةاإليرادات◦
الفصلحسبالنفقات/الختاميةالحساباتادخاليتم:التفصيليةالنفقات◦
الفترةنهايةفيالنقدرصيداحتساببهدفوالخارجةالداخلةالتدفقاتجميعادخاليتم:والخارجةالداخلةالنقديةالتدفقات◦
تلقائيبشكللإليراداتالرئيسيةالبنودتجميععلىالنموذجيعمل:المجمعةاإليرادات◦
تلقائيبشكلللنفقاتالرئيسيةالبنودتجميععلىالنموذجيعمل:المجمعةالنفقات◦
الماليةنسبالبعضوكذلكحدعلىكالوالرأسماليةالتشغيليةالنفقات/كاإليراداتوالنفقاتاإليراداتمنتصنيفهاالمعادالبنودتتضمن:التحليليالملخص◦

.تلقائيبشكلالصفحةهذهبنودجميعاحتسابيتماالهتمام،موضع
.للبلدياتالربعيةالختاميةالحساباتصدوروحالوالقرىالمدنتنميةبنكموقععلىربعيبشكلالنموذجتعبئةيتم
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مقدمة
.2018-2016يهدف هذا العرض الى بيان التطورات المالية لبلديات المملكة بفئاتها الثالثة خالل الفترة من 

.بلدية100يتضمن العرض تحليل البيانات المالية الخاصة في 
:  الى الفئات التالية2015لسنة ( 41)تصنف البلديات في المملكة الى ثالث فئات وفقاً لقانون البلديات رقم 

.بلديات مراكز المحافظات واي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة(: أ)الفئة األولى ◦

.بلديات مراكز األلوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر ألف نسمة وال يتجاوز مائة ألف نسمة (: ب)الفئة الثانية ◦

.البلديات غير الواردة ضمن الفئات األولى والثانية(: ج)الفئة الثالثة ◦
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تصنيف البلديات في المملكة 

4

بلديات فئة أ
12

بلديات فئة ب
61

بلديات فئة ج
27

ال تشمل أمانة عمان الكبرى❖



أهمية التقارير المالية للبلديات 
والتيلديات،للبالفعليةالماليةالقوائممنعليهاالحصولتمالتيالتفاصيلكافةعلىتحتويخالصةالماليةالتقاريرتعتبر❖

وجذبواالجتماعي،االقتصاديالوضعتحسينشأنهامنالتيالتنمويةالسياساتورسمالقراراتاتخاذفيتساهمبدورها
.للبلدياتواألجنبيةالمحليةاالستثمارات

الخططلوضعالبلديةكادرلدىوالمهاراتالقدراتوبناءتعزيزعلىيعملللبلدياتدوريبشكلالماليةالتقاريراعدادان❖
.البلديةعلىإيجاباتنعكسالتيالتنفيذيةوالبرامج

حديدوتللبلدية،الماليالوضعتقييماجلمنعليهااالعتماديتمالتيالمعلوماتمصادرمنهاممصدرالماليةالتقاريرتعد❖
.فيهاوالضعفالقوةمواطن

لحصولافيوالشفافيةالنزاهةمبداوتعززالعالقة،ذاتللجهاتالرقابيالدوربتفعيلللبلدياتالماليةالتقاريرتساهمكما❖
.المعلوماتعلى
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المستخدمين والشركاء الرئيسيين
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بنك تنمية المدن والقرى

وزارة االدارة 
المحلية

البلديات

الحكومة
المانحين

المستثمرين



البيانات المالية والتحليل المالي 
I . وزارة اإلدارة المحلية

7

قاعدة بيانات شاملة 
ودقيقة ومحدثة 

وزارةبينمشتركةماليةلغةوجود
يةتنموبنكوالبلدياتالمحليةاإلدارة
والقرىالمدن

توزيع المساهمات الحكومية 
والهبات على البلديات حسب

احتياجاتها 

رسم السياسات واالستراتيجيات 
التنموية للبلديات والتي تنعكس 
بشكل إيجابي على البلديات في 

المملكة 

تحضير ونشر تقارير مالية دورية عن 
البلديات في المملكة 

وزارة  اإلدارة المحلية



البيانات المالية والتحليل المالي 
II . بنك تنمية المدن والقرى
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اتتحديد القدرة االئتمانية للبلدي

وضع خارطة تسعير أسعار 
الفائدة

قاعدة بيانات شاملة 
ودقيقة ومحدثة 

ير تصنيف البلديات استناداً الى معا
محددة الى 

ذهبية •
فضية •
برونزية•

تحضير ونشر تقارير مالية دورية عن البلديات في
المملكة



البيانات المالية والتحليل المالي 
II .البلديات
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تحضير التقارير حسب 
حاجة البلديات

تحديد نقاط القوى والضعف في 
النظام المالي للبلديات  

تحضير ونشر البيانات 
المالية بشكل دوري وضمن

اطار زمني محدد

اخذ القرارات الصائبة وتوجيه 
المصادر المتاحة نحو المشاريع 

التنموية 

تحديد الفرص االستثمارية 
وجذب المستثمرين المحليين

واالجانب

البلديات

لى التحول الى تحضير البيانات بناء ع
اع معايير المحاسبة الدولية في القط

 (IPSAS)العام 



األداء المالي لبلديات المملكة خالل الفترة 

2016-2018
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اإليرادات العامة لبلديات المملكة خالل الفترة 
2016-2018

11

فيودينار،مليون(256.8)2016عامفياإليراداتقيمةبلغتحيث،2018-2016الفترةخاللارتفاعاًالمملكةلبلدياتالعامةاإليراداتشهدت
مقدارهاوبزيادةدينارمليون(323.4)2018عامفياإليراداتبلغتفيماالسابق،العامعن(%1)مقدارهابزيادةأيدينارمليون(259.4)2017عام

.2017عن(25%)



اتاإليرادات العامة لبلديات المملكة حسب الفئ
(مليون دينار)2018-2016خالل الفترة 

فياألولىالمرتبةعلى(أ)الفئةبلدياتحازت
لبلدياتالعامةاإليراداتبإجماليمساهمتها

،2017و2016عاميخاللتقريبا(%50)بنسبةالمملكة
العامةاإليراداتاجماليمن(%46.8)شكلتفيما

.2018عامفيالمملكةلبلديات
و%41.6)نسبتهماشكلتفقد(ب)الفئةبلدياتأما

لبلدياتالعامةاإليراداتاجماليمن(%44.1و42.2%
.التواليعلى2018و2017و2016األعوامخاللالمملكة

و%7.6و%8.3)نسبتهما(ج)الفئةبلدياتشكلت
المملكةلبلدياتالعامةاإليراداتاجماليمن(9.1%

.التواليعلىذاتهاالفترةخالل
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مصادر اإليرادات الرئيسية للبلديات 
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ضريبة 
األبنية 

واألراضي

االيرادات 
المختلفة

المخصصات 
من الضرائب 

والرسوم

العوائد 
والرسوم

ضريبة 
األبنية 

واألراضي

رخص األبنية 
واالنشاءات



ن مساهمة مصادر اإليرادات الرئيسية للبلديات م
2018-2016اجمالي اإليرادات خالل الفترة 

التالتحويالبندهذايمثلحيثلإليرادات،كمصدراألولىالمرتبةالمملكةلبلدياتوالرسومالضرائبمنالمخصصاتاحتلت
الضريبةكوالرسومالضرائبمنتحصيلهويتموالقرى،المدنتنميةبنكطريقعنتحويلهيتموالذيالبلديةلصندوقالحكومية

(%43)الىلتصلالماضيةالثالثةالسنواتخاللتراجعتاإليرادات،اجماليمنالبندهذامساهمةاناال.المحروقاتعلىالمفروضة
.المملكةلبلدياتالعامةاإليراداتاجماليمن2016عامفي(%47)مقارنة،2018عامفي

أمواليعباألراضي،فضالت-المنقولةغيرالبلدياتأموالبيع)المختلفةواإليراداتواألراضياألبنيةضريبةإيراداتمنكلتساهم
ة،القرويالمجالسبقاياالبلدية،محكمةإيراداتمستردة،مصروفاتغرامات،االبار،مياهاثمانالعطاءات،نسخاللوازم،-البلديات

.البلدياتالعامةاإليراداتاجماليفيغيرهامناعلىبنسبالنفياتوجمعالمكارهمنعوايرادات،(أخرى
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اإليرادات العامة لبلديات المملكة خالل الفترة 
2016-2018
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201620172018البند
22,056,517.0525,502,936.0731,354,004.56ضريبة األبنية و االراضي

121,234,011.97110,203,928.81137,975,565.92المخصصات من الضرائب و الرسوم

4,219,387.604,644,563.804,732,734.55رخص المهن

15,204,505.2318,180,891.6713,420,492.48رخص األبنية واالنشاءات

14,573,689.8714,184,990.2119,399,772.32العوائد

9,299,171.339,514,735.7710,174,500.42الرسوم

17,129,858.5218,908,186.9520,939,527.96ايرادات منع المكاره و جمع النفايات

33,641,390.4936,693,272.2337,398,538.71االيرادات المختلفة

9,549,187.188,938,256.5536,266,216.22مساهمات وتبرعات حكومية 
219,299.15467,674.48780,710.26مساهمات وتبرعات القطاع الخاص والمواطنين

