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

2018هاية النتائج الفعلية االجمالية في نبشكل ربعي، كذلك مقارنة 2018

. 2017اجمالي النتائج الفعلية لعام مع 
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بلدية  ( 12)والبالغ عددها ( أ)الوضع المالي لبلديات الفئة 
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أهمية التقارير المالية للبلديات 

عليهاالحصولمتالتيالتفاصيلكافةعلىتحتويخالصةالماليةالتقاريرتعتبر
ورسمراراتالقاتخاذفيتساهمبدورهاوالتيللبلدياتالفعليةالماليةالقوائممن

وجذبعيواالجتمااالقتصاديالوضعتحسينشأنهامنالتيالتنمويةالسياسات
.للبلدياتواألجنبيةالمحليةاالستثمارات

القدراتءوبناتعزيزعلىيعملللبلدياتدوريبشكلالماليةالتقاريراعدادان
إيجاباكستنعالتيالتنفيذيةوالبرامجالخططلوضعالبلديةكادرلدىوالمهارات

.البلديةعلى

منليهاعاالعتماديتمالتيالمعلوماتمصادرمنهاممصدرالماليةالتقاريرتعد
.فيهاوالضعفالقوةمواطنوتحديدللبلدية،الماليالوضعتقييماجل

العالقةاتذللجهاتالرقابيالدوربتفعيلللبلدياتالماليةالتقاريرتساهمكما،
.المعلوماتعلىالحصولفيوالشفافيةالنزاهةمبداوتعزز 5



2018خالل الربع الرابع ( أ)اإليرادات العامة لبلديات الفئة 

اردني،دينار(49,110,313)2018عاممنالرابعالربعخاللاألولىالفئةلبلدياتالعامةاإليراداتحجمبلغت

.دينار(29,595,163.74)بلغتوالتيذاتهالعاممنالثالثالربعإيراداتعن(%65.9)بقدارهوبنمو

حيثمنلىاألوالمرتبة(والرسومالضرائبمنوالمخصصاتواألراضياألبنيةضريبة)والرسومالضرائباحتلت

ضريبة%15.3)منهااإليراداتاجماليمن(%59.6)بنسبةالرابعالربعخاللالبلدياتإيراداتفيالمساهمة

السابق،الربععن(%80.8)مقدارهاوبزيادة(والرسومالضرائبمنالمخصصات%44.3وواألراضياألبنية

مقدارهاوبزيادةاإليراداتاجماليمن(%10.5)بنسبةالنفياتوجمعالمكارهمنعإيراداتالثانيةالمرتبةفيتالها

.السابقالربعمقارنة(39.7%)

البلديةامواليعباالراضي،فضالت-منقولةغيرالبلديةاموالبيع)للبلدياتالمختلفةاإليراداتمنكلساهمتفيما

سالمجالبقاياالبلدية،محكمةايراداتمسترده،مصروفاتغرامات،االبار،مياهاثمانالعطاءات،نسخلوازم،–

.التواليعلىاإليراداتاجماليمن(%5.1)و(%9.7)بنسبةواالنشاءاتاألبنيةرخصوايرادات(أخرىالقروية،
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15.3%

44.3%

0.6%
5.1% 4.3% 3.8%

10.5% 9.7%

2.5% 2.9%
0.0% 0.2% 0.7%



(أ)اإليرادات العامة الربعية لبلديات الفئة 

عامخاللواالنخفاضاالرتفاعحيثمنباألداءتفاوت(أ)الفئةلبلدياتالربعيةالعامةاإليراداتشهدت

لثالثابالربعوارتفعتاألول،بالربعمقارنةالثانيالربعخالل(%48.6)بنسبةانخفضتحيث.2018

خاللمنذلكتفسيرويمكن،(%65.9)بواقعالرابعالربعخاللآخرارتفاعوحققت(%20.5)بنسبة

.والرابعالثالثالربعينخاللعادةتدفعوالتيوالرسومالضرائبمنالمحققةاإليراداتحصيلةارتفاع

