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 : الملخص

البلديات وأثر عوائد العبيد والتحسين على األداء المالي لبلدية السلط الكبرى، وتم يلخص هذا البحث اهم القوانين والعائدة إلى قانون  
المتعلقة   التشريعات  التحويالت الحكومية وتوضيح ابرز  المالي وما هي آلية تحديد حصة البلديات من  للتقرير  توضيح أهم األهداف 

   .2020بالبلديات للعام 
 : المقدمه

من قبل وزارة االدارة المحلية عن واقع الحال المالي لبلديات الفئة    ٢٠٢١( للعام  1للبلديات اصدار رقم ) تم إعداد هذا التقرير المالي  
( بلدية، ويحتوي على بيانات تفصيلية لحركة االيرادات والنفقات، إضافة إلى الفائض أو العجز المتحقق. وتسعى وزارة االدارة 12االولى )

على المواقع االلكترونية لكل من الوزارة، البنك والبلديات بغرض إعطاء مزيد من   - بشكل دوري    -   المحلية من خالل نشر هذا التقرير
وبناء على توجيهات وزير   ٢٠١٩الشفافية حول أداء المالية العامة المحلية للبلديات وفق معايير اإلفصاح المالي. حيث تم في عام  

تيجية االتصال للبلديات بالتشارك ما بين وزارة اإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى االدارة المحلية تشكيل لجنة المرصد المالي واسترا
لغايات مراقبة وتحسين ودراسة الوضع المالي في البلديات، ووضع توصيات لرفع االداء المالي للبلديات، وإيجاد أفضل األدوات واألساليب  

يات الى المرصد المالي ليتم دراستها وتحليلها ووضع االستراتيجيات المالية لتحسين لضمان نقل المعلومات والبيانات المالية من البلد
 أدائها ورفع الكفاءة المالية للبلديات وزيادة قدرة الوزارة على مراقبة الوضع المالي للبلديات من اجل تحسين اإليرادات وتخفيض العجز

 لمعنيين. المالي. كذلك العمل على تحديد العالقات بين الشركاء وا

% من ايرادات البلدية حيث بناء 30وتعتبر عوائد التعبيد والتنظيم الخاصة وجبايتها من أهم اإليرادات لدى البلدية حيث تشكل أكثر من  
  على تحصيلها تقوم البلدية بطرح عطاءات التعبيد والتزفيت وفتح الشوارع للمناطق السكنية وتختلف نسبة العوائد الخاصة من منطقة إلى 
أخرى حسب طبيعتها وتصنيف السكان فيها وسعر متر األرض المخمن في دائرة االراضي والمساحة وتساعد المحاسبة الحكومية في  
 آلية احتساب هذه العوائد ولها دور كبير في فهم الية التحصيل وتوضع الموازنة للسنة القادمة بناء على نسبة التحصيل من السنة السابقة

 مبلغ تقديري ويقارن في نهاية العام بين الفعلي والتقديري. للعوائد بحيث يوضع

 اهداف التقرير المالي:  

 إعداد النشرة المالية للبلديات بشكل دوري.   .1
 إعداد الية اإلفصاح المالي للبلديات وفقا لنماذج االفصاح المعتمدة.  .2
 التحليل المالي لموازنات البلديات.  .3
 دراسة وتحليل العجز المالي والمديونية، ووضع حلول التعافي المالي للبلديات )تحسين التحصيالت(.  .4
 المشاركة في دراسة هيكلة الدوائر المالية في البلديات وحسب الفئات واألنظمة المالية المحوسبة المعمول بها.   .5
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 آلية تحديد حصة البلديات من التحويالت الحكومية 

 لمعتمدة المعايير ا

 من كل عام.   ١٢- ٣١اعداد السكان كما هي بتاريخ  -

 المساحة التنظيمية لكل بلدية بالدنم المربع.   -

 المسافة بالكيلومتر من مركز البلدية ولغاية عمان.   -

  GDPمؤشر الناتج المحلي اإلجمالي االسمي  -

  Parameter spending needsمعلومات احتياجات االنفاق  -

 :   2020ابرز التشريعات المتعلقة بالبلديات للعام 

نظام المعدل لنظام موظفي البلديات : من اهم التعديالت التي طرأت على نظام موظفي البلديات   ٢٠٢٠( سنة 11صدور نظام رقم )
 .: التي تتعلق بتشكيل لجنة شؤون الموظفين في البلديات 16و تعديالته ، تعديل المادة  2007لسنة  180رقم

 من النظام االصلي و يستعاض عنه بالنص التالي :    37يلغى نص المادة  37المادة 

ساعة أسبوعيا  و لمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته   42تحدد ساعات العمل في البلديات بما مجموعه   - أ
( ساعة أسبوعياً  ولمدة ستة  36مجموع ساعات العمل فها ) %( من الراتب االساسي عن تلك الساعات اما البلديات التي يكون  25)

 %(  من الراتب االساسي عن تلك الساعات.15ايام بما فيها يوم السبت فيستحق الموظف ما نسبته )
قة  للبلدية التي تستوجب طبيعة عمل اي من موظفيها العمل بنظام المناوبات ان تصدر التعليمات الداخلية الالزمة لتنظيمها بمواف  -ب

( لسنة  12الوزير على ان ال يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة. صدور نظام رقم )
نظام المعدل لنظام تقاعد موظفي البلديات و مكافأتهم، من اهم التعديالت التي طرأت على نظام تقاعد موظفي البلديات و  2020

 مكافاتهم : 

