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اللجنه المشاركه في اعداد نشرة مالية البلديات
وزارة االدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى
االسم
الدكتور بكر احمد الرحامنه

رئيس اللجنة

احمد قاسم الدلكي

عضو

حسن جبر

عضو

عامر الحنيطي

عضو

احمد ابو ملحم

عضو

منى ملحم

عضو

مقدمة:
تــم إعــداد هــذا التقريــر المالي للبلديات مــن قبــل وزارة االدارة المحلية عن واقع الحال المالي لبلديات الفئة االولى (  )12بلدية،
ويحتـوي علـى بيانـات تفصيليـة لحركـة االيرادات والنفقات ،إضافـة إلـى الفائـض أو العجـز(المتحقـق) .وتســعى وزارة االدارة
المحلية مــن خالل نشــر هــذا التقريــر  -بشــكل دوري  -على المواقع االلكترونية لكل من الوزارة ،البنك والبلديات بغرض
إعطــاء مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء الماليــة العامــة المحلية للبلديات وفــق معاييــر اإلفصــاح المالــي.
حيث تم في عام  2019وبناء على توجيهات وزير االدارة المحلية تشكيل لجنة المرصد المالي واستراتيجية االتصال للبلديات
بالتشارك ما بين وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى لغايات مراقبة وتحسين ودراسة الوضع المالي في البلديات،
ووضع توصيات لرفع االداء المالي للبلديات ،وإيجاد أفضل األدوات واألساليب لضمان نقل المعلومات والبيانات المالية من
البلديات الى المرصد المالي ليتم دراستها وتحليلها ووضع االستراتيجيات المالية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة المالية
للبلديات وزيادة قدرة الوزارة على مراقبة الوضع المالي للبلديات من اجل تحسين اإليرادات وتخفيض العجز المالي .كذلك
العمل على تحديد العالقات بين الشركاء والمعنيين.

اهداف التقرير المالي:
 0أعداد النشرة المالية للبلديات بشكل دوري.
 0أعداد الية اإلفصاح المالي للبلديات وفقا لنماذج االفصاح المعتمدة.
 0التحليل المالي لموازنات البلديات.
 0دراسة وتحليل العجز المالي والمديونية ،ووضع حلول التعافي المالي للبلديات (تحسين التحصيالت).
 0المشاركة في دراسة هيكلة الدوائر المالية في البلديات وحسب الفئات واألنظمة المالية المحوسبة المعمول بها.
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 1.0القوانين المعمول بها
 1.1قانون البلديات
قانون البلديات رقم  41لسنة 2015
يعتبر قانون البلديات رقم  41لسنة  2015بأنه نقلة نوعية أعدت لتواكب السعي نحو الحكم المحلي والالمركزية باالضافة
الى ما سينعكس على ذلك من ادارة سليمة للموارد المالية للبلدية حيث تم بموجبه احداث مجالس محلية في مناطق
البلديات يتم ادارتها من قبل رئيس واعضاء منتخبين ,وحدد القانون الية االنفاق ضمن حدود المجلس المحلي بحيث
ينفق المجلس البلدي ضمن حدود المجلس المحلي ما ال يقل عن ( )%50من االيرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله
توزيع ما تبقى على المجالس المحلية االخرى التي تكون ايراداتها قليلة أو ال تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية وله
انفاقها القامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية.
كذلك من التعديالت التي تضمنها القانون اعداد الميزانية العمومية للبلدية واقرارها من قبل المجلس البلدي ورفعها
للمصادقة عليها من قبل الوزير.
وايضا نصت المادة  9من القانون على تعيين مدير تنفيذي في كل بلدية وحسب شروط معينة وحدد القانون المهام
والمسؤوليات للمدير التنفيذي.
وحدد القانون الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعه البلديات وكيفية توزيعها على البلديات واالعتبارات التي يتم على
اساسها توزيع هذه الواردات بموجب المواد المذكورة ادناه -:
الماده  -20أ على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يقتطع ويحول للبلديات ما نسبته  % 50من الرسوم و الضرائب
المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة .
المادة  -21يقتطع و يحول للبلديات  %40من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات .
الماده  -22تقتطع و تحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير و عن المخالفات الصحية و البلدية .
المادة  -23أ -تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد  20و  21و  22من هذا القانون امانة
للبلديات لدى وزارة المالية على ان تحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن و القرى
ب  -توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى
االعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية _:
 .1فئة البلدية
 .2مساحتها و عدد سكانها
 .3نسبة مساهمتها في تحصيل االيرادات
 .4موقعها و طبيعتها الجغرافية
 .5مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية
 .6محدودية مواردها
 .7ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي
 .8التميز في تادية المهام و الواجبات الملقاة على عاتقها
النظام المالي للبلديات رقم  142لعام 2016
من اهم التعديالت التي طرأت على النظام المالي للبلديات هو التحول الى تطبيق اساس االستحقاق بدالً من االساس
النقدي.
الماده  - 3أ تتبع البلدية في اجراءاتها المحاسبية مبدا االساس النقدي
ب -على البلديات التحول لتطبيق اساس االستحقاق في اجراءاتها المحاسبية و حوسبة كافة انظمتها المالية و
اجراءاتها المحاسبية خالل خمس سنوات من نفاذ هذا النظام
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 2.0آلية تحديد حصة البلديات من التحويالت الحكومية
المعايير المعتمدة