8,324,218.368,338,484.518,232,219.64االيجارات

78,355.07103,036.70149,074.40ايرادات مشاريع انتاج السلع و الخدمات

432,442.67687,056.16543,927.85ايرادات الفوائد

881,066.563,001,425.512,062,962.46ايرادات االستثمارات المالية

256,843,101.06259,369,439.42323,430,247.75المجموع
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من اجمالي ( أ)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016خالل ( أ)إيرادات الفئة 
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عامفي(%1.1)بنسبةوارتفعتدينار،مليون(127.8)2016عامفيللمملكةالعامةاإليراداتاجماليمن(أ)الفئةلبلدياتالعامةاإليراداتحجمبلغ❖
مليون(151.3)الىلتصل(%16.2)(أ)الفئةلبلدياتالعامةاإليراداتفيالنمونسبةبلغتفقد2018عامفيامادينار،مليون(130.2)الىلتصل2017

كانحيثالسابق،العامعن(%28)بنسبةواألراضياألبنيةضريبةمنالمحصلةاإليراداتارتفاعالىالزيادةهذهفيالرئيسيالسببيعزى.دينار
خاللمنالنسبةبهذهاإليراداتارتفاععلىالواضحاألثر(المسقفات)واألراضياألبنيةضريبةعلىالمترتبةالغراماتمناالعفاءالحكومةلقرار

.الغراماتمناإلعفاءاتمنواالستفادةواألراضياألبنيةعلىضرائبمنعليهمالمترتبةااللتزاماتلتسديدالمواطنينتحفيز
الحكوميةالتحويالتقيمةارتفاعنتيجة،2017عامعن(%26)بنسبةوالرسومالضرائبمنالمخصصاتمنالمحصلةاإليراداتارتفعتكما❖

.المحروقاتعلىالمفروضةالضرائبمنالبلدياتبحصةوالمتمثلةللبلديات
النسبةالحكوميةوالتبرعاتالمساهماتتحتلحيث،السابقالعامعن(%223)بنسبةوالهباتالمساعداتمن(أ)الفئةبلدياتإيراداتارتفعتكما❖

.والمواطنينالخاصالقطاعوتبرعاتمساهماتتليها،اإليراداتهذهمناألكبر
(%26)الىلتصل2017عامفيوالرسومالضرائبمنالمخصصاتمناإليراداتمساهمةانخفضتفقد(أ)الفئةإيراداتاجماليمنكمساهمةاما❖

معمقارنة(%29)الى(2018)عامفيارتفعتالفئةإيراداتاجماليمنمساهمتهااناال،(%33)والبالغة2016بعاممقارنة(أ)الفئةإيراداتاجماليمن
.المحروقاتعلىالضرائبمنالبلدياتاستلمتهاالتيالحكوميةالتحويالتالىيشيروهذا2017

ثراكاإليراداتاجماليمنمتفاوتةبنسبالرسوموايراداتواالنشاءاتاألبنيةرخصوايراداتالنفياتوجمعالمكارهمنعإيراداتمنكلساهمت❖
.لإليراداتاألخرىالمصادرمن



من اجمالي ( أ)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016خالل ( أ)إيرادات الفئة 
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المساعدات و الهبات
االيجارات

ايرادات االستثمارات المالية
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خالل( أ)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2016-2018

18

201620172018البند
16,446,354.9918,622,555.5023,829,461.86ضريبة األبنية و االراضي

42,795,830.1434,172,927.3643,134,079.53المخصصات من الضرائب و الرسوم
2,775,767.363,065,249.343,123,381.26رخص المهن

11,599,427.4412,194,625.909,038,011.18رخص األبنية واالنشاءات
5,980,258.296,725,208.865,693,907.34العوائد
7,602,546.057,324,008.918,302,516.08الرسوم

12,293,177.5612,675,529.8215,631,503.91ايرادات منع المكاره و جمع النفايات
20,902,549.2924,627,329.0325,799,523.79االيرادات المختلفة

1,573,423.182,595,917.239,101,749.15مساهمات وتبرعات حكومية 
62,742.06305,696.98260,185.50مساهمات وتبرعات القطاع الخاص والمواطنين

6,208,954.836,202,763.755,987,538.97االيجارات

0.000.00150.00ايرادات مشاريع انتاج السلع و الخدمات
65,207.96264,390.89271,797.83ايرادات الفوائد

467,465.361,467,902.941,111,526.45ايرادات االستثمارات المالية
128,773,704.53130,244,106.51151,285,332.85المجموع



من اجمالي ( ب)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016إيرادات الفئة خالل 
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(109.3)الىلتصل2017عامفي(%2.4)بنسبةنمتحيثدينار،مليون(106.8)2016عامفي(ب)الفئةلبلدياتالعامةاإليراداتحجمبلغ
.دينارمليون(142.6)الىلتصل(%30.4)الفئةلهذهالعامةاإليراداتنمونسبةكانتفقد2018عامفيامادينار،مليون

المترتبةالغراماتمناالعفاءالحكومةلقراركانوالتي(%8)بنسبةواألراضياألبنيةضريبةإيراداتمنكلزيادةنتيجةالزيادةهذهجاءت
الفئةدياتبلإيراداتقيمةارتفعتكماالمواطنين،منالمحصلةالضرائبقيمةارتفاعفياألثر(المسقفات)واألراضياألبنيةضريبةعلى

األكبرالنسبة(%272)بنسبةوالهباتالمساعداتايراداتارتفاعالىباإلضافة،(%26)بنسبةوالرسومالضرائبمنالمخصصاتمن(ب)
.الحكوميةوالتبرعاتالمساهماتمناإليراداتقيمةارتفاعنتيجةمنها

االرصفةوعائداتوالتزفيتالتعبيدعوائدووالتحسينالتنظيمعوائد)والمتضمنةالعوائدمن(ب)الفئةبلدياتإيراداتشهدت
وبنسبةدينارمليون(8)2016عامفيقيمتهابلغتحيث،(ب)الفئةإيراداتاجماليمنمساهمتهافيارتفاع(األخرىوالعوائدواالطاريف

2018عامفيقيمتهابلغتوقد،(%6)مساهمةوبنسبةمليون(7)2017عامفيقيمتهابلغتفيمااإليرادات،اجماليمن(%7)مساهمة
.الفئةهذهإيراداتاجماليمن(%8)مساهمةوبنسبةدينارمليون(12)



من اجمالي ( ب)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016إيرادات الفئة خالل 
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-2016خالل ( ب)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2018

21

201620172018البند
5,180,126.016,505,873.267,043,844.81ضريبة األبنية و االراضي

64,343,592.2062,115,450.6178,262,467.47المخصصات من الضرائب و الرسوم
1,288,209.381,392,624.601,418,680.12رخص المهن

3,320,203.805,565,942.614,062,470.32رخص األبنية واالنشاءات
8,006,348.117,039,859.4512,002,286.98العوائد
1,609,951.662,044,940.531,688,666.11الرسوم

4,392,576.405,838,150.934,866,667.51ايرادات منع المكاره و جمع النفايات
9,915,706.359,369,688.258,954,816.47االيرادات المختلفة

5,863,251.865,537,394.3120,605,535.65مساهمات وتبرعات حكومية 
99,510.0093,160.00341,861.76مساهمات وتبرعات القطاع الخاص والمواطنين

1,954,504.451,934,074.162,099,819.67االيجارات
68,888.0987,639.66128,926.65ايرادات مشاريع انتاج السلع و الخدمات

319,307.52370,031.55206,418.26ايرادات الفوائد
390,337.431,405,483.88888,227.09ايرادات االستثمارات المالية

106,752,513.25109,300,313.80142,570,688.87المجموع



من اجمالي ( ج)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016اإليرادات خالل 

منالمخصصاتمنمحصلةإيراداتدينارمليون(14.1)منهادينار،مليون(21.3)2016عامفي(ج)الفئةلبلدياتالعامةاإليراداتحجمبلغ
.والهباتالمساعداتوايراداتالمختلفةاإليراداتدينارمليون(2.2و2.8)ووالرسومالضرائب

إيراداتانخفاضنتيجةذلكجاء.دينارمليون(19.8)الىلتصلالسابقالعامعن(%7)بنسبة2017عامفي(ج)الفئةبلدياتإيراداتانخفضت
العوائدإيراداتوانخفاضدينار،الف(874)الىوالهباتالمساعداتانخفاضكذلكدينار،مليون(13.9)الىوالرسومالضرائبمخصصات

.التواليعلىدينارمليون(394.5و419.9)الىالنفياتوجمعالمكارهمنعوايرادات

بقيمةالعوائدإيراداتارتفاعنتيجةذلكجاءالسابق،بالعاممقارنة(%49.2)بنسبة(ج)الفئةلبلدياتالعامةاإليراداتارتفعت2018عامفي
الضرائبمنالمخصصاتووالهباتالمساعداتبنديمناإليراداتقيمةارتفاعالىباإلضافةدينار،مليون(1.70)الىلتصلدينارمليون(1.28)

دينارالف(320)الىلتصل(%24)بنسبةواالنشاءاتاألبنيةرخصإيراداتانخفضتبينما.التواليعلىدينارمليون(2.66و5.86)بقيمةوالرسوم
نماإليراداتانخفاضالىباإلضافة.حينهفيالمعدلالبناءنظامتطبيقمسألةضبابيةنتيجةالماضي،العامفيدينارالف(420)مقارنة

.التواليعلى(%51و%28)بنسبةالماليةواالستثماراتاإليجارات

22



من اجمالي ( ج)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016اإليرادات خالل 
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201620172018البند
%2%2%2ضريبة األبنية و االراضي

