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كلمه العدد
نسعى في هذا اإلصدار رقم ( )2لعام  2021للبيانات المالية

وواقع البلديات لعام  , 2020إلى إبراز أهمية القطاع البلدي في

اقتصاديات الدولة ،لما له من دور فعال في جميع نواحي الحياة
والقطاعات األخرى ولما له من دور مهم وفعال في تمويل

االستثمارات وتنشيط الدور االقتصادي وتحسين الواقع الخدمي

للبلديات وكذلك دور النظام المالي في تحقيق أهداف السياسة
االقتصادية للمساهمة في تحقيق وإرساء قواعد االستقرار

المالي واالقتصادي والخدمي وقابلية استمراره لتعزيز التنمية

المحلية المستدامة.

نتطلع بكل أمل وتفاؤل الى االرتقاء بكافة الخدمات المقدمة

للمواطنين ومتلقي الخدمة وصناع القرار وكافة الشركاء بما

يوائم احتياجاتهم ،والعمل جار على التطوير والتحديث وذلك بما

يحقق الرؤى الملكية السامية لجاللة الملك عبد الله الثاني بن

الحسين -حفظه الله ورعاه  -نحو الشفافية والتميز في األداء

الحكومي.

د.محمد الحراحشة
نائب مدير عام
بنك تنمية المدن و القرى

تناول هذا االصدار دور القياس واإلفصاح المحاسبي عن البيانات المالية لما له من أثر في رفع كفاءة األداء
المالي للبلديات ،ونســعى مــن خالل نشــر هــذا التقريــر  -بشــكل دوري  -على المواقع اإللكترونية لكل

من وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى بغرض إعطــاء مزيــدا مــن الشــفافية حــول أداء الماليــة

العامــة المحلية للبلديات وفــق معاييــر اإلفصاح المالــي .بالتشارك ما بين وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية
المدن والقرى لغايات مراقبة وتحسين ودراسة الوضع المالي في البلديات.

وهذا اإلصدار يمثل ثمرة جهود فريق متكامل ومتناغم ما بين وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى

وبإشراف من الوكالة الفرنسية(خبراء فرنسيين ) في األردن بعد سنة مالية تعد االصعب مع تفشي فايروس
كورونا والذي كان له األثر الواضح على األداء المالي للبلديات لعام  2020من تدني في اإليرادات وارتفاع

ملحوظ في النفقات نتيجة التصدي لمواجهة فايروس كورونا من خالل التعقيم والسالمة العامة وغيرها

من النفقات الطارئة التي كان لها األثر الواضح على نتائج اعمال البلديات.
حفظ الله األردن قيادة وشعبا
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اللجنه المشاركه في اعداد نشرة مالية البلديات
وزارة االدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى
االسم
م .توفيق الخواطرة

رئيس اللجنة

احمد قاسم الدلكي

عضو

حسن جبر

عضو

عامر الحنيطي

عضو

منى ملحم

عضو

مقدمة:
تم إعداد هذا التقرير المالي للبلديات اصدار رقم ( )1لعام  2021من قبل وزارة االدارة المحلية عن واقع الحال المالي لبلديات الفئة
االولى ( )12بلدية ،ويحتوي على بيانات تفصيلية لحركة االيرادات والنفقات ،إضافة إلى الفائض أو العجز)المتحقق) .وتسعى
وزارة االدارة المحلية من خالل نشر هذا التقرير  -بشكل دوري  -على المواقع االلكترونية لكل من الوزارة ،البنك والبلديات بغرض
إعطاء مزيد من الشفافية حول أداء المالية العامة المحلية للبلديات وفق معايير اإلفصاح المالي.
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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 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 Grant

وهي 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 أسبوعي ًا 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 ()36
ساعة أسبوعي ًا 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 وفق ًا الحكام الفقرة (أ) من المادة ( )37من
نظام موظفي البلديات لغايات احتساب الراتب التقاعدي و تقتطع عائدات التقاعد عنها .

 .3صدور تعليمات لوازم و أشغال البلديات التي صدرت استناد ًا الحكام الفقرة (ب ) من المادة  106من نظام المشتريات الحكومية
رقم ( )28لسنة . 2019

5

التقرير المالي للبلديات للعام -2020اصدار رقم ( )2لعام 2021

 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
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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):

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.

التحليل الرأسي

هو ايض ًا 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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دليل االجرائي لموازنة متوسطة المدى
مقدمة :

موازنة البلدية متوسطة المدى هي الخطة المالية للبلديةخالل السنوات الثالث القادمة .تتضمن (سنة التقدير وسنتين

تاشيرتين) وتشمل كافة بنود الموازنة من حيث اإليرادات الذاتية واإليرادات المحولة من الحكومة والهبات والتبرعات التي
تحصل عليها البلدية واية موارد أخرى مع بيان كيفية إنفاق هذه االيرادات وفق األهداف والحاجات واالولويات.
ترتبط الموازنة متوسطة المدى بالتخطيط الخدمي والتنموي واالستثماري ،وهي جزء من خطة العمل السنوية للبلدية
والتي يعبر عنها بالمبالغ النقدية على ان تتضمن خطط العمل السنوية لألعوام الثالث القادمة الرؤية والرسالة واالهداف
االستراتيجية والبرامج المتعلقة بها ومؤشرات قياس األداء المراد تحقيقها باإلضافة الى تقدير الكلف المالية المتوقعة
لتنفيذ هذه البرامج.

اإلطار التشريعي :
يرتبط اإلطار التشريعي المتعلق بإعدادموازنات البلديات بما يلي:
 )1قانون البلديات رقم  41سنة 2015
 )2النظام المالي للبلديات رقم  142لسنة 2016
 )3تعاميم وقرارات وزارة اإلدارة المحلية المتعلقة بإعداد موازنات البلديات السنوية واإلدارة المالية.
وفيما يلي توضيح للمواد والبنود ذات العالقة بموازنة البلديات المذكورة في التشريعات اعاله:

 )1قانون البلديات رقم  41لسنة :2015
يتضمن االمور الرئيسية المتعلقةبالعمل البلدي مثل تقديم الخدمات وتنفيذ الخطط االستراتيجية والتنموية واالستثمارية
واالدارة المالية في البلديات وهو مرجع لكل العاملين في قطاع العمل البلدي .وينص هذا القانون على أن البلدية هي
مؤسسة أهلية تتمتع باالستقالل المالي واالداري ،ويتم تشكيل وإلغاء وتعيين حدود البلدية ووظائفها وصالحياتها
بمقتضى هذا القانون ،وتأخذ بموجب هذا القانون شخصية معنوية تتمتع بكافة الحقوق القانونية.
• المادة -5أ :1/من وظائف ومهام المجلس البلدي إقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوي للبلدية وإقرارها من وزير
اإلدارة المحلية.
• المادة -9ج :5/من مهام وصالحيات المدير التنفيذي في البلدية اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف
السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها الى رئيس البلدية في الوقت المحدد.
• المادة :26
أ -يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية وال يعمل بها اال بعد اقرارها من المجلس
ومصادقة الوزير عليها ،على أال تتجاوز فيها رواتب الموظفين وعالواتهم ما نسبته ( )%50من حجم الموازنة
في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعالواتهم عن ذلك وتصبح هذه النسبة ( )%40من حجم الموازنة بعد
خمس سنوات من نفاذ احكام هذا القانون ،ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه النسبة بعد مرور تلك المدة.
ب -يضع المجلس جدول تشكيالت الوظائف.
ت -ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما ال يقل عن ( )%50من االيرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع
ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي ال تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان
ينفقها إلقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية.
ث -د -يجوز للمجلس وضع ملحق للموازنة على ان يراعي االحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
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 )2النظام المالي للبلديات رقم  142لسنة :2016

مجموعة اإلجراءات والتعليمات والتي تنظم عمل اإلدارة المالية في البلديات.