 -1اعداد السكان كما هي بتاريخ  12/31من كل عام.
 -2المساحة التنظيمية لكل بلدية بالدنم المربع.
 -3المسافة بالكيلومتر من مركز البلدية ولغاية عمان.
 -4مؤشر الناتج المحلي اإلجمالي االسمي GDP
 -5معلومات احتياجات االنفاق Parameter spending needs
 -6معامالت االنحدار :السكان ،المسافة ،المساحة
 -7معدل الفقر ،معدل االيجار الشهري في البلديات ( لغايات احتساب اإليرادات المحتملة )

عناصر المعادلة

يتم بموجب هذه المعادلة تقسيم القيمة االجمالية المخصصة لدعم البلديات الى ثالث انواع من المنح المالية وعلى النحو
التالي:
اوال :منحة المساواة  ،Equalization Grantوالتي تعتبر االكثر اهمية من حيث المقدار المخصص لها والتي تشكل
( %)95من اجمالي الدعم والتي تعتمد على اساس تحديد الفجوة بين االيرادات المحتملة واحتياجات االنفاق للبلديات
والعمل على تجسير الفجوة الى حد متساو لكل بلدية .
ثانيا :المنحة المشروطة المكافئة لإليرادات  :Conditional Matching Grantوهي منح تكافئ فئات معينة من
ايرادات البلدية الذاتية وتعكس نشاط البلدية والتي يمكن تسميتها (خطة مكافآت) لتحفيز توليد إيرادات البلدية والتي
من الممكن ان تضع االردن في مركز ريادي على الصعيد الدولي،
ثالثا :المنحة االنتقالية  :Transition Grantوالتي تضمن عدم خسارة اي بلدية عن سنة االساس ،واعطاء البلديات
فرصة للتكيف مع النظام الجديد.