 يم األعلى مجلس التنظ

  -يشكل مجلس التنظيم األعلى على النحو التالي: 1 - 5المادة 

 الوزير ويكون رئيسًا للمجلس.   -أ 

 أمين العاصمة ممثاًل عن البلديات.  -ب 

 وكيل وزارة األشغال العامة.  -جـ 
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 األمين العام لمجلس اإلعمار األردني.   -د 

 مدير مؤسسة اإلسكان.   -هـ 

 المدن والقرى.  مدير تنظيم  -و  

 رئيس النيابات العامة.  -ز  

 نقيب المهندسين.  -حـ  

 وكيل وزارة الصحة    -ط  

 يؤلف النصاب القانوني لهذا المجلس من خمسة أعضاء وإذا تساوت األصوات فيكون للرئيس صوت ثان أو صوت  مرجح.   - 2

 ياب الرئيس.  يتولى األعضاء انتخاب أحدهم ليتولى رئاسة المجلس في حالة غ -3

 سلطة مجلس التنظيم األعلى 

  -يكون من واجبات مجلس التنظيم األعلى:  - 6المادة 

 إعالن مناطق تنظيم المدن وتوسيعها وتعديلها.   -أ 

 إقرار مخططات التنظيم اإلقليمية ومخططات التنظيم الهيكلية.  -ب 

بمقتضى هذا القانون إذا تبين له أنها قد صدرت بوجه غير مشروع وأنها مخالفة  إصدار األمر بإلغاء أو تعديل أية رخصة صدرت     -جـ  
 لمخططات اإلعمار واألنظمة واألوامر والتعليمات.

   -إصدار األمر بإلغاء أو تعديل أية رخصة صدرت لتعمير أرض إلى المدى الذي يراه مناسبًا وذلك في الحاالت التالية:   -د  

 الترخيص بعملية إنشاء األبنية أو أية عمليات أخرى على أن يكون ذلك قبل االنتهاء من هذه العمليات. في الحالة التي يتعلق   -1

في الحالة التي يتعلق الترخيص بتغيير استعمال األرض شريطة أن ال يؤثر هذا اإللغاء أو التعديل على عملية إنشاء البناء أو    -  2
ه إذا ألغى أو عّدل أي ترخيص لتعمير أرض بأمر صدر بمقتضى هذه المادة فحينئذ ولدى  أية عملية أخرى تأثيرًا جذريًا. ويشترط أن

تقديم طلب إلى الوزير خالل ثالثة أشهر من تاريخ تبليغه هذا األمر يبين المصاريف التي تكبدها كل ذي مصلحة في هذه األرض 
إللغاء أو التعديل على الوزير أن يوعز إلى لجنة تنظيم المدن  بسبب البدء في تعميرها أو بسبب الخسارة التي لحقت به من جراء هذا ا

التي أصدرت الرخصة أن تدفع إلى هذا الشخص أو األشخاص تعويضًا عاداًل عن تلك المصاريف والخسائر، غير أنه ال يدفع تعويض 
 بشأن أية خسارة تنتج عن هبوط قيمة االنتفاع باألرض بسبب اإللغاء أو التعديل.   

 نظر في أي استئناف ضد قرار لجنة اللواء بمقتضى هذا القانون.ال  -هـ 
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 إقرار مشاريع األنظمة والقوانين التي تضعها دائرة التنظيم والمتعلقة بشؤون التنظيم.   -و 

 تعيين أمين سر له يكون مسؤواًل عن تسجيل وقائع وقرارات المجلس وحفظها.  -ز 

 دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية  

تشكل دائرة ُتعرف بدائرة تنظيم المدن والقرى المركزية في وزارة الداخلية/ للشؤون البلدية والقروية وتمارس الصالحيات     -1  -7دة  الما
   -التالية:

 إجراء المسح الطبيعي والمسح االجتماعي الالزمين لتحقيق أهداف تنظيم المدن والقرى.    -أ 

 يع ألوية المملكة.تحضير مخططات التنظيم اإلقليمية لجم  -ب 

 تحضير مخططات التنظيم الهيكلية للمدن حيث ال توجد لها مثل هذه المخططات.  -جـ 

الهيكلية تقتضيها ظروف تطور    -د   المساعدة وتقديم النصح لسلطات تنظيم المدن المحلية إلحداث تغيير في مخططات تنظيمها 
 إجراء المسح الطبيعي واالجتماعي الالزمة لها. المدينة أو إدخال تعديالت جذرية عليها وفي 

 تزويد لجان تنظيم المدن اللوائية المشتركة بالخبرة الفنية فيما يتعلق بمراقبة التنظيم واإلعمار.  -هـ 

ف تحضير أنظمة نموذجية تتناول مختلف شؤون تنظيم المدن والقرى واألبنية تتخذ أساسًا في سن أنظمة خاصة ضمن حدود مختل   -و  
 مناطق التنظيم في المملكة.  

يرأس هذه الدائرة شخص اختصاصي في تنظيم المدن وذو خبرة ودراية واسعة في مشاكل تنظيم المدن وُيعرف ألغراض هذا     -أ - 2
 القانون بالمدير ويعمل كمستشار فني للوزارة في شؤون التنظيم.

