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 : الملخص

التنمية المحلية للمجتمعات. عادة  تعاني المجتمعات النامية من عدم وجود استراتيجيات فاعلة للتعامل مع المشكالت المختلفة التي تعيق  
التقدم  لها بطبيعة  للخدمات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وملزمة بسياسات غير عقالنية ال عالقة  التوفير الحقيقي  إلى  ما تفتقر 

وهذا ما يهدف له البحث الحالي وهو توضيح   المذهل الذي أحرزته بعض البلدان المتقدمة ؛ ترقيات على مستوى المدينة لمجتمع عظيم.
 مجلس الخدمات المشتركة ودورها في تنمية المجتمع المحلي األردني.

  :المقدمة

بدأت الحياة تتطور في المدن والحواضر األردنية وفي القرى، وأزداد منسوب التعليم مما انعكس ذلك على مستوى اإلدارة المحلية في  
، فاتبع األردن نظاًما 1952الذي استدعى إصدار قوانين جديدة تنظم اإلدارة المحلية استنادا إلى دستور    جميع مناطق المملكة األمر

 للمجتمعات المحلية يتكون من ثالث أنظمة هي نظام المحافظات ونظام البلديات ونظام إدارة القرى.

المج القروية في األردن بأنها تجربة فريدة ورغم أن  المجالس  البلديات عام  وتتمثل تجربة  لم تعد موجودة قبل قرار دمج  القروية  الس 
من   1954( لعام  5، إال أنها أسهمت في تطوير البنى اإلدارية، حيث كان المجلس القروي يتكون حسب قانون إدارة القرى رقم )2001

طبيعي أن العدد الفعلي يتحدد في  عدد من األشخاص ال يقل عن ثالثة وال يزيد عن اثني عشر حسب ما يقرره الحاكم اإلداري. ومن ال
  ضوء عدد السكان والتركيبة االجتماعية لسكان القرية، فكلما تنوعت العشائر والفئات العرقية والدينية ازداد عدد األعضاء الذين يمثلون 

 هذه الفئات.

وبالطر  القرية مرة كل ثالث سنوات  منطقة  في  المقيمين  األشخاص  القروي من  المجلس  أعضاء  المتصرف وينتخب  يقررها  التي  يقة 
وباإلضافة إلى أعضاء المجلس القروي المختارين، هناك عدد من المخاتير الذين يعدون أعضاء في مجلس القرية والذين يجري انتخابهم 

التي يض التعليمات  بموجب  االنتخاب  يجري  أن  على  الثامنة عشرة،  أعمارهم  وتتجاوز  القرية  في  عادة  القاطنين  الذكور  قبل  عها من 
 المتصرف بموافقة وزير الداخلية. 

ابتداء من العدوان الثالثي على السويس   1956وعلى صعيد البلديات ورغم الظروف السياسية المضطربة التي مر بها األردن في عام  
ترة الوجه الديمقراطي وتطبيق األحكام العرفية في األردن فإن تجربة البلديات قد استمرت. وكانت البلديات خالل هذه الف  1967وحرب عام  

على أن "الشؤون البلدية   1952من الدستور األردني عام    121الوحيد لألردن في فترة غياب الديمقراطية النيابية، وقد نصت المادة  
يتولى  على أنه   1955لسنة  29والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفًقا لقوانين خاصة". كما جاء في قانون البلديات رقم  
من قانون البلديات نفسه على    2إدارة شؤون البلدة مجلس بلدي ينتخب أعضاؤه انتخاًبا مباشًرا وفق أحكام القانون، وقد جاء في المادة  

أن البلدية "مؤسسة أهلية ذات استقالل مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها بمقتضى أحكام هذا القانون وللوزير بناء على  
 ية من المجلس وتنسيب من المتصرف تغيير تلك الحدود وتوسعتها. توص
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 مشكلة البحث