ابرز التشريعات المتعلقة بالبلديات للعام : 2020
 .1صدور نظام رقم ( )11لسنة  2020نظام المعدل لنظام موظفي البلديات :
من اهم التعديالت التي طرأت على نظام موظفي البلديات رقم  108لسنة  2007و تعديالته  ،تعديل المادة  : 16التي
تتعلق بتشكيل لجنة شؤون الموظفين في البلديات .
المادة  : 37يلغى نص المادة ( )37من النظام االصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :
أ-تحدد ساعات العمل في البلديات بما مجموعه ( )42ساعة أسبوعيًا و لمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت و يستحق
الموظف ما نسبته ( )%25من الراتب االساسي عن تلك الساعات اما البلديات التي يكون مجموع ساعات العمل فها
( )36ساعة أسبوعيًا و لمدة ستة ايام بما فيها يوم السبت فيستحق الموظف ما نسبته ( )%15من الراتب االساسي
عن تلك الساعات .
ب -للبلدية التي تستوجب طبيعة عمل اي من موظفيها العمل بنظام المناوبات ان تصدر التعليمات الداخلية
الالزمة لتنظيمها بموافقة الوزير على ان ال يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ)من
هذه المادة .
 .2صدور نظام رقم ( )12لسنة  2020نظام المعدل لنظام تقاعد موظفي البلديات و مكافأتهم  ،من اهم التعديالت التي
طرأت على نظام تقاعد موظفي البلديات و مكافاتهم :
المادة ( )4يلغى نص المادة ( )4من النظام االصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :
أ-تقتطع البلديات عائدات التقاعد بنسبة ( )%7من راتب الموظف .
ب-مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة  ،تخضع النسبة التي يتقاضاها الموظف وفقًا الحكام الفقرة (أ) من المادة ()37
من نظام موظفي البلديات لغايات احتساب الراتب التقاعدي و تقتطع عائدات التقاعد عنها .
 .3صدور تعليمات لوازم و أشغال البلديات التي صدرت استنادًا الحكام الفقرة (ب ) من المادة  106من نظام المشتريات
الحكومية رقم ( )28لسنة . 2019
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 3.0المصطلحات اإلجرائية
المصطلحات اإلجرائية
االيرادات
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الضرائب والرسوم

تشمل ضريبة االبنيه واالراضي  ،المخصصات من الضرائب والرسوم .

التحويالت الحكومية

تشمل الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة لصالح البلديات من المشتقات النفطية
والمساعدات االضافية الممنوحة من هذا الدعم .

ضريبة االبنية واالراضي

ضريبة مفروضة على االراضي والعقارات والمخصصة للبلديات .

رخص المهن

تشمل رخص المهن  ,رخص الحرف والصناعات  ,رخص المكاتب المهنية  ,رخص اخرى بموجب
االنظمة والقوانين السارية المفعول .

رخص االبنيه واالنشاءات

تشمل رخص االبنيه واالنشاءات  ,رسوم كشف االبنيه واالنشاءات  ,اذونات االشغال  ,اثمان
نماذج ومطبوعات  ,رسوم افراز االبنيه واالنشاءات  ,اخرى بموجب نظام االبنية والتنظيم
المعمول به .

العوائد

تشمل عوائد تنظيم وتحسين ,عوائد التعبيد والتزفيت ,عائدات دفن الموتى ,عوائد زرائب
االغنام ,عوائد االرصفه واالطاريف  ,عائدات تقاعد ,اخرى .

الرسوم

تشمل رسوم الخضار والفواكه  ,رسوم الموازين والمكاييل والمقاييس  ,رسوم الدالله  ,رسوم
بيع الحيوانات  ,رسوم اللوحات واالعالنات  ,رسوم المقاهي والمالهي ,دور السينما  ,رسوم
مواقف السيارات  ,رسوم تصديق عقود االيجار  ,رسوم ذبح الحيوانات والمسالخ ,رسوم مظالت
المحالت التجاريه ,رسوم اشتراك المكتبه العامه ,رسوم مسالخ الدواجن  ,رسوم براءة ذمه
,رسوم ابار ارتوازية ,اخرى بموجب االنظمة والقوانين ذات العالقة .

ايرادات منع المكاره وجمع
النفايات

تشمل رسوم النفايات  ,اثمان اكياس النفايات ,اثمان الحاويات ,اجور سيارة النضح ,اجور نقل
النفايات  ,اخرى .

االيرادات المختلفه

تشمل بيع اموال البلديه غير المنقوله فضالت االراضي ,بيع اموال البلديه لوازم ,نسخ العطاءات
,اثمان مياه االبار ,غرامات ,مصروفات مسترده ,إيرادات محكمة البلدية ,بقايا المجالس القروية
,اخرى .

المساعدات والهبات

تشمل مساهمات وتبرعات حكوميه ،مساهمات وتبرعات القطاع الخاص ،مساهمات وتبرعات
المواطنين .

المنح

منح خارجية وداخلية تمنح للبلديات .