 راء التنظيم أو المؤسسات االستشارية للدائرة. يقوم المدير بالتنسيب للوزير فيما يتعلق بتعيين خب   -ب 

 لجنة تنظيم المدن والقرى واألبنية اللوائية 

   -يشكل في كل محافظة لواء لجنة ُتعرف بلجنة تنظيم المدن والقرى واألبنية اللوائية تتألف ممن يلي: -1 -  8المادة 

 المحافظ أو المتصرف ويكون رئيسًا للجنة.    -أ 

 م في عمان والقدس والمدعي العام في مراكز األلوية.النائب العا  -ب 

 ممثل وزارة األشغال العامة في اللواء أو المحافظة.   -جـ 

 ممثل دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية.  -د  
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 مدير الصحة في اللواء أو المحافظة.   -هـ 

 ا. ممثل للجنة التنظيم المحلية حين النظر في األمور التي تتعلق به  -و  

 يؤلف النصاب القانوني لهذه اللجنة من أربعة أعضاء وإذا تساوت األصوات فيكون للرئيس صوت ثان أو صوت مرجح.    - 2

 -تشمل واجبات لجنة تنظيم المدن والقرى اللوائية ما يلي:    - 3

 الموافقة على مخططات التنظيم التفصيلية.  -أ 

مخططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية والتفصيلية في منطقتها ورفع تواصيها بذلك إلى  النظر في االعتراضات التي تقدم على     -ب  
 مجلس التنظيم األعلى. 

النظر في أي استئناف يقدم إليها ضد قرار لجان تنظيم المدن المحلية في منطقتها ويكون قرارها بشأن ذلك نهائيًا. غير أنه إذا     -جـ   
 لية أن ترفع هذا االختالف إلى مجلس التنظيم األعلى ويكون قراره بشأن ذلك نهائيًا.اختلفت اللجنتان فيحق للجنة المح

 لجنة تنظيم المدن المحلية 

يجوز للوزير بمقتضى توصية مجلس التنظيم األعلى وبناء على تنسيب المدير أن يصدر أمرًا بمقتضى أحكام    -أ     -  1  -  9المادة  
ركز محافظة أو لواء منطقة تنظيم، فإذا صدر مثل هذا األمر يكون مجلس بلدية تلك المنطقة هذا القانون يقضي باعتبار منطقة أي م

 هو اللجنة المحلية للتنظيم واألبنية في منطقة التنظيم المذكورة. 

التنظيم إذا أصدر الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون أمرًا يقضي بعدم اعتبار مجلس البلدية لجنة محلية للتنظيم لمنطقة     - أ  -ب  
  -المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم واألبنية المحلية ممن يلي:

 الحاكم اإلداري للمنطقة ويكون رئيسًا للجنة.    -1

 رئيس البلدية.   -2

 شخص يسميه مجلس البلدية.   -3

 شخص تسميه لجنة اللواء.    -4
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اعتبار المجلس القروي لجنة التنظيم المحلية لمنطقة التنظيم   إذا أصدر الوزير أمرًا بمقتضى أحكام هذا القانون يقضي بعدم   -ب  
   -المذكورة فعندئذ تتألف لجنة التنظيم المحلية ممن يلي:

 الحاكم اإلداري ويكون رئيسًا للجنة.  -1

 رئيس المجلس المحلي.   -2

 شخص يسميه المجلس المحلي.   -3

 شخص تسميه لجنة اللواء.   -4

 ممثل وزارة الصحة.  مهندس المجلس المحلي )إن كان للمجلس مهندس( أو مهندس دائرة التنظيم.    -5

بالرغم عما ورد في قانون البلديات أو أي قانون آخر يكون النصاب القانوني للجنة المحلية من نصف األعضاء زائد واحد وإذا     -هـ  
 .تساوت األصوات يكون للرئيس صوت ثاني أو صوت مرجح

 يعين أحد مهندسي البلدية أو مهندسي الدائرة سكرتيرًا للجنة ويكون مسؤواًل عن تدوين وحفظ وقائع وقرارات اللجنة.        -و 

تتخذ اللجنة المحلية وفقًا ألحكام هذا القانون جميع التدابير الضرورية لتأمين تنفيذه ومراعاة أحكام هذا القانون أو أي مشروع     -  2
    -أي نظام صدر، أو يعتبر أنه صدر بمقتضاه، ويكون من واجباتها كذلك: مقرر وأحكام

 تحضير مخططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية ولها أن تطلب المساعدة الفنية لذلك من دائرة التنظيم.  -أ 

 التصديق على مخططات التقسيم حسب مخططات التنظيم المقررة  -ب 

المحلية ألية منطقة تنظيم بمقتضى هذه المادة هي مجلس البلدية أو المجلس القروي القائم في تلك المنطقة،  إذا كانت اللجنة     -أ    -  3
يمارس ذلك المجلس في منطقة التنظيم المذكورة جميع الصالحيات المخولة للجنة المحلية بمقتضى هذا القانون وتدفع األموال أو الرسوم 

دوق البلدية أو المجلس القروي، وتدفع المصاريف التي تنفق في هذا الشأن من ذلك الصندوق، وان  الواجبة الدفع للجنة المحلية إلى صن
 كان قسم من منطقة التنظيم المذكورة يقع خارج منطقة البلدية أو منطقة المجلس القروي حسبما تكون الحال. 

