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 الملخص 

إلى التعرف على قدرة اإلدارة العامة للمجالس المشتركة على تحقيق السياسات التي تسهل نجاحها باإلضافة إلى التعرف على   البحث الحالي  هدفي 

 .المحلية واإلقليمية نحو واقع المجالس المشتركة المؤثرة على التنمية راتيجية المتوقعة في سياسة الدمجدور االست 

توضيح المهام الرئيسية التي تقوم بها الوزارة والمحاور التي تعمل عليها من محور إدارة النفايات الصلبة، ومحور واستطتاعت الباحثة في هذا البحث  

 الحوسبة، والمحور المالي للبلديات، ومحور الخدمات والبنية التحتية، ومحور بناء القدرات المؤسسية، والمحور اإلداري.

 

 لمقدمة ا

جالس البلدية ومجالس الخدمات تعتبر الوزارة المستشار الفني والمالي واإلدراي لكافة المجالس المحلية في المملكة، كما انها تشرف على أعمال الم

  المشتركة للتأكد من أن أعمال هذه المجالس مطابقة للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها. 

أصبحت وزارة الشؤون   1976وفي عام    تحت اسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة  13/2/1965بتاريخ   تأسست وزارة االدارة المحلية

تحت اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة وذلك نظرًا إلنشاء دائرة البيئة ضمن جهازها، و في عام   1980وتغيرت التسمية عام   القروية،ة و البلدي 

  بعد استحداث وزارة البيئة أصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية. 2002

ة للمجالس البلدية في مجال تقديم الخدمات وكافة االمور التنظيمية وتنفيذ مشاريع  وتتولى الوزارة االشراف على كل ما يتصل بشؤون اإلدارة المحلي 

 التنمية المحلية وتنسيق نشاطات وخطط هذه المجالس لتكون منسجمة ومواكبة الحداث التنمية في كافة انحاء المملكة.

وتشرف من خالل اجهزتها وطواقمها على أعمال المجلس والهيئات المحلية كما تعمل الوزارة كمستشار فني ومالي واداري لكافة المجالس البلدية  

 للتأكد من مطابقة اعمالها للقوانين واالنظمة المعمول بها.

 ويمكن إجمال المهام الرئيسية للوزارة بما يلي:

 إنشاء ودعم وتطوير المجالس المحلية. ويندرج في هذا النطاق ما يلي: -1

التمويل الالزم للمشروعات الضرورية والحيوية خدمية كانت ام تنموية والتي ال تستطيع موازنات البلديات الخاصة تحمل المساعدة في توفير   •

 .تكاليفها
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لهذ • العطاءات  الفنية ووثائق  والمواصفات  التصاميم  وثائق  الجديدة ووضع  االنشاءات  بمشروعات  يتعلق  فيما  للبلديات  الفنية  المشورة  ه تقديم 

  .واالشراف على مراحل تنفيذها واالنفاق عليهاالمشروعات 

 ى.المد توجيه الميزانية لكل بلدية بحيث تكون الميزانية إدارة تنفيذية لسياسة بعيدة •

،  المشروعات التخديمية واالنمائية   دعم وتطوير األجهزة الفنية واالدارية والمالية في البلديات بالكفاءات الالزمة والقادرة على تخطيط وبرمجة  •

  .وكذلك المساعدة في توفير الكفاءات عن طريق عقد الدروات والندوات التدريبية

 .تعيين مواعيد االنتخابات البلدية وتحديد عدد اعضاء المجالس البلدية وعند الضرورة التنسيب بحل المجالس •

 .حو اسلوب العمل السليم في اداء مهامهاالرقابة على أعمال البلديات في المجاالت اإلدارية والمالية والفنية وتوجيه أجهزتها ن  •

 إعداد الدراسات الحضرية في نطاق التخطيط االقليمي وصواًل الى الوضع التنظيمي والسكني والخدمي والتنموي المرغوب.  -2

التفصيلية او تعديلها لجميع مدن وقرى إعداد المخططات الهيكلية التنظيمية للمدن والقرى والتجمعات السكانية، والمساعدة في إعداد المخططات   -3

 المملكة وإجراء المسوح والدراسات الميدانية الالزمة لذلك. 