االيجارات

تشمل اسواق الخضار,مخازن واسواق تجاريه ,مكاتب ومجمعات الدوائر ,مواقف السيارات
والشاحنات ,مسالخ ,اخرى

ايرادات مشاريع انتاج السلع
والخدمات

تشمل ايرادات مشاريع انتاج السلع والخدمات (مشاريع استثمارية تدر دخال ماليا للبلديات)

ايرادات الفوائد

تشمل فوائد بنك تنمية المدن والقرى  ,فوائد البنوك التجاريه .

ايرادات االستثمارات الماليه

تشمل ارباح المساهمه في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى  ,ارباح المساهمه في الشركات
والمؤسسات .

االيرادات الذاتية

تشمل ضريبة األبنية واألراضي  ,رخص المهن  ,رخص األبنية واالنشاءات  ,العوائد ,الرسوم ,
إيرادات منع المكاره وجمع النفايات  ,اإليجارات  ,إيرادات مشاريع إنتاج السلع والخدمات  ,إيرادات
الفوائد  ,وإيرادات اإلستثمارات المالية  ,ايرادات مختلفه .

االيرادات الفعلية الكلية

تشمل التحويالت الحكومية ,االيرادات الذاتية  ,المساعدات والهبات .
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 3.0المصطلحات اإلجرائية
المصطلحات اإلجرائية
النفقات
الرواتب واالجور والعالوات

تشمل رواتب رئيس البلديه  ,رئيس اللجنه ,الموظفون المصنفون ,الموظفين غير
المصنفين ,الموظفون بعقود ,اجور عمال النظافه ,اجور عمال ,العالوات ,مساهمة الضمان
االجتماعي ,رواتب وعالوات المتقاعدين ,التعويضات والمكافآت والعمل االضافي ,رواتب
موظفي المحكمه ,مكافأة اعضاء المجلس البلدي ,اجور النقل وعالوة السفر ,بدل اقتناء سياره

مصاريف اداريه وعموميه(اخرى)

تشمل الكهرباء ,كهرباء انارة الشوارع ,مياه ومجاري ,محروقات السيارات واالليات الثقيله
,تأمين وترخيص االليات والسيارات  ,قرطاسيه ومطبوعات  ,بريد وهاتف واتصاالت ,نماذج
ومخططات ,لوازم الرسم واالدوات الهندسيه ,االشتراك في المنظمات العربيه الدولية ,اخرى .

النفقات الجارية

تشمل الرواتب واألجور والعالوات  ,المصاريف اإلدارية والعمومية .

مصاريف االيجارات

تشمل ايجار مباني البلديه ,ايجار مبنى المحكمه ,ايجار مبنى المكتبه ,ايجار مخازن ,ايجار اليات
وسيارات ,ايجارات اخرى .

مصاريف الصحه والبيئه

تشمل مالبس عمل ,اكياس قمامه ,لوازم نظافه ,مبيدات وكيماويات ,االشتراك في مجالس
الخدمات المشتركة ,االشتراك في مكب النفايات  ,مكافحة الحيوانات الضاله ,اخرى .

مصاريف اجتماعيه

تشمل احتفاالت واعياد  ,االعانات والهبات  ,ضيافه  ,دفن الموتى  ,مساهمه في مجالس
الخدمات االجتماعيه .

مصاريف الصيانه

تشمل صيانة االبنيه واالنشاءات ,صيانة الحدائق والمتنزهات ,صيانة المقبره ,صيانة الملعب
البلدي ,صيانة المسلخ ,صيانة البرك والينابيع ,صيانة اجهزه ومعدات مكتبيه ,صيانة وقطع
غيار السيارات واالليات ,صيانة الشوارع ,اخرى .

مصاريف فوائد وعموالت

تشمل فوائد حساب مكشوف بنك تنمية المدن والقرى ,فوائد قروض بنك تنمية المدن
والقرى ,فوائد البنوك التجاريه  ,فوائد منظمة المدن العربيه ,فوائد اخرى .

نفقات رأسماليه اداريه

تشمل االثاث ,االجهزه والمعدات المكتبيه  ,شراء السيارات .