قيمتهماالىلتصل(%15.9)2018عامفي(أ)الفئةلبلدياتالعامةاإليراداتاجمالينمونسبةوبلغتكما

.2017عامفيدينار(130,244,255)معمقارنةدينار(151,029,164)
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-48.6%

20.5%

65.9%

الربع الثاني الربع الثالث  الربع الرابع 



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

2018اجمالي االيرادات خالل عام 
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الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع األول مصادر اإليرادات 

%15.3%7.5%22.9%17.6ضريبة األبنية واألراضي 

%44.3%47.2%1.9%14.5م المخصصات من الضرائب والرسو

%0.6%1.0%3.4%3.6رخص المهن 

%5.1%7.3%8.1%4.9رخص األبنية واالنشاءات 

%4.3%4.1%4.0%2.9العوائد 

%3.8%4.3%6.4%6.7الرسوم 

ايرادات منع المكاره و جمع 

%10.5%12.5%13.3%7.4النفايات 

%9.7%7.6%31.4%24.0االيرادات المختلفة 

%2.5%1.1%3.3%14.3المساعدات و الهبات 

%2.9%4.7%5.1%4.0االيجارات 

ايرادات مشاريع انتاج السلع و 

%0.0%0.0%0.0%0.0الخدمات 

%0.2%0.3%0.3%0.1ايرادات الفوائد 

%0.7%2.5%0.0%0.0ايرادات االستثمارات المالية 

%100.0%100.0%100.0%100.0المجموع 



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

اربدبلديةاحتلتفقدالبلدياتمستوىعلىاما

فيمساهمتهاحيثمناألولىالمرتبةالكبرى

مدارعلى(أ)الفئةبلدياتإيراداتاجمالي

ذلكجاءحيث.2018عاممنارباعاألربعة

الضرائبمنمرتفعةإيراداتتحقيقنتيجة

والرسومواالنشاءاتاألبنيةورخصوالرسوم

.المختلفةوااليرادات

الثانيزالمركفيالكبرىالزرقاءبلديةحلتفيما

وذلك.2018عاممنارباعاألربعةمدارعلى

رائبالضمنإيراداتهاحصيلةارتفاعنتيجةأيضا

والعوائدواالنشاءاتاألبنيةورخصوالرسوم

الىباإلضافةالمكارهمنعوايراداتوالرسوم

.األخرىاإليرادات

لفترةاخاللاألخرىالبلدياتمساهمةتفاوتتفيما

الجدولفيمبينهوكما،2018عاممنذاتها

.المجاور
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يالربع الثانالربع األولالبلدية 

الربع 

ع الربع الرابالثالث 

اربد الكبرى 
27%36%31%21%

%7%4%4%3الرمثا

%6%6%3%4الكرك الكبرى

%8%9%7%6السلط الكبرى

%1%0%1%1معان 

%19%13%25%19الزرقاء

%8%10%4%7الرصيفة 

%7%6%4%4المفرق الكبرى

%4%6%5%9الطفيلة الكبرى

%5%6%6%3مادبا

%6%6%6%17جرش الكبرى

%7%0%0%0عجلون الكبرى 

%100%100%100%100المجموع 



2018خالل الربع الرابع ( أ)النفقات العامة لبلديات الفئة 

قيمتهما2018عاممنالرابعالربعخالل(أ)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتاجماليبلغت

بلغتوالتينفسهالعاممنالسابقالربععن(%31)نسبتهابزيادةأياردني،دينار(45,862,811)

.دينار(34,987,110)