 متابعة المشاريع والبرامج الدولية الخاصة بتطوير العمل البلدي في األردن. -4

 محلية.واخيرًا تعتبر الوزارة همزة وصل ما بين مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات االخرى وبين المجالس ال -5

 محور إدارة النفايات الصلبة:

 .تم اعداد واقرار الخطط الشمولية إلقليمي الشمال والوسط المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة ➢

 .يجري حاليًا تحديث ودراسة الجدوى االقتصادية لمكب االكيدر ➢

المالعج من روث   ➢ العضوي  السماد  تجهيز مصنع إلنتاج  الكندية  تم  الحكومة  بدعم من  المفرق(  )محافظة  الحصينيات  في مكب  الحيوانات 

    .والسويسرية وتنفيذ من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

دونم    50وإنشاء خلية هندسية مبطنة للنفايات الصلبة بمساحة   (تم إعادة وتأهيل وتطوير البنية التحتية لمكب األكيدر )شوارع ، مباني ، إنارة ➢

 .من الحكومة الكندية وبتنفيذ األمم المتحدة اإلنمائي يل بتمو 

 .تم إقرار عقد فرز وإستعادة جمع الخردوات والمواد القابلة للتدوير بالمكبات ➢

  .إستكمال أعمال الحفر إلنشاء محطة زيبار الزيتون في مكب االكيدر ➢
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 محور الحوسبة:

( مركز تحصيل لغاية 300النفاذة الواحدة( حيث تم إيصال الخدمة ل ))يتم حاليًا تنفيذ المرحلة األخيرة لمشروع تطوير ضريبة األبنية واألراضي   •

( منها وبيانات رخص المهن في  57% حيث تم ادخال بيانات المسقفات بشكل كامل وبيانات التحققات واإليجارات في )93االن وبنسبة إنجاز  

( مركزًا )بلدية،منطقة( مع نهاية  320( منها ويتم حاليًا إستكمال عملية إدخال البيانات بالتزامن مع إستكمال تجهيز مراكز الخدمة لتصبح )81)

 .تمهيدًا إلطالق جميع هذه الخدمات إلكترونيًا بداية العام القادم  31/12/2017المشروع بتاريخ 

الماليه واإلدارية للبلديات تماشيًا مع برنامج الحكوميه اإللكترونيه وبرنامج التحول اإللكتروني حيث تم    يتم حاليًا تنفيذ مشروع حوسبه األنظمه •

 . 1/2018( بلدية لغاية اآلن وجاري إستكمال جميع البلديات قبل نهاية شهر 94تزويد وتدريب وتشغيل )

( طابعه  350( جهاز حاسوب و)500لمشاريع الحوسبه حيث تم توزيع )  تم دعم البنيه التحتيه لجميع البلديات باألجهزة والمعدات الالزمهي  •

 .( بلدية36( جهاز ربط إلكتروني بين الوزارة والبلديات وتمديد شبكات حاسوب ل )100مختلفه و)

تابعه ل81تم تركيب )ي  • النهائي للمشر 12)  ـ( كاميرا )رادار سرعه( في مواقع  بلدية حيث تجري حاليًا مرحلة اإلستعالم  تمهيدًا إلطالق (  وع 

 .المشروع رسميًا قبل نهاية العام الحالي

 المحور المالي في البلديات :

 .مليون دينار  362   2017حجم الموازنة للبلديات لعام  -1

 .مليون دينار 140النفقات الرأسماليه الخدميه  -2

 :  مليون دينار 130مديونية البلديات وتبلغ  -3

 .مليون دينار 100المدن والقرى مديونية البلديات لبنك تنمية  -4

 . مليون دينار 22مديونية البلديات لىشركات الكهرباء   -5

 .مليون دينار المبالغ المستحقة للضمان االجتماعي على بلدية الزرقاء 8 -6

 . مليون دينار من اجمالي الدين المستحق على البلديات 60تم تسديد  -7

 محور الخدمات والبنيه التحتيه:

 (.، قالباتالبلديات )كابسات مة عطاءات للبلديات ومجالس الخدمات لشراء اليات لخدتم طرح  ➢
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 . 2018آليه في منتصف عام  149للبلديات وسيتم توزيع  اليه 73تسليم  تم ➢