• المادة  :2الموازنة هي الخطة السنوية للبلدية عن السنة المالية القادمة والتي تبين اإليرادات والنفقات المقدرة متضمنة
الموازنات الفرعية للمجالس المحلية التابعة للبلدية وجدول تشكيالت الوظائف للبلدية.
• المادة -4ج :من مهام المدير التنفيذي للبلدية:
 اعداد خطة العمل السنوية للبلدية للسنة المالية التالية واعداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمها الى رئيس البلديةقبل نهاية شهر أيلول الذي يسبق السنة المالية للموازنة.
 اعداد خطة عمل وموازنة تأشيريه للبلدية للسنتين الماليتين التاليتين لسنة مشروع الموازنة السنوية وتقديمها الىالرئيس.
• المادة -7أ :يقر المجلس البلدي موازنة البلدية السنوية متضمنة موازنات المجالس المحلية التابعة لها ويرفعها للوزير
قبل شهر على األقل من بداية السنة المالية المتعلق بها للمصادقة عليها مرفقا بها جدول تشكيالت الموظفين الذي
وضعه المجلس.
• المادة  :8تعرض الموازنة على الوزير وفق النموذج المقرر لها معززة باإليضاحات والتفصيالت التي تتعلق بها وذلك وفقا
لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
• المادة -9أ :للوزير المصادقة على الموازنة كما وردت اليه او اعادتها إلجراء التعديالت المطلوبة عليها.

 )3التعميم السنوي لوزارة اإلدارة المحلية  -تعليمات اعداد مشروع الموازنة التقديرية
يصدر سنوي ًا تعميم عن وزارةاإلدارة المحلية يبين اإلطار العام والضوابط التي يطلب من البلدية التقيد بها ويكون هذه
التعميم على شكل تعليمات متعلقة بإعداد مشروع الموازنة التقديرية .وعلى البلديات التقيد بالموعد المحدد لتقديم
مسودة الموازنة.

األدلة اإلجرائية ذات العالقة (وثائق معتمدة)

 )1الدليل التطبيقي إلعداد الخطة االستراتيجية وخطة التنمية المحلية للبلدية والمعتمد من وزارة اإلدارة المحلية
 )2الدليل االجرائي إلعداد دليل االحتياجات والخطة التنموية للبلدية والمعتمد من وزارة اإلدارة المحلية.
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المبادئ العامة للموازنة متوسطة المدى

 تعكس تقديرات الموازنة اإليرادات التي يمكن أن تتحقق ضمن الظروف المتوقعة باإلضافة الى النفقات التي ستدفعهاالبلدية .وتقسم هذه التقديرات إلى جزئين:األول :الموازنة الجارية والثاني :الموازنة الرأسمالية التنمويةواالستثمارية.

 اشراك المدراء الفنيين في البلدية في وضع التقديرات الخاصة بدوائرهم. يتم وضع التقديرات بالتفاصيل الكاملة وأن تنظم حسب البرامج واالنشطة التنموية واالستثمارية المتوقعة .يستندإعداد الموازنة على الخطط التنموية واالستراتيجية واالستثمارية والبالغات الرسمية ،والبرامج تحت التنفيذ ،وحاجات
المجتمع المحلي ،وكذلك على الظروف السائدة ،والمستجدات التشريعية ،وتأثيراتها المالية المستقبلية.
 يتم التعبير عن التقديرات بالدينار. يتم تفصيل جميع بنود اإليرادات والنفقات ألدنى مستوى ممكن ،وال تقدم كمجاميع أو مبالغ إجمالية. يتم توضيح أسباب وجود اختالفات جوهرية بين التقديرات المستقبلية ونتائج العام الحالي. يمكن ان تشتمل الموازنة متوسطة المدى على عجز أو فائض .بمعنى أنه ال يجب أن تتساوى نفقات البلدية وإيراداتهادائم ًا.

 يجب أن تكون موازنة البلدية جزء ًا من الخطة التنموية على المستوى المحلي وعلى مستوى المحافظة. تقديم الموازنة باستخدام النموذج المعتمد وذلك حسب المادة ( )8من النظام المالي للبلديات رقم  142لعام 2016والتيتنص عل ان يتم عرض الموازنة وفق النموذج المقرر لها معززة باإليضاحات والتفصيالت.
 وضع تقديرات حقيقية ومعقولة والتركيز على النتائج الواجب تحققها من االنفاق.الموازنة هي الجزءالمالي من الخطة التنموية للبلدية.يقتضي التخطيط التنموي جود خطة تنموية متوسطة األجل تضعها
وتلتزم بها البلدية .كما ويجب ان تتعاون فيها كل وحدات ودوائر البلدية مع المجتمع المحلي والوزارة ومع أية جهات
تنموية على مستوى المحافظات واألقاليم أو أي جهات ذات عالقة.
يتم التعبير عن الخطط التنموية على شكل برامج أو مشاريع تضعها وتنفذها البلدية أو غيرها بما يخدم تلك الخطط.حتى
يكون تنفيذ الخطط التنموية ممكن ًا ومدروس ًا ،فإنه يتم تقسيم تلك البرامج والمشاريع إلى أجزاء أو مراحل سنوية ،يعبّر

عنها في مشروع الموازنة.
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موازنة البلدية المستجيبة للنوع االجتماعي
مقدمة  -قائمة بأبرز المفاهيم والمصطلحات ذات العالقة
• التمكين االقتصادي للمرأة :ويهدف إلى تمكين المرأة في سوق العمل وتوفير الفرص العادلة لها في الوظائف
المختلفة ودون تمييز باالجر عن الرجل.

• النوع االجتماعي:

أدوار ،حقوق وواجبات ،عالقات ،مسؤوليات وصالحيات ومكانة ،يحددها المجتمع للمرأة والرجل،

حسب األطر االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصاديةوغيرها ،مكتسبة وتتغير بتغير الزمان والمكان واألطر
المؤثرة.