مشكلة المجالس المحلية ليست في انتخابها أو تعيينها ، وبينما ال نقلل من أهمية الديمقراطية على المستوى المحلي، تكمن المشكلة في  
المحلي. نقص. والثاني هو   الحكم  المحافظات وخبراء  الوقت ضعف كوادر  التعرف على نقاط الضعف واالنحرافات وتصحيحها في 

يز  المناسب وتقوية نقاط القوة. باإلضافة إلى وجود موظفين لديهم القدرة والحافز والخبرة للقيام باألعمال واالنتماء للوطن ، وإدارة تتم
 يجابية تجاه خدماتهم. سترى تغيير في المستوى.بالكفاءة والعدالة ، ستنخفض المشاكل اإلدارية تدريجيًا وسيكون المواطنون أكثر إ

 الدراسات السابقة

مجالس الخدمات المشتركة والبلديات ودورها في خدمة المجتمع المحلي: تعاني المجتمعات النامية من   (،2022دراسة، ليلى محيالن )
المجتمع وأهم تلك العراقيل التي يواجهها الفرد غياب سياسات ناجعة تعمل على معالجة مختلف المشاكل التي تعيق التنمية المحلية في  

في المجتمعات النامية هي غياب إدارة فاعلة يمكنها أن تغير من نمط الحياة وأساليب العيش حيث تساهم هذه اإلدارة ذات الكفاءة و 
الفعلية للخدمات اإلجتماعية   الجودة إن وجدت في ترقية المستوى الحضري لمثل هذه المجتمعات التي تفتقد في العادة إلى الممارسة

 واإلقتصادية والثقافية وترزح تحت إنارة سياسات غير راشدة ال توائم طبيعة التقدم المذهل الذي بلغته بعض الدول المجاورة في الغرب.

االهتمام المتزايد وزارة اإلدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة ودورها في خدمة المجتمع المحلي:    (، 2022دراسة، روال الصعوب )
بمجال اإلدارة بأحد الموضوعات المهمة التي تمثل قلب ومحور اإلدارة العامة في عصرنا ، وهو نهج الحوكمة على مستوى المؤسسات 
العامة، حتى أصبح أداة لخدمة االقتصاد و المجتمع معا. في ضوء التحوالت االقتصادية والسياسية، حيث تم عرض الموضوع ومعالجته 

ل علمي ، حيث اشتمل البحث على مراجعة لمنهج الحوكمة وأبعاده وأهميته، وتحليل العوامل المؤثرة في دعم وتطوير نظام اإلدارة بشك
 المحلية في األردن. 

 مجلس الخدمات المشتركة وأعمال النظافة: 

أن مجلس الخدمات يولي السالمه العامة والبيئة جل اهتمامه  ويعتبر رديفا لبلدية األغوار الجنوبية  ويسعى جاهدا الى تقديم افضل  
 الخدمات للمواطنين.  

اللواء وازا النظافة الشاملة في عدد من مناطق  العديد من حمالت  قد نفذ  الجنوبية  الخدمات المشتركة في األغوار  لة  كما أن مجلس 
 االنقاض والحجارة  المتراكمة من جوانب الطرق الرئيسية والفرعية  باالضافة الى اطالق حمالت نظافة لوادي النميرة بالتعاون مع مديرية 

 بيئية الكرك وعدد من الهيئات التطوعية.  

تقديم الخدمة لكافة مناطق اللواء    ويعتبر لواء األغوار الجنوبية من اطول االلوية على مستوى المملكة اال انه يعمل مجلس الخدمات
 الف نسمة.   ٧٠كيلو من مصب الموجب شماال وحتى الغوبية جنوبا  ويقدم الخدمات لقرابة  ١٠٠الممتدة على طول حوالي 

واالغوار البحر وبين بانه يوجد خطة عمل للمجلس تهدف الى تامين حاويات للنفايات  توضع على جانبي الطريق العام األغوار العقبة 
 الميت ومداخل األودية  من اجل المحافظة على البيئة وكذلك تغير سلوك المواطنين اتجاة البيئة والمحافظة عليها. 
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 توجيهات اإلدارة المحلية بتنمية المجتمعات المحلية 

