
   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

612 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                          ISSN: 2663-5798 

 
 
 
 

 "دارية على الموارد المالية للمجالس البلديةالرقابة اإل"
 ( دارة المحليةوزارة اإل)

 (مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك)
 

 : عداد الباحثإ
 المهندس وسام توفيق المجالي

 رئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة الكرك 
 2022لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 خمسون  العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022 –كانون األول   –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

613 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                          ISSN: 2663-5798 

  :الملخص
ء الموارد  هدف هذا البحث والموسوم بـ " الرقابة االدارية على  الموارد المالية لمجالس البلدية " إلى تحديد أهم الموارد الماليه للبلديات سوا

من قبل بعض   المباشرة  أو الخارجيه ودورها في تحويل البلديات الى مؤسسات تنموية  وكما تم تحديد الرقابة عن اموال المجالس البلدية 
المالية حسب  الموارد  لهذه  الوصفي  المنهج  اتباع  البلدية حيث تم  السليم للمجالس  العمل  الجهات االدارية الحكومية وبيان دورها في 

 القوانين واالنظمة الخاصة بها والمنهج التحليلي من خالل تحليل بعض النصوص القانونية  ذات العالقة بموضوع البحث 
د ان انتهينا من دراسة موضوع رقابة االجهزة الحكومية على الموارد المالية  للمجالس البلدية فقد اصبح لزاما علينا بيان وفي الخاتمه وبع

 اهم النتائج التي توصلنا اليها وبعض من التوصيات. 
 الرقابة االدارية، المجالس البلدية، قانون االداري المحلي. : الكلمات المفتاحية

  :المقدمة
قيام المجالس البلدية باعمالها  يتطلب وجود رقابة مباشرة ودائمة وذلك بسبب وجود ترهل إداري ومالي عند هذه المجالس وأيضا عدم  ان  

معرفة بعض الموظفين لألنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة اإلدارة المحلية  وهنا ال بد من قيام بعض األجهزة الحكومية المختصة  
 ى الجانب المالي لهذه المجالس على أكمل وجه . في الرقابة عل

  وكما ان مصادر التمويل المالي للمجالس البلديه  محددة  وتنحصر بين الموارد الذاتية والموارد الخارجية وان معظم المجالس البلديه في 
بعض المشاكل التي تواجه هذه المجالس األردن تعاني شحا في الموارد االذاتية وتلجأ الى الموارد الخارجية  لسد حاجتها وذلك بسبب  

وهنا ال بد من وجود حل لهذه المشاكل حتى تعمل المجالس البلديه على زيادة مواردها المالية ونظرا لحجم األعمال التي تقوم بها هذه  
يتم صرفها حسب القوانين المجالس وخاصة الجانب المالي فال بد لها من رقابة من خالل متابعة اإليرادات والنفقات والتأكد من  انه  

واألنظمة  ويتعين على األجهزة الحكومية القيام بدور رقابي حقيقي حتى تحقق الوفرة والزيادة في الموارد المالية لهذه المجالس وذلك  
 حسب األنظمة والقوانين التي تؤكد على هذا الدور الرقابي المنوط بهذه الجهات الرقابية.  

 وع الرقابة االدارية على اموال المجالس البلدية اذ ال بد من االشارة االمور التالية :  وبناء عليه قمت بدراسة موض
 مشكلة الدراسة   

تكمن مشكلة الدراسة في االستقالل النسبي الذي تتمتع به المجالس البلدية سواء كانت ماليا او اداريا  حيث ان بعض قرارات البلديات 
اال بالمصادقة عليها من السلطة المركزية في العاصمة والمتمثلة في وزارة االدارة المحلية وايضا  وبشكل خاص المالية  ال تكون نافذة  

 مشكلة تعدد الجهات الرقابية قد يؤدي الى عرقلة عمل المجالس البلدية.
 اهمية الدراسة   

ة وما لهذه االوضاع من دور رئيسي وحيوي إن أهمية هذه الدراسة تكون في بيان االوضاع المالية والرقابة عليها عند المجالس البلدي
يساعد المجالس البلدية على تحقيق مشاريعها بالشكل الصحيح ومدى تفعيل الرقابة التي تهدف الى التأكد من سالمة هذه الموارد من 

 ناحية  النفقات  وااليرادات الخاصة بها . 
 ثالثا: اهداف الدراسة: 

وضاع المالية للمجالس البلدية ومعرفة  بعض المشاكل التي تواجه هذه االوضاع ومحاولة  تهدف الدراسة الى تحقيق االطالع على اال
تقديم حلول تؤدي الى التغلب على هذه المشاكل وتهدف ايضا الى زيادة الرقابة وتفعيلها على اموال المجالس البلدية وبيان النقص في  

 مجال الرقابة  
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 اسئلة الدراسة 
 شرة للمجالس البلدية قادرة على تغطية تفقاتها ؟  هل الموارد المالية المبا -1
 هل الجهاز المالي العامل لدى المجالس البلدية  قادر على العمل في االمور المالية على أكمل وجه ؟   -2
 هل تتمتع المجالس البلدية باالستقالل المالي كما هو مبين في قانون البلديات؟   -3
الرقابة على اموال المجالس البلدية  على اكمل وجه  ام ان هنالك مغااله او تدخل في هل تقوم الجهات الرقابية المتعددة باعمال   -4

 اعمال هذه الرقابة ؟ 
 الدراسات السابقة: 

هنالك بعض من الدراسات السابقة لها صلة بموضوع البحث اال انها لم تحط بجميع جوانب الموضوعات المطروحة في هذه  الدراسة   
 المثال :ومنها على سبيل 

(، مبادئ االدارة المحلية وتطبيقاتها  في المملكة االردنية الهاشمية ، دار وائل للنشر ،  قدم المؤلف مؤلفًا 2010دراسة القبيالت حمدي )
موقعه، في اإلدارة المحلية يواكب أحدث التعديالت، ويكون بلغة سهلة مبسطة يفهمها الطالب وكل مهتم بأمور اإلدارة المحلية حيثما كان  

 وقد جعل هذا الكتاب في فصل تمهيدي وبابين.

( ، االدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من االردن وبريطانيا وفرنسا ومصر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  2009دراسة الخاليلة محمد ) 
وق في الجامعات العربية ومنها الجامعات تعد مادة اإلدارة المحلية من بين موضوعات القانون اإلداري التي تّدرس لطلبة كليات الحق

 األردنية. لقد شهد نظام اإلدارة المحلية في األردن تطورات كبيرًة في السنوات األخيرة .