 .2/2018 و 1حاويه سيتم توزيعها خالل شهر  8000حاويه على البلديات وهناك  2000تم توزيع  ➢

 .لف سلة نفايات لتركيبها على األعمده في البلدياتأ 20,000تم إحالة عطاء لشراء  ➢

 

 محور بناء القدرات المؤسسية :

 . دوره 104قامت الوزارة بعقد دورات تدريبية لموظفي الوزارة والبلديات في مختلف مجاالت العمل البلدي حيث تم عقد  ➢

 . ( ورشه15منتخبين في كافة محافظات المملكة حيث تم عقد )قامت الوزارة بعقد ورشات توعيه لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية ال ➢

جامعة العلوم والتكنولوجيا، جامعة الحسين بن طالل، جامعة  ( ات والتدريب مع الجامعات الرسميةتم توقيع إتفاقيات تعاون في مجال بناء القدر  ➢

 . ( ورشات8ورشات ودورات للعاملين في قطاع البلديات حيث تم عقد )( لتنفيذ قية، الجامعة األردنية األلمانية، جامعة البلقاء التطبي مؤتة

 . تم اعداد دليل خدمات الوزارة والذي يتضمن جميع اإلجراءات المتبعه للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة ➢

 . ات المملكةتمت الموافقة على تأسيس معهد التدريب لغايات تأهيل وتطوير وتدريب الكوادر البشرية في كافة بلدي  ➢

 :محور الدور التنموي للبلديات

 تم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية واإلنتاجية في البلديات: 

المناطق  بالشراكة مع القطاع الخاص )الفروع اإلنتاجية( في عدد من البلديات أدت إلى توفير فرص العمل ألبناء المجتمع المحلي في هذة   ➢

 .المزار الجنيد، الصالحيه ونايفه، المعراض، السرحان، لب ومليح، األزرق، ة،الوسطي( فرع إنتاجي وهي 17بواقع 

 .  ، سما السرحانمؤتة والمزار، السرحان ، جرش،أم الرصاص الجيزة، رحاب، بلعما، معدي، ذيبان، الجديدة، ➢

 .  موقع إلقامة فروع إنتاجية جديدة فيها  25يجري التنسيق مع وزارة العمل بخصوص عمل فروع إنتاجيه في مناطق أخرى حيث تم تزويدهم بـ   ➢

 .2017تم اقرار تمويل مطبخ انتاجي في بلدية عجلون الكبرى من برنامج البنية التحتية للمحافظات  ➢

 .2017في بلدية المفرق الكبرى من برنامج البنية التحتية للمحافظات   تم اقرار تمويل مصنع ورق وكرتون  ➢
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منطقة ضانا السياحية بتمويل من المنحة الخليجية     تراثي ومطعم ومنامة بطابع عثماني في بلدية القادسية  تم االنتهاء من تنفيذ مشروع مبنى ➢

 .الف دينار وسيتم طرح اسثماره مع القطاع الخاص 350.000بقيمة 

   . الحديثة  في البلديات التالية تم انشاء معاصر للزيتون  ➢

  ، ي، جبل بني حميدة، ايل الجديدة، الصفاو يدة ،الحسينية الجفر، حوض الديسةالمزار الجدبلديات )  8ريع محطات محروقات في  تم تنفيذ مشا ➢

 .   الحالبات

 المحور االداري:

 . 2015لسنه  41تم إقرار وصدور عشرون نظامًا بمقتضى قانون البلديات وتعديالته رقم  (1

 :تم اقرار التعديالت التالية (2

   . 2017( لسنة 3االبنية رقم )النظام المعدل لنظام  ➢

 . 2017لسنة  82تم اقرار نظام مساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية رقم  ➢

 . 2017لسنة  81تم اقرار نظام حقوق رؤساء واعضاء المجالس البلدية رقم  ➢

 تم اصدار التعليمات التالية: (3

 . 2017تعليمات انشاء الرووف لسنة  ➢

 .   4اطق السكنية وعددها التعليمات الخاصة الستعماالت المن  ➢

( على دعم وتوجيه ومساعدة البلديات للوصول إلى مؤسسات حكم محلي قادرة على القيام بمهاها  تعمل وزارة اإلدارة المحلية )وزارة الشؤون البلدية