%56%70%66المخصصات من الضرائب و الرسوم

%1%1%1رخص المهن

%1%2%1رخص األبنية واالنشاءات

%6%2%3العوائد

%1%1%0الرسوم

%1%2%2ايرادات منع المكاره و جمع النفايات

%9%14%13االيرادات المختلفة

%23%4%10المساعدات و الهبات

%0%1%1االيجارات

%0%1%0ايرادات االستثمارات المالية



خالل( ج)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 
2016-2018

24

201620172018البند
430,036.05374,507.30480,697.90ضريبة األبنية و االراضي

14,094,589.6313,915,550.8416,579,018.93المخصصات من الضرائب و الرسوم

155,410.86186,689.86190,673.17رخص المهن

284,874.00420,323.17320,010.98رخص األبنية واالنشاءات

587,083.47419,921.901,703,578.00العوائد

86,673.62145,786.33183,318.22الرسوم

444,104.56394,506.20441,356.55ايرادات منع المكاره و جمع النفايات

2,823,134.852,696,254.962,644,198.45االيرادات المختلفة

2,112,512.15804,945.016,558,931.41مساهمات وتبرعات حكومية 

57,047.0968,817.50178,663.00مساهمات وتبرعات القطاع الخاص والمواطنين

160,759.08201,646.60144,861.00االيجارات

9,466.9815,397.0419,997.75ايرادات مشاريع انتاج السلع و الخدمات

47,927.1852,633.7265,711.76ايرادات الفوائد

23,263.77128,038.6963,208.91ايرادات االستثمارات المالية

21,316,883.2819,825,019.1029,574,226.04المجموع



رة النفقات العامة لبلديات المملكة خالل الفت
2016-2018

25

بلغتحيث،2018-2016الفترةخاللانخفاضاًالمملكةلبلدياتالعامةالنفقاتشهدت
دينارمليون(278.2)2017عامفيودينار،مليون(282.7)2016عامفيالنفقاتقيمة

2018عامفيالعامةالنفقاتقيمةبلغتكماالسابق،العامعن(%1.6)مقدارهوبانخفاض
انخفاضساهموقد.السابقالعامعن(%2.4)نسبتهبانخفاضأيدينارمليون(271.4)

سابقةالالفترةخاللالعامةالنفقاتقيمةخفضفيالخدميةالرأسماليةالنفقاتقيمة
نكاانهعلماً.للبلدياتالمقدمةالخدماتمستوىعلىسلباًينعكسمما،كبيربشكل

االديات،البلفيالتنمويالبعدليعكسالخدميةالرأسماليةالنفقاتارتفاعالمتوقعمن
يةاإلدارالمصاريفوارتفاعوالعالواتواألجورالرواتبمنكلنصيبمنكاناالرتفاعان

.والعمومية



اتالنفقات العامة لبلديات المملكة حسب الفئ
(مليون دينار)2018-2016خالل الفترة 

هامساهمتفياألولىالمرتبة(أ)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتاحتلت
وبنسبة،2016عامفي(%48.5)بنسبةللبلدياتالعامةالنفقاتبإجمالي

.التواليعلى2018و2017عاميفي(%53.4و51.5%)
منالعامةنفقاتهامساهمةنسبةانخفضتفقد(ب)الفئةبلدياتأما

األعوامخالل(%39.2و%41و%44.0)بنسبةساهمتبحيثالنفقاتاجمالي
.التواليعلى2018و2017و2016

الياجممنثابتةنسبة(ج)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتشكلتفيما
عاميفي(%7.5)مساهمتهابلغتحيثالمملكةلبلدياتالعامةالنفقات

.2018عامفي(%7.3)و2017و2016

26

137.1
124.2

21.3

282.7

143.3
114.1

20.9

278.2

145.1 106.5 19.9 271.4

( أ)فئة  (  ب)فئة  (ج)فئة  اجمالي البلديات

2016 2017 2018



أوجه االنفاق الرئيسية للبلديات 
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مصاريف إدارية 
وعمومية 

الرواتب واألجور والعالوات 

نفقات رأسمالية 
خدمية 

مصاريف الصيانة 

مصاريف الفوائد 
والعموالت 



مساهمة أوجه االنفاق الرئيسية للبلديات من
2018-2016اجمالي النفقات خالل الفترة 

داريةاإلالمصاريفالثانيةالمرتبةفيتلتها.البلدياتفيالنفقاتاجماليمناالكبرالنسبةعلىوالعالواتواألجورالرواتباستحوذت
.لدياتللبالعامةالنفقاتإدارةفيفعليةمشكلةوجودالىيشيرمما.الصيانةومصاريفالخدميةالرأسماليةالنفقاتثمومنوالعمومية

العامةالنفقاتاجماليمنالتواليعلى2018و2017و2016عامفي(%55و%50و%47)نسبتهماوالعالواتواألجورالرواتبمساهمةبلغت
بزيادةأي2017عامفيدينارمليون(140.32)ودينارمليون(131.8)2016عامفيوالعالواتواألجورالرواتبقيمةسجلتحيث.المملكةلبلديات
.2017عامعن(%7.1)مقدارهابزيادةأيدينارمليون(150.3)قيمتهابلغتفقد2018عامفياماالسابق،العامعن(%6.4)مقدارها

الى2016عامفي(%32)منالسابقةسنواتالثالثخاللالمملكةلبلدياتالنفقاتاجماليمنالخدميةالرأسماليةالنفقاتمساهمةانخفضت
وتوجيهللبلدياتالمقدمةالرأسماليةالخدماتمستوىتراجعالىيشيرمما،2018عامفي(%19)الىباالنخفاضواستمرت،2017عامفي(26%)

.والعموميةاإلداريةوالمصاريفوالعالواتواألجورالرواتبفيكالزيادةالنفقاتمنأخرىجوانبلتغطيةالمخصصاتهذه

28



مساهمة أوجه االنفاق الرئيسية للبلديات من
2018-2016اجمالي النفقات خالل الفترة 
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النفقات العامة لبلديات المملكة خالل الفترة
2016-2018
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201620172018البند
131,883,021.18140,319,089.03150,254,688.82الرواتب و االجور والعالوات

30,233,214.8434,187,909.3539,502,314.76(اخرى)مصاريف اداريه و عموميه 
1,239,119.731,504,394.431,616,904.54مصاريف االيجارات

1,826,771.032,945,864.721,711,911.72مصاريف الصحة و البيئة
889,247.14781,415.90895,193.37مصاريف اجتماعيه

14,560,618.6013,485,066.2014,577,225.35مصاريف الصيانة
6,196,642.266,418,559.505,121,884.10مصاريف فوائد و عموالت

2,207,717.962,018,550.763,034,028.65نفقات رأسماليه اداريه
91,372,322.4472,925,875.2051,183,231.53نفقات راس ماليه خدميه

2,249,622.312,330,154.892,800,501.28نفقات رأسماليه استثماريه
3,829.741,283,409.88750,225.00االستثمارات المالية

282,662,127.23278,200,289.85271,448,109.11المجموع



من اجمالي ( أ)النفقات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016خالل ( أ)نفقات الفئة 

31

بنسبة2017عامفيالعامةالنفقاتقيمةارتفعتفيمادينار،مليون(137.1)2016عامفي(أ)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتاجماليبلغ❖
السابقالعامعن(%1.3)العامةالنفقاتفيالزيادةنسبةبلغت2018عامفياما.دينارمليون(143.3)الىلتصلالسابقالعامعن(4.5%)

.دينارمليون(145.1)الىلتصل

عامفي(%13.5)الى2016عامفي(%10.2)من(أ)الفئةلبلدياتالنفقاتاجماليمنوالعموميةاإلداريةالمصاريفمساهمةارتفعت❖
2018.

2018عامفي(%20.7)لتصبحالماضيةالثالثالسنواتخاللالنفقاتاجماليمنالخدميةالرأسماليةالمصاريفنسبةانخفضتكما❖
مقابلالخدماتتحسيناجلمنالبندهذافيالنظرإعادةيتطلبمما.التواليعلى2017و2016عاميفي(%24.3و%27.4)معمقارنة

.والعالواتواالجورالرواتبزيادة



من اجمالي ( أ)النفقات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016خالل ( أ)نفقات الفئة 
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2018-2016خالل الفرتة ( أ)النفقات العامة لبلدايت الفئة 

33

201620172018البند
72,317,345.2876,644,331.7578,847,869.26الرواتب و االجور والعالوات

14,029,842.3516,235,448.8219,654,818.74(اخرى)مصاريف اداريه و عموميه 

929,685.211,252,107.461,369,392.85مصاريف االيجارات

1,234,745.681,450,470.701,047,768.27مصاريف الصحة و البيئة

423,853.17396,257.16383,971.69مصاريف اجتماعيه

6,153,426.146,747,140.037,182,396.25مصاريف الصيانة

3,340,976.233,666,605.763,637,766.99مصاريف فوائد و عموالت

653,552.97700,211.131,068,651.37نفقات رأسماليه اداريه

37,635,355.0934,822,800.7030,060,575.53نفقات راس ماليه خدميه

420,300744,5311,295,128.72نفقات رأسماليه استثماريه

0591,178509,480.00االستثمارات المالية

137,139,082.48143,251,082.83145,057,819.68المجموع



من اجمالي( ب)النفقات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016خالل ( ب)نفقات الفئة 