(%20)مقدارهانمووبنسبةالنفقات،اجماليمن(%51.9)علىوالعالواتواألجورالرواتبحازت

.2018منالسابقالربععن

عن(%57.5)نسبتهاوبزيادةالنفقاتاجماليمن(%22.9)الخدميةالرأسماليةالنفقاتشكلتكما

الخلطات،الشوارعوتعبيدفتحعلىاالنفاقأساسيبشكلالنسبةهذهتمثلحيثالسابق،الربع

وشراء،يفواالطاراألرصفةانشاءالمياه،تصنيفواقنيةالعباراتانشاءاالستمالكات،االسفلتية،

.النفاياتحاويات

نسبتهاوبزيادةالنفقاتاجماليمن(%13.7)نسبتهماشكلتفقدوالعموميةاإلداريةالنفقاتاما

لكهرباء،اعلىباإلنفاق(أ)الفئةبلدياتمعظمفيالنفقاتهذهوتتركز.السابقالربععن(30%)

تامينعلىاالنفاقوكذلكوالتدفئة،واآللياتالسياراتومحروقاتالشوارع،وانارةوكهرباء

.والسياراتااللياتوترخيص
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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 

51.9%

13.7%

0.7% 0.7% 0.2%
4.0% 4.4%

0.5%

22.9%

0.3% 0.6%



(أ)النفقات العامة الربعية لبلديات الفئة 

بنسبةالنفقاتزادتحيث.2018عامخاللمستمرةزيادة(أ)الفئةلبلدياتالربعيةالعامةالنفقاتشهدت

آخرارتفاعوحققت(%8.2)بنسبةالثالثبالربعوارتفعتاألول،بالربعمقارنةالثانيالربعخالل(4.8%)

واألجورالرواتببندمنكلارتفاعخاللمنذلكتفسيرويمكن،(%31.1)بواقعالرابعالربعخالل

نهايةفيلدفعاتستحقبطبيعتهاوالتيوالعموميةاإلداريةوالنفقاتالخدميةالرأسماليةوالنفقاتوالعالوات

العام

قيمتهماالىلتصل(%0.54)2018عامفي(أ)الفئةلبلدياتالعامةالنفقاتاجمالينمونسبةوبلغتكما

.2017عامفيدينار(143,251,079)معمقارنةدينار(144,028,182)
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4.8% 8.2%

31.1%

الربع الثاني الربع الثالث  الربع الرابع 

اجمالي النفقات 



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

2018النفقات خالل 
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الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع األول أوجه النفقات 

%52%57%51%58الرواتب و االجور والعالوات

مصاريف اداريه و عموميه 

%14%14%15%12(اخرى)

%1%1%1%1مصاريف االيجارات 

%1%1%1%1مصاريف الصحة و البيئة 

%0%0%0%0مصاريف اجتماعيه 

%4%5%6%6مصاريف الصيانة 

%4%2%2%2مصاريف فوائد و عموالت 

%0%1%1%1نفقات رأسماليه اداريه 

%23%19%21%19نفقات راس ماليه خدميه 

%0%0%2%1نفقات رأسماليه استثماريه 

%1%1%0%0االستثمارات المالية 

%100%100%100%100المجموع 



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

اربدبلديةاحتلتفقدالبلدياتمستوىعلىاما

فيمساهمتهاحيثمناألولىالمرتبةالكبرى

ربعةاألمدارعلى(أ)الفئةبلدياتنفقاتاجمالي

نتيجةذلكجاءحيث.2018عاممنارباع

والعالواتواألجورالرواتبقيمةارتفاع

الىباإلضافةوالعموميةاإلداريةوالمصاريف

الخدميةالرأسماليةالنفقات

الثانيزالمركفيالكبرىالزرقاءبلديةحلتفيما

وذلك.2018عاممنارباعاألربعةمدارعلى

واتوالعالواألجورالرواتبارتفاعنتيجةأيضا

ومصاريفوالعموميةاإلداريةوالمصاريف

.الخدميةالراسماليةوالنفقاتالصيانة

لفترةاخاللاألخرىالبلدياتمساهمةتفاوتتفيما

الجدولفيمبينهوكما،2018عاممنذاتها

.المجاور
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الربع الرابعث الربع الثالالربع الثانيالربع األول االنفاق 