عمل مكّثف وشامل ومتكامل إلدامة    وجهت وزارة اإلدارة المحلية البلديات ومجالس الخدمات الُمشتركة في المملكة إلى وضع برنامج
الُمتنزهات والحدائق العامة والغابات والمناطق  أعمال النظافة خالل عطلة عيد الفطر السعيد، التي ستشهد كثافة في مرتادي وزّوار 

 السياحية واألثرية، األمر الذي سيؤدي إلى تراكم النفايات وتكّدسها في تلك المواقع. 

وجهته إلى رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة  بأن يشرفوا شخصيًا على برنامج العمل، وتكليف وطلبت الوزارة في تعميم  
ألهمية المدراء والمسؤولين والُمختصين بالمتابعة اليومية ِلِفرق عمل النظافة العاملة في الميدان، قبل وخالل عطلة وبعد عطلة العيد، نظرًا  

 .إدامة عمل النظافة في هذه الفترة

كما طلبت من البلديات والمجالس أن يتضّمن برنامج العمل أيضًا إزالة األعشاب ضمن المناطق الحضرية والسكنية والساحات العامة  
وجوانب الُطرق الداخلية والخارجية والُجزر الوسطية واألطاريف، إلبرازها بالشكل الالئق والمحافظة على نظافتها، إلى جانب الحد من 

 ق فيها، والتي قد تصل إلى الغابات والمحميات الطبيعية.اشتعال الحرائ

د في  وتضّمن التعميم الطلب من البلديات والمجالس االهتمام أيضًا بنظافة المقابر والعناية بها وإزالة األعشاب الموجودة فيها، والتي تزدا
 عطلة العيد أعداد زوارها كذلك. 

والزّوار والسياح التعاون مع كوادر البلديات ومجالس الخدمات الُمشتركة بعدم اإللقاء العشوائي وتمّنت وزارة اإلدارة المحلية على المواطنين  
للنفايات في هذه المناطق، والتأكد من تجميعها في أكياس خاصة ووضعها في األماكن المخصصة للنفايات، مؤكدة بأن هذه البلديات 

 مال ونظافة المدن والقرى واألرياف والبوادي.والمجالس تحتاج إلى تعاون الجميع في المحافظة على ج

 المسؤولية االجتماعية للشركات شراكة في التنمية 

من المتفق عليه أن القطاع الخاص يؤدي دورًا محوريًا في االقتصاد االردني ويساهم بشكل فاعل في تحقيق مكتسبات تنموية على  
ي تحقيق التنمية وتوليد فرص العمل خالل السنوات االخيرة بفعل سياسات مختلف االصعدة ،وقد ازدادت أهمية القطاع الخاص ودوره ف

 التخاصية واالنفتاح على االقتصادات العالمية وتقلص دور الدولة في النشاط االقتصادي. 

خارجية، ولكن ومع وتبعًا لذلك فقد تعاظمت الدعوات الى ضرورة توفير البيئة المناسبة لتحفيز االستثمارات المحلية وجذب االستثمارات ال
التأكيد على سالمة هذا النهج يجب ان ال ننسى بان الشركات ومؤسسات االعمال المختلفة يترتب عليها واجبات والتزامات تجاه العديد 

أ توفر عائدًا مناسبًا الستثماراتهم وجهودهم، كما  ان  لها  بد  فال  العمل  المساهمين وأصحاب  تجاه  أواًل مسؤولة  فهي  االطراف،  ن  من 
مسؤوليتها تشمل العاملين فيها من حيث توفير الرواتب المناسبة وبيئة العمل المالئمة مع الحفاظ على سالمتهم وصحتهم المهنية والتأكد 

 من رفع مستواهم المهني بشكل مستمر. 