34

مقدارهبانخفاضأي2017عامفيدينارمليون(114.1)الى2016عامفيدينارمليون(124.2)من(ب)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتقيمةانخفضت❖
.دينارمليون(106.5)الىلتصل(%6.6)بنسبة2018عامفيباالنخفاضالقيمةاستمرتفيماالسابق،العامعن(8.2%)

الى2016عامفيمليون(49.4)منازدادتالعالواتوواألجورالرواتبقيمةاناال،(ب)الفئةبلدياتنفقاتاجماليفيالعاماالنخفاضمنبالرغم❖
خالل(%56و%46و%40)بواقعالنفقاتاجماليمناألكبرالنسبةعلىالحفاظفيواستمرتالتوالي،على2018و2017فيدينارمليون(59.9و53.0)

.التواليعلىالماضيةالثالثةالسنوات

(%13و%11)معمقارنة2018عامفي(%16)الىالنفقاتاجماليمنمساهمتهاارتفعتحيثوالعمومية،اإلداريةللمصاريفبالنسبةالحالهوكذلك❖
.التواليعلى2017و2016عاميفي

في(%29)الى2016عامفي(%38)من(ب)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتاجماليفيمساهمتهاانخفضتفقدالخدمية،الرأسماليةالمصاريفأما❖
.فيهاالتحتيةالبنيةخدماتوتقديمالبلدياتفيالتنمويالبعدعلىسلباينعكسمما2018عامفي(%17)الىثم2017عام



خالل (ب)من امجايل نفقات الفئة ( ب)النفقات العامة لبلدايت الفئة 
2016-2018
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رة خالل الفت( ب)النفقات العامة لبلديات الفئة 
2016-2018
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201620172018البند
49,362,287.6153,013,098.5559,934,704.10الرواتب و االجور والعالوات

13,385,492.4015,336,471.1416,725,134.95(اخرى)مصاريف اداريه و عموميه 

239,195.40186,999.07207,291.18مصاريف االيجارات

520,243.351,377,184.24545,850.67مصاريف الصحة و البيئة

393,045.89332,215.12434,444.52مصاريف اجتماعيه

7,712,419.365,748,987.306,398,351.01مصاريف الصيانة

2,489,705.502,406,951.861,391,942.57مصاريف فوائد و عموالت

1,097,117.241,053,647.641,588,690.03نفقات رأسماليه اداريه

47,449,718.1432,653,370.4817,837,401.47نفقات راس ماليه خدميه

1,589,3811,365,0661,249,630.69نفقات رأسماليه استثماريه

3,830624,057212,308.00االستثمارات المالية

124,242,435.73114,098,048.04106,525,749.18المجموع



من اجمالي ( ج)النفقات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016خالل ( ج)نفقات الفئة 
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(21.3)2016عامفيالنفقاتقيمةبلغتحيثالماضيةالثالثةالسنواتخاللضئيلانخفاض(ج)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتسجلت❖
(ج)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتسجلتكمالسابق،العامعن(%2)نسبتهبانخفاضأي2017فيدينارمليون(20.9)معمقارنةدينارمليون

.دينارمليون(19.9)الىلتصلالسابقالعامعن(%4.7)نسبتهانخفاض2018عامفي

و2017في(%57.8و%51.1)الىلترتفع(%47.9)2016عامفي(ج)الفئةبلدياتنفقاتاجماليمنالعالواتوواألجورالرواتبمساهمةبلغت❖
.التواليعلى2018

2018عامفي(%15.7)الىلتصلواألجورالرواتبمناقلبنسبةالنفقاتاجماليمنمساهمتهاارتفعتوالعمومية،اإلداريةالمصاريفاما❖
.التواليعلى2017و2016في(%12.5و%13.2)معمقارنة

عامفي(%29)من(ج)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتاجماليفيمساهمتهاانخفضتفقدالخدمية،الرأسماليةبالمصاريفيتعلقفيما❖
اإليراداتلمصادراألمثلاالستغاللاجلمنالسريعالتدخليتطلببدورهوهذا.2018عامفي(%16.5)الىثم2017عامفي(%26.1)الى2016
اإلداريةالنفقاتوكذلكوالعالواتواألجورالرواتبفيالزيادةنسبةمنوالتقليلالبلدياتفيالرأسماليةالخدماتتحسينفي

.والعمومية



من اجمالي ( ج)النفقات العامة لبلديات الفئة 
2018-2016خالل ( ج)نفقات الفئة 
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رةخالل الفت( ج)النفقات العامة لبلديات الفئة 
2016-2018
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201620172018البند
10,203,388.2910,661,658.7311,472,115.46الرواتب و االجور والعالوات

2,817,880.092,615,989.393,122,361.07(اخرى)مصاريف اداريه و عموميه 

70,239.1265,287.9040,220.50مصاريف االيجارات

71,782.00118,209.78118,292.77مصاريف الصحة و البيئة

72,348.0852,943.6276,777.17مصاريف اجتماعيه

694,773.10988,938.86996,478.10مصاريف الصيانة

365,960.54345,001.8792,174.53مصاريف فوائد و عموالت

457,047.75264,691.99376,687.25نفقات رأسماليه اداريه

6,287,249.215,449,704.023,285,254.53نفقات راس ماليه خدميه

239,941220,558255,741.87نفقات رأسماليه استثماريه

068,17528,437.00االستثمارات المالية

21,280,609.0220,851,158.9819,864,540.26المجموع



الوفر والعجز الكلي لبلديات المملكة
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الوفر والعجز الكلي لبلديات المملكة
خاللللبلدياتالعامةالنفقاتارتفاعنتيجةذلكجاء.التواليعلىدينارمليون(18.8و25.82)مقدارهعجز2017و2016عاميخاللالمملكةبلدياتحققت

اريفالمصفياألكبربالنسبةوالعموميةاإلداريةبالمصاريفوالزيادةوالعالواتواألجورالرواتبفيالزيادةساهمتحيث.إيراداتهامقابلالفترةتلك
.الخدميةالرأسماليةالنفقاتحسابعلى

السببيرجع.دينارمليون(51.98)مقدارهوفرلتحققالنفقاتمقابلاإليراداتقيمةارتفعتبحيث2018عامخاللللبلدياتالماليالوضعتعافىفيما
المتأتيةاإليراداتارتفاعوبالتالي(المسقفات)واألراضياألبنيةضريبةعلىالمترتبةالغراماتمنباإلعفاءالقاضيالحكوميالقرارالىذلكفيالرئيسي

الرسوموالضرائبمنالبلدياتإيراداتارتفعتحيث.الحكوميةوالمساعداتالمنحمناإليراداتقيمةارتفاعالىباإلضافةواألراضي،األبنيةضريبةمن
مخصصاتمنحصتهاعلىالبلدياتحصولساهمكما.التواليعلى2017و2016عاميفيدينارمليون(25.5و22.1)مقارنةدينارمليون(31.3)الىلتصل

المكارهومنعوالرسومالعوائدمنإيراداتهاتحصيلفيالبلدياتأداءتحسنباإلضافة.2018عامخاللالوفروتحقيقاراداتهازيادةفيوالرسومالضرائب
.النفاياتوجمع

واألجورالرواتبفيالزيادةحسابعلىانخفاضهاجاءوالتيالخدميةالرأسماليةالنفقاتخاصة2018عامفيالعامةالنفقاتانخفاضالىباإلضافة
.الثانيةالمرتبةفيوالعموميةاإلداريةالمصاريفوزيادةاألولىبالمرتبةوالعالوات
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مية مديونية البلديات لصالح بنك تن
المدن والقرى

انهاال،2016عامفيدينارمليون(84.0)بمقارنةدينارمليون(92.7)الىليصلالسابقالعامعن(%10)بنسبة2017عامفيالقروضرصيدارتفع
منجزءبسدادتمثلوالذيالبلدياتلدعمالحكوميللتدخلنتيجةوهذادينار،مليون(58.9)الىليصل(%36)بنسبة2018عامفيانخفض

للبلدياتالماليالوضعلتحسينالحكومةمنسريعةانقاذكخطةوذلكوااللتزامات،بالقروضالمتعلقبالجزءوالمتمثلةالبلدياتمديونية
.الماليةاعبائهامنوالتخفيف

دينارمليون(1.6و5.6)و(أ)الفئةبلدياتمنمسددةأقساط(6.8)منهامليون،(14.08)2016عامخاللالمسددةاألقساطاجماليقيمةسجلت
مندينارمليون(3.98)منهادينارمليون(8.6)المسددةاألقساطقيمةبلغتفقد2017عامفيأما.(ج)و(ب)الفئةبلدياتمنمسددةأقساط
األقساطقيمةفيكبيرارتفاع2018عامشهد.(ج)الفئةبلدياتمندينارالف(597)و(ب)الفئةبلدياتمندينارمليون(4.02)و،(أ)الفئةبلديات

سددتحيث،(أ)الفئةبلدياتمنمسددةاقساطمليون(21.7)منهادينار،مليون(54.34)الىليصلالمختلفةبفئاتهاالبلدياتقبلمنالمسددة
الكبرىعجلونبلديةمنكلوسددتدينارمليون(4.3)بتسديدقامتالكبرىمعانبلديةودينارمليون(6.5)بقيمةأقساطالكبرىجرشبلدية