 ما يميز هذا البحث عن الدراسات السابقة : 

شكل مفصل حسب القوانين واالنظمة وسوف تتمير دراستنا بأنها تبحث الموارد المالية للمجالس البلدية ورقابة االجهزة الحكومية عليها ب 
الخاصة بها وكما تتميز هذه الدراسة بالتوسع في بحث موضوع الرقابة االدارية على اموال المجالس البلدية وقد حاول الباحث في هذه 

 .   الدراسة البحث والتمحيص باذال قصارى جهده حتى يتم تغطية جميع جوانب الدراسة وتكون الفائدة على اكبر قدر ممكن

 سادسا : منهجية الدراسة   

استخدم الباحث المنهج الوصفي : وذلك من خالل  وصف اهم الموارد المالية للمجالس البلدية حسب القوانين واالنظمة الخاصة بها  
 حيث تم عرض اهم الموارد المالية للبلديات وتم تحديد اهم الجهات الرقابية  على اموال المجالس البلدية  

استخدم الباحث المنهج التحليلي :  تم استخدام هذا المنهج من خالل  تحليل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث 
 حتى تكون من الداعمات الهامة التي تقوم عليها هذه الدراسة.  
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 المبحث األول
 اهم الموارد المالية للمجالس البلدية

للمجالس البلدية تنفيذ الخدمات المتعددة وممارسة اختصاصاتها الواسعة إال إذا توافرت األموال الالزمة لألّنفاق من المسلم به أنه ال يمكن  
مالية عليها، وأن استقالل هذه المجالس يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر الموارد المالية، ومن هنا ال بد من استقالل المجالس البلدية بموارد  

فحسب   ليس  بها،  المحلي  خاصة  الحكم  بفلسفة  المحلي  التمويل  أيضًا الرتباط  ولكن  المالي،  باالستقالل  اإلداري  االستقالل  الرتباط 
 . (1) وأهدافه

تتنوع الخدمات التي تؤديها المجالس البلدية للمجتمع المحلي فثمة خدمات ضرورية لبقاء المجتمع وسالمته مثل التعليم والصحة، فضاًل  
ألهالي الوحدات المحلية، وال يمكن االستغناء عنها مثل: النقل والمياه والكهرباء .. ومن هنا فإّن دعم المجالس   عن خدمات ضرورية تقدم

أنظمة البلدية ماليًا وزيادة قدرتها على القيام بمهامها يعتمد أساسًا على قدرة الموارد المالية المتاحة، خاصة أمام التحديات التي تواجه  
 (2)في ظل ارتفاع معدالت البطالة واالنفجار السكاني والتقدم التكنولوجي – اليًا ح –اإلدارة المحلية 

الس كما يتوقف قيام المجالس البلدية بمسؤولياتها تجاه المواطنين داخل المجتمع المحلي على مدى توافر الموارد المالية العائدة لهذه المج
مجالس البلدية في تقديم الخدمات إلى المواطنين في مجتمعها المحلي، وهذا  حيث أن عدم توفير مثل هذه الموارد يؤدي إلى تقصير ال

يؤدي بالتالي إلى فشل هذه المجالس في تحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها، حيث أن بعض المواطنين داخل المجتمع المحلي ال 
نظرون إلى البلديات على أنها عاجزة عن تقديم أي يساهمون بأي قدر من اإليجابية في توفير المال لهذه المجالس وهناك بعض منهم ي

 . (3) خدمات أساسية أو تنموية للمجتمع المحلي

 وسنعرض المبحث  االول من خالل المطالب التالية : 
 المطلب االول : الموارد المالية المباشرة 

 المطلب الثاني : الموارد المالية غير المباشرة  
  

 
  ( 19، ص:  2003مارس               )  2، العدد 4المحلي والتنمية،  بحث منشور بمجلة دراسات، السنة ( انظر: المحيري،خديجة ، التمويل (1
 (.  121،  ص1995( د. زكي النجار، الدستور واإلدارة المحلية، دار النهضة العربية ، ) 2)
 (  42،   ص1981مشكالت مختاره في أداره البلديات، معهد اإلدارة العامة )،   ( رشيد أحمد، وأبو شعرة عبدالرزاق , (3
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 المطلب األول
 الموارد المالية المباشرة  

البلدية مثل  داخل حدود مناطق  المواطنين  البلديات مباشرة من  التي تجبيها  األموال  البلدية  للمجالس  )الذاتية(  المباشرة  الموارد  تعني 
 .(4) الضرائب، والرسوم المحلية، والواردات والمداخيل البلدية الناتجة عن استثمار المرافق المحلية

ارد المالية المباشرة للمجالس البلدية مصدرًا رئيسًا وحيويًا يساعد البلديات على تحقيق مشاريعها ومساهمتها في حركة تطوير وتعّد المو 
نجد أن المجالس   1955وإنماء المناطق التابعة للبلدية، وبالرجوع إلى تطور اإلدارة المحلية في األردن منذ صدور قانون البلديات لعام  

عاني من نقص الموارد المالية المتاحة، وتكاد تعتمد اعتمادًا كليًا على اإلعانات الحكومية والقروض، وإن ذلك يمثل عقبة   المحلية كانت ت
تحول دون انطالق المجالس المحلية بخطوات سريعة نحو تحقيق أهدافها التنموية بالنظر إلى شّدة الرقابة على هذه المجالس، وعليه فإّن  

لية المحلية بما يتناسب مع دور المحليات في العصر الحديث وما تواجهه من تحديات يعد الشرط األساسي لكفالة  توفير الموارد الما
 استقاللها. 

اق وتتميز الموارد المالية المباشرة للمجالس البلدية بكونها موارد ذاتية محلية بمعنى أن وعاء الموارد المالية وأصله مرتبط مباشرة بنط
أي في نطاق البلدية  وهو وعاء متميز عن أوعية الموارد المالية للحكومية المركزية ويترتب على ذاتية المورد المحلي أن  الوحدة المحلية  

تستقل الوحدة المحلية بسلطة تقديرية في حدود معينة في ربطة وتحصيله، وذلك حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاتها المالية وحصيلة  
 (  5) الموارد المتاحة لها

وفي ظل هذا الواقع يتضح أن المجالس البلدية تصبح عبئًا على الدولة وتعتمد على ما تقدمه إليها الدولة من مساعدات أو هبات أو 
 . (6)تعتمد على القروض التي أجاز لها قانون البلديات االقتراض من أي جهة كانت بعد موافقة الوزير على ذلك

 ونعرض فيما يلي أهم الموارد المالية الذاتية للمجالس البلدية من خالل الفروع التالية:  

 الفرع األول الضرائب المفروضة من المجالس البلدية  
 الفرع الثاني  الرسوم التي تحققها المجالس البلدية  

 
 
 
 
 
 
 

 
 (198. ص:  2000(د.الجمال رشيد ، اإلدارة المحلية ودورها في تمويل التنمية في األردن، الطبعة األولى، المكتبة الوطنية، ) (4
، التمويل  8577(.... د. خالد الزعبي، 567وسوعة الحكم المحلي، الجزء األول،) ص، التمويل المحلي، دراسة مقارنه، بحث منشور بم  1977( د. جالل باكير،  5)

 .( 23-19، ص 1985المحلي للوحدات اإلدارية، المنظمة العربية للعلوم اإلدارية،) 
 (  244م. ص2012( د. كنعان نواف، القانون اإلداري األردني ، االفاق المشرقة ناشرون ، الطبعة الرابعة ،) 6)
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 الفرع األول
 الضرائب المفروضة من المجالس البلدية  

ألهداف  تعّرف الضريبة العامة بأنها: "فريضة مالية نقدية تستأديها الدولة جبرًا من األفراد بدون مقابل بهدف تمويل نفقاتها العامة وتحقيق ا
السياسية فلسفتها  " اقتطا(7) النابعة من مضمون  الدولة على  ".  وهناك من عرف الضريبة بشكل عام بأنها :  ع نقدي جبري تفرضه 

 .  ( 8) المكلفين وفقًا لقدراتهم بطريقة نهائية وبال مقابل وذلك لتغطية األعباء العامة وتحقيق أهداف الدولة المختلفة "

لنقود أو ويستفاد من هذه التعريفات للضريبة العامة أن هناك خصائص مميزة للضريبة هي أنها فريضة مالية نقدية، أي أنها مبلغ من ا
المال، وأنها فريضة إجبارية نهائية حيث ال يجوز استرجاع المبلغ المدفوع وإنها تفرض على المواطن بدون مقابل ولها أهداف عامة سواء  

 كانت مالية أو اجتماعية أو اقتصادية.  