كلفة ممكنة، أضافة لذلك ناهيك عن أن مؤسسات االعمال تتحمل مسؤولية تجاه المستهلكين عبر توفير منتجات ذات جودة عالية وباقل  
هناك مسؤولية تجاه الحكومة تتمثل في االلتزام بمراعاة التشريعات ذات العالقة بما في ذلك دفع ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم 

 وااللتزام بمعايير النزاهة والمساهمة في تعزيز الممارسات الفضلى. 
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وير وتنمية المجتمع الذي تعمل في فضائه سواًء من حيث الحفاظ على  وال ننسى أيضًا مساهمة الشركات ومؤسسات االعمال في تط
أننا سوف نتناول  اليها، اال  المشار  المجاالت  المسؤولية االجتماعية تشمل مختلف  البيئة والتأكد من استدامة االعمال، وال شك بان 

 بالتحديد ما يتعلق بتطوير وتنمية المجتمع.

رية والتعريفات المتعددة يمكن القول أن مفهوم مسؤولية الشركات ومؤسسات االعمال تجاه المجتمع  بعيدًا عن الخوض في المفاهيم النظ
يتمحور حول ايجاد توازن بين مختلف االطراف والشركاء الذين يتأثرون بالنشاطات االقتصادية، وبحيث ال يتم التركيز على تحقيق  

كافي لالعمال التي تحقق مصلحة المجتمع ، خاصة وأن ذلك أصبح في كثير من  االرباح فقط وانما ايضًا ال بد من ايالء االهتمام ال
 االحيان متطلبًا أوليًا للسماح لمؤسسات االعمال بممارسة أعمالها.

القيًا كما ان االنشطة االجتماعية كثيرًا ما تستخدم لتقييم مستوى أداء الشركات ، وبالرغم من أن هذا المفهوم يرتبط عادة بكونه التزامًا أخ
من الشركات بالمساهمة في تنمية المجتمعات ،اال انه ال يمكن ان يتم النظر له كاطار لالعمال الخيرية فقط، فالمسؤولية االجتماعية  
 تحمل في طياتها أبعادًا أعمق ، واثرها يمكن ان يشكل فارقًا في حياة المجتمعات فهي في النهاية ليست ترفًا أو دعاية تجارية بل ال بد

 ها من تعاضد العديد من الجهات ليمكن بالتالي ان نجني االثر االيجابي الذي يمكن تحقيقه.ل

 الحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات 

عممت وزارة اإلدارة المحلية على البلديات والمجالس المشتركة، تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات 
 وتعديالته. 2007لسنة   108/ب( من نظام موظفي البلديات رقم 15الصادر استنادا ألحكام المادة )  2022شتركة لسنة الم

وبحسب التعليمات الجديدة التي أكدتها بلدية جرش الكبرى، فإنها "وضعت نظاما قابال للقياس وحدد حساب قيمة المكافأة وفق معايير 
% التزام بالدوام  20% على اإلنتاجية و50معايير وهي    4ربط المكافأة بمستوى اإلنجاز واألداء وفق  محددة، وحدد حساب قيمة المكافأة و 

 % االلتزام بتعليمات البلدية".15% استغالل أوقات الدوام بالعمل و15الرسمي و

ثلث األول من فترة التجربة، وحددت التعليمات، شروط منح الموظف الجديد للمكافآت حيث "ال تمنح المكافأة للموظف الجديد خالل ال
% من المكافأة بعد انتهاء الثلث 75% منها بعد انتهاء الثلث األول من الفترة وبما ال يتجاوز  50ويمنح نسبة من المكافأة بما ال يتجاوز  

 % كحد أعلى بعد انتهاء فترة التجربة".100الثاني من فترة التجربة، و

للمكافآت، حيث ال تمنح المكافأة في حال إيقاف الموظف عن العمل بقرار من المرجع   وكذلك، حددت التعليمات "عدم منح الموظف
 المختص إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة بإعادته إلى عمله، وال تمنح المكافأة للموظف في حال حصوله على عقوبة". 