سددةالماألقساطقيمةبلغتفيما.األخرىالبلدياتمنالمسددةالمبالغالىباإلضافةالتوالي،علىدينارمليون(3.4و3.5)مبلغالكبرىوالطفيلة
مؤتةبلديةمنسددتدينارمليون(1.4و1.6و1.8)والجنيدبلديةمنسدددينارمليون(2.6)منهادينار،مليون(26.9)(ب)الفئةبلدياتقبلمن

القروضأقساطمندينارمليون(5.8)تسديدعلىعملتفقد(ج)الفئةبلدياتأما.التواليعلىالمعراضوبلديةسعيدابيديروبلديةوالمزار
.عليهاالمترتبة

43



مديونية البلديات 
مسددةفوائدمليون(1.08)و،(أ)الفئةبلدياتمنمسددةفوائدمليون(1.77)منهادينار،مليون(3.12)2016عامفيالمسددةالفوائدقيمةبلغت

بلدياتقبلمنالمسددةالفوائدقيمةبلغتفقد،2017عامفياما.(ج)الفئةبلدياتمنمسددةفوائددينارالف(257)و(ب)الفئةبلدياتمن
الف(299)و(ب)الفئةبلدياتمنمسددةفوائدمليون(1.77)و،(أ)الفئةبلدياتمنمسددةفوائدمليون(2.69)منهادينار،مليون(4.77)المملكة

منمسددةفوائد(2.09)منهادينارمليون(3.84)الىالمسددةالفوائدقيمةانخفضت2018عامفي.(ج)الفئةبلدياتمنمسددةفوائددينار
منكبيرجزءلسدادللبلدياتالحكوميالدعمبفضلوذلك،(ج)الفئةبلدياتمنالف(229)و(ب)الفئةبلدياتمنمليون(1.52)و،(أ)الفئةبلديات

.والتزاماتهامديونياتها
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أرصدة القروض المستحقة على البلديات
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2016
مليون دينار48.02

2017
مليون دينار92.7

2018
مليون دينار58.9

أرصدة القروض 
لبلديات المملكة



ارصدة القروض حسب فئات البلديات 
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(أ)فئة
مليون 95.97
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(ج)فئة 
مليون دينار5.91
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(أ)فئة
مليون  49.09

دينار
(ب)فئة
مليون  9.67

دينار
(ج)فئة 

مليون  185.
دينار

2018
مليون  58.9

دينار



ات االقساط المسددة والفوائد وخدمة الدين حسب فئ
2018-2016البلديات خالل الفترة 

(مليون دينار)
ذه وتعتبر ه. تمثل خدمة الدين كافة المبالغ التي يتم سدادها مقابل الحصول على قرض، وتشمل جميع األقساط والفوائد والعموالت

طويلة النسبة مؤشر واضحا على كفاءة البلدية وقدرتها على توليد اإليرادات من أنشطتها التشغيلية لخدمة ديونها سواء قصيرة االجل او
.االجل

2016مليون دينار في عامي ( 13.3و 17.2)مليون دينار مقارنة مع ( 58.2)لتصل الى 2018شهدت خدمة الدين في بلديات المملكة ارتفاع في عام 
.على التوالي2017و
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تسديد أقساط 
القروض 

فوائد القروض  خدمة الدين 
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2016

فئة أ فئة ب فئة ج

تسديد أقساط 
القروض 

فوائد القروض  خدمة الدين 

3.98
2.69
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فئة أ فئة ب فئة ج

ض تسديد أقساط القرو  فوائد القروض  خدمة الدين 

21.66

2.09

23.75
26.88

1.52

28.40

5.80
0.23

6.03

2018

فئة أ فئة ب فئة ج



اء التدخالت الحكومية المباشرة لتخفيف األعب
المالية عن البلديات

رةقدوتعزيزالمملكة،فيالبلدياتقطاعفيالماليةاإلصالحاتتحقيقالىتسعىالتيوالتدخالتاإلجراءاتمنالعديداألردنيةالحكومةاتخذت
.المواطنينعلىإيجاباتنعكسوالتيالرائدةالتيالمشاريعوإقامةوتحسينهاالخدماتتوفرخدماتيةكجهةدورهاأداءعلىالبلديات

اباتهاوحسالتزاماتهامنجزءوتسديداالجتماعيوللضمانوالقرى،المدنتنميةلبنكالبلدياتمديونيةبتخفيضالحكومةقامتحيث،2018عامفي
.دينارمليون(69.6)والتزاماتهاالبلدياتمديونيةمنجزءلتسدينللبلدياتالمباشرالحكوميالدعممجموعبلغحيثالمكشوفة،

األولىالمرحلةقيمةبلغتمرحلتين،علىدينارمليون(49.5)مبلغتسديدتمفقدوالقرىالمدنتنميةلبنكالبلدياتمديونيةبتخفيضيتعلقفيما
.*الثانيةالمرحلةفيدينارمليون(13.1)ودينارمليون(36.4)منها

دينار،مليون(20.7)بإجماليبالكامل2017لعاممديونيتهاتسديدتمبلدية(42)منهاالفئات،جميعمنبلدية(61)مديونيةبتسديدالحكومةقامت
.العاملذاتالمتبقيةالبلدياتمديونيةمنجزءتسديدوتمكما

:التاليةالحساباتالتسديدشملحيث
دينار،مليون(13.3)بقيمةالبلدياتعلىمكشوفةحسابات◦
دينار،مليون(4.9)بقيمةاالجتماعيالضمانمساهماتوتسديد◦
.دينارمليون(1.9)بقيمةمختلفةالتزاماتوتسديد◦

قسم العمليات–بنك تنمية المدن والقرى : المصدر❖48



اإليرادات التشغيلية 
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ضريبة األبنية والمسقفات

المخصصات من الضرائب والرسوم

رخص المهن

رخص األبنية واالنشاءات

مساهمات وتبرعات حكوميةالعوائد

اإليجارات

اإليرادات المختلفة

إيرادات منع المكاره وجمع 
النفايات

الرسوم

.اإليرادات التشغيلية
.إيرادات التشغيل الذاتي•
.المنح التشغيلية•



اإليرادات التشغيلية لبلديات المملكة 
2016عامفيالمملكةلبلدياتالتشغيليةاإليراداتقيمةبلغت

إيراداتدينارمليون(245.7)منهادينارمليون(255.2)قيمتهما
وتبرعاتمساهماتدينارمليون(9.5)والذاتيالتشغيل
بنسبةالتشغيليةاإليراداتانخفضت2017عامفي.حكومية

الحكوميةوالتبرعاتالمساهماتانخفاضنتيجةجداضئيلة
إيراداتدينارمليون(246.2)منهادينارمليون(255.1)الىلتصل

وتبرعاتمساهماتدينارمليون(8.9)والذاتيةالتشغيل
التشغيليةاإليراداتارتفعتفقد،2018عامفيأما.حكومية

مليون(319.9)قيمةالىلتصلالسابقالعامعن(%25)بنسبة
(36.3)والذاتيالتشغيلإيراداتدينارمليون(283.6)منهادينار،
.حكوميةوتبرعاتمساعداتمليون

اربتقنالحظالمختلفة،بفئاتهاالمملكةبلدياتالىبالنظر
اميعفيفئةكلفيللبلدياتالتشغيليةاإليراداتنمونسب

2018عامفيملحوظبشكلتفاوتتالنمونسباناال.2017و2016
ياتلبلدالتشغيليةاإليراداتنمتحيث.السابقبالعاممقارنة

التشغيليةاإليراداتنمتفيما،2017بعاممقارنة(%17)(أ)الفئة
.التواليعلى(%50و%31)بنسبة(ج)و(ب)الفئةبلدياتمنلكل
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%9.7ضريبة األبنية والمسقفات 

%42.7المخصصات من الضرائب والرسوم 

%1.5المهن رخص 

%4.1رخص األبنية واالنشاءات 

%11.2مساهمات وتبرعات حكومية %6العوائد 

%2.5اإليجارات 

%11.6اإليرادات المختلفة 

إيرادات منع المكاره وجمع 
%6.5النفايات 

%3.1الرسوم 

ة اإليرادات التشغيلي
2018



اإليرادات الرأسمالية
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اإليرادات الرأسمالية 

إيرادات مشاريع انتاج 
السلع والخدمات 

إيرادات الفوائد

إيرادات االستثمارات 
المالية 

:  المنح الرأسمالية وتشمل
مساهمات وتبرعات القطاع 

الخاص، ومساهمات وتبرعات 
المواطنين 



اإليرادات الرأسمالية لبلديات المملكة وحسب
2018-2016الفئات خالل الفترة  

مليون(1.61)2016عامفيالمملكةلبلدياتالرأسماليةاإليراداتقيمةبلغت
الف(173)و،(أ)الفئةلبلدياتالرأسماليةاإليراداتدينارالف(595)منها.دينار
(ج)الفئةإيراداتدينارالف(878)و(ب)الفئةإيراداتدينار

(4.3)المملكةلبلدياتالرأسماليةاإليراداتقيمةبلغتفقد2017عامفياما
هذهقيمةمناألكبرالجزءعلىالماليةاالستثماراتإيراداتحازتدينار،مليون

.دينارمليون(3)بواقعاإليرادات
الىلتصل(%17)بنسبةانخفاضالرأسماليةاإليراداتشهدتفقد،2018عامأما

.الماليةاالستثماراتإيراداتانخفاضذلكجاءحيثدينارمليون(3.5)
اجماليمنالرأسماليةاإليراداتفي(أ)الفئةبلدياتمساهمةنسبةبلغت