ة يدفعها المواطن داخل المجتمع المحلي  وتعتبر الضرائب المحلية من أهم الموارد المباشرة للمجالس البلدية وهي عبارة عن فريضة مالي
العديد من   يدفع  البلدة  إن ساكن  البلدية حيث  المجالس  والتكاليف على  األعباء  في تخفيف  البلدية وذلك مساهمة منه  وضمن حدود 

 . ( 9) الضرائب لهذه المجالس البلدية والتي يخصص ريعها لتمويل الميزانية

طنين داخل حدود المجالس البلدية أو الهيئات المحلية بعكس الضريبة العامة التي تدفع إلى الدولة  والضريبة المحلية تدفع من قبل الموا
على نطاق أوسع من الضريبة المحلية ضمن الحدود الجغرافية للدولة، كما إن الضريبة المحلية تحقق العدالة والمساواة أكثر من الضريبة 

لية مقارنة مع الضريبة العامة وهنا تكون الضريبة المحلية أفضل وأسهل وتحقق عدالة  العامة، فضاًل عن سهولة تقدير الضريبة المح
 ومن اهم انواع الضرائب المحلية مايلي: (10)أكثر من الضريبة العامة

حددت التشريعات المتعلقة بتحقيق وتحصيل الضرائب المفروضة على األبنية واألراضي فئات   ضريبة األبنية واألراضي:  .1
 هذه الضرائب وتكون كما يلي . 

%( من صافي قيمة اإليجار السنوي لألبنية بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها وتحيط 7تكون فئة ضريبة األبنية ) ▪
 بها .  

 .  (11) ة صافي اإليجار السنوي لألراضي التي ليست ساحة للمباني%( من قيم5تكون فئة ضريبة األرضي )  ▪

ات تكون الضريبة المتحققة على األبنية واألراضي الواقعة داخل حدود أية بلدية مع الغرامات حقًا لتلك البلدية . وكما حّدد قانون البلدي
 ( التي نصت على أّنه:  18نسب تحصيل هذا النوع من ضريبة األبنية واألراضي  في المادة ) 2015لسنة   41رقم 

 

 . العلي عادل: المالية العامة والقانون المالي والضريبي ، اثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، لعام  (  د 7)
 (  119، ص2011) 
 (47، ص2009(د. الحاج طارق،  المالية العامة ، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع ،) 8)
 ( 435م. ، ص2009االول ، دار وائل للنشر ، الطبعة االولى ،) ( شطناوي علي، مبادئ القانون اإلداري، ، الكتاب  9)
 (  92، ، ص2009( السبتي وسيلة، تمويل التنمية المحلية، الطبعة األولى، ايتراك للطباعة والنشر، القاهرة، لعام) 10)
 . 1954( لسنة 11( من قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل مناطق البلديات رقم ) 13(  المادة ) 11)
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مدينة القدس القديمة لضريبة األبنية واألراضي رغم إعفائها من الضريبة الحكومية   "تخضع األبنية الواقعة ضمن صور .أ
وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة اإليجار السنوي الصافي وفق األسس المتبعة في قانون األبنية واألراضي  داخل مناطق  

 البلديات .

اطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل  تخضع هذه الضريبة ألحكام قانون ضريبة األبنية واألراضي داخل من .ب
 واإلعفاءات والغرامة.  

 تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين السابقتين كما يلي:  .ج

 سبعة في المائة من صافي قيمة اإليجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها .  .1

 .(12) به اإليجار السنوي لألراضي التي ليست ساحة للمبانيخمسة في المائة من صافي نس ▪

م والمعدل بالنظام  1988( لسنه  3: تستوفى ضريبة المعارف استنادًا لنظام ضريبة المعارف رقم ) ضريبة المعارف  .2
%( من بدل اإليجار السنوي 2م وتستوفى من المالك أو المستأجر، في مناطق البلدية ضريبة المعارف مقدارها )2001( لسنه  72رقم )

 .  (13) ها على المستأجر، وتتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية الصافي وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفع

 :  مساهمة الصرف الصحي .3

%( من بدل اإليجار السنوي الصافي، وذلك  3تستوفى من المالك أو من الشخص الذي يتصرف بالملك نيابة عنه مساهمة مقدارها ) 
وتعديالته وال تعفى أي جهة حكومية أو أي مؤسسة عامة أو أي 1988( لسنه  18( من قانون سلطة المياه رقم ) 21حسب المادة )

 شخص طبيعي أو معنوي من رسوم المساهمة باستثناء دور العبادة. 

 

 

 .  01/ 06/ 2017 بتاريخ 5464 رقم الرسمية  الجريدة  عدد 2015( لسنه 41( من قانون البلديات رقم ) 18( المادة ) 12)
 وتعديالته. 1988( لسنة 3( من نظام المعارف رقم )3(  المادة ) 13)
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 الفرع الثاني 

 الرسوم التي تحققها المجالس البلدية 

تعرف الرسوم بشكل عام بأنها: مبلغ من النقود يدفعه الشخص إلى الدولة أو إحدى هيئاتها المحلية  مقابل خدمة  تقدم له بناء على  
أما  الرسوم المحلية فهي المبالغ المالية التي تحصل عليها المجالس البلدية ويدفعها المنتفعون مقابل حصولهم على الخدمات ( 14)طلبه 

البلدية لهم. وتختلف الرسوم المحلية نوعًا ونسبة باختالف الخدمات العديدة التي تقدمها لألفراد داخل المجتمع   التي تقدمها المجالس 
 (15)المحلي وضمن حدود مناطق البلدية .

م الخدمات التي تعود وتشكل الرسوم المحلية التي تستوفيها المجالس البلدية من المواطنين بشكل منتظم ودوري مقابل قيام البلديات بتقدي
مع  بالنفع على المواطن وعليها في نفس الوقت إيرادًا هامًا  يساعد المجالس البلدية على إقامة مشاريع تنموية تحقق تطورًا وتقدمًا للمجت

 المحلي وتساعد البلديات في عملية التنمية الشاملة لمجتمعها المحلي. 