نفقات رأسماليه خدميه

تشمل فتح وتعبيد الشوارع ,خلطات اسفلتيه ,انشاء ارصفه واطاريف ,لوازم انارة الشوارع
,االشارات الضوئيه ,انشاء المظالت ,عالمات ولوحات الطرق ,انشاء العبارات واقنية تصريف
المياه  ,الجدران االستناديه ,شراء اليات انشائيه  ,اليات النظافة  ,المحطات التحويلية لنقل
النفايات ,اخرى

نفقات رأسماليه استثماريه

تشمل استمالكات الغراض انشاء مشاريع استثمار ,ابنيه وانشاءات لالستثمار  ,مساهمات في
مشاريع البلديات االخرى  ,اخرى .

االستثمارات المالية

تشمل المساهمة في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى  ,المساهمة في الشركات
والمؤسسات  ,استثمارات مالية اخرى .

النفقات الفعلية الكلية

تشمل النفقات الجارية  ,النفقات الرأسمالية  ,االستثمارات المالية  ,نفقات المجتمع المحلي .

تحليل االتجاه (التحليل االفقي):

التحليل الرأسي
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هو أحد انواع تحليل السالسل الزمنية ،ويستخدم في تحديد االتجاه العام للمتغير المراد
دراسته ،ويكون لفترات او لدورات طويلة وبذلك تكون هنالك أكثر من فترة مالية ليتم عمل
التحليل ومقارنة كل فترة عن سابقتها لمقارنة االداء الحالي عن السابق.
هو ايضًا أحد الطرق المستخدمة في التحليل المالي للقوائم المالية ولكن يستخدم لفترة
مالية واحدة ويتم فيه تحليل نسبة الفرع من االصل وفي حالة تحليل القوائم المالية البد من
توفر االيضاحات التفصيلية لمكونات القوائم ،كما يمكن من خالله دمج تحليل كل القوائم
المالية والخروج بمؤشرات في غاية األهمية.
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 4.0الجداول الرئيسية
وزارة االدارة المحلية
الرقم

الجداول

1

االداء المالي لاليرادات

2

النفقات

3

الضرائب والرسوم

4

المديونية

اﻟﻨﻔﻘﺎت

اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﻟﺮﺳﻮم

اﻻداء اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻼﻳﺮادات

اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ

وزارة اﻻدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
اﻟﺠﺪاول اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
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 5.0خالصة التطورات المالية للبلديات
المنهجية العلمية للتحليل المالي
يتطلب التحليــل المـالي منهجية علمية ،ويستند الي مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق
أهدافه على النحو التالي-:
 -1التحديد الواضح ألهداف التحليــل المـالي :وتتفاوت االهداف من فئة الى أخرى وبصفة عامة يمكن تحديد الهدف على
ضوء الموضوع أو المشكلة الموجودة لدى البلدية وتناولنا في تحليلنا هذا في النشرة االولى بلديات فئة (أ) على ضوء
الحسابات الختامية لهذه البلديات لعام . 2019
 -2تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليــل المـالي :وتوفير بيانات مالية يمكن االعتماد عليها لسنوات متتالية
حيث تم االعتماد بالتحليل على نتائج عام  2019من حيث االيرادات والنفقات ومقارنتها بالسنوات السابقة.
 -3تم تحديد المعلومات الالزمة للوصول الى االهداف ،والتركيز على االيرادات والنفقات لبلديات فئة (أ).
 -4تم تحديد اداة التحليــل المـالي الستخراج المعلومات،حيث كانت باستخدام التحليل المقارن.
 -5كان اختيار المعيار المناسب من معايير التحليــل المـالي الستخدامه في قياس النتائج هو معيار اتجاهي ومعيار
البنود.
 -6تم اعتماد افضل الممارسات لبلديات الفئة األولى استنادا الى البقايا المدورة باإلضافة الى تحققات عام  2019و
مقارنتها مع ما تم تحصيله خالل عام .2019

أدوات التحليل المالي
أدوات التحليــل المـالي والتي تم استخدامها لدراسة المعلومات المالية هي تحليل االتجاهات (راسيًا ،افقيًا).