في(%46و%48)بنسبةساهمتفيما(%37)2016عامفيالرأسماليةاإليرادات
.التواليعلى2018و2017عامي

لخالالرأسماليةاإليراداتقيمةفيانخفاضشهدتفقد(ب)الفئةبلدياتاما
اإليراداتاحماليفيمساهمتهاانخفاضالىأدىمماالماضيةسنواتالثالث

و2016عاميفي(%46و%54)معمقارنة(%44)الى2018عامفيليصلالرأسمالية
يةالمالاالستثماراتإيراداتانخفاضالىذلكفيالرئيسيالسببيعود.2017

.الفترةتلكخالل
اجماليفيالمساهمةمنمتواضعمستوىعلى(ج)الفئةبلدياتحافظت

.للبلدياتالرأسماليةاإليرادات
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الرواتب واألجور 
والعالوات

مصاريف إدارية 
وعمومية متكررة 

مصاريف الصيانةمصاريف اإليجارات 

مصاريف الصحة والبيئة 
والمصاريف االجتماعية 

النفقات التشغيلية 
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ة النفقات التشغيلي

الكهرباء

كهرباء إنارة شوارع

محاماة وقضايا

تأمين وترخيص اآلليات

مصاريف إدارية وعموية أخرى

محروقات السيارات والتدفئة

ية 
وم

عم
ة و

ري
إدا

ف 
ري

صا
م



النفقات التشغيلية لبلديات المملكة 
منمليون(131.9)والعالواتواألجورالرواتبقيمةبلغتدينار،مليون(180.6)2016عامفيالمملكةلبلدياتالتشغيليةالنفقاتقيمةبلغت

مصاريفدينارمليون(14.7)منهادينارمليون(30.2)قيمتهابلغتفقدوالعموميةاإلداريةالمصاريفاماالتشغيلية،النفقاتقيمةاجمالي
الثةالثبالمرتبةحلتوالتيالصيانةمصاريفقيمةاماوالتدفئة،وااللياتالسياراتمحروقاتمصاريفمليون(6.7)والشوارعانارةكهرباء

مليون(3.2)ووااللياتالسياراتغيارقطعصيانةمصاريفمليون(7.2)منهامليون(14.6)بلغتفقدالتشغيليةالنفقاتاجماليمن
.الشوارعصيانةمصاريف

نتيجةكانلذلكالرئيسيالسببدينار،مليون(193.2)الىلتصل(%6.9)بنسبةالتشغيليةالنفقاتقيمةفيارتفاعشهدفقد،2017عاماما
.دينارمليون(140.3)الىقيمتهالتصل(%6.4)بنسبةوالعالواتواألجورالرواتبزيادة

والعالواتواألجورالرواتبقيمةدينارمليون(150.3)منهادينار،مليون(208.6)الىلتصل2018عامفيالتشغيليةالنفقاتقيمةارتفعت
(39.5)الىلتصل(%16)بنسبةوالعموميةاإلداريةالمصاريفارتفعتكما،(%7.1)بنسبةالسابقالعامعنقيمتهاأيضاارتفعتوالتي

الىةباإلضافرئيسيبشكلوالتدفئةوااللياتالسياراتمحروقاتمصاريفارتفاعنتيجةوذلكدينار،مليون(34.2)معمقارنةدينارمليون
.األخرىوالعموميةاإلداريةالمصاريف
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لفترة اإليرادات التشغيلية لبلديات المملكة خالل ا
2016-2018
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201620172018اإليرادات التشغيلية
245,682,750.43246,171,990.02283,627,356.57إيرادات التشغيل الذاتي

22,056,517.0525,502,936.0731,354,004.56ضريبة األبنية و االراضي

121,234,011.97110,203,928.81137,975,565.92المخصصات من الضرائب و الرسوم

4,219,387.604,644,563.804,732,734.55رخص المهن

15,204,505.2318,180,891.6713,420,492.48رخص األبنية و االنشاءات

14,573,689.8714,184,990.2119,399,772.32العوائد

9,299,171.339,514,735.7710,174,500.42الرسوم

17,129,858.5218,908,186.9520,939,527.96ايرادات منع المكاره و جمع النفايات

33,641,390.4936,693,272.2337,398,538.71االيرادات المختلفة

8,324,218.368,338,484.518,232,219.64االيجارات

9,549,187.188,938,256.5536,266,216.22المنح التشغيلية

9,549,187.188,938,256.5536,266,216.22مساهمات و تبرعات حكومية

255,231,937.61255,110,246.56319,893,572.78اجمالي اإليرادات التشغيلية



الفترة النفقات التشغيلية لبلديات المملكة خالل
2016-2018
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201620172018النفقات التشغيلية
131,883,021.18140,319,089.03150,254,688.82الرواتب واألجور والعالوات

30,233,21534,187,90939,502,315(متكررة)مصاريف ادارية و عموميه 

1,079,7671,339,3381,822,415.87الكهرباء

14,722,84415,994,16715,891,701.03كهرباء انارة الشوارع

6,694,6727,943,0319,927,018.16محروقات السيارات و االليات و التدفئة

1,500,7551,574,1261,784,467.11تامين و ترخيص االليات و السيارات

805,7211,622,0511,127,462.43مصاريف محاماه و قضائية

3,379,6443,429,5464,415,612.42مصاريف إدارية وعمومية أخرى

2,049,8132,285,6524,533,637.74نفقات طارئة 
1,239,119.731,504,394.431,616,904.54مصاريف اإليجارات

14,560,618.6013,485,066.2014,577,225.35مصاريف الصيانة

1,910,6812,278,0412,545,182.80صيانة االبنية و االنشاءات

253,964275,784295,658.39صيانة اجهزة و معدات مكتبية

7,200,6967,549,2428,417,787.02صيانة و قطع غيار السيارات و االليات

3,176,8381,277,3411,302,154.32صيانة الشوارع

258,993225,718228,566.96صيانة عبارات و اقنية تصريف المياه

217,600207,777218,281.35صيانة االرصفة 

1,541,8471,671,1611,569,594.52أخرى -صيانة 
مصاريف الصحة والبيئة، والمصاريف 

2,716,0183,727,2812,607,105االجتماعية

180,631,992.52193,223,739.62208,558,238.56اجمالي النفقات التشغيلية



رةخالل الفت( أ)اإليرادات التشغيلية لبلديات الفئة 
2016-2018
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201620172018اإليرادات التشغيلية
126,604,865.96125,610,198.48140,539,923.91إيرادات التشغيل الذاتي
16,446,354.9918,622,555.5023,829,461.86ضريبة األبنية و االراضي

42,795,830.1434,172,927.3643,134,079.53المخصصات من الضرائب و الرسوم
2,775,767.363,065,249.343,123,381.26رخص المهن

11,599,427.4412,194,625.909,038,011.18رخص األبنية و االنشاءات
5,980,258.296,725,208.865,693,907.34العوائد
7,602,546.057,324,008.918,302,516.08الرسوم

12,293,177.5612,675,529.8215,631,503.91ايرادات منع المكاره و جمع النفايات
20,902,549.2924,627,329.0325,799,523.79االيرادات المختلفة

6,208,954.836,202,763.755,987,538.97االيجارات

1,573,423.182,595,917.239,101,749.15المنح التشغيلية
1,573,423.182,595,917.239,101,749.15مساهمات و تبرعات حكومية

128,178,289.14128,206,115.71149,641,673.06اجمالي اإليرادات التشغيلية



-2016رة خالل الفت( أ)النفقات التشغيلية لبلديات الفئة 
2018

60

201620172018النفقات التشغيلية
72,317,345.2876,644,331.7578,847,869.26الرواتب واألجور والعالوات

14,029,84216,235,44919,654,819(متكررة)مصاريف ادارية و عموميه 
481,915638,0701,090,374.36الكهرباء

6,872,4457,687,4628,653,943.17كهرباء انارة الشوارع
3,229,8443,987,1645,025,260.14محروقات السيارات و االليات و التدفئة

706,034700,470713,980.86تامين و ترخيص االليات و السيارات
403,6421,172,713824,741.89مصاريف محاماه و قضائية

1,709,2511,564,9841,576,879.65مصاريف إدارية وعمومية أخرى
626,711484,5851,769,638.68نفقات طارئة 

929,685.211,252,107.461,369,392.85مصاريف اإليجارات
6,153,426.146,747,140.037,182,396.25مصاريف الصيانة

805,838927,3991,403,705.79صيانة االبنية و االنشاءات
151,257155,605155,330.82صيانة اجهزة و معدات مكتبية

3,700,7964,155,5744,524,169.18صيانة و قطع غيار السيارات و االليات
788,687563,467403,962.21صيانة الشوارع

55,58677,72567,365.55صيانة عبارات و اقنية تصريف المياه
71,834104,49290,583.56صيانة االرصفة 

579,429762,878537,279.14أخرى -صيانة 
مصاريف الصحة والبيئة، والمصاريف 

1,658,5991,846,7281,431,740االجتماعية

95,088,897.84102,725,755.93108,486,217.06اجمالي النفقات التشغيلية



خالل( ب)اإليرادات التشغيلية لبلديات الفئة 
2018-2016الفترة 
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201620172018اإليرادات التشغيلية
100,011,218.35101,806,604.39120,399,719.46إيرادات التشغيل الذاتي
5,180,126.016,505,873.267,043,844.81ضريبة األبنية و االراضي

64,343,592.2062,115,450.6178,262,467.47المخصصات من الضرائب و الرسوم
1,288,209.381,392,624.601,418,680.12رخص المهن