 .وواجباتها بذاتها من خالل تقديم الدعم الفني وتوفير البرامج والمشاريع التنموية المعززة للحكم المحلي

 :ولتحقيق غاياتها تتولرى وزارة الشؤون البلدية مجموعة من المهام، وهي

 .إعداد وتنفيذ الخطط االستراتيجية المتعلقة بالوزارة ➢

 .توفير التسهيالت المختلفة للبلديات للقيام بمهامها ودعم البلديات في تحسين مستوى خدماتها ➢
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 لتنظيمي ومدى التزامها بالقوانين البلديات المالي واإلداري وااإلشراف والرقابة والتدقيق على أداء   ➢

 .واألنظمة والتعليمات، وإجراء االنتخابات البلدية في موعدها القانوني ➢

 .دعم بناء القدرات المؤسسية للقطاع بما يحقق الحاكمية الرشيدة وتعزيز الدور التنموي للبلديات ➢

 .ات ذات العالقة لتوفير التمويل الضروري لبرامج ومشاريع البلديات إدارة التحويالت المالية والتنسيق مع الجه ➢

 .وضع وتطوير وتطبيق األطر التشريعيه، اإلدارية، المالية، المؤسسية، الفاعلة لعمليات البلديات ➢

 .واإلشراف عليهادراسة مشاريع البنية التحتية للمجالس البلدية ووضع التصاميم والمواصفات الفنية ووثائق العطاءات  ➢

  توجيه موازنات المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة بما يحقق الترابط مع الخطط االستراتيجية والتنموية لها ومساعدة المجالس في  ➢

 .إعدادها ومراقبة تنفيذها وتقييمها

 .إجراء االنتخابات البلدية في موعدها ومتابعة كافة االجراءات المتعلقة بذلك ➢

 .ة في بناء القدرات المؤسسية للوزارة وبنك تنمية المدن والقرى والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركةالمساهم ➢

ظمة وحسب الخطط  التفتيش والمتابعة على أداء المجالس البلدية ماليًا وإداريًا وفنيًا وتوجيهها للقيام بمهامها لتقديم خدماتها وفقًا للقوانين واألن  ➢

 .الخاصة بها

 .ساهمة في دعم وتنمية التجمعات السكانية التي ال يوجد فيها مجالس بلديةالم ➢

 .إعداد مخططات اإلعمار االقليمية والهيكلية والتفصيلية لكافة بلديات المملكة لتحقيق التنمية المتوازنة ➢

المشتركة ووضع مشاريع القوانين واألنظمة اإلشراف والرقابة على تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بالبلديات ومجالس الخدمات   ➢

 .والتعليمات الخاصة بقطاع الشؤون البلدية

 .المساعدة في توفير التمويل الالزم للمشاريع التنموية الضرورية التي ال تستطيع موازنات المجالس البلدية توفيرها ➢

 .دعم البلديات لتمكينها من القيام بدورها التنموي  ➢

 % من موازنة المحافظات نحو التنمية 40يدعو إلى االستفادة "بعناية" من توجيه وزير اإلدارة المحلية 

الفرصة للشباب   ، وإتاحةتوفير فرص عمل إضافية بالمحافظة  تساهم ميزانية المحافظة للتنمية المحلية في إقامة مشاريع تنموية واستثمارية تهدف إلى

 المرأة لتكون شريكة في العمل وفي التأسيس والتنفيذ. واستدامة هذه المشاريع. ، باإلضافة إلى تمكين للحصول على وظائف
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، يها وفقا لقانون االدارة المحليةان الحكومة حريصة على تمكين مجالس المحافظات والبلديات لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة ال  ة غلى هذاواضاف

، الفتا الى منوهًا إلى أن هذا هو المحور األساسي لتعزيز مبدأ الالمركزية ومختلف مناطق البلدياتالمديريات لقيادة التنمية المحلية في المحافظات و 

 في المملكة. 