تحليل البيانات المالية
يبلغ عدد البلديات في المملكة ( )100بلدية في مختلف المحافظات وتقسم الى ثالث فئات :األولى وعددها ()12بلدية ،والثانية تضم
( )65بلدية ،أما الثالثة ( )23بلدية.
تم العمل من خالل هذه النشرة على تحليل البيانات المالية (االيرادات والنفقات) للبلديات فئة (أ) لألعوام من  2016ولغاية 2019
وتشمل البلديات (اربد الكبرى/الرصيفة/الرمثا الجديدة/الزرقاء/السلط الكبرى/الطفيلة الكبرى/الكرك الكبرى/المفرق الكبرى/جرش
الكبرى/عجلون الكبرى/مأدبا الكبرى/معان) ،حيث تم االعتماد على بيانات الحسابات الختامية المتوفرة لدى وزارة اإلدارة المحلية
والبيانات المتوفرة لدى بنك تنمية المدن والقرى.
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االيرادات
اإليرادات الفعلية الكلية لبلديات الفئة االولى (التحويالت الحكومية ،االيرادات الذاتية ،اإليرادات االستثمارية) كما هو مبين بالجدول
أدناه (بالدينار االردني):

جدول رقم ( )1األداء المالي لاليرادات
بلديات فئة أ
مدخالت اآلداء المالي لإليرادات

12

الدعم الحكومي

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

دعم المحروقات

39,606,678

37,215,979

38,430,403

43,367,314

الترخيص

9,001,513

9,708,512

9,708,512

9,708,512

مجموع الدعم  +الترخيص

48,608,191

46,924,491

48,138,915

53,075,826

االيرادات الذاتية

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

مجموع الضرائب والرسوم

59,242,185

52,795,483

66,963,460

54,293,533

مجموع رخص المهن

2,775,768

3,065,249

3,124,389

3,014,868

مجموع رخص االبنية واالنشاءات

11,599,427

12,194,626

9,085,661

8,008,034

مجموع العوائد

5,980,257

6,725,209

5,694,012

5,810,266

مجموع الرسوم

7,602,548

7,324,009

8,304,132

7,668,680

مجموع ايرادات منع المكاره وجمع
النفايات

12,293,178

12,675,530

15,620,313

17,403,255

مجموع االيرادات المختلفة

20,902,549

24,627,329

25,776,874

20,432,799

مجموع المساهمات والهبات

1,636,165

2,901,614

9,361,535

4,444,396

مجموع االيجارات

6,208,956

6,202,764

5,983,810

5,711,152

مجموع ايرادات مشاريع انتاج السلع
والخدمات

0

0

150

0

مجموع ايرادات الفوائد

65,207

264,391

271,798

355,770

مجموع ايرادات االستثمارات المالية

467,465

1,467,903

1,111,417

1,472,704

االجمالي العام لبنود االيرادات
الذاتية

128,773,706

130,244,107

151,297,551

128,615,456

اجمالي االيرادات

177,381,897

177,168,598

199,436,466

181,691,282

نسبة الدعم والترخيص من
اجمالي االيرادات

% 27

% ٢٦

% ٢٤

% ٢٩
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يالحظ من الجدول السابق ما يلي-:
 -1الدعم الحكومي من اجمالي االيرادات  % 24عام  2018في حين زاد ليصبح  % 29في عام  2019من اجمالي االيرادات
نتيجة زيادة الدعم الحكومي في عام  2019لبلديات فئة (أ) بالمقابل انخفاض ملحوظ في االيرادات الذاتية وخصوصا
الضرائب والرسوم.
 -2عند مقارنة االيرادات الذاتية للبلديات يالحظ انها بتزايد خالل السنوات من  2016ولغاية  2018وانخفاضها بشكل
ملحوظ في عام  2019حيث وصلت الى أدنى مستوياتها خالل األربع سنوات االخيرة وبمبلغ  128,615,456دينار.
 -3يالحظ انخفاض ملحوظ في تحصيالت الضرائب والرسوم خالل عام  2019حيث بلغت  54,293,533دينار في حين