3,320,203.805,565,942.614,062,470.32رخص األبنية و االنشاءات
8,006,348.117,039,859.4512,002,286.98العوائد
1,609,951.662,044,940.531,688,666.11الرسوم

4,392,576.405,838,150.934,866,667.51ايرادات منع المكاره و جمع النفايات
9,915,706.359,369,688.258,954,816.47االيرادات المختلفة

1,954,504.451,934,074.162,099,819.67االيجارات

5,863,251.865,537,394.3120,605,535.65المنح التشغيلية
5,863,251.865,537,394.3120,605,535.65مساهمات و تبرعات حكومية

105,874,470.21107,343,998.70141,005,255.11اجمالي اإليرادات التشغيلية



ترة خالل الف( ب)النفقات التشغيلية لبلديات الفئة 
2016-2018
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201620172018النفقات التشغيلية
49,362,287.6153,013,098.5559,934,704.10الرواتب واألجور والعالوات

13,385,49215,336,47116,725,135(متكررة)مصاريف ادارية و عموميه 
524,557589,335593,824.29الكهرباء

6,587,2837,373,8376,448,624.72كهرباء انارة الشوارع
2,941,4373,372,8364,122,906.30محروقات السيارات و االليات و التدفئة

601,902663,103835,549.35تامين و ترخيص االليات و السيارات
314,691400,620275,889.54مصاريف محاماه و قضائية

1,405,7781,543,3412,363,334.91مصاريف إدارية وعمومية أخرى
1,009,8441,393,3992,085,005.84نفقات طارئة 

239,195.40186,999.07207,291.18مصاريف اإليجارات
7,712,419.365,748,987.306,398,351.01مصاريف الصيانة

1,045,8891,271,5021,001,427.72صيانة االبنية و االنشاءات
90,14095,139115,583.40صيانة اجهزة و معدات مكتبية

3,007,9092,784,0573,310,083.58صيانة و قطع غيار السيارات و االليات
2,364,375654,991861,785.42صيانة الشوارع

199,637134,560156,943.76صيانة عبارات و اقنية تصريف المياه
140,12683,265106,322.84صيانة االرصفة 

864,343725,474846,204.30أخرى -صيانة 
913,2891,709,399980,295مصاريف الصحة والبيئة، والمصاريف االجتماعية

71,612,684.0075,994,955.4184,245,776.43اجمالي النفقات التشغيلية



ترة خالل الف( ج)اإليرادات التشغيلية لبلديات الفئة 
2016-2018
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201620172018اإليرادات التشغيلية
19,066,666.1118,755,187.1522,687,713.20إيرادات التشغيل الذاتي

430,036.05374,507.30480,697.90ضريبة األبنية و االراضي

14,094,589.6313,915,550.8416,579,018.93المخصصات من الضرائب و الرسوم

155,410.86186,689.86190,673.17رخص المهن

284,874.00420,323.17320,010.98رخص األبنية و االنشاءات

587,083.47419,921.901,703,578.00العوائد

86,673.62145,786.33183,318.22الرسوم

444,104.56394,506.20441,356.55ايرادات منع المكاره و جمع النفايات

2,823,134.852,696,254.962,644,198.45االيرادات المختلفة

160,759.08201,646.60144,861.00االيجارات

2,112,512.15804,945.016,558,931.41المنح التشغيلية

2,112,512.15804,945.016,558,931.41مساهمات و تبرعات حكومية

21,179,178.2619,560,132.1529,246,644.61اجمالي اإليرادات التشغيلية



رةخالل الفت( ج)النفقات التشغيلية لبلديات الفئة 
2016-2018
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201620172018النفقات التشغيلية
10,203,388.2910,661,658.7311,472,115.46الرواتب واألجور والعالوات

2,817,8802,615,9893,122,361(متكررة)مصاريف ادارية و عموميه 
73,294111,932138,217.23الكهرباء

1,263,116932,867789,133.14كهرباء انارة الشوارع
523,391583,031778,851.72محروقات السيارات و االليات و التدفئة

192,819210,553234,936.89تامين و ترخيص االليات و السيارات
87,38748,71826,831.00مصاريف محاماه و قضائية

264,615321,221475,397.87مصاريف إدارية وعمومية أخرى
413,258407,667678,993.22نفقات طارئة 

70,239.1265,287.9040,220.50مصاريف اإليجارات
694,773.10988,938.86996,478.10مصاريف الصيانة

58,95479,141140,049.28صيانة االبنية و االنشاءات
12,56725,04124,744.17صيانة اجهزة و معدات مكتبية

491,991609,611583,534.26صيانة و قطع غيار السيارات و االليات
23,77658,88336,406.69صيانة الشوارع

3,77013,4334,257.65صيانة عبارات و اقنية تصريف المياه
5,64020,02021,374.96صيانة االرصفة 

98,076182,809186,111.08أخرى -صيانة 

144,130171,153195,070مصاريف الصحة والبيئة، والمصاريف االجتماعية
13,930,410.6814,503,028.2815,826,245.07اجمالي النفقات التشغيلية
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ةالنفقات الرأسمالية لبلديات المملكة خالل الفتر
2016-2018
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201620172018النفقات الرأسمالية
6,196,6426,418,5595,121,884مصاريف فوائد و عموالت

2,207,7182,018,5513,034,029نفقات رأسماليه اداريه

91,372,32272,925,87551,183,232نفقات رأسماليه خدميه

24,606,487.5315,923,965.599,087,612.72فتح و تعبيد الشوارع

36,639,699.3825,666,038.8618,381,883.88خلطات اسفلتية

3,984,400.352,805,807.933,357,167.44انشاء ارصفة و اطاريف

1,624,618.831,664,554.861,364,322.01لوازم انارة الشوارع
انشاء العبارات و اقنية تصريف 

2,183,329.432,208,182.722,191,959.00المياه
2,845,602.651,868,037.961,504,308.72الجدران االستنادية

1,751,454.741,555,121.44398,740.50شراء اليات انشائية
2,683,429.191,132,305.00496,216.40شراء اليات جمع النفايات

1,316,110.82731,784.111,015,809.70شراء حاويات النفايات
2,786,121.801,746,343.261,143,903.18حدائق و منتزهات

4,627,011.329,773,543.896,367,399.95استمالكات
6,324,056.397,850,189.585,873,908.04نفقات رأسمالية خدمية أخرى 

2,249,6222,330,1552,800,501نفقات رأسماليه استثماريه
3,8301,283,410750,225االستثمارات المالية

102,030,13584,976,55062,889,871اجمالي النفقات الرأسمالية



ةالنفقات الرأسمالية لبلديات المملكة خالل الفتر
2016-2018

النفقاتهذهمناألكبرالحصةعلىالخدميةالرأسماليةالنفقاتاستحوذتدينار،مليون(102.0)2016عامفيالرأسماليةالنفقاتاجماليبلغ
مليون(24.6)بقيمةالشوارعوتعبيدفتحفيالخدميةالرأسماليةالنفقاتتركزتحيث.دينارمليون(91.4)قيمتهوبما(%85.8)بنسبةوذلك
األرصفةكإنشاءاألخرىالخدميةالرأسماليةالنفقاتالىباإلضافة(دينارمليون(36.6)بقيمةاالسفلتيةالخلطاتعلىاالنفاقكذلكودينار

.وغيرهاالتصريفواقنيةالعباراتوانشاءواالستمالكاتواالطاريف

الىذلكوراءالرئيسيالسببيعوددينار،مليون(84.9)الىلتصل(%16.7)بنسبةللبلدياتالرأسماليةالنفقاتاجماليانخفض2017عامفي
.(%20.2)نسبتهبانخفاضأيدينارمليون(72.9)الىالخدميةالرأسماليةالنفقاتقيمةانخفاض

انخفاضنتيجةأيضاوذلك(%25.9)نسبتهبانخفاضأيدينار،مليون(62.9)اللتصل2018عامفيانخفاضهاالرأسماليةالنفقاتواصلت
الخدماتتقديممستوىعلىسلباًينعكسوالذيالسابقالعامعن(%29.8)نسبتهبماأيدينارمليون(51.2)الىالخدميةالرأسماليةالنفقات

.للبلدياتالتنمويوالتطورالتنموية
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كةتحليل بعض النسب المختارة لبلديات الممل
خاللاتالنفقاجماليمننسبتهاارتفعتحيثالمختلفة،بفئاتهاالمملكةبلدياتعلىاألكبرالعبءوالعالواتواألجورالرواتبتشكل❖

وتعبيدبفتحوالمتمثلةالرأسماليةالخدماتعلىاالنفاقفيالبلدياتقدرةعلىسلباًاثرمما(%55.4الى%46.7)من2018-2016الفترة
تعودالتيالخدماتمنوغيرهاالنفاياتجمعآلياتوشراءواالطاريفاألرصفةانشاءالتصريف،واقنيةالعباراتانشاءالشوارع،

.البلدياتفيللمواطنينواالجتماعيوالصحيالمعيشيالمستوىعلىبالمنفعةبطبيعتها

اجماليالى(منهااألكبرالجزءالخدميةالرأسماليةالنفقاتتمثلوالتي)الرأسماليةالنفقاتنسبةانخفاضعلىايضاًذلكانعكسوقد❖
.2018عامفي(%23.2)الى2016عامفي(%36.1)منالمختلفةوبفئاتهاالمملكةبلدياتفيالنفقات