حافظات( من واعتبر أعضاء مجالس المحافظات من العقبة أن تفويض صالحيات الوزراء واألمناء العامين للمديرين التنفيذيين في الميدان )في الم

 وهذا سيمكن مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية من وضع خطط عملية. والبرامج وإقامة المشاريع القابلة للتنفيذ. ، أولويات مجلس الوزراء

ت  للعدالة في  التنموية والخدميةوشدد وزير اإلدارة المحلية على ضرورة مراعاة مجالس المحافظات  اللحظة األولى وزيع المشاريع  أنه منذ  ، مؤكدًا 

الخدمات. األولوية األولى ، وبالتالي تحقيق العدالة في التنمية و ية كاملة عن كافة مناطق المحافظةالمجالس أصبحت مسؤولة مسؤولالنتخاب هذه  

 ، من خالل تحديد االحتياجات وتحديد األولويات.أمامهم

ها تعديل التشريعات إذا كان ذلك الزما، والتي حرص الوزارة على دعم ومساندة مجالس المحافظات من خالل القرارات واإلجراءات، وبما في   وايضا

ثة تساعد على التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حسب مقتضيات الحال والحاجة إليها، موضحا بأن تجربة الالمركزية في األردن ما زالت حدي 

ة لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب  وتحتاج ألكثر من دورة لتعميقها، األمر الذي يتطلب أهمية تعزيز وترسيخ وإنجاح هذه التجرب 

 .القانون 

المجالس  إلى أن قانون اإلدارة المحلية يساعد المجالس المنتخبة في العمل التكاملي مع المجالس البلدية في المحافظات، خاصة ما يتعّلق بتمكين  

 .لمواطنينالبلدية أيضًا من إقامة مشاريع تنموية وخدمية ستنعكس دون شك على ا

واآلليات وبين أن الوزارة ستقوم مقترحات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والعمل على معالجتها من جهة، ورفدها باحتياجاتها من الكوادر المؤهلة  

 .حتى تتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه من جهة ثانية

وقدم مجلس    ٪30الفئتين الثانية والثالثة من خالل زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات بنحو  إن الوزارة حرصت على دعم البلديات خاصة بلديات  

مع   2022موظفات وسيارة موديل    3الخدمات المشتركة للمحافظة دعما لمجلس المحافظة بتوفير الخبرات والكفاءات وأبرزها مهندس مياه وبيئة و

 .سائق
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س المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المجلس، ووجه فورًا إلى العمل على دراستها ومعالجتها، موضحًا إلى أبرز المحاور التي يعمل عليها مجل

ارية والمالية في هذا المجال بأنه تم عقد لقاءات تعريفية لمجالس المحافظات في أقاليم المملكة الثالثة، بهدف تمكين هذه المجالس من اإلجراءات اإلد

 .التي تحتاجها

   :المحلية اإلدارة في للمجالس المتقاطعة الرئيسية المهام

مســندة لجميــع المجالــس )مجلــس المحافظــة، المجلــس التنفيــذي،    تتلخــص المهــام الرئيســية بأربعــة مهــام تعتبــر متقاطعــة وهــي باألســاس مهمــات

   ــي قانــون البلديــات وقانــون الالمركزيــة، وهــي تتمثــل بالتالــي:المحلــي( وذلــك مــا ورد ف  المجلــس البلــدي، المجلــس

 التخطيط االستراتيجي والتنموي:

 :وردت هذه المهمة وفقا للقوانين كما يلي

   2015/41 من قانون البلديات 2015/49  قانون الالمركزية

 المحلي المجلس  المجلس البلدي  مجلس المحافظة  المجلس التنفيذي

المهمة  كانت   حيث 

مهام من   األولى 

التنفيذي  المجلس 

 5 حسب المادة 

المهمة   كذلك 

مهام من   األولى 

المحافظة   مجلس 

 8 حسب المادة

كانت البلدي   المجلس 

حسب  الثانية   المهمة 

قانون   المادة   من 

 البلديات 2015/41 .