دة هي مجلس البلدية أو المجلس القروي القائم في تلك إذا لم تكن اللجنة المحلية ألية منطقة تنظيم مؤلفة بمقتضى هذه الما   -ب   
المنطقة يجوز للوزير أن يصدر تعليمات يبسط فيها الطريق التي ينبغي على اللجنة المحلية أن تتبعها في ممارستها الصالحيات المخولة  

عليها الصالحية اآلنفة الِذكر أن    لها بمقتضى هذا القانون ويجوز للوزير بصورة خاصة ودون إجحاف بالصيغة العامة التي تنطوي 
يصدر تعليمات تبين كيفية تحصيل األموال أو الرسوم المستحقة  للجنة وطريقة دفع المصاريف التي تنفقها وكيفية إناطة ملكية أية أرض 

 تحرزها في سياق ممارستها تلك الصالحيات  

الالزمة لتنظيم القرى التي ال يوجد بها مجلس قروي ووضع الترتيبات  يجوز للوزير بتوصية مجلس التنظيم األعلى اتخاذ االجراءآت      - 4
 لتأمين ذلك.  
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 لجان التنظيم المشتركة  

يجوز للوزير أن يأمر بتأليف لجنة مشتركة للتنظيم واألبنية ألية منطقة من المناطق التي تشتمل على منطقتين أو أكثر   -1  -10المادة  
 - مية بناء على تنسيب المدير وتؤلف هذه اللجنة المشتركة ِوفقًا لما يلي:من مناطق التنظيم المحلية أو اإلقلي

تؤلف اللجنة المحلية المشتركة من عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة المحلية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من    -أ  
 الختصاص أو الخبرة.مناطق التنظيم باإلضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرين يعينهم الوزير من ذوي ا

تؤلف اللجنة اللوائية المشتركة من عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة اللوائية الواقعة في تلك المنطقة لكل منطقة من    -ب  
 مناطق التنظيم باإلضافة إلى أي شخص أو أشخاص آخرين قد يعينهم الوزير من ذوي االختصاص أو الخبرة.

 ة جميع صالحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية و/أو اللوائية. يناط باللجنة المشترك   - 2

 يعين الوزير رئيس اللجنة المشتركة في كلتا الحالتين.     - 3

 الحضور في اإلجراءات القانونية 

محكمة   بالرغم عما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يجوز ألنه لجنة محلية أو لوائية أن تقيم الدعاوى وتحضر أمام أية  -11المادة  
أو تفويضًا خاصًا بشأن أية   إما بإعطائه تفويضًا عامًا  أية إجراءات قانونية أي موظف من موظفيها  لها أن تنيب عنها في  ويجوز 
إجراءات أو دعوى خاصة أو أن تنيب عنها أي شخص آخر مفوض حسب األصول بقرار تصدره تلك اللجنة وتعتبر مذكرات الحضور  

 األخرى التي تبلغ لهذا الموظف أنها مبلغة للجنة المحلية أو اللوائية  أو األوامر أو المستندات 

 سلطات التنظيم الحالية  

، في الوقت الذي يوضع  1955تبقى جميع السلطات التنظيمية العاملة بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية لسنة     -12المادة  
 د تشكيلها ِوفقًا ألحكام هذا القانون. فيه هذا القانون موضع التنفيذ قائمة إلى أن ُيعا

 تبار أية منطقة منطقة تنظيم 

يجوز للوزير بناء على توصية مجلس التنظيم األعلى وتنسيب المدير أن يأمر باعتبار أية منطقة أنها منطقة     -  1   -أ   -13المادة  
ائية، وإذا كانت المنطقة تشمل على منطقة بلدية أو قسم  تنظيم وينشر هذا األمر في الجريدة الرسمية ويعلق في مكتب لجنة التنظيم اللو 

من منطقة بلدية أو منطقة مجلس محلي أو قسم من منطقة مجلس محلي، يعلن هذا األمر كذلك في دائرة المجلس البلدي أو المحلي 
 خر. ويوضع موضع التنفيذ بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية إال إذا عين تاريخ آ

يظهر المدير حدود منطقة التنظيم على المخطط وتذكر هذه الحدود في األمر الصادر بمقتضى الفقرة األولى من هذه المادة     -   2
 ويعلق المخطط مع هذا األمر.
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ق التنظيم بالرغم عما ورد في هذا القانون فإن كل منطقة تنظيم من المناطق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون ومناط    -   3
 األخرى المعلن عنها سابقًا في الجريدة الرسمية وغير المدرجة في الجدول المذكور تعتبر عند بدء العمل بهذا القانون أنها مناطق تنظيم

 مؤلفة بأمر من الوزير بمقتضى هذه المادة.  

ي أمر من األوامر الواردة في الجدول المذكور يجوز للوزير بتوصية من مجلس التنظيم األعلى وتنسيب المدير أن يعدل أو يلغي أ    -  4
 كما يجوز له أن يوسع أو يعدل أو يلغي أية منطقة تنظيم أُعلنت بموجب هذا الفصل من هذا القانون. 

أو في أي تشريع آخر يجوز لمجلس الوزراء بقرار   1955( لسنة  29بالرغم مما ورد في هذا القانون أو في قانون البلديات رقم )    -ب  
 - در عنه: يص

أن يعتبر أية منطقة تقع داخل حدود محافظة أو أكثر والمدن والقرى الواقعة ضمنها أقل تنظيميًا على أن يعين حدود تلك المنطقة   -1
 بإعالن ينشر في الجريدة الرسمية.

 اعاته والطريقة التي تتخذ بها قراراته.أن يشكل لذلك اإلقليم مجلسًا للتنظيم يسمى )مجلس تنظيم اإلقليم( ويعين رئيسًا له ويبين اجتم   - 2 

أن ينيط بمجلس تنظيم اإلقليم الصالحيات التي يرتئيها بما في ذلك إعادة تعيين حدود المدن والقرى الواقعة ضمن حدود ذلك اإلقليم     -3
صيلية وغيرها وأية صالحيات واألعمال والمشاريع التي يجوز إقامتها ضمن الحدود ووضع مخططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية والتف

 أخرى سواء أكانت مناطة بأية جهة أخرى أم لم تكن. 