 ة الخاصة بالمجالس البلدية أنوع الرسوم المحلية وهي على النحو التالي:  واألنظم ( 16)وقد حّدد قانون البلديات األردني

"تستوفي البلدية من مشتري األموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسمًا    -رسوم الداللة: .1
لداللة  بنسبه خمسة بالمائة من بدل المزايدة األخيرة وتجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة داللين يعينهم الرئيس، وتلزم البلدية رسوم ا

 لعلني" في مطلع كل سنة مالية بالمزاد ا

( من قانون البلديات على انه: "يقتطع لمنفعة البلديات بمقتضى 20لقد نصت المادة )   -:رسوم المشتقات النفطية .2
%( على المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها شركة مصفاة البترول باستثناء زيت الوقود ويتم  50تشريع خاص رسوم نسبتها )

(  51الفقرة )أ( من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة )   استيفاء الرسوم المنصوص عليها في 
 .(17) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله

يتم تقديم طلب ترخيص للمهن، أو تجديد الرخصة إلى البلدية خالل شهر كانون الثاني وشباط    -رسوم رخص المهن: .3
لمدة لشهر واحد على األكثر إذا كان هنالك ضرورة لذلك، ويتم استيفاء الرسوم حسب نوع كل مهنة تقدم لهذه من السنة، وتمدد هذه ا

%( 35الغاية، وفي حالة ممارسة المهنة قبل الحصول على الرخصة تستوفي البلدية مع رسم الرخصة من المخالف غرامة مالية تعادل ) 
عد انتهاء المدة المحددة تستوفي من طالب تجديد الرخصة رسم الرخصة كاماًل ومبلغ من رسم الرخصة وفي حال تقديم طلب الترخيص ب

 . (18) %( من رسم الرخصة50إضافي يعادل )

 

 (81،  ص  0720،) 1( د. محمد طاقة، وهدى العزاوي، اقتصاديات المالية العامة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط14)
 (138ص  1998(  القيسي إعاد ،الوجيز في القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار وائل للنشر والطباعة، عمان،) 15)
 .01/ 07/ 2013 بتاريخ 5228 رقم الرسمية الجريدة  عدد 2011( لسنة 13( من قانون البلديات رقم ) 47( المادة ) 16)
 م .  2011( لسنه 13رقم )  ( من قانون البلديات المعدل48( المادة ) 17)
 .  1999( لسنة 28( من قانون رخص المهن رقم ) 12، 8( المواد ) 18)
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حيث تفرض على الحرف التي تتعامل باألغذية فتستدعي رقابة صحية على بعض    -:رسوم الحرف والصناعات .4
الحرف التي تؤدي إلى تلوث البيئة حيث يتم تحصيل هذه الرسوم من المحالت التجارية والصناعية الواقعة ضمن حدود المجالس البلدية  

 .(19)م 1954( لسنه 16وفقًا لقانون الحرف والصناعات رقم )

وتتقاضى المجالس البلدية هذه الرسوم مقابل تسجيل عقود اإليجار الخاصة بالعقارات   -:عقود اإليجاررسوم تسجيل   .5
(  3الواقعة ضمن حدود المناطق التابعة للبلديات حيث تجبي المجالس البلدية هذه الرسوم حسب قانون تنظيم عقود إيجار العقار رقم )

% من بدل اإليجار السنوي بشرط أن ال يقل المبلغ  المستوفى عن  0.5ومقدارها    إذ يتقاضى المجلس البلدي هذه الرسوم  1973لسنه  
 . (20) المادة السادسة 1973( لسنه 3دينار واحد وال يزيد عن خمسة عشر دينار، وذلك بموجب قانون تنظيم عقود اإليجار رقم )

ه في األسواق وذلك حسب النظام رقم  تستوفي البلدية رسومًا عن بيع الخضار والفواك -:رسوم بيع الخضار والفواكه .6
بالنسبة ألمانه عمان الكبرى، أما المجالس البلدية األخرى تستوفي هذه الرسوم   1985( لسنة  37المعدل بالنظام رقم )  1969( لسنه  14)

 %من المبلغ 4ومقدارها  1985( لسنة 38المعدل بالنظام رقم )  1966( لسنة 59حسب النظام رقم ) 

% من المبلغ الصافي لثمن بيع الزهور ونباتات الزينة تستوفى من  4كل طن من الفواكه أو الخضار، وكذلك   الصافي لثمن بيع
الوكيل عند دخول المنتج إلى السوق أو بعد بيعه، ويلتزم المشتري بان يدفع إلى الوكيل نصف الرسوم التي سبق ودفعها، وذلك  

 . ( 21) ( 2004( لسنه )47والفواكه رقم )  ( من نظام أسواق الجملة للخضار17حسب نص المادة )

وتستوفى المجالس البلدية هذه الرسوم مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها وتختلف هذه   -:رسوم جمع النفايات .7
، وبلديات الفئة ( دينار15( دينار، وبلديات الفئة الثانية )24الرسوم حسب فئات البلديات وهي على النحو التالي : بلديات الفئة األولى ) 

% من رسم رخصة المهن على أال يقل عن رسم الوحدة السكنية في  20( دنانير، أما عن المحالت التجارية فتدفع رسمًا مقداره  8الثالثة )
 . (22)مناطق البلدية 

( من قانون البلديات على أن " يخصص للبلديات اربعون بالمائة من 21نصت المادة )  -:رسم النقل على الطرق  .8
 الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات. 

( من قانون البلديات على انه " يخصص 22كما يتم استيفاء المخالفات والغرامات على رسوم النقل على الطرق حيث نصت المادة )
ول وعن المخالفات الصحية والبلدية "وهذا يوجب تخصيص هذه للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفع

الرسوم والغرامات الناتجة عن المخالفات إلى المجالس البلدية حيث تقيد الواردات لحساب المجالس البلدية وتحول إلى صندوق قروض  
 االدارة المحلية .  البلديات، وتوزع على البلديات حسب ما يراه مجلس الوزراء مناسبًا، وذلك بتنسيب من وزير 

 

افة للنشر والتوزيع  ، عمان ( د. الخاليلة محمد ، اإلدارة المحلية وتطبقياتها في كل من االردن وفرنسا ومصر ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة االولى ، دار الثق19)
        ( 209، ص     2009،) 
 .    1973( لسنه 3( من قانون تنظيم عقود اإليجار رقم ) 6( المادة ) 20)
 م. 2004( لسنة 47( من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم ) 17( المادة ) 21)
 .    2014( لسنة 8( من نظام المكارة ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم ) 9( المادة ) 22)
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تستوفى من أصحاب المركبات الرسوم السنوية عن سيارات الركوب الصغيرة وسيارات الشحن، كما    رسوم مواقف المركبات : .9
تستوفى عن المركبات اإلنشائية والمركبات ذات االستعمال الخاص بالصفة الخصوصية، أو العمومية، وتوزع حصيلة الوردات  

 .(23) ب وزير الشؤون البلديةهذه على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسي
م(  1977( لسنه )7: تطبق أحكام قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدنية عمان رقم )رسوم خدمات المكاتب المهنية .10

%( 75وأي قانون أخر يعد له أو يحل محله على كل شخص يمارس مهنه في مكتب مهني في منطقة البلدية وتحّصل منه ما نسبة )
من تلك الرسوم في بلديات الفئة الثانية وذلك حسب تصنيف %(  50من الرسوم المبينة فيه لمصلحة البلدية في بلديات الفئة األولى و) 

فئات البلديات بموجب قانون رخص المهن المعمول به ويجوز دفعها مباشرة أو بواسطة النقابة المختصة ويحدد الرسم السنوي المستحق 
 على أي مكتب مهني على الوجه التالي:  

 واحد  عشرون دينارًا إذا كان يعمل في المكتب المهني شخص  .أ
عشرة دنانير عن كل شخص آخر إذا كان يعمل في المكتب المهني أكثر من شخص واحد ويشترط في جميع األحوال   .ب