• عدالة النوع االجتماعي:

إنصاف كل من المرأة والرجل عن طريق وضع تدابير تزيل العوائق التي تمنع المرأة والرجل من

العمل على قدم المساواة ،ويؤدي تحقيق العدالة إلى المساواة.
• الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي (  :Gender Responsive Budgeting (GRBهي الموازنة التي
يتم صياغتها استنادا الى تقدير االختالف في ادوار احتياجات النساء الرجال في المجتمع ،وتهدف هذه الموازنات الى
تجسيد احتياجات المرأة خاللجميع مراحل عملية وضع السياسات ،بما في ذلك العمليات المتبعة اثناء التخطيط العداد
الموازنة واالقرار والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
• المفهوم الشامل والعملي للموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي:
 .1هي استراتيجية تأخذ منظور النوع االجتماعي بعين االعتبار عند صياغة السياسات الوطنية ،وعند رصد المخصصات المالية
من قبل الجهات الحكومية وبما يضمن فعالية االنفاق المبني على النوع االجتماعي
 .2هي نهج يهدف الى تعزيز العدالة واالنصاف بين النساء والرجال بهدف تعظيم االستخدام االمثل للموارد المالية
الحكومية وتحقيق الكفاءة والفعالية في رصد المخصصات واالنفاق وفق النوع االجتماعي .
 .3اداة لتحقيق العدالة في المالية العامة (النفقات وااليرادات) تأخذ بعين االعتبار احتياجات النوع االجتماعي ،وتلبية
نساء ورجال.
توقعات افراد المجتمع
ً
• أهداف الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي:
 .1زيادة الوعي بقضايا النوع االجتماعي وتحليألثر الموازنات والسياسات الحكومية.
 .2مساءلة الحكومة تجاه مخصصات النوع االجتماعي وااللتزامات المترتبة عليها محليا ووطنيا ودوليا.
 .3اعادة صياغة الموازنات الحكومية والسياسات الوطنية لتعزيز عدالة النوع االجتماعي.
• مراحل الموازنة المستجيبة للنوع االجتماعي:
 .1تحليل الموازنة من منظور النوع االجتماعي لتحديد اثر التباين في الموازنة على النساء والرجال
 .2اعادة صياغة السياسات وتوزيع الموارد لتحقيق النتائج المطلوبة في عدالة توزيع النوع االجتماعي.
 .3العمل بشكل منهجي لتضمين النوع االجتماعي في كافة مراحل عملية اعداد الموازنة.
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توجهات وفرضيات موازنة البلدية
• تعزيز سياسة االعتماد على الموارد الذاتية في تغطية االنفاق ،مع العمل على تحسين انتاجية وكفاءة االنفاق
واضفاء المزيد من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص على هذا االنفاق بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية
المقدمة للمواطنين بكافة فئاتهم (الرجال والنساء من جميع األعمار واألوضاع المعيشية).
• تعزيز حقوق المواطنين بجميع فئاتهم (الرجال والنساء من جميع األعمار واألوضاع المعيشية)في ضوء الموارد المالية
المتاحة ،وتنفيذا لخططها االستراتيجية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق
االنسان المتمثلة بحق األمن والحماية االجتماعية والصحة والتعليم والترفيه .وإبراز االحتياجات من منظور النوع االجتماعي
(ذكور وإناث) من خالل إبراز المخصصات المالية الالزمة لتلبية هذه االحتياجات للسنة المالية 2019
• تنفيذ المشاريع االجتماعية واالقتصادية والخدمية التي تستهدف للمواطنين من جميع الفئات (الرجال والنساء من
جميع األعمار واألوضاع المعيشية)
• الترويج للفرص االستثمارية في البلديات بهدف جذب وتوطين االستثمارات بما يؤدي الى تحسين مستويات المعيشة
للمواطنين من جميع الفئات (الرجال والنساء من جميع األعمار واألوضاع المعيشية)
• تحسين رضى المواطنين عن مستوى الخدمات البلدية من خالل تنفيذ المشاريع االجتماعية واالقتصادية والخدمية التي
تستهدف للمواطنين من جميع الفئات (الرجال والنساء من جميع األعمار واألوضاع المعيشية)
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 4.0الراصد البلدي
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سنويا تعميم عن وزارةا إالدارة
التعميم السنوي لوزارة إالدارة المحلية  -تعليمات اعداد مشروع الموازنة التقديرية يصدر
ً
المحلية يبين إالطار العام والضوابط التي يطلب من البلدية التقيد بها ويكون هذه التعميم على شكل تعليمات متعلقة
بإعداد مشروع الموازنة التقديرية .وعلى البلديات التقيد بالموعد المحدد لتقديم مسودة الموازنة.
للعمل على مراعاة االمور التالية عند اعداد مشروع الموازنة للعام  ، 2021ولن ينظر في مناقشة اي مشروع موازنة ما لم
تكتمل الشروط المطلوبة ضمن التعليمات التالية -:

اوال  :تعليمات عامة بشان الموازنة
 .1تتبع البلدية في اجراءتها المحاسبية على االساس النقدية.
 .2على البلديات استكمال اجراءتها للتحول الى تطبيق اساس االستحقاق .
 .3على البلديات ربط تقديرات الموازنة بخطة العمل السنوية لها وبالخطة التنموية واالستراتيجية ودليل االحتياجات
واالولويات  ،بحيث تظهر تاثيرات الخطة بالموازنة مع مراعاة توقيت االيرادات والمصروفات مع ارفاق نسخة من الخطة
التنموية او االستراتيجية .
 .4على البلديات االفصاح عن بياناتها المالية من خالل نشر محتويات الموازنة وكشف التدفقات النقدية والمؤشرات المالية
على صفحتها االلكترونية او لوحة االعالنات ظاهرة في مقرها .
 .5يوقف الصرف لكافة مواد الموازنة اعتبارا من  ، 2020 /12 / 24ويصرف ما نسبته (  )12 /1من موازنة السنة المالية لتغطية
النفقات وااللتزمات المالية المتكررة في حال تاخير تصديق الموازنة وحسب المادة -9أ من النظام المالي للبديات رقم 142
لسنة.
 .6على البلديات التي تلقت تدريب على اعداد خطط االستثمار متعددة السنوات العمل على استكمال خططها
وادراجها ضمن موازنة البلدية للعام(  ) 2021والموازنة متوسطة المدى لالعوام (  ،) 2023 -2022ولن يتم تصديق
موازنتها اال بعد ارفاق هذه الخطط ضمن مالحق الموازنة للمصادقة.