 وتاليا نص التعليمات: 

/ ب(    15الصادرة استنادا ألحكام المادة )   2022جالس الخدمات المشتركة لسنة  تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات وم
 وتعديالته. 2007لسنة  108من نظام موظفي البلديات رقم 
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 (: 1المادة )

( ويعمل بها اعتبارًا 2022تسمى هذه التعليمات )تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة  
 . 1/ 2022/2من تاريخ 

 (: 2المادة )

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 الوزير: وزير اإلدارة المحلية 

 األمين العام: األمين العام لوزارة اإلدارة المحلية 

 لجنة البلدية أو مجلس الخدمات المشتركة المشكل وفقًا ألحكام قانون اإلدارة المحلية حسب مقتضى الحال.المجلس: المجلس البلدي أو  

 اللجنة: لجنة المكافآت والحوافز المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. 

التي يشغلها وال يشمل العالوات الراتب األساسي: الراتب األساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة  
 والمخصصات من أي نوع كانت. 

 الراتب األساسي اإلجمالي: الراتب األساسي مضافًا إليه عالوة غالء المعيشة. 

المكافآت والحوافز: بدل معنوي أو مادي سواء كان نقدا و / أو تقدما وظيفيا يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و 
لوك و / أو عمل متميز أو أداء أعمال خالل أوقات الدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين أو س   /

 صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.

 (: 3المادة )

ائف البلدية المصدق وال يشمل الموظفين تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيالت الوظ
 العاملين بالعقود الشاملة واألجور اليومية.

 ( 4المادة )

إلى مجلس  البلدية ومجلسها ورئيسها  مفهوم  ينصرف  المشتركة  الخدمات  على موظفي مجالس  التعليمات  هذه  أحكام  تطبيق  لغايات 
 ها في هذه التعليمات لغايات منح المكافآت والحوافز لهم.الخدمات المشتركة ورئيسها وتتبع اآللية ذاتها المنصوص علي
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 ( 5المادة )

تصرف هذه المكافآت والحوافز بقرار من األمين العام أو من يفوضه بذلك بناء على تنسيب من المجلس المستند إلى توصية من   -أ
 اللجنة وتحجب بالطريقة ذاتها إذا انتفت األسباب الموجبة لمنحها.

مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة لألمين العام أو المفوض بذلك إيقاف صرف أي من المكافآت والحوافز في حال    على الرغم   -ب
 تبين له انتفاء األسباب الموجبة لمنحها أو بسبب نفاد المخصصات.

 (: 6المادة )

 يشترط لمنح المكافأة ما يلي:

منح المكافآت للموظفين في الموازنة والتي يجب ان ال تتجاوز ما نسبته أن يتم اإلنفاق من المخصصات المرصودة لغايات    - 1  -أ
 % من إجمالي رواتب الموظفين وعالواتهم.15

ال يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات، وأي مبلغ يتم صرفه زيادة على المبالغ المرصودة للمكافآت   -2
راتب وعالوات ومكافآت المدير التنفيذي )إن وجد( أو الموظف المعنى بصرفها في حال عدم وجود مدير   في الموازنة سيتم استردادها من 

 تنفيذي. 

 أن تراعى معايير االستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعليا مع ضرورة األخذ بما يلي: -ب

لمرفق بهذه التعليمات وفقا لآللية المشار إليها في الفقرة )و( من أن ترتبط المكافأة بمستوى اإلنجاز واألداء وفق النموذج المعتمد ا  -1
 هذه المادة. 

