
(أ)تحليل الوضع المالي لبلديات الفئة 

للربعين الثاني والثالث  

البنك الدولي 

2018كانون االول 
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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 

 ل خال( أ)يهدف هذا العرض الى بيان التطورات المالية لبلديات الفئة

ل ، كما يقدم التقرير الوضع المالي لك2018االرباع الثالثة األولى من عام 

(.  أ)بلدية على حدى من بلديات الفئة 
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بلدية  ( 12)والبالغ عددها ( أ)الوضع المالي لبلديات الفئة 
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(أ)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 

منالثالثالربعخاللاألولىالفئةلبلدياتالعامةاإليراداتحجمبلغت
(%20.5)بقدارهوبنمواردني،دينار(29,595,163.74)2018عام
(24,560,334.45)بلغتوالتيذاتهالعاممنالثانيالربعإيراداتعن

.دينار

اداتإيرفيالمساهمةحيثمناألولىالمرتبةوالرسومالضرائباحتلت
وبزيادةاإليراداتاجماليمن(%54.7)بنسبةالثالثالربعخاللالبلديات
اداتإيرالثانيةالمرتبةفيتالهاالسابق،الربععن(%165.8)مقدارها

وبزيادةاإليراداتاجماليمن(%12.5)بنسبةالنفياتوجمعالمكارهمنع
.السابقالربعمقارنة(%13.1)مقدارها

غيرةالبلدياموالبيع)للبلدياتالمختلفةاإليراداتمنكلساهمتكما
ات،العطاءنسخلوازم،–البلديةاموالبيعالراضي،فضالت-منقولة
ة،البلديمحكمةايراداتمسترده،مصروفاتغرامات،االبار،مياهاثمان
نسبةبواالنشاءاتاألبنيةرخصوايرادات(أخرىالقروية،المجالسبقايا

.التواليعلىاإليراداتاجماليمن(%7.3)و(7.6%)
5



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

2018اجمالي االيرادات للربع الثالث 
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54.7%

1.0%

7.3%
4.1% 4.3%

12.5%

7.6%

1.1%
4.7%

0.0% 0.3%
2.5%



(  أ)النفقات العامة لبلديات الفئة 

عاممنثالثالالربعخالل(أ)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتاجماليبلغت

نسبتهابزيادةأياردني،دينار(34,333,437.01)قيمتهما2018

بلغتوالتينفسهالعاممنالسابقالربععن(6.19%)

.دينار(32,332,092.65)

النفقات،اجماليمن(%56)علىوالعالواتواألجورالرواتبحازت

.2018منالسابقالربععن(%16.7)مقدارهانمووبنسبة

النفقاتاجماليمن(%19.4)الخدميةالرأسماليةالنفقاتنسبةبلغتفيما

.السابقالربععن(%4.1)نسبتهوبانخفاض

اجماليمن(%14.1)نسبتهماشكلتفقدوالعموميةاإلداريةالنفقاتاما

السابقالربععن(%1.1)نسبتهوبانخفاضالنفقات
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من اجمالي (أ)التوزيع النسبي ألوجه االنفاق في بلديات الفئة 

2018النفقات للربع الثالث 
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الرواتب و 
االجور 
والعالوات

مصاريف 
اداريه و 
عموميه 

(اخرى)

مصاريف 
االيجارات 

مصاريف 
الصحة و 

البيئة 

مصاريف 
اجتماعيه 

مصاريف 
الصيانة 

مصاريف 
فوائد و 
عموالت 

نفقات 
رأسماليه 
اداريه 

نفقات راس 
ماليه خدميه 

نفقات 
رأسماليه 
استثماريه 

االستثمارات
المالية 

55.9%

14.1%

1.0% 0.7% 0.2%

4.7%
2.3%

0.7%

19.4%

0.2% 0.7%



ثاني والثالث بالدينار األردني خالل الربعين ال( أ)العجز الكلي لبلديات الفئة / الوفر 

2018
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(4,738,273.28)2018عاممنالثالثالربعخالل(أ)الفئةلبلدياتالكليالعجزبلغت
مقدارهبانخفاضأي.الثانيبالربعدينار(7,881,758.19)مقدارهبعجزمقارنةدينار

دينار(3,033,484.92)

:العجز

4,738,273.28

2018العجز الربع الثالث / الوفر 

:العجز

7,771,758.19

2018العجز الربع الثاني / الوفر 



2018الربع الثاني والثالث ( أ)مديونية بلديات الفئة 
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(35,711,089)قيمتهما(أ)الفئةبلدياتعلىالمستحقةالقروضرصيداجماليبلغفيما