لمجلس تنظيم اإلقليم أن يفوض كل صالحياته أو بعضها ألية لجنة أو لجان أخرى يعينه أن تخضع قرارات تلك اللجان لتصديق    -4
 مجلس تنظيم اإلقليم. 

مجلس أو شخص من تلك الجهات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي يمتنع على أية جهة سواء كانت لجنة أو هيئة أو     -5
تشريع آخر ممارسة أي من الصالحيات المخولة لمجلس تنظيم اإلقليم أو لجانه بمقتضى هذا القانون أو اتخاذ أي قرار أو إجراء يخالف  

 أو يمس القرارات أو اإلجراءات التي اتخذها مجلس تنظيم اإلقليم.

بيعي أو معنوي ممن له مصلحة في ذلك تقديم االعتراض على المشاريع والقرارات الصادرة عن مجلس تنظيم اإلقليم ألي شخص ط   -6
خالل شهر واحد من تاريخ إعالنها باستدعاء يقدم إلى مجلس تنظيم اإلقليم. ولمجلس تنظيم اإلقليم النظر في تلك االعتراضات تدقيقًا 

 ية بينات خطية أو شفوية يراها ضرورية للبت في االعتراض. أو دعوة المعترض وتكليفه لتقديم أ

مع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة ال تخضع القرارات التي يصدرها مجلس تنظيم اإلقليم وال المشاريع التي يضعها وال األعمال     -7
وتعتبر تلك القرارات والمشاريع واألعمال قطعية ونافذة  التي يقوم بها لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي تشريع آخر،  
 غير قابلة لالستئناف أو الطعن بأي طريق أمام أية جهة إدارية كانت أم قضائية. 
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 1966( لسنة 79قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية قانون رقم )

 . 25/9/1966الصادر بتاريخ  1952المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 

 ( وُيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1966يسمى هذا القانون المؤقت )قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية لعام      -1المادة  

 تفسير االصطالحات 

 - خالف ذلك: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني التي تلي كاّل منها والمخصصة لها ما لم تدل القرينة على - 2المادة 

ُيراد بلفظة )االرتداد( الفسحة التي تفصل بين البناية وحد قطعة األرض القائمة عليها البناية أو التي ستقام عليها البناية أو خط   -1
 الطريق المالصق لقطعة األرض.

( من هذه المادة، 12ا عرفتها الفقرة )وتعني كلمـة )أرض( أي عقار أو ملك أو أموال غير منقولة ويشمل ذلك )البناء( أو )البناية( كم  -2
وفيما يتعلق باستمالك األراضي بموجب الفصل التاسع من هذا القانون تشمل  كلمة )أرض( أي استغالل لألراضي أو استغالل لمنافعها  

 أو لحقوق إرفاقها. 

البناء لغاية غير الغاية التي رخص   وتعني عبارة االستعمال المخالف )بالنسبة ألي أرض أو بناء( استعمال تلك األرض أو ذلك   -3
االستعمال لهـا باالستناد إلى أي مخطط إعمار مقرر أو أي نظام أو أمر أو إشعار وضع أو اعتبر أنه وضع موضع التنفيذ بموجب هذا  

برت أنها صدرت القانون أو أي قانون سابق مما ينطبق أو يؤثر على تلك األراضي أو ذلك البناء أو خالفًا ألي رخصة صدرت أو اعت
 بموجب هذا القانون أو أي قانون سابق.

وتشمل كلمة )األشغال الهندسية( إيجاد وتخطيط وإنشاء طرق فرعية توصل بالطرق األساسية وتشمل تخطيط وإنشاء الطرق الهوائية    -4
 واألنفاق.

نشاء السكك الحديدية والحافالت الكهربائية وتعني عبارة )أصحاب االمتياز القانونيين( األشخاص المخولون، بموجب أي قانون بإ  -5
 وخالفها وخطوط النقل البرية والبحرية والمائية والموانئ واألرصفة وأحواض السفن والفنارات أو أي مصلحة عامة لتوريد الكهرباء والغاز 

 والقوة المائية كما أن لهذا )االمتياز القانوني( نفس المعنى. 

 ( من هذا القانون وتشمل التحسين والتطوير.4( فقرة )34نى المخصص لها في المادة ) وتعني كلمة )إعمار( ذات المع -6

وتعني كلمة )إقامة( أو تشييد أو أشغال بناء بالنسبة لألبنية إقامة األبنية وإجراء تغييرات فيها وعليها وتشمل كذلك توسيعها وإعادة   -7
 إنشائها. 

ية طبيعية أو طوبوغرافية طبيعية و/أو تخضع لمشروع إعماري اقتصادي مشترك وذات وتعني كلمة )إقليم( منطقة ذات حدود جغراف  -8
مشاكل مماثلة في اإلسكان والتحضير والتصنيع والري والقوى الكهربائية وغير ذلك من األمور كما تشمل المناطق القروية ذات برنامج 

 موحد لإلصالح الريفي. 
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 ( من هذا القانون(. 40)المعنى المخصص لها في المادة )وتعني عبارة أمر المحافظة على األشجار  -9

 وتشمل كلمة )بلدية( مجلس البلدية أو مجلس األمانة أو المجلس القروي.  -10

وتعني عبـارة )البناء المخالف( ألي مخطط إعمار مقرر أو مصدق أو ألي نـظام أو تعليمات أو امر أو إشعار وضع أو اعتبر   - 11
أو أي بناء يتأثر من هذه المخالفة بمقتضى هذا القانون وتشمل كذلك البناء المخالف للرخصة الصادرة إلنشائه   أنه وضع موضع التنفيذ

 بوجه مشروع.