المحلي  المجلس   مهام 

الثانية المهمة   كانت 

 6 )ب( حسب المادة

 :موازنةال

 :وردت هذه المهمة وفقا للقوانين كما يلي

 2015/41 من قانون البلديات 2015/49 قانون الالمركزية

 المجلس المحلي  المجلس البلدي  مجلس المحافظة  المجلس التنفيذي
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الثالثة المهمة   كانت 

المجلس  مهام   من 

 5ق  المادة  التنفيذي حسب

االثانية  المهمة 

مهام من   والثالثة 

المحافظة   مجلس 

 8 حسب المادة 

المجلس  في   وكذلك 

المهمة كانت   البلدي 

 األولى حسب المادة 

المجلس  مهام   في 

المهمة كانت   المحلي 

 6)ر( حسب المادة

 الخاتمة  

محلية وفق نصوص الوحدات ال، وتحديد العالقات بين  واالطالع على اإلصالحات المطلوبةتعزيز أداء المجالس المشتركة من خالل مراجعة أنظمتها  

، وإنشاء وحدة  المساهمة في تطبيق اإلستراتيجية  ، وإعطاء دور أكبر للمختصين في المجالين العلمي واالجتماعي. العلوم لمزيد منالدستور والقانون 

الل تخطيط شامل مع مراعاة الموارد  ، وإجراء تخطيط مادي يغطي المجتمعات المشتركة من خلوبة من خالل تطبيق اإلستراتيجيةإدارة األزمات المط

، وتزويد المشترك مجالس مع فرق مدربة قادرة على التعامل مع اإلحصائيات المختلفة التي ا يتعلق بأشكال الخدمات المختلفةفي هذا المجال فيم

لعام من خالل تطوير حملة إعالمية وتوعوية وطنية ، ورفع الوعي ااسات المقترحة لدعم االستراتيجية، وتنفيذ السي م في التنمية المحلية واإلقليميةتساه

حكم المحلي  للتواصل  ، وتفعيل دور العالقات العامة في قطاعات الرك بين الهيئات المحلية المجاورةتركز على أهمية التعاون والترويج. العمل المشت 

 .الستراتيجية التي تركز على الكفاءة، وإبراز التعاون والتكامل األساسي بين جميع المشاركين في تنفيذ امع الجماهير

 

 المصادر والمراجع 

، /https://portal.jordan.gov.joوزارة اإلدارة المحلية، مهام الوزارة المحلية، الموقع الرسمي للحكومة اإللكترونية، عبر الرابط اإللكتروني التالي:  

 صباحًا.  11:00، الساعة: 2022- 9-22تمت الزيارة في تاريخ:  

(. استراتيجية المجالس المشتركة في الضفة الغربية وعالقتها بالتنمية المحلية واإلقليمية )آفاق وتحديات( 2011نضال مصطفى محمد كوع. )

(Doctoral dissertation, AL-Quds University). 

 . 124-114.ص 2(: "الالمركزية اإلدارية ومساهمتها في التنميـة المحليـة". مجلة سبها 2007ولد حمدون،ي. )مارس،  

المطلب غانم )المحرر(، المؤتمر العربي  (: التمويل والموازنات المحلية كيفية تنميـة المـوارد الذاتيـة للوحـدات المحلية. في: عبد 2004غانم، ع.)

 . 80-51. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة. ص ص2004أيار  5-3الثـاني اإلدارة المحليـة فـي القاهرة، 
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التالي: الرابط  البلدية(، جو أوفيشال، عبر  المحلية )الشؤون  تاريخ:  /https://www.joofficial.com  وزارة اإلدارة  - 09- 23، تمت الزيارة في 

 مساءًا.  05:12، الساعة: 2022

% من موازنة المحافظات نحو التنمية، لقاء منشور على 40(، وزير اإلدارة المحلية يدعو إلى االستفادة "بعناية" من توجيه  ٢٠٢٢توفيق كريشان، )

 مساءًا.  03:  07، الساعة: 2022- 09-23، تمت الزيارة بتاريخ:  /https://www.almamlakatv.comموقع المملكة، على الرابط التالي: 

 األولى.(، المهام والمسؤوليات لعمل مجالس المحافظات والبلدية والمحلية في األردن، الطبعة ٢٠١٥دليل ارشادي ألعضاء وعضوات المجالس، )
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