 .7العمل على ترشيد و ضبط النفقات و االقتصار على النفقات المتكررة و االلزاميه و الضرورية منها .
 .8على البلديات المشمولة بخطة التعافي التقيد ببنود الخطة وادراج (المبادرات الواردة ضمن خطة التعافي على موازنة
البلدية للعام ( 2021والموازنة متوسطة المدى لالعوام  )2023 -2022وحسب بنود المبادرة ضمن موازنة البلدية ،للخروج

بالنتائج المرجوة الوارده فيها وضمن المدة الزمنية المتفق عليها علم ًا بانه سيتم متابعة التنفيذ من قبل لجان مشكلة

لهذه الغاية من قبل الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى .
 .9العمل على تنفيذ السياسة الخاصة بااليرادات الذاتية للبلديات (للسنة المالية الحالية وحسب الدليل الذي تم ارساله بهذا
الخصوص) .
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 5.0خالصة التطورات المالية للبلديات
المنهجية العلمية للتحليل المالي لبلديات الفئة األولى والفئة الثانية

نستعرض في هذا التقرير اصدار رقم ( )2لعام  2021البيانات المالية للبلديات للعام السابق  2020حيث تناولنا بلديات الفئة األولى
وعددها ( )12بلدية ،وبلديات الفئة الثانية وعددها ( )65بلدية على ضوء البيانات الواردة من البلديات لوزارة اإلدارة المحلية
والبيانات الظاهرة على الموقع االلكتروني لبنك تنمية المدن والقرى ,وتم العمل عليها كبيانات أولية كون المدقق منها
كحسابات ختامية ( )62حساب ختامي من أصل ( )100حساب ختامي ،والعمل جار على تدقيق الحسابات الختامية لباقي البلديات
حيث سيتم التعديل وإعادة التحليل في اإلصدارات الالحقة ,علما أن التحليل بالدينار األردني.
ويتطلب التحليــل المـالي منهجية علمية تستند الي مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه
على النحو التالي:
 -1التحديد الواضح ألهداف التحليــل المـالي :حيث ان الهدف من التحليل المالي بيان الوضع المالي للبلديات على ضوء
البيانات المتوفرة وتسليط الضوء على نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف للعمل على معالجتها.
 -2تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليــل المـالي :وتوفير بيانات مالية يمكن االعتماد عليها لسنوات متتالية حيث تم
االعتماد بالتحليل على نتائج عام ( 2020بيانات اولية) من حيث االيرادات والنفقات ،وكذلك تحليل الوفر /العجز التشغيلي
وأثره على نتائج عمل البلديات لعام  2020وفي اإلصدارات الالحقة سيتم ادراج البقايا والتحققات لعام  2020عند توفر
بياناتها لكافة البلديات.
-3

تم تحديد المعلومات الالزمة للوصول الى االهداف ،والتركيز على االيرادات والنفقات وتطور المديونية باإلضافة الى

تحليل األرصدة المكشوفة وأثرها على الوضع المالي للبلديات.
 -4تم تحديد اداة التحليــل المـالي الستخراج المعلومات ،حيث كانت تحليل باستخدام التحليل المقارن.
-5كان اختيار المعيار المناسب من معايير التحليــل المـالي الستخدامه في قياس النتائج هو معيار اتجاهي ومعيار البنود.
 -6تحديد معايير اختيار أفضل الممارسات للبلديات استنادا الى الوفر/العجز التشغيلي.

تحليل البيانات المالية لبلديات الفئة االولى

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 في هذا التقرير اصدار رقم  2لعام  2021على تحليل البيانات المالية (االيرادات والنفقات) لبلديات الفئة االولى
لألعوام من  2016ولغاية  2020وتشمل البلديات (اربد الكبرى/الرصيفة/الرمثا الجديدة/الزرقاء الكبرى/السلط الكبرى/الطفيلة
الكبرى/الكرك الكبرى/المفرق الكبرى/جرش الكبرى/عجلون الكبرى/مأدبا الكبرى/معان الكبرى).
• في النشرات الالحقة عند تدقيق الحسابات الختامية و البيانات المالية للبلديات سيتم اجراء التعديالت الالزمة على
التحليل على ضوء مخرجات تدقيق الموازنات للبلديات و الحسابات الختامية.
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اإليرادات لبلديات الفئة االولى

اإليرادات الفعلية الكلية للبلديات (التحويالت الحكومية ،االيرادات الذاتية ،اإليرادات االستثمارية) كما هو مبين بالجدول أدناه
(بالدينار االردني):

جدول رقم ( )1األداء المالي لإليرادات لبلديات الفئة االولى
بلديات الفئة االولى
مدخالت اآلداء المالي لإليرادات

16

الدعم الحكومي

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

دعم المحروقات

39,606,678

37,215,979

38,430,403

43,367,314

24,594,364

الترخيص

9,001,513

9,708,512

9,708,512

9,708,512

9,708,512

مجموع الدعم  +الترخيص

48,608,191

46,924,491

48,138,915

53,075,826

34,302,876

االيرادات الذاتية

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

الضرائب والرسوم

59,242,185

52,795,483

66,963,460

54,293,533

30,806,635

مجموع رخص المهن

2,775,768

3,065,249

3,124,389

3,014,868

2,552,048

مجموع رخص االبنية واالنشاءات

11,599,427

12,194,626

9,085,661

8,008,034

6,372,497

مجموع العوائد

5,980,257

6,725,209

5,694,012

5,810,266

4,842,463

مجموع الرسوم

7,602,548

7,324,009

8,304,132

7,668,680

6,369,547

مجموع ايرادات منع المكاره وجمع
النفايات

12,293,178

12,675,530

15,620,313

17,403,255

10,205,321

مجموع االيرادات المختلفة

20,902,549

24,627,329

25,776,874

20,432,799

14,100,180

مجموع المساهمات والهبات

1,636,165

2,901,614

9,361,535

4,444,396

4,142,382

مجموع االيجارات

6,208,956

6,202,764

5,983,810

5,711,152

5,899,411

مجموع ايرادات مشاريع انتاج السلع
والخدمات

-

-

150

0

0

مجموع ايرادات الفوائد

65,207

264,391

271,798

355,770

257,875

مجموع ايرادات االستثمارات المالية

467,465

1,467,903

1,111,417

1,472,704

862,958

مجموع اإليرادات الذاتية

128,773,705

130,244,107

151,297,551

128,615,457

86,411,317

المجموع الكلي لإليرادات

177,381,896

177,168,598

199,436,466

181,691,283

120,714,193
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جدول رقم ( )2تصنيف اإليرادات الذاتية (قيمة) بالدينار األردني لبلديات الفئة األولى
تصنيف اإليرادات الذاتية (قيمة) بالدينار األردني
اإليرادات الذاتية التشغيلية

126,604,868

125,610,199

140,552,651

122,342,587

81,148,102

اإليرادات الذاتية الرأسمالية

532,672

1,732,294

1,383,365

1,828,474

1,120,834

اإليرادات األخرى (المساهمات
والهبات)

1,636,165

2,901,614

9,361,535

4,444,396

4,142,382

مجموع اإليرادات ( قبل الدعم
الحكومي )

128,773,705

130,244,107

151,297,551

128,615,457

86,411,317

جدول رقم ( )3تحليل اإليرادات رأسي (عامودي)لبلديات الفئة األولى
جدول رقم ( )3تحليل اإليرادات رأسي (عامودي)لبلديات الفئة األولى
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نسبة الدعم الحكومي الى المجموع
الكلي لإليرادات

%27.4

%26.5

%24.1

%29.2

%28.4

نسبة مجموع اإليرادات (قبل الدعم
الحكومي) الى المجموع الكلي
لإليرادات

%72.6

%73.5

%75.9

%70.8

%71.6

المجموع

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

نسبة اإليرادات الذاتية التشغيلية الى
مجموع اإليرادات قبل الدعم الحكومي

%98.3

%96.4

%92.9

%95.1

%93.9

نسبة اإليرادات الذاتية الرأسمالية الى
مجموع اإليرادات قبل الدعم الحكومي

%0.4

%1.3

%0.9

%1.4

%1.3

نسبة اإليرادات األخرى (المساهمات
والهبات) الى مجموع اإليرادات الذاتية
قبل الدعم الحكومي