أال يزيد مجموع الرسوم المستحقة على األشخاص الذين يعملون في أي مكتب مهني على مائة دينار مهما بلغ عددهم .  
المهنة خالل النصف األول من السنة المالية ونصف الرسم    وكما يستوفي الرسم كأملهًا عن أي شخص إذا بدأ ممارسة

 (24)السنوي إذا بدأ ممارستها في أي وقت خالل النصف الثاني من تلك السنة
: حيث تحصلها المجالس البلدية مقابل أعمال تجهيز وتأمين وسائل النقل للموتى وتستوفي هذه الرسوم  رسوم دفن الموتى .11

 .  1965( لسنه 69بموجب نظام دفن الموتى ضمن حدود منطقة أمانة العاصمة رقم )
% 4 مقداره : وتستوفي المجالس البلدية عما يرد إلى مستودعات تخمير الموز ضمن مناطقها رسماً  رسوم مخامر الموز .12

 .  2009( لسنه 74من الثمن ويدفع  شاغل مخمر الموز هذه الرسوم للبلدية وذلك حسب نظام مخامر الموز رقم )
ساسيا وترى الدراسة أن محدودية الموارد المالية الذاتية لها تأثير في االستقالل المالي للمجالس البلدية حيث أن هذا االستقالل يعد ركنا ا

دارة المحلية حتى تتم المحافظة على هذا االستقالل ال بد ان تكون  الموارد الذاتية قادرة على انجاز مشاريع البلديات وما لبداية نظام اال
 يطلب منها من خدمات اخرى 

فا  ويرى الباحث بان المشرع االردني ضمن قانون البلديات وتعديالته قد شمل جميع الجوانب االدارية منها والقانونية وقد كان منص
 لجميع االطراف.

 المطلب الثاني 

 الموارد المالية غير المباشرة   

( للبلديات االلتجاء 2015( لسنه )41في حالة شح الموارد المباشرة الذاتية للمجالس البلدية أجاز المشرع، وحسب قانون البلديات رقم ) 
اء من بنك تنمية المدن والقرى الذي يعتبر الممول الرئيسي إلى الموارد الخارجية ومنها: القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية سو 

حكام لهذه المجالس البلدية لتنمية مشاريعها التي تقدمها إلى المواطنين داخل حدود مناطق البلدية بفائدة مناسبة، أو أي جهة أخرى وفقًا أل
 القانون.

 

 م.2009( لسنه 91( من نظام رسوم مواقف المركبات داخل المناطق البلدية رقم ) 4( المادة ) 23)
 .1985لسنة   ( 21( من قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم ) 5، 3( الموارد ) 24)
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كومة للمجالس البلدية، حيث إن معظم المجالس البلدية تعاني من يضاف إلى هذه القروض اإلعانات والتبرعات والهبات التي تقدمها الح
 شح الموارد المالية وعجز في الميزانية بسبب وجود الديون، رغم قيام الحكومة بالدعم المالي للمجالس البلدية بهدف مساعدتها على تقديم

ا التنموي بشكل حقيقي بدون وجود أي مشاكل من خدمات أفضل للمواطنين وتطوير المجتمع المحلي وممارسة المجالس البلدية دوره
 النواحي المالية ألّنه ال يوجد تنمية حقيقة بدون موارد مالية تحقق هذه التنمية للمجتمع المحلي.

باشرة في  وهكذا تعتبر الموارد المالية الخارجية للمجالس البلدية عاماًل رئيسًا ومصدرًا مهمًا ال يقل في األهمية عن الموارد المالية الم
والتبرعات  اإلعانات،  أو  القروض،  في  تتمثل  الموارد  هذه  أكانت  سواء  المحلي  مجتمعها  تنمية  عملية  في  البلدية  المجالس  مساعدة 
الحكومية، والهبات الحكومية التي تحصل عليها المجالس البلدية، ونعرض فيما يلي الموارد المالية الخارجية للمجالس البلدية من خالل  

 التالية:  الفروع 
 الفرع األول  القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية   
 الفرع الثاني المساعدات والتبرعات المقدمة للمجالس البلدية  

 الفرع األول

 القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية    

يعرف القرض كمورد محلي للمجالس البلدية بأنه عقد بين المجالس البلدية واحدى المصارف او الجهات المالية المحلية او الدولية تستلف 
بموجبه البلديات مبالغ نقدية من هذه الجهات مع التعهد بالوفاء بالقرض وفوائدة الى هذه الجهات في التاريخ المحدد حسب شورط العقد 

 "(25). 

يعد القرض بشكل عام مصدرًا من مصادر اإليرادات العامة ألي مؤسسة من مؤسسات الدولة، كما يعد من مصادر إيرادات المجالس و 
البلدية وتضاف إلى المصادر األخرى سواء أكانت ضرائب أو رسومًا أو أي واردات أخرى تحصل عليها البلديات، وتلجأ المجالس البلدية  

( من 17تعجز مواردها المباشرة أو الذاتية عن تغطية نفقاتها، وذلك حسب قانون البلديات حيث نصت المادة )إلى القروض عادة عندما  
على انه "يجوز لمجلس البلدية أن يقترض أمواال من أي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي   2015( لسنه  41قانون البلديات رقم )

اجلها و مقدار الفائدة وكيفية التسديد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض   يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق من
 . (26) فإذا كانت معاملة االقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك" 

 تنمية المدن والقرى، أم من أي جهة أخرى. وعليه فإن قانون البلديات أجاز للمجالس البلدية االقتراض من أي جهة كانت سواء من بنك  

وقد قدم بنك تنمية المدن والقرى قروضًا إلى المجالس البلدية سواء كانت قصيرة ،أو متوسطة، أو طويلة األجل، حيث تتم عملية االقتراض 
مشاريع الخدمية واإلنتاجية عن طريق التمويل بقرض من البنوك، أو تصدر هذه المجالس سندات بقيمة المبلغ المطلوب بهدف تمويل ال

بأسعار فائدة ميسرة حيث يركز البنك على منح القروض التي توفر دخاًل للبلديات وتزيد من مقدرتها على القيام بواجباتها وتخفيض عبء 

 

 (  207م،  ص1998( الطهراوي هاني، القانون اإلداري، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،) 25)
 .2015لسنة  41( قانون البلديات، رقم 17( المادة ) 26)
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بلدية التي المديونية عنها وإضافة لما تحققه هذه المشاريع من فرص عمل ومساعدة في تخفيض الفقر والبطالة في مناطق المجالس ال
 .(27)تقام بها مثل هذه المشاريع

 الفرع الثاني 
 المساعدات والتبرعات المقدمة للمجالس البلدية 

 اوال : المساعدات  
وهي المبالغ التي تحصل عليها المجالس البلدية من الحكومة المركزية لتغطية جزء من نفقاتها، حيث زادت قيمة اإلعانات الحكومية 

 (28)بلدية مؤخرًا كجزء من خطة اإلصالح الحكومي لنظام اإلدارة المحلية في األردن المقدمة للمجالس ال
يمثل هذا المصدر من مصادر التمويل الخارجي أهمية بالغة نظرًا لوفرة حصيلته، وتختلف الدول في مجال تقديم اإلعانات للوحدات 