.الثانيالربعفيدينار(33,630,299)معمقارنة2018عاممنالثالثللربعدينار

عاممنلثالثاالربعخالل(أ)الفئةبلدياتعليهاحصلتالتيالجديدةالقروضقيمةبلغت

والرصيفةلبلديةقرضدينار(3,034,316.8)منهادينار(3,316,469.9)2018

منلثانياالربعفيالقروضقيمةبلغتفيما.الكركلبلديةقرضدينار(282,153.07)

.الكركلبلديةقرضجميعهادينار(230,370.7)ذاتهالعام

مقارنةدينار(1,410,240)الثالثالربعخاللالمسددةاألقساطاجماليقيمةبلغتكما

.الثانيالربعفيدينار(2,795,741)مع

معمقارنةدينار(411,515)الثالثالربعفيقيمتهابلغتفقدالمسددةالفوائدأما

.الثانيالربعفيدينار(533,974)

دينار(1,821,755)تساوي(أ)الفئةلبلدياتالثالثالربعفيالدينخدمةتكونوبذلك

.الثانيالربعفيدينار(3,329,715)معمقارنة



2018الربع الثاني والثالث ( أ)مديونية بلديات الفئة 
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رصيد القروض المستحقة على
البلديات 

تسديد أقساط القروض  فوائد القروض  خدمة الدين 

33,630,299

2,795,741
533,974

3,329,715

35,711,089

1,410,240 411,515
1,821,755

الربع الثاني  الربع الثالث 



اإليرادات التشغيلية 

تقسم اإليرادات التشغيلية الى قسمين  :

.I إيرادات التشغيل الذاتي

 الضرائب والرسوم

 رخص المهن

 رخص األبنية واالنشاءات

العوائد

الرسوم

 إيرادات منع المكاره وجمع النفايات

 اإليرادات المختلفة

 اإليجارات

.II المنح التشغيلية

 المساهمات والتبرعات الحكومية
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اإليرادات التشغيلية 

اإليرادات،اجماليمن(%97.1)نسبتهماالتشغيليةاإليراداتشكلت
مقدارهما2018عاممنالثالثالربعخاللقيمتهابلغتحيث

السابقالربععن(%17.5)نسبتهابزيادةوذلكدينار،(28,743,866.4)
.دينار(24,463,223.9)والبالغ

اإليراداتاجماليمن(%98.95)نسبتهماالذاتيالتشغيلإيراداتشكلت
مقدارهاوبزيادةدينار(28,443,019.73)مقدارهوبماالتشغيلية

.السابقالربععن(20.1%)

اإليراداتاجماليمن(%1.05)نسبتهماالتشغيليةالمنحشكلتفيما
عاممنالثالثالربعخاللدينار(300,846.67)وبمقدارالتشغيلية

والبالغالسابقالربععن(%61.9)نسبتهوبانخفاض،2018
.دينار(789,199.30)
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(  أ)لفئة ات االتوزيع النسبي لإليرادات التشغيلية من اجمالي اإليرادات لبلدي

2018الربع الثاني والثالث 
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24.8%

3.4%

8.1%

4.0%

6.4%

13.3%

31.4%

5.1%

3.2%

54.7%

1.0%

7.3%

4.1%

4.3%

12.5%

7.6%

4.7%

1.0%

الضرائب و الرسوم

رخص المهن 

رخص األبنية و االنشاءات 

العوائد 

الرسوم 

ايرادات منع المكاره و جمع النفايات 

االيرادات المختلفة 

االيجارات 

مساهمات و تبرعات حكومية 

الربع الثالث  الربع الثاني 



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
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اإليرادات الرأسمالية 

16

نسبتهما،2018الثالثالربعفيالرأسماليةاإليراداتمساهمةبلغت

مقدارهماقيمتهابلغتحيثاإليرادات،اجماليمن(2.88%)

حيثالثاني،الربعفيدينار(97,110.56)مقارنةدينار(851,297.34)

لربعاخاللالماليةاالستثماراتإيراداتارتفاعنتيجةاالرتفاعهذاجاء

حيثدينار،(752,656.45)الىلتصل(أ)الفئةبلدياتمنلعددالثالث

مالرأسفيالمساهمةأرباحالماليةاالستثماراتإيراداتالقيمةهذهتمثل

.ساتوالمؤسالشركاتفيالمساهمةأرباحوكذلكوالقرىالمدنتنميةبنك



(  أ)الفئة التوزيع النسبي لإليرادات الرأسمالية من اجمالي االيرادات لبلديات 

2018الربع الثاني والثالث 
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ايرادات مشاريع انتاج السلع و 
الخدمات