%1.3

%2.2

%6.2

%3.5

%4.8

المجموع

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

نسبة اإليرادات الذاتية التشغيلية الى
المجموع الكلي لإليرادات

%71.4

%70.9

%70.5

%67.3

%67.2

نسبة اإليرادات الذاتية الرأسمالية الى
المجموع الكلي لإليرادات

%0.3

%1.0

%0.7

%1.0

%0.9

نسبة اإليرادات األخرى (المساهمات
والهبات) الى المجموع الكلي لإليرادات

%0.9

%1.6

%4.7

%2.4

%3.4

نسبة الدعم الحكومي الى المجموع
الكلي لإليرادات

%27.4

%26.5

%24.1

%29.2

%28.4

المجموع

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0
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جدول رقم ( )4تحليل اإليرادات رأسي (عامودي) لبلديات الفئة األولى
تحليل اإليرادات الذاتية افقي (اتجاهي) آلخر سنتين
االيرادات الذاتية

عام 2019

عام 2020

النسبة (االنحراف)

الضرائب والرسوم

54,293,533

30,806,635

%43-

مجموع رخص المهن

3,014,868

2,552,048

%15-

مجموع رخص االبنية واالنشاءات

8,008,034

6,372,497

%20-

مجموع العوائد

5,810,266

4,842,463

%17-

مجموع الرسوم

7,668,680

6,369,547

%17-

مجموع ايرادات منع المكاره وجمع
النفايات

17,403,255

10,205,321

%41-

مجموع االيرادات المختلفة

20,432,799

14,100,180

%31-

مجموع المساهمات والهبات

4,444,396

4,142,382

%7-

مجموع االيجارات

5,711,152

5,899,411

%3

مجموع ايرادات مشاريع انتاج السلع
والخدمات

0

0

%0

مجموع ايرادات الفوائد

355,770

257,875

%28-

مجموع ايرادات االستثمارات المالية

1,472,704

862,958

%41-

المجموع

128,615,457

86,411,317

%33-

تحليل اإليرادات الذاتية افقي (اتجاهي ) الخر سنتين
ﻣﺠﻤﻮع اﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻳﺠﺎرات
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺳﻮم
ﻣﺠﻤﻮع رﺧﺺ اﻻﺑﻨﻴﺔ واﻻﻧﺸﺎءات
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم

60,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

يالحظ من الجدول السابق ما يلي-:

ﻋﺎم ٢٠١٩

20,000,000

10,000,000

0

ﻋﺎم ٢٠٢٠

• انخفاض ملحوظ في كافة بنود اإليرادات لدى البلديات وهذا االنخفاض نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على االوضاع المالية
لكافة القطاعات والتي من ضمنها البلديات.
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النفقات لبلديات الفئة االولى
النفقات الفعلية الكلية لبلديات الفئة االولى الجارية والرأسمالية حيث بلغ مجموع النفقات الفعلية الكلية لعام 142,046,195 2020
دينار ،حيث بلغ مجموع النفقات الرأسمالية  20,404,698دينار أي أن نسبة مجموع النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات الكلية
بلغت ( )%14كما هو مبين في الجدول أدناه:

جدول رقم ( )5األداء المالي للنفقات لبلديات الفئة األولى
البيان

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

مجموع الرواتب و االجور و العالوات

72,317,351

76,644,332

78,847,869

90,298,568

92,831,194

مجموع مصاريف ادارية و عمومية

14,029,853

16,235,449

19,654,819

19,566,003

16,085,093

مجموع مصاريف االيجارات

929,685

1,252,107

1,369,393

1,311,779

1,792,118

مجموع مصاريف الصحة و البيئة

1,234,749

1,450,471

1,047,768

1,177,979

962,594

مجموع مصاريف اجتماعية

423,855

396,257

383,972

392,038

340,902

مجموع مصاريف الصيانة

6,153,431

6,747,140

7,182,396

7,960,553

8,318,844

مجموع مصاريف فوائد و عموالت

3,340,978

3,666,606

3,637,767

3,897,754

1,310,753

مجموع المصاريف االدارية والعمومية

98,429,902

106,392,362

112,123,984

124,604,674

121,641,497

مجموع نفقات رأسمالية ادارية

653,556

700,211

1,068,651

1,334,036

1,241,600

مجموع نفقات رأسمالية خدمية

37,635,359

34,822,801

30,060,576

33,714,000

17,254,633

مجموع نفقات رأسمالية استثمارية

420,300

744,531

1,295,129

748,529

1,594,373

مجموع االستثمارات المالية

0

591,178

509,480

338,483

256,295

نفقات مجتمع محلي

0

0

0

25,295

57,797

مجموع النفقات الرأسمالية

38,709,215

36,858,721

32,933,836

36,160,343

20,404,698

المجموع الكلي لبنود النفقات

137,139,117

143,251,083

145,057,820

160,765,017

142,046,195

جدول رقم ( )6التحليل الرأسي (عامودي) للنفقات والرواتب واألجور لبلديات الفئة األولى
التحليل الرأسي (عامودي) للنفقات
نسبة النفقات االدارية والعمومية الى
اجمالي النفقات

%72

%74

%77

%78

%86

نسبة النفقات الرأسمالية الى اجمالي
النفقات

%28

%26

%23

%22

%14

التحليل الرأسي (عامودي) للرواتب واألجور
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نسبة الرواتب واألجور الى النفقات
اإلدارية والعمومية

%73

%72

%70

%72

%76

نسبة الرواتب واألجور الى المجموع
الكلي لبنود النفقات

%53

%54

%54

%56

%65
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تحليل اإليرادات الذاتية افقي (اتجاهي ) الخر سنتين

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

14%

86%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻدارﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

تحليل إيرادات ونفقات عام  2020لبلديات الفئة االولى
-1اإليرادات التشغيلية = اإلجمالي العام لبنود اإليرادات ( -المخصصات من الضرائب والرسوم  +مجموع المساهمات والهبات +
مجموع إيرادات الفوائد  +مجموع ايرادات االستثمارات المالية).
 -2النفقات التشغيلية = اإلجمالي العام لبنود النفقات ( -مجموع نفقات رأسمالية إدارية  +مجموع نفقات رأسمالية خدمية +
مجموع نفقات رأسمالية استثمارية  +مجموع االستثمارات المالية).
• الوفر (العجز) التشغيلي = اإليرادات التشغيلية  /النفقات التشغيلية
النتيجة رقم حيث ان هذه المعادلة تقيس عدد مرات تغطية االيرادات التشغيلية للنفقات التشغيلية وتقاس بكلمة (مرة)
وحسب النتيجة ادناه ألخر عامين فهي اقل من واحد صحيح كون اإليرادات التشغيلية ال تغطي النفقات التشغيلية.