الدول إعانات )غير مخصصة(، تمنح حكومات دول أخرى إعانات   اإلدارية المحلية، ففي حين تمنح الحكومات المركزية في بعض 
)مخصصة( لخدمة معينة أو نشاط معين بهدف تحقيق نوع من المشاركة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في تحمل تكاليف 

 .    (29)ن خسائرهاالخدمات المهمة: كالتعليم، والصحة، والنظافة، والرياضة، كما أّنها تمنح المجالس المحلية تعويضًا ع
 

 ثانيا  : التبرعات والوصايا والهبات:
لمجتمع إن قلة الموارد المالية للمجالس البلدية تعد من األسباب التي أدت بها إلى عدم تمّكنها من القيام بواجباتها اتجاه المواطنين داخل ا 

لتحصيل فيها وضخامة النفقات الجارية سواء كانت رواتب المحلي على أكمل وجه ونظرًا إلى شح الموارد المالية لهذه المجالس وضعف ا 
 .(30)، أو غيرها من النفقات، كل ذلك أدى بها إلى عدم التمكن من تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المحلي

اليها  تؤدي   وترى الدراسة  ان القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية واعتمادها على االعانات والمساعدات الحكومية  المقدمة
لها ، وبدون دراسة شاملة لموضوع  اذا تم استعمالها بطريقة غير مخطط  الى مشاكل مالية تؤثر على موارد هذه المجالس وخاصة 

 القروض ، والغاية التي أخذ القرض من اجلها ، والطريقة التي سينفق بها هذا القرض .  
 
 
 
 
 
 
 

 

حزيران ( لعام   6- 5لمنعقد في عمان في الفترة الزمنية ما بين ) (  دور بنك التنمية في تحسين األداء المالي واإلداري للبلديات، وزارة الشؤون البلدية، المؤتمر ا27)
2006 . 

 (. 214( الخاليلة محمد ، اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، مرجع سابق، )ص28)
 (161، ص   1992للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة،)  ( د. فوزي صالح الدين، اإلدارة المحلية في التشريع المصري، دار النهضة العربية 29)
م(  2003( لسنة ) 21م( والقانون المؤقت رقم ) 2002( لسنة ) 70( الصرايره مصلح، أسباب تعديل قانون البلديات األردني وأهدافه بموجب القانون المؤقت رقم ) 30)

 (.272، ص 2007األول،) ( العدد  23، مجلة جامعه دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلة ) 
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 المبحث الثاني

 رقابة السلطة االدارية المركزية على الموارد المالية للمجالس البلدية   

تتم  ُيعّد موضوع الرقابة على الموارد المالية للمجالس المحلية من موضوعات اإلدارة المحلية الهامة، ذلك أّن الرقابة على أعمال اإلدارة  
تحمي األفراد من تعسف اإلدارة وتحكمها، وان هذا المبدأ ذو طابع مميز  من خالل العمل بمبدأ المشروعية، وهي الضمانة األساسية التي  

 . ( 31) للدولة الحديثة حيث يخضع كل من الحكام والمحكومين للقانون الذي يحكم الدولة
وتعتبر الرقابة على الموارد المالية للمجالس البلدية هي الوسيله األساسية لتحديد مدى صحة ما تم التخطيط له من مشروعات ألنه عن  
طريق الرقابة يتم التحقق من مدى صحة وتطبيق مبادئ التنظيم والتخطيط ومتابعة المسؤولين للتأّكد من القيام في مباشرة االختصاصات 

.. كما تهدف هذه الرقابة إلى تبسيط اإلجراءات وتطوير طرق العمل وترشيد السلوك اإلداري للعاملين، وضمان حسن  على خير وجه  
استثمار الجهود والطاقات المتوفرة وضبط النفقات، وخفض تكاليف العمل، والحفاظ على النشاط الحكومي، والتأّكد من المستويات اإلدارية 

 أعمال.   هل هي على علم بما تقوم به من 
 ومّما يبرر الرقابة المالية واإلدارية على المجالس البلدية ما يأتي:  

 أن يكون هناك اتفاق بين سياسة عمل المجالس البلدية مع السياسة العامة للسلطة المركزية في العاصمة .   .1
الدولة ويؤدي إلى التفكك والتجزئة    بقاء الدولة كيان سياسي وموحد حيث إن االستقالل المطلق لهذه المجالس البلدية يهدد وحدة .2

 . 
 حماية المواطنين المحليين من التعسف الذي قد ينتج عن سوء أداء المجالس البلدية على المستوى المحلي .   .3
 التأكد من أن المجالس البلدية تحقق درجة عالية من الكفاءة في األداء واالقتصاد في اإلنفاق.  .4

 كومية على اموال المجالس البلدية من خالل المطالب التالية:  ونعرض فيما يلي أنواع الرقابة الح
 المطلب االول : رقابة مجلس الوزراء 

 المطلب الثاني : رقابة وزارة االدارة المحلية  
 المطلب األول

 رقابة مجلس الوزراء  
كل عام، ومن مظاهر هذه الرقابة أن  حق الرقابة لمجلس الوزراء على المجالس البلدية بش  2015( لسنة  41منح قانون البلديات رقم ) 

مجلس الوزراء هو الذي يوافق على وضع األنظمة للمجالس البلدية وأنظمة لتنفيذ أحكام قانون البلديات، وأنظمة موظفي المجالس البلدية، 
ين رئيس لجنه البلدية، وهو صاحب السلطة في إلغاء البلدية، وتعيين ثلث عدد األعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى وله سلطة في تعي

وعزله، وحل المجلس البلدي، وله سلطة في تحديد راتب وبدالت رئيس المجلس البلدي، وله الحق في تقديم مساعدات للمجالس البلدية، 
 وكل ذلك حسب أحكام القانون . 

 

،  د. الحكيم سعيد، الرقابة على أعمال اإلدارة في الشريعة اإلسالمية  1961، الطبعة الثانية،  12( د. الطماوي سليمان، القضاء اإلداري ورقابة أعمال اإلدارة، ص31)
 (.160، ص 1987،الطبعة الثانية،) 
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لية االقتراض التي أجازها المشرِّع كما نص القانون على حق مجلس الوزراء بالرقابة المالية على البلديات، وذلك من خالل رقابة عم
( من قانون البلديات على أنه: "إذا كانت معاملة االقتراض تستلزم كفالة الحكومة 17للبلديات من أي جهة كانت، حيث نصت المادة )

 وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك".  
واألنظمة الخاصة بالمجالس البلدية رقابة مجلس الوزراء على الموارد المالية    2015( لسنة  41وبناًء عليه حدد قانون البلديات رقم )

للبلديات، حيث تم ذكر أهم مواد هذا القانون التي تؤكد رقابة مجلس الوزراء على أموال البلديات، علمًا بأن مجلس الوزراء من الجهات 
ية، ويرى بعض الفقهاء فيما يتعلق برقابة مجلس الوزراء على المجالس الرقابية المتعددة التي تمارس أعمال الرقابة على المجالس البلد

، دون التدخل  )32(البلدية بأنه يجب أن تكون هذه الرقابة في حدود األمور التي تعد من قبيل رسم السياسات العامة للمجالس البلدية فقط
وجه وتحقق التنمية الشاملة لمجتمعها المحلي، وتزيد من مواردها  في عمل المجالس البلدية حتى تقوم هذه المجالس بأعمالها على أكمل  