اربد الكبرى 
30%32%28%30%

%5%5%3%4الرمثا

%5%5%8%6الكرك الكبرى

%6%5%11%8السلط الكبرى

%2%2%2%2معان 

%21%21%12%23الزرقاء

%9%12%11%9الرصيفة 

%4%4%5%4المفرق الكبرى

%2%4%3%3الطفيلة الكبرى

%5%6%6%5مادبا

%5%5%5%5جرش الكبرى

%6%3%2%1عجلون الكبرى 

%100%100%100%100المجموع 



2018بالدينار األردني خالل ( أ)العجز الكلي لبلديات الفئة / الوفر 
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نتيجةذلكجاءدينار،(16,917,184.02)مقدارهوفراألولالربعخالل(أ)الفئةبلدياتحققت

بعضحصولالىإضافةالمختلفةاإليراداتوتحصيلوالرسومالضرائبمنإيراداتهاالبلديةتحصيل

منالثانيالربعفيأما.الخاصوالقطاعالحكومةمنوالهباتالمساعداتمنإيراداتعلىالبلديات

مقابلنفقاتهاارتفاعنتيجةدينار(7,771,758.2)مقدارهعجزالبلدياتحققتفقد،2018عام

واألراضي،نيةاألبضريبةإيراداتبانخفاضوالمتمثلةالثانيالربعخاللتحصيلهاتمالتياإليرادات

قيمةوانخفاضونهايتها،السنةبدايةفييكونماعادةالضرائبتسديدفيالعاماالتجاهانحيث

هذهمنلهاالمقررةللحصصالبلدياتاستالمعدمنتيجةوالرسومالضرائبمنالمخصصات

.الثانيربعالخاللكبيرةبنسبةوالهباتالمساعداتبندانخفضكماالثاني،الربعخاللالمخصصات

البلدياتانيةميزفيالعجزتحقيقالىأدىمماالبنودمنعددفيارتفاعالعامةالنفقاتشهدتبالمقابل

.السنةمنالفترةهذهفي

الىلتصل2018عاممنالثالثالربعخالل(أ)الفئةلبلدياتالكليالعجزقيمةانخفضت

مندينار(13,978,387.3)مبلغالبلدياتتحصيلنتيجةالثاني،بالربعمقارنةدينار(5,391,947)

(أ)الفئةبلدياتحققتفقد،2018العاممنالرابعالربعخاللأما.والرسومالضرائبمخصصات

منلةالمحصاإليراداتارتفاععنوالناتجإيراداتهاارتفاعنتيجةدينار(3,247,502.5)مقدارهوفر

منءاالعفاالحكومةقرارمنلالستفادةذلكفيالسببيرجعحيثواألراضي،األبنيةضريبة

نمالمحصلةاإليراداتقيمةارتفاعكذلكواألراضي،األبنيةضريبةعلىالمترتبةالغرامات

.والرسومالضرائبمخصصات

دينار(7,000,981.7)مقدارهوفرحققت(أ)الفئةبلدياتاننجدكاملبشكل2018عامالىوبالنظر

.2017عامفيدينار(13,006,823.8)مقدارهبعجزمقارنة



2018بالدينار األردني خالل ( أ)العجز الكلي لبلديات الفئة / الوفر 
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:العجز

5,391,946.58

2018العجز الربع الثالث / الوفر 

:العجز

7,771,758.19

2018العجز الربع الثاني / الوفر 

:الوفر

16,917,184.02

2018العجز الربع األول  / الوفر 

:الوفر

3,247,502.5

2018العجز الربع ا لرابع  / الوفر 



2018خالل الربع الرابع من عام ( أ)مديونية بلديات الفئة 

16

عاممنعالرابالربعنهايةفي(أ)الفئةبلدياتعلىالمستحقةالقروضرصيداجماليبلغ
.دينار(49,095,779)قيمتهما2018