ايرادات الفوائد ايرادات االستثمارات المالية  المنح الرأسمالية 

0.0%

0.3%

0.0%
0.1%

0.0%

0.3%

2.5%

0.0%

الربع الثاني  الربع الثالث 



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
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النفقات التشغيلية 

(%76.7)2018عاممنالثالثالربعخاللالتشغيليةالنفقاتنسبةبلغت
معمقارنةدينار(26,330,443.08)قيمتهماأيالنفقات،اجماليمن

مقدارهابزيادةأيالثاني،الربعفيدينار(23,812,001.92)
(10.6%).

اجماليمن(%72.9)نسبتهبماوالعالواتواألجورالرواتبساهمت
معمقارنةدينار(19,199,826.66)وبقيمةالتشغيليةالنفقات

السابقالربععن(%16.7)مقدارهابزيادةأيدينار(16,455,681.81)

ةالصيانومصاريفوالعموميةاإلداريةالمصاريفمنكلساهمتفيما
.يالتوالعلىالتشغيليةالنفقاتاجماليمن(%6.2)و(%18.4)بنسبة

الثالثللربعوالعموميةاإلداريةالمصاريفقيمةبلغتكما
.السابقالربععن(%1.1)مقدارهوبانخفاضدينار(4,846,218.31)
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الربع ( أ)ات الفئةالتوزيع النسبي للنفقات التشغيلية من اجمالي النفقات لبلدي

2018الثاني والثالث 

20

الرواتب واألجور والعالوات مصاريف ادارية و عموميه 
(متكررة)

مصاريف اإليجارات مصاريف الصيانة  مصاريف الصحة والبيئة، 
والمصاريف االجتماعية 

50.9%

15.1%

0.8%

5.7%

1.1%

59.4%

15.0%

1.0%

5.0%

1.0%

الربع الثاني  الربع الثالث 



2018للربع الثاني والثالث ( أ)المصاريف اإلدارية والعمومية لبلديات الفئة 
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اتالسيارمحروقاتومصاريفالشوارع،انارةكهرباءمصاريفمنكلتساهم

بنسبةذلكووالعموميةاإلداريةالمصاريفمناألكبربالنسبةوالتدفئةواالليات

.التواليعلى(%28.7)و(45.8%)

(2,221,810)2018عاممنالثالثللربعالشوارعانارةمصاريفقيمةبلغت

مقدارهابزيادةأيالثاني،الربعفيدينار(1,936,460.9)معمقارنةدينار

(14.7%).

هذامنالثالثللربعوالتدفئةوااللياتالسياراتمحروقاتمصاريفبلغتفيما

الربعفيدينار(1,180,659.5)معمقارنةدينار(1,392,524.6)العام

.(%17.9)مقدارهابزيادةأيالثاني،



التوزيع النسبي للمصاريف اإلدارية والعمومية من اجمالي المصاريف 

2018للربع الثاني والثالث ( أ)اإلدارية والعمومية لبلديات الفئة 

22
الكهرباء  كهرباء انارة الشوارع  محروقات السيارات و 

االليات و التدفئة 
تامين و ترخيص 

االليات و السيارات 
مصاريف محاماه و 

قضائية
مصاريف إدارية 
وعمومية أخرى 

4.3%

39.5%

24.1%

2.7% 3.7%

25.6%

3.9%

45.8%

28.7%

4.0% 2.5%

15.0%

الربع الثاني  الربع الثالث 



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
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النفقات الرأسمالية 
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اجماليمن(%23.3)نسبتهما،2018الثالثالربعفيالرأسماليةالنفقاتمساهمةبلغت
فيدينار(8,520,090.73)مقارنةدينار(8,002,993.93)مقدارهاوبقيمةالنفقات،

.(%6.07)نسبتهبانخفاضأيالثاني،الربع

الرأسمالية،النفقاتاجماليمن(%83.3)علىالخدميةالرأسماليةالنفقاتاستحوذت
الربعفيدينار(6,950,791.2)معمقارنةدينار(6,666,746.8)قيمتهابلغتحيث

لىعاالنفاقالخدميةالرأسماليةالنفقاتقيمةتشمل.(%4.1)نسبتهبانخفاضأيالثاني،
لوازم،يفاطاروارصفهانشاءاسفلتيه،خلطاتالشوارع،تعبيدوفتح:التاليةالبنود
انشاءالطرق،لوحاتوعالماتالمظالت،انشاءالضوئية،االشاراتالشوارع،انارة