 المالية الذاتية. 
 المطلب الثاني 

 رقابة وزارة االدارة المحلية  
(  25هناك ارتباط وثيق بين المجالس البلدية ووزارة االدارة المحلية في جميع اعمال البلديات وهذا ما اكد عليه المشرع ضمن نص المادة ) 

والتي تنص على "لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير أن يقرر شطب أي   2015البلديات االردني لعام  من قانون  
مبلغ مستحق للبلدية أذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها أن يقرر شطب أي قسم 

أن ذلك اقرب الى تحقيق العدالة واالنصاف أو اقتنع بانها لمصلحة البلدية". وقد يصل هذا االرتباط    من مبلغ المستحق للبلدية اذ تبين له
الممنوحة   الحد من الصالحيات  إلى  المحلية وهذا يؤدي  البلدية من قبل وزارة االدارة  المجالس  السيطرة على  إلى  في بعض األحيان 

ي أو أعضاء المجلس، حيث إن بعض القرارات الصادرة عن المجالس البلدية ال للمجالس البلدية سواء صالحيات رئيس المجلس البلد
المحلية    تكون نافذة أو نهائية إال بعد الموافقة عليها من قبل وزارة االدارة المحلية وهذا يؤكد على مدى السلطة التي تمارسها وزارة  االدارة

 على المجالس البلدية .  
ة المحلية حق الرقابة المالية في مجال الموارد الخارجية التي تحصل عليها البلديات سواء أكانت قروضًا  كما منح القانون لوزارة االدار  

أو مساعدات، أو تبرعات ففي مجال القروض التي تحصل عليها المجالس البلدية منح القانون حق الرقابة للوزارة االدارة المحلية فنصت 
الوزير في الرقابة على إجراءات االقتراض من خالل موافقة وزير االدارة المحلية على الجهة ( من قانون البلديات على حق  17المادة )

التي يؤخذ منها القرض والغاية التي سينفق القرض من أجلها، ومقدار الفائدة المترتبة على القرض، وكيفية تسديد القرض، والموافقة على  
في مجال المساعدات الحكومية فإن رقابة وزارة االدارة المحلية تنصب على  أي شروط أخرى قد يستلزمها الحصول على القرض أما  

كيفية التصرف بالمساعدات الحكومية ضمن الغاية المحددة لها ومدى تجاوز هذه الغاية، علمًا بان هذه المساعدات تقدم لتحقيق أغراض 
زها حيث يبرز الدور الرقابي لوزارة االدارة المحلية في هذا  محددة أو لتقديم خدمات معينة أو القيام في مشاريع معينة وال يجوز تجاو 

 . )33(المجال من خالل التحقق من مدى تقيد المجالس البلدية بالتصرف في مثل هذه المساعدات والتبرعات الحكومية المقدمة لها
في مجال الرقابة والتفتيش على أموال المجالس وتقوم دائرة تقييم أداء البلديات في وزارة االدارة المحلية بدور أساسي ومهم            

البلدية وهي دائرة  تتألف من مدير عام يسمى المفتش العام، ورئيس وحده تقييم أداء البلديات في كل محافظة من محافظات المملكة، 

 

 (.   244ي كل من األردن وبريطانيا وفرنسا ومصر، مرجع سابق،         ) ص( د. الخاليلة، محمد ، اإلدارة المحلية وتطبيقاتها ف32)
 .2015( لسنة 41( من قانون البلديات رقم ) 17(  الماده ) 33)
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س البلدية فقد منح قانون البلديات ومفتش مالي وإداري في كل بلدية، ونظرًا لألهمية التي تحظى بها عملية الرقابة والتفتيش على المجال
وزارة االدارة المحلية ضمن دائرة تقييم أداء عمل البلديات صالحيات واسعة للرقابة والتفتيش على أموال المجالس البلدية، وهذا يتطلب 

ة المحاسبية المعتمدة، وأن  من األشخاص القائمين بالتفتيش والرقابة على المجالس البلدية أن يكونوا على معرفة تامة باألصول واألنظم
تكون لديهم خبره واسعة، ومؤهالت مناسبة، وان يكونوا على اطالع واسع على ما يستجد من تعديالت قانونية وتعليمات إدارية حتى 

 . )34(يتمكنوا من القيام بأداء مهامهم على أكمل وجه
التي تمارسها الوزارة على الموارد المالية للبلديات فنصت على أن    ( من القانون البلديات ضوابط الرقابة والتفتيش72وقد حددت المادة )

: 
" للوزير وألي موظف مفوض منه أن يقوم في أي وقت بتفتيش أي بلدية وبإجراء فحص فجائي على صندوقها واالطالع على   .أ

لمكاتب، وأّماكن العمل واالتصال  جميع معامالتها المالية واإلدارية، وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق، وتفتيش المستودعات، وا
المباشر بأي موظف أو مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس واألعضاء وموظفي البلدية ومستخدميها أن ينفذوا طلباته ويجيبوا على  

 أسئلته ويسهلوا مهمته . 
المادة ممانعًا لموظفي    يعّد الشخص الذي يرفض أو يعوق أو يعارض تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه .ب

 الدولة في ممارسة وظائفهم الرسمية ويعاقب وفقًا ألحكام قانون العقوبات النافذ. 
 يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة )أ( من هذه المادة مصدقا ومعموال به ما لم يثبت عكسه".   .ج

ابة وزارة االدارة المحلية على المجالس البلدية لدائرة تقييم أداء البلديات وحتى تتحقق هذه وبناء عليه يكون الدور األكبر والمهم في رق
ول الرقابة ال بد من القائمين على أعمال الرقابة أن يكونوا على درجة عالية من المعرفة والخبرة في القوانين واألنظمة والتعليمات المعم 

لقائمين على إدارة المجالس البلدية مع وزارة االدارة المحلية حتى تكون الرقابة حقيقية وقانونية بها في المجالس البلدية وال بد من تعاون ا
وتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وال يكون هناك سيطرة من قبل وزارة االدارة المحلية على المجالس البلدية من خالل الرقابة التي 

من حدة المركزية المالية المحلية وعدم تعليق اتخاذ القرارات المحلية على موافقات   تمارسها على المجالس البلدية لذا يجب التخفيف
مسبقة من السلطة المركزية في العاصمة ألن من شأن ذلك أن يؤدي إلى عدم انطالق الوحدات المحلية في أعمالها بل ويجعلها باهظة  

 )35(التكاليف وغير مالئمة للظروف المحلية
 
 
 
 
 
 
 

 

 وما بعدها(.  2، ص2006( أبو عبيد جمال، منهجية التفتيش لالرتقاء بالعمل البلدي ، وزارة الشؤون البلدية، لسنة) 34)
،... راجع في ذلك ... أبو عبيد جمال منهجية التفتيش  لالرتقاء بالعمل 2010رة المحلية، الطبعه االولى ، دار وائل للنشر والتوزيع ،  ( د. المعاني أيمن،اإلدا35)

 (.  182( )ص  5البلدي، مرجع سابق، ) ص
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 الخاتمة