المتأتيةاإليراداتمن(%50)مناكثرانحيثالبلديات،إيراداتواستنزفتالموازناتارهقتقدوالعالواتواألجورالرواتبباننالحظكما❖
تلبيخدميةاوتنمويةمشاريعإقامةعلىقادرةغيرالبلدياتهذهيجعلمماوالعالواتواألجورالرواتبنصيبمنهيللبلدات

ومعداتبآلياتالبلدياتاسطولدعمفيإيراداتهااستخدامعلىقدرتهاوعدملها،جديدةاستثماراتوتجذبالبلديةاحتياجات
.البلديةموازنةحجممن(%40)يتجاوزالبحيثالبندلهذامحددسقفوضعالبلدياتقانونبانعلما.جديدة
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كةتحليل بعض النسب المختارة لبلديات الممل
الفقرتيمشكلزيادةوبالتاليوالتنمويةالماليةالسياساترسمعلىقدرتهاتقييدالىالبلدياتعلىالمترتبةالمديونيةارتفاعيؤدي

لياجمانسبةانخفاضالىأدىمماالبلدياتبعضمديونيةمنجزءبتسديدالحكومةقامتذلكتجنبوبهدفالبلديات،فيوالبطالة
.التواليعلى2017و2016عاميفي(%35.8و%32.7)معمقارنة(%18.2)الى2018عامفياإليراداتالىالقروض

علىتبالمترالدينلخدمةالتشغيليةالنفقاتتوجيهالىالتشغيليةالنفقاتاجماليالى(والفوائداألقساط)الدينخدمةنسبةتشير
موجهةالتشغيليةالنفقاتانالىيشيرمما(%6.9و%9.5)بلغتحيث2017و2016عاميفينسبياًمنخفضةالنسبةهذهكانتالبلدية،

(%27.9)الىلتصل2018عامفيملحوظبشكلارتفعتانهااالوالعمومية،اإلداريةوالمصاريفوالعالواتواألجورالرواتبنحومباشربشكل
2016عاميفيدينارمليون(13.4و17.2)معمقارنةدينارمليون(58.2)والبالغةالعامهذاخاللالمسددةوالفوائداألقساطقيمةارتفاعنتيجة

.التواليعلى2017و

فياتاإليراداجماليالىالحكوميةالتحويالتنسبةارتفعتفقدالبلدياتمديونيةلتخفيضالحكوميالتدخلالىونتيجةأخرى،جهةومن
.التواليعلى2017و2016عاميفي(%3.4و%3.7)معمقارنة(%11.2)الى2018عام
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بعض النسب المختارة لبلديات المملكة 
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201620172018النسب المالية المختارة
%34.4%23.9%29.0)%(العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات/ الوفر 

%18.2%35.8%32.7)%(اجمالي القروض الى اجمالي اإليرادات 

%27.9%6.9%9.5()%الى اجمالي النفقات التشغيلية ( أقساط والفوائد) خدمة الدين 

%72.0%72.6%73.0)%(الرواتب واألجور الى النفقات التشغيلية 

%55.4%50.4%46.7)%(الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات

%46.5%54.1%51.3)%(الرواتب واألجور الى اجمالي اإليرادات 

%53.0%57.0%53.7)%(الرواتب واألجور الى إيرادات التشغيل الذاتي 

%119.1%93.2%90.9)%(اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

%11.2%3.4%3.7)%(التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات 

%30.2%44.0%56.5)%(النفقات الرأسمالية الى النفقات التشغيلية

%23.2%30.5%36.1)%(النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



(أ)بعض النسب المختارة لبلديات الفئة 
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201620172018النسب المالية المختارة
%27.2%19.6%25.7)%(العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات/ الوفر 

%32.5%40.4%35.7)%(اجمالي القروض الى اجمالي اإليرادات 

%21.9%6.5%9.0%()الى اجمالي النفقات التشغيلية ( أقساط والفوائد) خدمة الدين 

%72.7%74.6%76.1)%(الرواتب واألجور الى النفقات التشغيلية 

%54.4%53.5%52.7)%(الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات

%52.1%58.8%56.2)%(الرواتب واألجور الى اجمالي اإليرادات 

%56.1%61.0%57.1)%(الرواتب واألجور الى إيرادات التشغيل الذاتي 

%104.3%90.9%93.9)%(اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

%6.0%2.0%1.2)%(التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات 

%33.7%39.5%44.2)%(النفقات الرأسمالية الى النفقات التشغيلية

%25.2%28.3%30.7)%(النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



(ب)بعض النسب المختارة لبلديات الفئة 
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201620172018النسب المالية المختارة
%39.8%28.7%32.1)%(العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات/ الوفر 

%6.8%31.5%30.1)%(اجمالي القروض الى اجمالي اإليرادات 

%33.7%7.6%9.4%()الى اجمالي النفقات التشغيلية ( أقساط والفوائد) خدمة الدين 

%71.1%69.8%68.9)%(الرواتب واألجور الى النفقات التشغيلية 

%56.3%46.5%39.7)%(الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات

%42.0%48.5%46.2)%(الرواتب واألجور الى اجمالي اإليرادات 

%49.8%52.1%49.4)%(الرواتب واألجور الى إيرادات التشغيل الذاتي 

%133.8%95.8%85.9)%(اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

%14.5%5.1%5.5)%(التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات 

%26.4%50.1%73.5)%(النفقات الرأسمالية الى النفقات التشغيلية

%20.9%33.4%42.4)%(النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



(ج)بعض النسب المختارة لبلديات الفئة 
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201620172018النسب المالية المختارة
%45.4%25.5%34.0)%(العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات/ الوفر 

%0.6%28.7%27.7)%(اجمالي القروض الى اجمالي اإليرادات 

%38.1%6.2%13.7)%(الى اجمالي النفقات التشغيلية( أقساط والفوائد) خدمة الدين 

%72.5%73.5%73.2)%(الرواتب واألجور الى النفقات التشغيلية 

%57.8%51.1%47.9)%(الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات

%38.8%53.8%47.9)%(الرواتب واألجور الى اجمالي اإليرادات 

%50.6%56.8%53.5)%(الرواتب واألجور الى إيرادات التشغيل الذاتي 

%148.9%95.1%100.2)%(اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

%22.2%4.1%9.9)%(التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات 

%25.5%43.8%52.8)%(النفقات الرأسمالية الى النفقات التشغيلية

%20.3%30.4%34.5)%(النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 



توصيات عامة 
المحليعللمجتمالخدماتتقديمفيوالهامالفعّالدورهاتمثيلمنالبلدياتولتتمكنالبلديات،فيوالسليمالصحيالماليالوضعالىالوصولاجلمن

:يليبماالقيامعليهايستوجبذلكفانوالبطالة،الفقرمشكلتيمنالحدفيوالمساهمة

سدادعلىالمواطنينلتحفيزالمناسبةاآلليةوإيجادللبلديات،المستحقةالمبالغتحصيلإجراءاتتفعيلخاللمنوذلكاإليرادات،وزيادةتعزيز❖
.للبلدياتعليهمالمترتبةالمستحقات

رأسماليالاالنفاقنحووالتوجهاالنفاق،أولوياتتحديدخاللمنوتدريجيفعليبشكلالجاريةالنفقاتلترشيدللتطبيقوقابلةواضحةخطةوضع❖
.البلدياتعلىوالتنمويةواالجتماعيةوالماليةاالقتصاديةبالمنفعةيعودالذي

فيرىوالقالمدنتنميةبنكدوروتفعيللهاالمناسبةالتمويلمصادروإيجاداالقتصادية،الجدوىذاتالرأسماليةالمشاريععلىالمباشراالعتماد❖
المشاريعهذهوتمويلدعم

العالقةذاتالحكوميةوالدوائرالمؤسساتخاللمنمعهمللتواصلمناسبةآليةوإيجادالخاصالقطاعمعالشراكةمبداتعزيز❖

المستجدةواألوضاعللظروفموائمتهالضمانمستمربشكلوالتشريعاتواألنظمةالقوانينمراجعة❖

74



توصيات عامة 
لىالفضالممارساتحسبمقبولةمستوياتضمنعليهاواإلبقاءالديننسبةلتخفيضالمالئمةالخططووضعالبلدياتفيالعامالدينإدارة❖

واتوالعالواألجورالرواتبفيالزيادةنسبةوتخفيضالعاملينكفاءةوزيادةانتاجيتهالرفعوذلكالبلديات،فيالبشريةالكوادروقدراتأداءرفع❖

تقصيرأيوجودحالفيالقانونيةوالمحاسبةالمساءلةمبدأعلىوالتشديد❖

طاراالهذاتجاوزمنكليحاسببحيثالبيانات،لنشرزمنياطاروتحديدمستمربشكلالماليةالبياناتنشرفيوالنزاهةالشفافيةمبداتعزيز❖

وعادلصحيحبشكلالخارجيةوالمساعداتالحكوميةالمساعداتتوجيهيخدمبمامستمربشكلوتحديثهاالبلدياتاحتياجاتتحديد❖
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المصادر
، قسم الموازنات2017-2016وزارة اإلدارة المحلية، الحسابات الختامية لبلديات المملكة، ❖
cvdb.test.jo-2018قاعدة البيانات الربعية -بنك تنمية المدن والقرى❖

، قسم العمليات2018-2016ارصدة القروض واالقساط والفوائد المسددة -بنك تنمية المدن والقرى❖
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