عاممنراالخيالربعخالل(أ)الفئةبلدياتعليهاحصلتالتيالجديدةالقروضقيمةبلغت
لسدادوذلكالزرقاءلبلديةقرضدينار(10,900,000)منهادينار(13,886,206)2018

انللضمالعامةالمؤسسةلصالحالبلديةعلىالمترتبةالماليةوالغراماتاالشتراكات
قرضدينار(763,619)والكبرى،اربدلبلديةقرضدينار(2,170,519)واالجتماعي،

.الكركبلديةقرضدينار(52,068)والرصيفةلبلدية

معمقارنةدينار(856,123)الرابعالربعخاللالمسددةاألقساطاجماليقيمةسجلت
.الثالثالربعفيدينار(1,410,240)

(411,515)معمقارنةدينار(438,651)الرابعالربعفيقيمتهابلغتفقدالمسددةالفوائدأما
الثالثالربعفيدينار

تساوي(أ)الفئةلبلديات2018عاممنالرابعالربعفيالدينخدمةتكونوبذلك
.الثالثالربعفيدينار(1,821,755)معمقارنةدينار(1,294,774)



لدين ة ارصيد القروض المستحقة على البلديات واالقساط المسددة والفوائد وخدم

2018خالل 

17

الربع األول  الربع الثاني الربع الثالث  الربع الرابع 

36,807,911
33,630,299

35,711,089

49,095,779

2018رصيد القروض المستحقة على البلديات خالل 

الربع األول 

الربع الثاني

الربع الثالث 

الربع الرابع 

16,812,392

2,795,741

1,410,240

856,123

1,406,122

533,974

411,515

438,651

2018تسديد اقساط وفوائد القروض خالل 

فوائد القروض 

تسديد أقساط القروض

الربع األول  الربع الثاني الربع الثالث  الربع الرابع 

18,218,514

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

2018خدمة الدين خالل 



البلدية  حسب( أ)رصيد القروض المستحقة على بلديات الفئة 

18

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول اسم البلدية 

8,820,0668,413,0128,213,01210,383,531اربد الكبرى 

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

3,679,9473,828,4943,965,6474,017,715الكرك الكبرى

140,000120,000120,000120,000السلط الكبرى

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

7,839,1347,539,1347,369,86818,269,868الزرقاء

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

1,690,5981,582,9381,351,8591,283,859المفرق الكبرى

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

62,979000مادبا

3,374,4912,685,2922,685,2922,685,292جرش الكبرى

3,021,4863,021,4863,002,1342,701,920عجلون الكبرى 

36,807,91133,630,29935,711,08949,095,779المجموع 

بنك تنمية المدن والقرى: المصدر



لدية حسب الب( أ)تسديد األقساط والفوائد لبلديات الفئة 

19

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول 

فوائد تسديد أقساط فوائد تسديد أقساط فوائد تسديد أقساط فوائد تسديد أقساط اسم البلدية 

400,000183,045407,05440,131225,0009,99900اربد الكبرى 

0020,0006,29900118,30266,248الرمثا

0081,82428,042170,00059,141125,44465,687الكرك الكبرى

17,04085120,0008,4000000السلط الكبرى

4,367,656744,89478,39660,51229,995000معان 

325,000257,261300,000242,384185,93175,848100,0009,999الزرقاء

0000543,884129,294144,16389,119الرصيفة 

00107,66016,366231,079136,52568,00015,873المفرق الكبرى

2,602,56565,0451,013,62938,8870000الطفيلة الكبرى

14,95120,36062,9791,7040000مادبا

5,876,48359,847704,19991,2495,000000جرش الكبرى

3,208,69774,8190019,351708300,214191,725عجلون الكبرى 

16,812,3921,406,1222,795,741533,9741,410,240411,515856,123438,651المجموع 

بنك تنمية المدن والقرى: المصدر



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

20



(أ)اإليرادات التشغيلية الربعية لبلديات الفئة 

من(%98.8)نسبتهماالتشغيليةاإليراداتشكلت

لرابعاالربعخاللقيمتهابلغتحيثاإليرادات،اجمالي

وذلكدينار،(48,538,002)مقدارهما2018عاممن

والبالغالسابقالربععن(%68.9)نسبتهابزيادة

.دينار(28,743,866)