جدول رقم ( )7الوفر (العجز) التشغيلي لبلديات الفئة األولى
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االيرادات الذاتية

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

اإليرادات التشغيلية

126,604,868

125,610,199

140,552,801

122,342,587

81,148,102

النفقات التشغيلية

98,429,902

106,392,362

112,123,984

124,629,969

121,699,294

الوفر  /العجز التشغيلي

1.29

1.18

1.25

0.98

0.67
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أفضل الممارسات ألداء بلديات الفئة االولى لعام :2020
تم في هذا اإلصدار رقم ( )2لعام  2020اعتماد أفضل الممارسات لبلديات الفئة األولى لعام  2020استنادا الوفر/العجز التشغيلي
على ضوء البيانات األولية المتوفرة لدينا علما انه سيتم في اإلصدارات الالحقة التعديل عليها بعد استكمال تدقيق الحسابات
الختامية لعام  ،2020وكانت النتائج لبلديات الفئة األولى (مرتبة من األعلى) وكما يلي:

جدول رقم ( )8أفضل الممارسات ألداء بلديات الفئة االولى لعام 2020
النفقات التشغيلية

الوفر/العجز التشغيلي

البلدية

اإليرادات التشغيلية

السلط الكبرى

7,782,502.30

7,418,207

1.05

الزرقاء

24,196,404.82

27,824,638

0.87

اربد

22,443,910.17

29,585,259

0.76

الرصيفة

7,636,141.96

10,856,465

0.70

الرمثا الجديدة

3,539,443.02

5,321,670

0.67

المفرق الكبرى

3,891,219.30

7,044,151

0.55

مادبا الكبرى

3,520,889.56

6,446,008

0.55

جرش الكبرى

3,799,190.19

7,711,380

0.49

الطفيلة الكبرى

1,416,936.85

4,081,452

0.35

عجلون الكبرى

1,228,092.86

3,590,202

0.34

الكرك الكبرى

2,531,230.22

8,465,207

0.30

معان الكبرى

666,202.39

3,296,859

0.20

تطور مديونية بلديات الفئة االولى خالل األعوام من  2016ولغاية :2020
جدول رقم ( )9تطور مديونية بلديات الفئة األولى
مديونية البلديات 2020-2016
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البلدية

مديونية 2016

مديونية 2017

مديونية 2018

مديونية 2019

مديونية 2020

بلدية اربد الكبرى

4,922,059

9,245,066

10,383,522

11,385,869

18,085,869

بلدية الرمثا الجديدة/اربد

1,754,723

1,490,718

918,111

784,809

769,809

بلدية الكرك الكبرى

1,556,501

3,704,947

4,017,715

4,329,480

4,329,480

بلدية السلط الكبرى

277,695

182,040

120,000

100,000

100,000

بلدية معان

6,504,774

7,075,282

1,686,193

1,580,102

1,901,102

بلدية الزرقاء

7,571,317

8,197,467

18,269,869

17,250,602

16,700,602

بلدية الرصيفة  -الزرقاء

3,367,284

3,065,918

6,581,627

5,643,580

5,643,580

بلدية المفرق الكبرى

2,248,713

1,690,599

1,283,860

879,121

1,879,121

بلدية الطفيلة الكبرى

5,265,909

4,965,010

447,663

428,384

428,384

بلدية مادبا الكبرى

209,930

209,930

0

748,346

788,800

بلدية جرش الكبرى

10,800,374

10,627,662

2,685,292

3,059,035

3,167,435

بلدية عجلون الكبرى

7,350,088

7,319,053

2,701,921

2,401,707

2,401,707

المجموع

51,829,367

57,773,691

49,095,772

48,591,034

56,195,888
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الشعلة

32

الرويشد الجديدة

49

عين الباشا

16

السرو

33

ام الجمال الجديدة

50

دير عال

17

سهل حوران

34

بيرين

51

ذيبان

1

الجيزة

18

غرب اربد

35

الهاشمية

52

لب ومليح

2

سحاب

19

خالد بن الوليد

36

الظليل

53

الجنيد

3

ام البساتين

20

رابية الكورة

37

الحسينية

54

العيون

4

حسبان

21

برقش

38

ايل الجديدة

55

الشفا

5

ناعور

22

طبقة فحل

39

الشوبك الجديدة

56

كفرنجة

6

ام الرصاص

23

شرحبيل بن حسنة

40

الشراة

57

شيحان

7

الموقر

24

بلعما

41

النسيم

58

مؤته والمزار

8

المزار الجديدة

25

الخالدية

42

المعراض

59

مؤاب

9

الوسطية

26

رحاب الجديدة

43

القويرة الجديدة

60

بلدية االغوار الجنوبية

10

دير ابي سعيد

27

منشية بني حسن

44

باب عمان

61

عبد الله بن رواحه

11

اليرموك

28

الصالحية ونايفة

45

العارضة الجديدة

62

القطرانة

12

معاذ بن جبل

29

حوشا الجديدة

46

المعدي

63

عي

13

الطيبة

30

االمير الحسين بن عبد
الله

47

الشونة الوسطى

64

بصيرا

14

الكفارات

31

سما السرحان

48

الفحيص

65

الحسا

بلديات فئة ب
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اإليرادات لبلديات الفئة الثانية
اإليرادات الفعلية الكلية للبلديات (التحويالت الحكومية ،االيرادات الذاتية ،اإليرادات االستثمارية) كما هو مبين بالجدول أدناه
(بالدينار االردني):

جدول رقم ( )10األداء المالي لإليرادات لبلديات الفئة الثانية
بلديات الفئة الثانية
مدخالت األداء المالي لإليرادات
الدعم الحكومي

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

مجموع الدعم الحكومي

60,617,945

66,150,974

68,570,525

98,936,203

64,144,131

االيرادات الذاتية

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

الضرائب والرسوم

72,614,258

71,426,738

89,326,070

60,980,706

27,940,363

مجموع رخص المهن

1,347,184

1,476,704

1,503,058

1,454,167

1,178,982

مجموع رخص االبنية واالنشاءات

3,399,152

5,664,328

4,180,952

3,376,381

2,863,571

مجموع العوائد

8,018,409

7,070,127

12,635,308

7,392,228

6,066,961

مجموع الرسوم

1,628,027

2,099,546

1,776,685

1,901,586

1,847,719

مجموع ايرادات منع المكاره وجمع
النفايات

4,430,739

5,878,702

4,928,214

5,873,515

4,775,383

مجموع االيرادات المختلفة

10,234,413

9,718,675

9,074,177

6,736,328

5,790,536

مجموع المساهمات والهبات

6,559,442

6,162,732

22,323,752

8,608,598

4,540,985

مجموع االيجارات

1,974,891

1,976,699

2,123,948

1,902,633

1,925,247

مجموع ايرادات مشاريع انتاج السلع
والخدمات

70,980

95,489

131,814

97,767

181,906

مجموع ايرادات الفوائد

321,643

386,069

209,813

341,277

532,015

مجموع ايرادات االستثمارات المالية

403,792

1,440,472

914,885

1,259,901

799,503

مجموع اإليرادات الذاتية

111,002,930

113,396,281

149,128,676

99,925,087

58,443,170

المجموع الكلي لإليرادات

171,620,875

179,547,255

217,699,201

198,861,290

122,587,302

جدول رقم ( )11تصنيف اإليرادات الذاتية (قيمة) بالدينار األردني لبلديات الفئة الثانية
تصنيف اإليرادات الذاتية (قيمة) بالدينار األردني