الياتاءشر،إنشائيةالياتشراءاالستنادي،الجدرانالمياه،تصريفاقنيةوالعبارات
والمقابراءانشالنفايات،حاوياتشراء،البلديةالستخداممبانيوانشاءاتالنفايات،جمع

اخرى/رأسماليةنفقاتاستمالكات،مالعب،متنزهات،وحدائقتسويرها،

الرأسمالية،النفقاتاجماليمن(%9.66)نسبتهماوالعموالتالفوائدمصاريفشكلت
بزيادةوذلكالثاني،الربعفي(578,460.33)معمقارنة،(773,121.54)بمقدارأي

.(%33.7)نسبتها



الربع ( أ)ة الفئالتوزيع النسبي للنفقات الرأسمالية من اجمالي النفقات لبلديات

2018الثاني والثالث 

مصاريف فوائد و عموالت25 نفقات رأسماليه اداريه  نفقات رأسماليه خدميه ريه نفقات رأسماليه استثما االستثمارات المالية

1.8%
1.1%

21.5%

2.0%

0.0%

2.3%

0.7%

19.4%

0.2%
0.7%

الربع الثاني  الربع الثالث 



البلدية  حسب( أ)رصيد القروض المستحقة على بلديات الفئة 

26

الربع الثالث الربع الثاني الربع األول اسم البلدية 

8,820,0668,413,0128,213,012اربد الكبرى 

1,036,4131,036,4131,051,413الرمثا

3,679,9473,828,4943,965,647الكرك الكبرى

140,000120,000120,000السلط الكبرى

2,445,1611,686,1931,686,193معان 

7,839,1347,539,1347,369,868الزرقاء

3,269,6743,269,6745,818,008الرصيفة 

1,690,5981,582,9381,351,859المفرق الكبرى

1,427,962447,663447,663الطفيلة الكبرى

62,97900مادبا 

3,374,4912,685,2922,685,292جرش الكبرى

3,021,4863,021,4863,002,134عجلون الكبرى 

36,807,91133,630,29935,711,089المجموع 

بنك تنمية المدن والقرى: المصدر



لدية حسب الب( أ)تسديد األقساط والفوائد لبلديات الفئة 

27

الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

فوائد تسديد أقساط فوائد تسديد أقساط فوائد تسديد أقساط اسم البلدية 

400,000183,045407,05440,131225,0009,999اربد الكبرى 

0020,0006,29900الرمثا

0081,82428,042170,00059,141الكرك الكبرى

17,04085120,0008,40000السلط الكبرى

4,367,656744,89478,39660,51229,9950معان 

325,000257,261300,000242,384185,93175,848الزرقاء

0000543,884129,294الرصيفة 

00107,66016,366231,079136,525المفرق الكبرى

2,602,56565,0451,013,62938,88700الطفيلة الكبرى

14,95120,36062,9791,70400مادبا 

5,876,48359,847704,19991,2495,0000جرش الكبرى

3,208,69774,8190019,351708عجلون الكبرى 

16,812,3921,406,1222,795,741533,9741,410,240411,515المجموع 

بنك تنمية المدن والقرى: المصدر



(أ)نسب مختارة لبلديات الفئة 

28

الربع الثالث الربع الثانيالربع األول النسب المالية المختارة 

 8.15 2.65 49.79)%(العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات  / الوفر 

 120.67 136.93 77.06)%(اجمالي القروض الى اجمالي اإليرادات 

 6.92 13.98 76.26)%(الى اجمالي النفقات التشغيلية ( أقساط والفوائد) خدمة الدين 

 5.31 10.30 59.06)%(الى اجمالي النفقات  ( أقساط والفوائد) خدمة الدين  

 72.92 69.11 74.34)%(الرواتب واألجور الى النفقات التشغيلية 

 55.92 50.90 57.57)%(الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات  

 64.87 67.00 37.18)%(الرواتب واألجور الى اجمالي اإليرادات 

 67.50 69.51 43.40)%(الرواتب واألجور الى  إيرادات التشغيل الذاتي 

 86.20 75.96 154.84)%(اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 1.02 3.21 14.14)%(التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات 

 30.39 35.78 29.12)%(النفقات الرأسمالية الى النفقات التشغيلية  

 23.31 26.35 22.55)%(النفقات الرأسمالية الى اجمالي النفقات 