 ال تمنح المكافأة للموظف المجاز بدون راتب أو حاصل على إجازة دراسية أو المنتدب أو المكلف أو المعار للغير. -2

 ل متصلة أو متقطعة في الشهر.أيام عم  10يمنح الموظف نصف المكافأة المستحقة في حال كانت إجازته أكثر من  -3

 ال تمنح المكافأة للموظف الجديد خالل الثلث األول من فترة التجربة، ويمنح نسبة من المكافأة كما يلي: -4

 % من المكافأة بعد انتهاء الثلث األول من فترة التجربة.50بما ال يتجاوز 

 كحد أعلى بعد انتهاء فترة التجربة 100الثاني من فترة التجربة % من المكافأة بعد انتهاء الثلث 75بما ال يتجاوز 

ال تمنح المكافأة في حال إيقاف الموظف عن العمل بقرار من المرجع المختص إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة بإعادته   -5
 إلى عمله. 

 ال تمنح المكافأة للموظف في حال حصوله على عقوبة وكما يلي:  -6

http://www.ajsp.net/


   
   

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

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

1108 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 % من المكافأة عن الموظف لمدة شهر.50يه تحجب عقوبة التنب

 عقوبة اإلنذار تحجب المكافأة عن الموظف لمدة شهرين. 

 أشهر.  3عقوبة الحسم من الراتب األساسي تحجب المكافأة عن الموظف لمدة 

 أشهر.  6عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة تحجب المكافأة عن الموظف لمدة 

 أشهر.  9سنوات تحجب المكافأة عن الموظف لمدة  3الزيادة السنوية لمدة عقوبة حجب 

 سنوات تحجب المكافأة عن الموظف لمدة سنة كاملة. 5عقوبة حجب الزيادة السنوية لمدة 

نية أو  أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يسهم في تطوير اإلجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آ  -ج
 مستقبلية على البلدية. 

 أن تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد إلنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة.  -د

 عدم منح المكافأة ألي عمل يتقاضى الموظف عليه أي عالوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر. -ه

يقدم الموظف أو فريق العمل تقريرا مفصال عن طبيعة العمل أو المهمة ونسب إنجازها وأوقاتها يعتمد من قبل الرئيس المباشر أن    -و
بهذه  المرفق  للنموذج  تنفيذي وفقا  بذلك في حال عدم وجود مدير  يفوضه  أو من  للرئيس  أو ترفع  )إن وجد(  التنفيذي  للمدير  ويرفع 

 التعليمات. 

 (: 7المادة )

 تشكل في البلدية لجنة تسمى )لجنة المكافآت والحوافز( برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من:  -أ

 المدير التنفيذي إن وجد.  -1

 المدير المالي أو رئيس القسم المالي في حال عدم وجود مدير مالي. -2

 ظفين. مدير شؤون الموظفين أو رئيس قسم شؤون الموظفين في حال عدم وجود مدير لشؤون المو  -3

( من الفقرة )أ( من هذه المادة مقررًا للجنة يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاتها، 3ب. يعتبر عضو اللجنة المنصوص عليه في البند )
 وتدوين محاضر جلساتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. 

 ج. تتولى اللجنة المهام

 والصالحيات التالية:
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تقييم األعمال واألبحاث والدراسات المنجزة من قبل الموظفين وفرق العمل والوحدات اإلدارية المختلفة، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت   -1
 والحوافز وفق أحكام هذه التعليمات.

 تحديد نوعية المكافآت والحوافز التي يراها مناسبة وفقا ألحكام هذه التعليمات. -2

 تعانة بذوي الخبرة واالختصاص.د. يجوز للجنة االس

 ه. تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها باإلجماع. 