23

اإليرادات الذاتية التشغيلية

103,647,073

105,311,519

125,548,412

89,617,544

52,388,761

اإليرادات الذاتية الرأسمالية

796,415

1,922,030

1,256,512

1,698,945

1,513,424

اإليرادات األخرى (المساهمات
والهبات)

6,559,442

6,162,732

22,323,752

8,608,598

4,540,985

مجموع اإليرادات (قبل الدعم
الحكومي)

111,002,930

113,396,281

149,128,676

99,925,087

58,443,170
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جدول رقم ( )12تحليل اإليرادات رأسي (عامودي)لبلديات الفئة الثانية
تحليل اإليرادات رأسي (عامودي)
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نسبة الدعم الحكومي الى المجموع
الكلي لإليرادات

%35.3

%36.8

%31.5

%49.8

%52.3

نسبة مجموع اإليرادات (قبل الدعم
الحكومي) الى المجموع الكلي
لإليرادات

%64.7

%63.2

%68.5

%50.2

%47.7

المجموع

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

نسبة اإليرادات الذاتية التشغيلية الى
مجموع اإليرادات قبل الدعم الحكومي

%93.4

%92.9

%84.2

%89.7

%89.6

نسبة اإليرادات الذاتية الرأسمالية الى
مجموع اإليرادات قبل الدعم الحكومي

%0.7

%1.7

%0.8

%1.7

%2.6

نسبة اإليرادات األخرى (المساهمات
والهبات) الى مجموع اإليرادات الذاتية
قبل الدعم الحكومي

%5.9

%5.4

%15.0

%8.6

%7.8

المجموع

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

نسبة اإليرادات الذاتية التشغيلية الى
المجموع الكلي لإليرادات

%60.4

%58.7

%57.7

%45.1

%42.7

نسبة اإليرادات الذاتية الرأسمالية الى
المجموع الكلي لإليرادات

%0.5

%1.1

%0.6

%0.9

%1.2

نسبة اإليرادات األخرى (المساهمات
والهبات) الى المجموع الكلي لإليرادات

%3.8

%3.4

%10.3

%4.3

%3.7

نسبة الدعم الحكومي الى المجموع
الكلي لإليرادات

%35.3

%36.8

%31.5

%49.8

%52.3

المجموع

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0
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جدول رقم ( )13تحليل اإليرادات رأسي (عامودي) لبلديات الفئة الثانية
تحليل اإليرادات الذاتية افقي (اتجاهي) ألخر سنتين
تحليل اإليرادات الذاتية افقي (اتجاهي)
ألخر سنتين

عام 2019

عام 2020

النسبة (االنحراف)

الضرائب والرسوم

60,980,706

27,940,363

%54-

مجموع رخص المهن

1,454,167

1,178,982

%19-

مجموع رخص االبنية واالنشاءات

3,376,381

2,863,571

%15-

مجموع العوائد

7,392,228

6,066,961

%18-

مجموع الرسوم

1,901,586

1,847,719

%3-

مجموع ايرادات منع المكاره وجمع
النفايات

5,873,515

4,775,383

%19-

مجموع االيرادات المختلفة

6,736,328

5,790,536

%14-

مجموع المساهمات والهبات

8,608,598

4,540,985

%47-

مجموع االيجارات

1,902,633

1,925,247

%1

مجموع ايرادات مشاريع انتاج السلع
والخدمات

97,767

181,906

%86

مجموع ايرادات الفوائد

341,277

532,015

%56

مجموع ايرادات االستثمارات المالية

1,259,901

799,503

%37-

المجموع

99,925,087

58,443,170

%42-

تحليل اإليرادات الذاتية افقي (اتجاهي ) الخر سنتين
ﻣﺠﻤﻮع اﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻳﺠﺎرات
ﻣﺠﻤﻮع اﻻﻳﺮادات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺮﺳﻮم
ﻣﺠﻤﻮع رﺧﺺ اﻻﺑﻨﻴﺔ واﻻﻧﺸﺎءات
اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم

10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000

ﻋﺎم ٢٠١٩

0

ﻋﺎم ٢٠٢٠

يالحظ من البيانات الواردة في الجداول اعاله ما يلي:
• انخفاض ملحوظ في كافة بنود اإليرادات لدى البلديات وهذا االنخفاض نتيجة جائحة كورونا التي أثرت على االوضاع المالية
لكافة القطاعات والتي من ضمنها البلديات.
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النفقات لبلديات الفئة الثانية
النفقات الفعلية الكلية لبلديات الفئة الثانية الجارية والرأسمالية حيث بلغ مجموع النفقات الفعلية الكلية لعام 142,046,195 2020
دينار ،حيث بلغ مجموع النفقات الرأسمالية  20,404,698دينار أي أن نسبة مجموع النفقات الرأسمالية إلى إجمالي النفقات الكلية
بلغت ( )%14كما هو مبين في الجدول أدناه::

جدول رقم ( )14األداء المالي للنفقات لبلديات الفئة الثانية
البيان

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

مجموع الرواتب واالجور والعالوات

52,680,492

55,357,071

62,504,023

68,057,895

79630841.41

مجموع مصاريف ادارية وعمومية

13,958,587

15,746,859

17,361,428

20,006,788

22845093.79

مجموع مصاريف االيجارات

256,174

210,679

215,766

216,659

215454.498

مجموع مصاريف الصحة والبيئة

541,114

1,394,082

570,230

578,272

727269.628

مجموع مصاريف اجتماعية

415,268

340,135

445,442

488,141

441728.848

مجموع مصاريف الصيانة

7,859,411

5,950,031

6,630,813

6,199,455

6108975.493

مجموع مصاريف فوائد وعموالت

2,554,232

2,496,405

1,405,135

444,594

879335.671

مجموع النفقات االدارية والعمومية

78,265,278

81,495,262

89,132,837

95,991,804

110,848,699

مجموع نفقات رأسمالية ادارية

1,181,517

1,112,007

1,682,806

1,987,073

973201.495

مجموع نفقات رأسمالية خدمية

48,535,008

34,050,771

18,702,332

26,941,424

23457127.54

مجموع نفقات رأسمالية استثمارية

1,716,424

1,366,066

1,249,631

1,198,410

1167437.513

مجموع االستثمارات المالية

3830

626,057

212,308

307,703

674245.063

-

-

100

0

مجموع النفقات الرأسمالية

51,436,779

37,154,901

21,847,077

30,434,710

26,272,012

المجموع الكلي لبنود النفقات

129,702,057

118,650,163

110,979,914

126,426,514

137,120,711

-

نفقات مجتمع محلي

جدول رقم ( )15التحليل الرأسي (عامودي) للنفقات والرواتب واألجور لبلديات الفئة الثانية
التحليل الرأسي (عامودي) للنفقات
نسبة النفقات االدارية والعمومية الى
اجمالي النفقات