بلغت  66,963,460دينار في العام .2018
 -4خالل عام  2018بالرغم من زيادة الدعم الحكومي و زيادة اإليرادات الذاتية مقارنة مع عام  2017اال ان نسبة الدعم
الحكومي من اجمالي اإليرادات لعام  2018بنسبة بلغت  % 24في حين كانت بنسبة  % 26لعام  2017حيث يالحظ أن
النسبة لعام  2018انخفضت و بالتالي فأن الزيادة بالدعم الحكومي ال تواكب الزيادة في االيرادات الذاتية.
تحليل افقي ورأسي لبنود االيرادات الفعلية مقارنة باإليرادات الذاتية للبلديات وحسب الجدول ادناه -:
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42%

14%
2%
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بلدية الزرقاء بمبلغ  24,353,124دينار ،تليها بلدية الرصيفة بمبلغ  11,335,190دينار.
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ﻴﺔ

* أعلى بلدية في االيرادات الذاتية لعام ( 2019من بلديات فئة أ) كانت بلدية اربد الكبرى بمبلغ  37,938,102دينار ،تليها

النفقات
النفقات الفعلية الكلية للبلديات الجارية والرأسمالية حيث بلغ مجموع النفقات الفعلية الكلية لعام  2019حوالي ()161
مليون دينار وبلغت النفقات الرأسمالية ( )36مليون دينار ،أي أن نسبة النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات الكلية
( )%22كما هو مبين في الجدول أدناه.
جدول رقم ( )2النفقات
البيان

2016

2017

2018

2019

مجموع الرواتب و االجور و العالوات

72,317,351

76,644,332

78,847,869

90,298,568

مجموع مصاريف ادارية و عمومية

14,029,853

16,235,449

19,654,819

19,566,003

مجموع مصاريف االيجارات

929,685

1,252,107

1,369,393

1,311,779

مجموع مصاريف الصحة و البيئة

1,234,749

1,450,471

1,047,768

1,177,979

مجموع مصاريف اجتماعية

423,855

396,257

383,972

392,038

مجموع مصاريف الصيانة

6,153,431

6,747,140

7,182,396

7,960,553

مجموع مصاريف فوائد و عموالت

3,340,978

3,666,606

3,637,767

3,897,754

مجموع المصاريف االدارية والعمومية

98,431,918

106,394,379

112,126,002

124,4605

مجموع نفقات رأسمالية ادارية

653,556

700,211

1,068,651

1,334,036

مجموع نفقات رأسمالية خدمية

37,635,359

34,822,801

30,060,576

33,714,000

مجموع نفقات رأسمالية استثمارية

420,300

744,531

1,295,129

748,529

مجموع االستثمارات المالية

0

591,178

509,480

338,483

نفقات مجتمع محلي

0

0

0

25,295

مجموع النفقات الرأسمالية

38,709,215

36,858,721

32,933,836

36,160,342

االجمالي العام لبنود النفقات

137,141,132

143,253,100

145,059,838

160,739,722

نسبة النفقات االدارية والعمومية
الى اجمالي النفقات

72%

74%

77%

78%

نسبة النفقات الرأسمالية الى
اجمالي النفقات

28%

26%

23%

22%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

22%

78%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻدارﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت
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أفضل الممارسات ألداء بلديات فئة (أ) لعام :2019
تم اعتماد أفضل الممارسات لبلدي فئة (أ) لعام  2019استنادا الى البقايا المدورة من السنوات السابقة إضافة الى تحققات
عام  2019وتم مقارنة اإلجمالي مع التحصيالت وكانت النتائج كما يلي:
جدول رقم ( )3الضرائب و الرسوم
التسلسل