وتشمل كلمة )بناية( أو )بناء( أي إنشاء سواء أكان من الحجر أو الخرسانة أو الطين أو الحديد أو الخشب أو أية مادة أخرى   -12 
فريات واألساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمقرنصات )الكورنيش( أو أي بروز أو أي قسم  ألغراض البناء وتشمل الح

من البناء أو أي شيء الصق به وأي حائط أو سد تربي أو سور أو سياج أو أي إنشاء آخر يحدد أو يحيط أية أرض أو ساحة أو بئر 
 ماء. 

 . وتشمل كلمة )تبعات( الصالحيات والواجبات-13

وتعني كلمة )التقسيم( بالنسبة ألي أرض ذات ملكية موحدة ما عدا األبنية المقامة عليها هو تقسيمها أي )األرض( إلى قطعتين    - 14
 أو أكثر سواء كان التقسيم بسبب النقل أو اإلفراز أو البيع أو الهبة أو اإلرث أو للتأجير أو ألي غرض آخر. 

 ة ألي طريق الخط الذي ال يجوز أن تتجاوزه أية دار أو بناية.وتعني عبارة )خط البناء( بالنسب -15

 وتعني عبارة )خط الطريق( الخط الذي يبين حد الطريق من الجانبين. -16

 ( من هذا القانون.7وتعني كلمة )دائرة( دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية المؤلفة وفقًا للمادة ) -17

ن( أية كلمة أو حرف أو نموذج أو إشارة أو لوحة إعالنات أو إعالن أو أداة أو إشعار سواء كان وتعني عبارة )الدعاية واإلعال  -18  
مضاء أم ال ويقصد بها الدعاية أو النشر أو التوجيه كما تشمل أيضًا أية حواجز خشبية مؤقتة أو أسوار أو أية إنشاءات أخرى مماثلة  

 تستعمل أو قد تستعمل ألغراض عرض مواد دعائية. 

وتشمل كلمة )زراعة( أو )زراعي( الحدائق وبساتين الفاكهة ومشاتل تنمية الحبوب ومزارع تربية وتحسين المواشي وأي حيوان    - 19 
يحتفظ بـه من أجل إنتاج المواد الغذائية أو الصوف أو الجلود أو الفراء أو من أجل استعماله في فالحة األرض والمستنبتات أو استعمال  

عشاب والمراعي والمستنبتات والمشاتل ويشمل ذلك استعمال األرض للتحريج عندما يكون ذلك االستعمال ضروريًا من  األرض لتنمية األ
 أجل األعمال الزراعية األخرى في تلك األراضي. 

لدية والمجالس وتعني كلمة )سلطة الطرق( وزارة األشغال العامة خارج حدود البلـديات، والمجالس القروية وتعني كذلك المجالس الب  - 20
 القروية داخل حدودها. 

وتعني كلمة )الطريق( أي طريق أو شارع أو زقاق أو ممر أو درب أو معبر أو طريق عربات أو ممشى أو ساحة أو ميدان أو    - 21
كافة    جسر خصوصيًا كان أم عموميًا مطروقًا أم غير مطروق موجودًا أو مقترحًا إنشاؤه بمقتضى أي مشروع أو مخطط إعمار وتشمل
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الجانبية وجزر السالمة والدورات والميادين والساحات واألشجار  المطر والعبارات واألرصفة  الخنادق واألقنية واألخاديد ومجاري مياه 
 والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الواقية واألسيجة والحواجز والدرابزينات وإشارات المرور.

وزيع السكان والصناعات، فيما يتعلق بالمنطقة السيئة التنظيم و/أو ذات تنظيم قديم بال نقل مثل هذه وتعني عبارة عملية إعادة ت - 22 
المناطق إلى مناطق أخرى مناسبة سواء كان ذلك في المناطق المعمورة حاليًا أو فـي مناطق جديدة تخطط وتعمر كضواحي سكنية أو  

 مناطق صناعي.

 فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة

   -52المادة 

يجوز لمجلس التنظيم األعلى وبعد االستئناس بآراء لجان التنظيم المعنية أن يقرر فرض عوائد تنظيم عامة على أية منطقة تنظيم   -1
  أو على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل تحديدًا واضحًا للمنطقة التي تقرر 

فرض عوائد التنظيم العامة عليها كما يشمل نسبة العوائد المقررة على أساس قيمة األرض المخمنة بعدد تنظيمها أو على أي أساس 
 آخر يبين في األمر.

فرض تفرض عوائد التنظيم العامة لتغطية النفقات والمصاريف التي ُأنفقت أو سُتنفق في إعداد المشاريع وتنفيذها للمنطقة الذي تُ    - 2
أن    فيها بما في ذلك إدارة ومراقبة وتنفيذ أحكام هذا القانون في تلك المنطقة وكذلك لتغطية أية مصروفات فنية أو إدارية ُأنفقت أو ينتظر

 ُتنفق في هذا السبيل وتستوفى هذه العوائد من جميع أصحاب األراضي في المنطقة الخاضعة لعوائد التنظيم العامة. 

ظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية في أي وقت من األوقات أن تقرر فرض عوائد تنظيم خاصة على أية منطقة يجوز للجنة التن   -3
تنظيم تابعة لها أو على أي قسم من تلك المنطقة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويشمل مثل هذا القرار 

المقررة على أساس قيمة األرض على تحديد واضح للمنطقة التي تقرر ف العوائد  رض عوائد التنظيم الخاصة عليها كما يشمل نسبة 
 المخمنة أو على أي أساس آخر يبين في األمر.

ُتفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي ُأنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم و/أو    -4
 - كام هذا القانون وبصورة خاصة ما يتعلق باألشغال واألمور التالية: اإلعمار وتطبيق أح

إنشاء أو تحسين الطرق بما في ذلك الممرات الرجلية واألرصفة وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء األرصفة وزراعة     - أ  
 وتجميل المدن. األشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق وأية أمور أخرى لتحسين

 استمالك األراضي والعقارات واستمالك حقوق االنتفاع واالرتفاق باألراضي والعقارات.  -ب 

 تخطيط وإنشاء الشواطىء للسباحة وتخطيط وإنشاء أماكن التنزه والمالعب الرياضية والميادين وساحات لعب األطفال.  -جـ 

 ها. تصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانت  -د 
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 اتخاذ اإلجراءات لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية.  -هـ 

 المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها والمحافظة عليها.   -و 

للسكن أو أي استعمال هدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق اإلنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة     - ز  
 آخر على مخططات اإلعمار و/أو التنظيم المقررة.

هدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك األسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء    -حـ  
 والهاتف.

 صحية أخرى.  إنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأية مسائل  -ط 

أي أمر آخر يكون قد نص عليه مخطط التنظيم و/أو اإلعمار وأي أمر آخر تعتبره لجنة التنظيم المعنية أنه يحسن الجوار     -ي  
 واألحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين.

هذه الفقرة أن تأخذ بعين االعتبار مساحة    يجوز للجنة التنظيم المعنية عند تقريرها قيمة العوائد التي سيدفعها أي مالك بمقتضى   -5
 قطعة األرض التي تخص ذلك المالك وطول واجهتها األمامية وأي عامل آخر هو في رأيها ذو عالقة بالموضوع. 

التنظيم يجوز لمجلس التنظيم األعلى كما يجوز للجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية للتنظيم اتخاذ قرار في زيادة نسبة عوائد     -6
العامة أو الخاصة حسب مقتضى الحال أو تخفيضها إذا رأت ذلك مناسبًا وينشر مثل هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي جريدتين 

 محليتين. 

تجبى عوائد التنظيم العامة والخاصة من المالك وتعني كلمة المالك فيما يتعلق بهذه المادة الشخص الذي يتقاضى وقت صدور     -7
ض عوائد التنظيم العامة أو عوائد التنظيم الخاصة بدل إيجار أو إيراد أو ريع أرض أو عقار سواء أكان لحسابه الخاص أم  قرار فر 

بصفته وكياًل أو قيمًا ألي شخص آخر والشخص الذي يتقاضى إيجارًا أو إيرادًا ألرض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت األرض في  
 مالكها المعروف أو مالكها المسجل أم لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.  حيازته أم لم تكن وسواء أكان هو 

تسدد عوائد التنظيم خالل مدة أقصاها اليوم األول من شهر كانون األول للعام الذي تحققت فيه تلك العوائد وإذا تأخر تسديد العوائد     -8
% من  10التنظيم اللوائية وللجنة التنظيم المحلية فرض غرامة ال تتجاوز  عن الموعد المذكور فيحق لمجلس التنظيم األعلى أو للجان  

تليها تضاعف الغرامة لتصبح   التي  السنة  العوائد رغم ذلك في  المتأخر دفعها فإن تأخر تسديد  العوائد  العوائد 20قيمة  قيمة  % من 
 المستحقة.
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 تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة

 - 53المادة 

يبلغ مجلس التنظيم األعلى وتبلغ لجنة التنظيم المختصة أو الرئيس أو أي شخص آخر تفوضه إشعارًا لكل مالك فرضت عليه     -1
عوائد تنظيم عامة أو خاصة تعلمه فيه بمقدار العوائد المفروضة عليه وتكلفه في ذلك اإلشعار بأن يدفع لها تلك العوائد خالل ثالثين 

إذا تعذر إبالغه باإلشعار الخطي، يبلغ بواسطة إعالن في جريدة محلية وفي األماكن المخصصة لإلعالن في  يومًا من تاريخ تبليغه، و 
 مركز المجلس أو اللجنة المختصة. 

( من هذا  8الفقرة )  52ُتدفع عوائد التنظيم إما دفعة واحدة أو على دفعات على أن ال يتأخر التسديد عن المدة المحددة في المادة     -2
 ون.القان

 -إذا لم يتم دفع عوائد التنظيم خالل المدة المقررة فعندئذ:   -3

 تحصل العوائد بنفس الطريقة التي تحصل فيها ضرائب البلدية والمجالس القروية والحكومية حسب مقتضى الحال.   -أ 

بنفس الطريقة التي ُتحّصل فيها ضريبة إذا لم يكن هنالك مجلس بلدي أو مجلس قروي فتحّصل عوائد التنظيم وعوائد التحسين     - ب  
 األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات وأية ضريبة أخرى في المناطق القروية.