من(%97.8)نسبتهماالذاتيالتشغيلإيراداتشكلت

مقدارهوبماالتشغيليةاإليراداتاجمالي

عن(%66.7)مقدارهاوبزيادةدينار(47,453,722)

.السابقالربع

من(%2.2)نسبتهماالتشغيليةالمنحشكلتفيما

(1,084,280)وبمقدارالتشغيليةاإليراداتاجمالي

فيمقارنة،2018عاممنالرابعالربعخاللدينار

.دينار(300,847)

مع2018عامفيالتشغيليةاإليراداتوبمقارنة

بنسبةنمتقدبانهانجد2017لعامالتشغيليةاإليرادات

مقارنةدينار(149,418,208)الىلتصل(16.5%)

السابقالعامفيدينار(128,206,264)مع

21

54.7%

1.0%

7.3%

4.1%

4.3%

12.5%

7.6%

4.7%

1.0%

59.6%

0.6%

5.1%

4.3%

3.8%

10.5%

9.7%

2.9%

2.2%

الضرائب و الرسوم

رخص المهن 

رخص األبنية و االنشاءات 

العوائد 

الرسوم 

ايرادات منع المكاره و جمع النفايات 

االيرادات المختلفة 

االيجارات 

مساهمات و تبرعات حكومية 

لي التوزيع النسبي لإليرادات التشغيلية من اجما
بع الربع الثالث والرا( أ)اإليرادات لبلديات الفئة 

2018

الربع الثالث  الربع الثاني 



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

2018خالل 

22

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع األول اإليرادات التشغيلية 

%59.6%54.7%24.8%32.1الضرائب و الرسوم

%0.6%1.0%3.4%3.6رخص المهن 

%5.1%7.3%8.1%4.9رخص األبنية و االنشاءات 

%4.3%4.1%4.0%2.9العوائد 

%3.8%4.3%6.4%6.7الرسوم 

%10.5%12.5%13.3%7.4ايرادات منع المكاره و جمع النفايات 

%9.7%7.6%31.4%24.0االيرادات المختلفة 

%2.9%4.7%5.1%4.0االيجارات 

%2.2%1.0%3.2%14.1مساهمات و تبرعات حكومية 

%98.83%97.12%99.60%99.81المجموع 



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

23



اإليرادات الرأسمالية 

24

من(%1.17)نسبتهما،2018الرابعالربعفيالرأسماليةاإليراداتمساهمةبلغت

فيدينار(851,297)مقارنةدينار(572,312)قيمتهابلغتحيثاإليرادات،اجمالي

يةالرأسمالاإليراداتضمناألعلىالماليةاالستثماراتإيراداتتعدالثالث،الربع

فيالمساهمةوأرباحوالقرىالمدنتنميةبنكرأسمالفيالمساهمةأرباحوتتضمن

.والمؤسساتالشركات

ايرادات مشاريع انتاج السلع و
الخدمات

ايرادات الفوائد ايرادات االستثمارات المالية  المنح الرأسمالية 

0.0%

0.3%

2.5%

0.0%
0.0%

0.2%

0.7%

0.3%

ربع الثالث ال( أ)من اجمالي اإليرادات لبلديات الفئة الرأسمالية التوزيع النسبي لإليرادات 
2018والربع الرابع 

الربع الثالث الربع الرابع 



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

25



النفقات التشغيلية 

اجماليمن(%71.4)2018عاممنالرابعالربعخاللالتشغيليةالنفقاتنسبةبلغت
الربعفيدينار(26,984,116)معمقارنةدينار(32,733,411)قيمتهماأيالنفقات،
.(%21.3)مقدارهابزيادةأيالثالث،