البلدية

نسبة التحصيل من اجمالي البقايا والتحققات لعام 2019

1

بلدية اربد الكبرى

33.94%

2

بلدية الزرقاء

25.77%

3

بلدية معان الكبرى

19.76%

4

بلدية المفرق الكبرى

19.04%

5

بلدية الرمثا الجديدة

18.53%

6

بلدية السلط الكبرى

16.96%

7

بلدية مأدبا الكبرى

14.90%

8

بلدية الرصيفة

13.60%

9

بلدية الكرك الكبرى

13.09%

10

بلدية عجلون الكبرى

12.62%

11

بلدية الطفيلة الكبرى

11.14%

12

بلدية جرش الكبرى

4.01%

متوسط نسبة التحصيل

20.97%

بلغ اجمالي (بقايا+تحقق) لعام  2019بمبلغ  142.701.291دينار.
بلغ اجمالي التحصيالت بمبلغ  29.931.408دينار ،اي بنسة تقارب  % 21من اجمالي البقايا والتحققات.
بلغت البقايا المدورة لعام  2020بمبلغ  112.769.883دينار ،وهي تمثل ذمم مدورة لعام  2020لصالح البلديات لم يتم
تحصيلها خالل عام .2019
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التسلسل

البلدية

نسبة التحصيل من اجمالي البقايا والتحققات لعام 2019

1

بلدية اربد الكبرى

33.94%

2

بلدية الزرقاء

25.77%

3

بلدية معان الكبرى

19.76%

4

بلدية المفرق الكبرى

19.04%

5

بلدية الرمثا الجديدة

18.53%

6

بلدية السلط الكبرى

16.96%

7

بلدية مأدبا الكبرى

14.90%

8

بلدية الرصيفة

13.60%

9

بلدية الكرك الكبرى

13.09%

10

بلدية عجلون الكبرى

12.62%

11

بلدية الطفيلة الكبرى

11.14%

12

بلدية جرش الكبرى

4.01%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﻘﺎﻳﺎ واﻟﺘﺤﻘﻘﺎت ﻟﻌﺎم 2019
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
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ﺑﻠﺪﻳﺔ
ارﺑﺪ
اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺰرﻗﺎء

ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﻌﺎن
اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻤﻔﺮق
اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺮﻣﺜﺎ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻂ
اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻣﺎدﺑﺎ
اﻟﻜﺒﺮى
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ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﺮﺻﻴﻔﺔ

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻜﺮك
اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﻋﺠﻠﻮن
اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﻠﺪﻳﺔ
اﻟﻄﻔﻴﻠﺔ
اﻟﻜﺒﺮى

ﺑﻠﺪﻳﺔ
ﺟﺮش
اﻟﻜﺒﺮى

تطور مديونية بلديات فئة (أ) خالل األعوام من  2016ولغاية :2019
جدول رقم ( )4المديونية
جدول رقم ( )4المديونية
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البلدية

مديونية 2016

مديونية 2017

مديونية 2018

مديونية 2019

بلدية اربد الكبرى

4,872,059

9,220,066

10,383,522

11,385,869

بلدية الرمثا الجديدة

1,249,717

1,051,413

918,111

784,809

بلدية الكرك الكبرى

1,506,501

3,679,947

4,017,715

4,329,480

بلدية السلط الكبرى

227,695

157,040

120,000

100,000

بلدية معان الكبرى

5,208,513

5,920,644

1,686,193

1,580,102

بلدية الزرقاء

7,521,318

8,164,135

18,269,869

17,250,602

بلدية الرصيفة

3,367,284

3,065,918

6,581,627

5,643,580

بلدية المفرق الكبرى

2,248,713

1,690,599

1,283,860

879,121

بلدية الطفيلة الكبرى

4,197,949

4,030,528

447,663

428,384

بلدية مأدبا الكبرى

209,930

209,930

-

748,346

بلدية جرش الكبرى

9,250,974

9,250,974

2,685,292

3,059,035

بلدية عجلون الكبرى

6,111,083

6,210,832

2,701,921

2,401,707

االجمالي

45,971,736

52,652,025

49,095,772

48,591,034
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المملكة االردنية الهاشمية
وزارة االدارة المحلية
وبنك تنمية المدن والقرى
التقرير المالي للبلديات
للعام ٢٠١٩
اصدار رقم ( )1لعام 2020