%60

%69

%80

%76

%81

نسبة النفقات الرأسمالية الى اجمالي
النفقات

%40

%31

%20

%24

%19

التحليل الرأسي (عامودي) للرواتب واألجور
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نسبة الرواتب واألجور الى النفقات
اإلدارية والعمومية

%67

%68

%70

%71

%72

نسبة الرواتب واألجور الى المجموع
الكلي لبنود النفقات

%41

%47

%56

%54

%58
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التحليل الرأسي ( عامودي) للنفقات

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

19%

81%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻدارﻳﺔ
واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

تحليل إيرادات ونفقات عام  2020لبلديات الفئة الثانية
-1اإليرادات التشغيلية = اإلجمالي العام لبنود اإليرادات ( -المخصصات من الضرائب والرسوم  +مجموع المساهمات والهبات +
مجموع إيرادات الفوائد  +مجموع ايرادات االستثمارات المالية).
 -2النفقات التشغيلية = اإلجمالي العام لبنود النفقات ( -مجموع نفقات رأسمالية إدارية  +مجموع نفقات رأسمالية خدمية +
مجموع نفقات رأسمالية استثمارية  +مجموع االستثمارات المالية).
• الوفر (العجز) التشغيلي = اإليرادات التشغيلية  /النفقات التشغيلية
النتيجة رقم حيث ان هذه المعادلة تقيس عدد مرات تغطية االيرادات التشغيلية للنفقات التشغيلية وتقاس بكلمة (مرة)
وحسب النتيجة ادناه ألخر عامين فهي اقل من واحد صحيح كون اإليرادات التشغيلية ال تغطي النفقات التشغيلية.

جدول رقم ( )7الوفر (العجز) التشغيلي لبلديات الفئة األولى
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البيان

عام 2016

عام 2017

عام 2018

عام 2019

عام 2020

اإليرادات التشغيلية

103,718,053

105,407,008

125,680,226

89,715,311

52,570,667

النفقات التشغيلية

78,265,278

81,495,262

89,132,837

95,991,804

110,848,699

الوفر  /العجز التشغيلي

1.33

1,29

1,41

0.93

0.47

التقرير المالي للبلديات للعام -2020اصدار رقم ( )2لعام 2021

أفضل الممارسات ألداء بلديات الفئة الثانية لعام :2020
تم في هذا اإلصدار رقم ( )2لعام  2020اعتماد أفضل الممارسات لبلديات الفئة الثانية لعام  2020استنادا الوفر/العجز التشغيلي
على ضوء البيانات األولية المتوفرة لدينا علما انه سيتم في اإلصدارات الالحقة التعديل عليها بعد استكمال تدقيق الحسابات
الختامية لعام  ،2020وكانت النتائج لبلديات الفئة الثانية ألفضل ( )10نتائج (مرتبة من األعلى) وكما يلي:

جدول رقم ( )17أفضل الممارسات ألداء بلديات الفئة الثانية لعام 2020
البلدية

اإليرادات التشغيلية

النفقات التشغيلية

الوفر/العجز التشغيلي

ام البساتين

984849.1455

579857.322

1.70

الجيزة

4243425.874

3819381.373

1.11

ناعور

2006674

1862873.241

1.08

سحاب

1867342.627

1788272.634

1.04

حوشا

1090965.43

1181227.865

0.92

الفحيص

1267242.187

1467841.607

0.86

عين الباشا

4088404.49

5170901.151

0.79

الضليل

1068385.553

1436196.884

0.74

غرب اربد

1651855.825

2316834.121

0.71

الموقر

2546121.84

3672418.644

0.69

تطور مديونية بلديات الفئة األولى والثانية خالل األعوام من  2016ولغاية :2020
جدول رقم ( )18تطور مديونية بلديات الفئة األولى والثانية
مديونية البلديات 2020-2016
البيان

مديونية 2016

مديونية 2017

مديونية 2018

مديونية 2019

مديونية 2020

مديونية البلديات الفئة (أ)

45,971,736.00

52,652,025.00

49,095,772.00

48,591,034.00

56,195,887.93

مديونية البلديات الفئة (ب)

33,121,627.00

35,273,022.00

9,671,004.00

12,447,217.00

22,784,658.73

تطور مديونية بلديات الفئة األولى والثانية
60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠٢٠

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٩

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٨

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻔﺌﺔ )ب(
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ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٧

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ٢٠١٦

ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻟﻔﺌﺔ )أ(
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مالحظات عامة على المديونية (القروض):
انطالقا من رسالة بنك تنمية المدن والقرى :تقديم التمويل الالزم والخدمات المصرفية واالستشارات والدعم الفني وبناء
القدرات للهيئات المحلية والجهات الراغبة من خالل مشاريع تنموية خدمية واستثمارية وتشجيع التشارك بين القطاع العام
والخاص لتحسين واقع المجتمعات المحلية تكون القروض الممنوحة للبلديات من قبل بنك تنمية المدن والقرى كما يلي:
أ -القروض التقليدية.
ب -التمويل اإلسالمي :تم إنشاء الدائرة استنادا نظام تمويل مشاريع الهيئات المحلية رقم  19لسنة  2014المنشور على
الصفحة  229من الجريدة الرسمية رقم  5264بتاريخ  16/1/2014الصادر بموجب الفقرة ( )5من المادة ( )5من قانون بنك تنمية
المدن والقرى وتعديالته رقم  63لسنة .1985

المالحظات:
 -1يتم احتساب المديونية على القروض التقليدية لدى بنك تنمية المدن والقرى استنادا الى المبالغ المسحوبة من القروض،
وليس على مبلغ القرض الممنوح للبلدية بحيث يتم احتساب األقساط والفوائد والمديونية على ضوء ما يتم سحبه من القرض
وليس على اجمالي القرض الممنوح وبالتالي فأن المبلغ المتبقي من القرض ال يدخل ضمن مديونية البلدية وال يحتسب عليه
قسط او فائدة ما لم يتم سحبه.
 -2عند منح القرض يتم منح البلدية  24شهر سماح لألقساط بحيث يستحق القسط األول بعد مضي  24شهرا.
 -3يتم احتساب الفائدة بشكل يومي وتقيد ربعي وتحصل سنوي من حسابات الوديعة (حساب رقم  )43لدى بنك تنمية المدن
والقرى.
 -4تم تأجيل تحصيالت األقساط والفوائد المستحقة على البلديات لعام  2020استنادا الى قرار مجلس اإلدارة وهي مبادرة
للتخفيف على البلديات نتيجة العبء والنفقات التي ترتبت عليها نتيجة جائحة كورونا حيث كانت األقساط والفوائد المؤجلة
لعدد ( )44قرض بمبلغ  6,364,304دينار لألقساط ،ومبلغ  3,995,766دينار للفوائد.
• المديونية المشار اليها والتي تم تحليلها خالل هذا التقرير اصدار رقم  2لعام  2021يتضمن المديونية على القروض التقليدية.
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المملكة االردنية الهاشمية
وزارة االدارة المحلية
وبنك تنمية المدن والقرى
التقرير المالي للبلديات
للعام 2020
اصدار رقم ( )2لعام 2021