التشغيليةالنفقاتاجماليمن(%72.8)نسبتهبماوالعالواتواألجورالرواتبساهمت
أيدينار(19,853,500)معمقارنةدينار(23,820,978)وبقيمةالرابعالربعفي

.السابقالربععن(%19.9)مقدارهابزيادة

(%19.3)بنسبةالصيانةومصاريفوالعموميةاإلداريةالمصاريفمنكلساهمتفيما
ريفالمصاقيمةبلغتحيث.التواليعلىالتشغيليةالنفقاتاجماليمن(%5.7)و

عن(%30.1)مقدارهوبزيادةدينار(6,302,825.9)الرابعللربعوالعموميةاإلدارية
راتالسيامحروقاتومصاريفالشوارعانارةكهرباءمصاريفتحتل.السابقالربع

.والعموميةاإلداريةالمصاريففياألكبرالنسبةوالتدفئةواآلليات

(%4.6)بنسبةنمتقدبانهانجد2017مع2018عامفيالتشغيليةالنفقاتوبمقارنة
2017فيدينار(102,725,752)مقابل2018فيدينار(107,419,873)الىلتصل

26



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

2018

27

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع األول النفقات التشغيلية 

%52%57%51%58الرواتب واألجور والعالوات

%14%14%15%12(متكررة)مصاريف ادارية و عموميه 

%1%1%1%1مصاريف اإليجارات

%4%5%6%6مصاريف الصيانة 

مصاريف الصحة والبيئة، 

%1%1%1%1والمصاريف االجتماعية 



(أ)المصاريف اإلدارية والعمومية لبلديات الفئة 

28

ئةوالتدفوااللياتالسياراتمحروقاتومصاريفالشوارع،انارةكهرباءمصاريفمنكلتساهم

منابعالرالربعفيمنهاكلمساهمةبلغتحيثوالعموميةاإلداريةالمصاريفمناألكبربالنسبة

.التواليعلى(%22.2)و(%52.2)والعموميةاإلداريةالمصاريفاجمالي

معمقارنةدينار(3,291,823)2018عاممنالرابعللربعالشوارعانارةمصاريفقيمةبلغت

.(%48.2)مقدارهابزيادةأيالثالث،الربعفيدينار(2,221,810)

2018عاممنالرابعللربعوالتدفئةوااللياتالسياراتمحروقاتمصاريفبلغتفيما

.(%0.69)مقدارهابزيادةأيالثالث،الربعفيدينار(1,392,525)معمقارنةدينار(1,402,076)

2017العامعن(%20.9)2018عامفيوالعموميةاإلداريةالمصاريففيالنمونسبةوبلغتكما

هذهمعظمالسابق،العامفيدينار(16,235,448)فيمقارنةدينار(19,630,855)الىلتصل

مماالتدفئةووااللياتالسياراتمحروقاتوكذلكالشوارعانارةكهرباءتكلفةارتفاععنناتجةالزيادة

.النفقاتتلكلتخفيضسريعةحلولإيجادضرورةيستدعي



التوزيع النسبي للمصاريف اإلدارية والعمومية من اجمالي المصاريف 

2018خالل ( أ)اإلدارية والعمومية لبلديات الفئة 

29

الكهرباء  كهرباء انارة الشوارع محروقات السيارات 
ة و االليات و التدفئ

تامين و ترخيص 
االليات و السيارات

مصاريف محاماه و 
قضائية

مصاريف إدارية 
وعمومية أخرى 

4% 32%
28%

5%

10%

19%

4% 40%

24%

3%

4%

26%

4%

46%

29% 4%

2%

15%

9%
52%

22% 3%
3% 11%

الربع األول  الربع الثاني الربع الثالث  الربع الرابع 



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

30



النفقات الرأسمالية 

31

النفقات،اجماليمن(%28.6)نسبتهما،2018الرابعالربعفيالرأسماليةالنفقاتمساهمةبلغت
بتهنسبارتفاعأيالثالث،الربعفيدينار(8,002,994)مقارنةدينار(13,129,400)مقدارهاوبقيمة

(64.1%).