قليمية يتبين لنا من خالل دراستنا لموضوع الرقابة االدارية على  أموال البلديات ان المجالس البلدية ُتعّد من صور الالمركزية اإلدارية  اال
ن خالل وجود حيث أن البلديات  تتمتع بالشخصية االعتبارية  وباالستقالل المالي  واالداري وان االستقالل المالي لهذه البلديات يتحقق م

موازنة خاصة بها  ومنفصلة عن الموازنة العامة للدولة  وقد حاولنا في هذا البحث االحاطة بجميع جوانب موضوع الرقابة االدارية على  
 الموارد المالية  للمجالس البلدية حيث تم التركيز على الموضوعات التالية : 

 سواء كانت موارد مباشرة ذاتية او موارد خارجية  تحديد اهم الموارد المالية  للمجالس البلدية  اوال:
 رقابة الحكومة على اموال البلديات من خالل رقابة مجلس الوزراء ورقابة وزارة االدارة المحلية  ثانيا :

 النتائج  
ان االستقالل المالي الذي تتمتع به البلديات هو استقالل نسبي وليس مطلقا وهذا يؤكد خضوع البلديات لرقابة  السلطة المركزية   -1

 على االمور المالية ويؤدي في بعض االحيان الى تضييق صالحيات المجالس البلدية  
وبشكل خاص الموارد المباشرة او الذاتية مما يؤدي بهذه المجالس   معظم المجالس البلدية  تعاني من شح او قلة مواردها المالية    -2

 للجوء الى الموارد الخارجية وذلك وفقا الحكام القانون واجازة المشرع لها بذلك 
 هناك مغااله في رقابة االجهزة الحكومية  والمعاونة للحكومة على اموال البلديات  وتدخل في االختصاصات واالزدواجية كذلك . -3
 بعض البلديات في االردن تحولت من  بلديات خدماتية الى بلديات تنموية قادرة على زيادة مواردها المالية الذاتية .  -4
اعتماد بعض المجالس البلدية على عملية االقتراض بهدف تقديم خدمات للمجتمع المحلي ُيحّمل المجالس البلدية عبئا ماليا كبيرا    -5

 وائد المترتبه عليهمن خالل تسديد القرض والف 
 التوصيات  

 توسيع االستقالل المالي الممنوح  للبلديات حتى ال يؤثر او يكون سببا في قلة الموارد المالية للبلديات  -1
 الحد من سياسة التوسع في عملية االقتراض ذلك الن القروض تحمل البلديات اعباء مالية من خالل األقساط والفوائد   -2
الموارد المالية للبلديات من خالل االجهزة المعاونة للحكومة  على أن تكون هذه الرقابة من وزارة   توحيد جهة الرقابة  على  -3

 االدارة المحلية  فقط  ألنها هي صاحبة االختصاص في هذا المجال   
 د المالية للبلديات . على البلديات اعادة تأهيل الجهاز المالي  والجبائي حتى يكون قادر على ادارة االمور المالية وزيادة الموار  -4
على المجالس البلدية العمل على اقامة مشاريع تنموية تدر دخال عليها وتحقق وفرة من الموارد المالية المباشرة للمجالس البلدية   -5

 . 
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 قائمة المراجع  
 الطبعة االولى ، المكتبة .( ، االدارة المحلية ودورها في تمويل التنمية في االردن ،  2000الجمال ، حمدان ،) 

 (، المالية العامة ، الطبعة االولى ، دار صفاء للنشر والتوزيع .2009الحاج طارق ، )
 لطبعة الثانية .  ( ،  الرقابة على اعمال االدارة في الشريعة االسالمية ، ا1987الحكيم سعيد, )
 ( ,التمويل المحلي للوحدات االدارية ، المنظمة العربية للعلوم االدارية .  1985خالد الزعبي ، )

( ،االدارة المحلية وتطبيقاتها  في كل من ، االردن ، بريطانيا ، فرنسا ، مصر ، دار كلية مقارنه ،     2009الخاليلة محمد علي ، ) 
 للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .   الطبعة االولى / دار الثقافة

 (، مشكالت مختارة في ادارة البلديات ، معهد االدارة.1981رشيد احمد ، ابو شقرا عبدالرزاق ،)
 ( ، الدستور واالدارة المحلية ، دار النهضة العربية .1995زكي النجار ،)

 لنزيل للطباعة والنشر ، القاهرة .  ( تمويل التنمية المحلية ، الطبعة االولى ، ا 2009السبتي وسيلة ،) 
 ، مبادئ القانون االداري ، الكتاب االول ، دار وائل للنشر ، الطبعة االولى .    2009شطناوي علي خطار ، 

 ( ، القضاء  االداري ورقابة اعمال االدارة ,الطبعة الثانية .1961الطماوي سليمان , )
 ري ، الطبعة االولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع . ( ،  القانون االدا1998الطهراوي هاني علي  ،)

 ( المالية العامة والقانون المالي والضريبي ، الثراء للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية .   2011العلي عادل ،) 
 ( ، الوجيز في القانون االداري ، الطبعة االولى ، دار وائل للنشر والطباعة .    1998القيسي  اعان محمود  ،)

 ( القانون االداري االردني ، االفاق المشرقة ناشرون ، الطبعة الرابعة . 2012كنعان نواف ، )
 ،.   1(، وهدي الغزاوي  ، اقتصاديات المالية والعامة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، ط 2007محمد طاقة ،) 

 ( ,االدارة المحلية الطبعة االولى ،دار وائل للنشر و التوزيع 2010المعاني ايمن عودة ، )  
 الرسائل العلمية والدراسات:

 .    2، عدد  14( الموارد المالية  للهيئات المحلية ، بحث منشور بمجلة  العلوم اإلدارية   1972البناء محمود عاطف ,) 
 (، التمويل المحلي ، دراسة مقارنة بحث منشور  بموسوعة  الحكم المحلي ، الجزء االول  . 1977جالل باكير ،)

 اء بالعمل البلدي ، وزارة االدارة المحلية  .   ( ، منهجية التفتيش لالرتق2006جمال ابو عبيد ،)
، والقانون  2002( لسنة  70( ،  اسباب تعديل قانون البلديات االردني واهدافه بموجب القانون المؤقت رقم )2007الصرايره  مصلح ،) 

 ول .  العدد اال 23، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصاديه والقانونية المجلة   2003لسنة    21المؤقت رقم 
   2، العدد    4،  التمويل المحلي والتنمية ،  بحث منشور بمجلة دراسات ، السنة  2003المحيري خديجة ،

   2015( لسنة  41قانون البلديات رقم ) 
 .   2011لسمنة  13قانون البلديات رقم  

   1954( لسنة 11قانون ضريبة االبنية  واالراضي داخل مناطق البلدية رقم)  
 وتعديالته   1982( لسنة 3قم )  نظام المعارف ر 

   1999( لسنة   28قانون رخص المهن رقم ) 
   1973( لسنة  3قانون تنظيم عقود االيجار رقم )  

   2004( لسنة  47نظام اسواق الجملة للخضار والفواكه  رقم ) 
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 وتعديالته  1988( سنة 8قانون سلطة المياه رقم  )  
 2014( لسنة  8ناطق البلديات رقم ) نظام المكاره ورسوم جمع النفايات داخل م

   2009( لسنة  91نظام رسوم مواقف المركبات داخل مناطق البلدية رقم )
   1985( لسنة 21قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية بمناطق البلدية رقم ) 
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