 ( 8المادة )

مع مراعاة ما ورد في أحكام هذه التعليمات على البلدية أخذ موافقة الوزير على أي مكافأة أو حافز يصرف لموظفي البلدية من المنح 
 كانت. التي ترد إليها من أي جهة

 (: 9المادة )

دينارا لكل منهم تصرف   35( من هذه التعليمات يصرف لموظفي البلدية مكافأة شهرية ثابتة بواقع  5أ. على الرغم مما ورد في المادة )
 ( من هذه التعليمات. 6من المخصصات المرصودة للمكافآت الواردة في المادة )

يمات، تمنح المبالغ المتبقية من المخصصات المرصودة كمكافآت لموظفي البلدية  ( من هذه التعل5ب. مع مراعاة ما ورد في المادة )
نسبة   وفقا للحاالت الواردة في الجدول التالي وبالمقدار المحدد لقيمة أو نسبة المكافأة الواردة فيه وال يجوز الجمع بين المكافآت المبلغ/

 اب:المكافأة المذكورة أدناه عن العمل ذاته مهما كانت األسب

الموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسميا بإنجاز عمل معين أو مهمة محدودة خارج أوقات الدوام الرسمي في البلدية وينطبق على 
 من هذه التعليمات.  6العمل أو المهمة الشروط الواردة في الفقرة )ج( من المادة  

 دور البلديات في تعزيز التنمية المحلية

الوزراء ووزير اإلدارة المحلية، حرص الوزارة على توجيه البلديات في المملكة نحو تعزيز التنمية المحلية في مناطقها أكد نائب رئيس  
 المختلفة.

وقال خالل جولة ميدانية قام بها، إلى بلديات محافظة الكرك، إن تعزيز التنمية يكون من خالل إقامة مشاريع استثمارية وتنموية مدرة  
ة مع القطاع الخاص، تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، إلى جانب توسيع أنواع الخدمات التي تقدمها المجالس للدخل بالشراك

 البلدية للمواطنين. 

ث وبين أيضًا أهمية استثمار المرحلة الحالية إلعداد موازنات البلديات للعام المقبل، لوضع الخطط والبرامج التنموية مع التركيز على بح
ت إقامة مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة بالشراكة أيضا مع مجاال
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القطاع الخاص، ألن المجالس البلدية هي األقدر على معرفة احتياجات المواطنين وتصنيفها حسب األولويات، ووضع الخطط والبرامج 
 لتنفيذها. 

ظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متماثلة، أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع كلفة  واضاف ان مع
صيانة اآلليات خاصة اآلليات المستعملة، وارتفاع فاتورة الطاقة، إلى جانب االستثمارات الفاشلة غير المدروسة، وبعض قضايا التنظيم 

( مليون دينار، في حين أن للبلديات ديونا لم يتم تحصيلها 350لضرورية، مما رفع مديونية البلديات إلى حوالي )واالستمالكات غير ا
 ( مليون دينار.320تقدر بحوالي ) 

في ذات ولفت إلى أن وزارة اإلدارة المحلية لن توافق على شراء اآلليات المستعملة بسبب تعطلها الدائم وارتفاع فاتورة صيانتها السنوية، و 
الوقت عدم قبول أي تبرعات آليات من قبل أي جهة دولية مانحة سواء كانت هذه اآلليات مستعملة أو ال يوجد لها وكيل معتمد في  
المواطنين  التخفيف على  في  قرارات وإجراءات تساعد  اتخاذ  البلدية  المجالس  الغيار، طالبا من  الصيانة وتوفير قطع  لغايات  األردن 

ديات من خالل تقسيط االلتزامات عليهم، ألن ذلك سيساعد في تخفيض حجم مديونية البلديات على المواطنين، كما أنه  المديونين للبل
سيساعد البلديات على استرداد حقوقها، وسيمكنها أيضا من تسديد مديونيتها، وبالتالي سينعكس ذلك على تحسين الخدمات التي تقدمها 

 ة مدرة للدخل. للمواطنين، وإقامة مشروعات تنموي

بالمئة من موازناتها السنوية من خالل إقامة  20و  15وأكد أن الوزارة بصدد مساعدة البلديات لتخفيف فاتورة الكهرباء والتي تتراوح بين 
نك  ( مليون يورو بالشراكة مناصفة بين ب90مشروع وطني رائد لتوليد الطاقة الكهربائية بواسطة الخاليا الشمسية، حيث تم تخصيص )