هاقيمتبلغتحيثالرأسمالية،النفقاتاجماليمن(%79.9)علىالخدميةالرأسماليةالنفقاتاستحوذت
.(%57.5)نسبتهابزيادةأيالثالث،الربعفيدينار(6,666,747)معمقارنةدينار(10,500,394)

اسفلتيه،خلطاتارع،الشوتعبيدوفتح:التاليةالبنودعلىاالنفاقالخدميةالرأسماليةالنفقاتقيمةتشمل
وعالماتالمظالت،انشاءالضوئية،االشاراتالشوارع،انارةلوازم،اطاريفوارصفهانشاء

،ائيةإنشالياتشراءاالستنادي،الجدرانالمياه،تصريفاقنيةوالعباراتانشاءالطرق،لوحات
والمقابراءانشالنفايات،حاوياتشراء،البلديةالستخداممبانيوانشاءاتالنفايات،جمعالياتشراء

.أخرى/رأسماليةنفقاتاستمالكات،مالعب،متنزهات،وحدائقتسويرها،

نسبتهامشكلتحيثالرأسمالية،النفقاتمنالثانيةبالمرتبةوالعموالتالفوائدمصاريفحلت
(773,122)معمقارنةدينار،(2,022,034)بمقدارأيالرأسمالية،النفقاتاجماليمن(15.4%)

.الثالثالربعفي

بلغتحيث،2017عاممعمقارنة(%9.7)بنسبة2018عامفيالرأسماليةالنفقاتاجماليانخفض
حيثالسابق،العامفي(40,525,326)معمقارنة2018عامفي(36,608,309)مجموعهابلغ

.الخدميةالرأسماليةالنفقاتقيمةانخفاضالىذلكفيالسببيرجع



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

2018

32

مصاريف فوائد و عموالت

نفقات رأسماليه اداريه 

نفقات رأسماليه خدميه

نفقات رأسماليه استثماريه 

االستثمارات المالية

1.5%

0.7%

19.1%

1.2%

0.0%

1.8%

1.1%

21.5%

2.0%

0.0%

2.2%

0.7%

19.1%

0.2%

0.7%

4.4%

0.5%

22.9%

0.3%

0.6%

الربع الرابع  الربع الثالث  الربع الثاني الربع األول 



(أ)نسب مختارة لبلديات الفئة 

33

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثانيالربع األول النسب المالية المختارة 

 32.18 8.15 2.65 49.79)%(العجز التشغيلي الى اجمالي اإليرادات  / الوفر 

 99.97 120.67 136.93 77.06)%(اجمالي القروض الى اجمالي اإليرادات 

 3.96 6.92 13.98 76.26)%(ية الى اجمالي النفقات التشغيل( أقساط والفوائد) خدمة الدين 

 2.82 5.31 10.30 59.06)%(الى اجمالي النفقات  ( أقساط والفوائد) خدمة الدين  

 72.77 72.92 69.11 74.34)%(الرواتب واألجور الى النفقات التشغيلية 

 51.94 55.92 50.90 57.57)%(الرواتب واألجور الى اجمالي النفقات  

 48.51 64.87 67.00 37.18)%(الرواتب واألجور الى اجمالي اإليرادات 

 50.20 67.50 69.51 43.40)%(الرواتب واألجور الى  إيرادات التشغيل الذاتي 

 107.08 86.20 75.96 154.84)%(اجمالي اإليرادات الى اجمالي النفقات 

 2.21 1.02 3.21 14.14)%(التحويالت الحكومية الى اجمالي اإليرادات 

 40.11 30.39 35.78 29.12)%(النفقات الرأسمالية الى النفقات التشغيلية  

 28.63 23.31 26.35 22.55)%(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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