تحفظ عوائد التنظيم العامة أمانة في صندوق الحكومة باسم مجلس التنظيم األعلى أو لجنة تنظيم المدن اللوائية أو المحلية وذلك    -4
فقاتها وتورد عوائد التنظيم الخاصة إلى صندوق البلدية التي تقع ضمن المنطقة المفروض عوائد التنظيم لحساب الجهة التي تحملت ن

 عليها والتي تتبعها كمنطقة تنظيم )وتشمل المناطق البلدية والتنظيمية التابعة لها(.

 عوائد تحسين األرض

   -54المادة 

قة التنظيم نتيجة لوقوعها بجوار موقع ُيشار إليه فيما بعد بالموقع اختير لتقوم إذا تحسنت قيمة أرض خالية من البناء واقعة في منط   -1
الحكومة أو البلدية بإعماره وتحسينه أو لتقوم أية سلطة عامة أخرى أو مؤسسة أو النقابات أو الجمعيات وما إلى ذلك بإعماره وتحسينه 

 فعندئذ ينبغي دفع عوائد تحسين على هذه األرض. 

وائد التحسين على أساس الفرق بين ثمن هذه األرض والقيمة التي كانت متوقعة لها فيما لو بيعت، في الحالة التي كانت  تستوفى ع   - 2
 بها، وبرغبة من مالكها في التاريخ الذي سبق اختيار الموقع ذلك لإلعمار. 

ن مسافة ال تتجاوز الخمسمائة متر عن  % من قيمة هذا الفرق إذا كانت األرض تقع ضم20تستوفى عوائد تحسين األرض بنسبة   -3
 % من قيمة هذا الفرق إذا كانت تقع على ُبعد يزيد على الخمسمائة متر عن الموقع ولكن ال يتجاوز األلف متر.10الموقع وبنسبة 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

313 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

هذه إلى صندوق   إذا كانت األرض المفروض عليها عوائد التحسين تقع ضمن قطعة تنظيم البلدية أو المدينة فُتدفع عوائد التحسين -4
بلدية المدينة وإذا كانت خارجة عن حدود منطقة تنظيم المدينة فُتدفع إلى صندوق الحكومة أمانة باسم مجلس التنظيم األعلى أو لجنة 

 تنظيم المدن اللوائية. 

التنظيم و/أو اإل  -5 عمار، إذا وجدت ُتصرف عوائد التحسين لتغطية تكاليف االستمالك ودفع التعويضات ومصاريف تنفيذ مخطط 
 ضمن منطقة التنظيم المعنية. 

 تحليل اإليرادات الذاتية افقي )اتجاه ألخر سنتين( 

 
 2020أفضل الممارسات أداء بلديات الفئة األولى لعام 
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 األداء المالي لإليرادات لبلديات الفئة الثانية 

 
 السلط الكبرى في بلدية  2019-1-31إلى  2019-1-1كشف الحركات خالل فترة 

 العوائد 

 1,148,581.218 عوائد تنظيم وتحسين 121301
 2,391.550 تحقق  -عوائد تعبيد وتزفيت  121302
 356,098.749 بقايا  -عوائد تعبيد وتزفيت  121303

 في بلدية السلط الكبرى  2020-1-31إلى  2020-1-1كشف الحركات خالل فترة 

 1,000,167.600 عوائد تنظيم وتحسين 121301
 13.000 تحقق  -عوائد تعبيد وتزفيت  121302
 456,624.111 بقايا  -عوائد تعبيد وتزفيت  121303
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 الخاتمه 

نسعى في  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  

المالي واالقتصادي والخدمي وقابلية استمراره لتعزيز تحقيق أهداف السي اسة االقتصادية للمساهمة في تحقيق وإرساء قواعد االستقرار 
 التنمية المحلية المستدامة. 

اتهم،  نتطلع بكل أمل وتفاؤل الى االرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة وصناع القرار وكافة الشركاء بما يوائم احتياج
حفظه هللا ورعاه -والعمل جار على التطوير والتحديث وذلك بما يحقق الرؤى الملكية السامية لجاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين  

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

معاييــر   فــقاإلدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى بغرض إعطــاء مزيــدا مــن الشــفافية حــول أداء الماليــة العامــة المحلية للبلديات و 
الوضع المالي في   لغايات مراقبة وتحسين ودراسة  المدن والقرى  المحلية وبنك تنمية  بالتشارك ما بين وزارة اإلدارة  المالــي.  اإلفصاح 

 البلديات.

 المصادر والمراجع

 . 2021(، لعام 2، إصدار رقم ) 2020التقرير المالي للبلديات، 

 وأنظمة دائرة األراضي والمساحة، الباب السادس، التنظيم والتقسيم.دائرة االراضي والمساحة، مجموعة قوانين 

 .1966(، لسنة 79قانون تنظيم المدن والقبرى واألبنية قانون رقم )

 . ٥٢دائرة االراضي والمساحة، فرض عوائد التنظيم العامة والخاصة، الفصل السابع، عوائد التنظيم، المادة رقم 

 . ٥٣وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة، الفصل السابع، عوائد التنظيم، المادة رقم  دائرة االراضي والمساحة، تحصيل

 . ٥٤دائرة االراضي والمساحة، تحصيل وجباية عوائد التنظيم العامة والخاصة، الفصل السابع، عوائد التحسين، المادة رقم  

Abstract 

This research summarizes the most important laws related to the Municipal Law and the impact of slave returns and 

improvement on the financial performance of the Greater Salt Municipality. 
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