 االستثمار األوروبي وبنك تنمية المدن والقرى، إلقامة مزارع للخاليا الشمسية، ما سيعمل على تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية للبلديات،
وتوجيه مثل هذه النفقات مستقبال إلقامة مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على البلديات وخدماتها، وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب 

 .والمرأة 

البلدية   مناطق  تشمل جميع  أن  على  واألولويات،  االحتياجات  بعدالة وحسب  للمواطنين  البلدية  الخدمات  تقديم  أهمية  الوزير  وأوضح 
والمحافظة، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة لمختلف المناطق، مؤكدا أن الوزارة حرصت أيضا على دعم البلديات خاصة  

 بالمئة أحيانا. 30الثالثة من خالل زيادة حصة عوائد المحروقات للبلديات التي تصل إلى حوالي بلديات الفئتين الثانية و 

 ولفت كريشان الى أن نظام صندوق االدخار لموظفي البلديات ونظام مكافأة نهاية الخدمة في المراحل النهائية.
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 :المصادر والمراجع

(، مجلس الخدمات المشتركة يطلق حمالت نظافة لألحياء والمواقع السياحية، مقالة منشورة على موقع جهينة ٢٠٢٢األغوار الجنوبية، )
، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١- ٠٥، تمت الزيارة بتاريخ:  https://johinanews.com/article/195228نيوز عبر الرابط اإللكتروني التالي:  

 مساءًا.  ٠٤:٠٢

(، اسهامات القطاع الخاص بتنمية المجتمعات المحلية دون الطموح، مقالة منشورة عبر الرابط اإللكتروني التالي:  ٢٠١٧نسيم عنيزات، )
ustour.comhttps://www.add :مساءًا. ٠٥:٥٦، الساعة: ٢٠٢٢-١١-٠٦، تمت الزيارة بتاريخ 

(، وزارة اإلدارة المحلية توجه البلديات ومجالس الخدمات لوضع برنامج عمٍل إلدامة أعمال النظافة خالل عطلة العيد، ٢٠٢٢األنباط، )
،  ٢٠٢٢-١١-٠٦، تمت الزيارة بتاريخ:  https://alanbatnews.net/article/36793ي التالي:  مقالة متاحة على الرابط اإللكترون

 صباحًا.  ١٢:٠٠الساعة: 

في التنمية: مقالة منشورة على موقع عمون األخباري عبر   (، المسؤولية االجتماعية للشركات شراكة٢٠٢٠الدكتور محمد أبو حمور، )
، الساعة:  ٢٠٢٢- ١١-٠٦، تمت الزيارة بتاريخ:  https://www.ammonnews.net/article/537542الرابط اإللكتروني التالي:  

 صباحًا.  ٠٢:١٤

(، تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات، مقالة منشورة على موقع المملكة ٢٠٢٢صالح ملكاوي، )
التالي:   اإللكتروني  الرابط  عبر  بتاريخ:  https://www.almamlakatv.comاألخباري  الزيارة  تمت  الساعة:  ٢٠٢٢- ٠٦:١١،   ،

 مساءًا.  ٠٦:١٢

(، كريشان يؤكد أهمية دور البلديات في تعزيز التنمية المحلية، مقالة منشورة على موقع وكالة األنباء األردنية عبر ٢٠٢٢كريشان، )
التالي:   ، تمت https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=224417&lang=ar&name=newsالرابط اإللكتروني 

 صباحًا.  ٠١:٣٢، الساعة:  ٢٠٢٢-١١-٠٧الزيارة بتاريخ: 

 

Abstract: 

Developing societies suffer from the lack of effective strategies to deal with the various problems that hinder the local 

development of the communities. Usually they lack real provision of social, economic and cultural services and are bound 

by irrational policies that have nothing to do with the nature of the astonishing progress made by some developed countries; 

Citywide upgrades for a great community. This is what the current research aims at, which is to clarify the Joint Services 

Council and its role in the development of the Jordanian local community. 
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