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 :الملخص

تطوير األراضي  مفاهيمي لآلثار المالية التي قد يتوقع أن تنجم عن تطوير األراضي داخل المجتمع. "التوازن األولي" داخل المجتمع قبل  
 من أجل شرح اآلليات التي يتم من خاللها تحديد إيرادات الحكومة المحلية ونفقاتها. يبدأ فهم وتوقع آثار تطوير األراضي على اإليرادات 

ج التي تترجم والنفقات البلدية بفهم كيفية تحديد مستويات اإلنفاق العام في التفاعل المعقد بين الطلب على الخدمات العامة ووظيفة اإلنتا
المدخالت والمخرجات العامة إلى مستويات من نتائج الخدمة التي يتم تجربتها من قبل الناخبين والمقيمين. ثم تتعقب الورقة آثار تطوير 

دية  األراضي من خالل هذا النظام ، وتناقش االفتراضات حول متطلبات الخدمة ، وإنتاج الخدمة ، وتأثير الخصائص االجتماعية واالقتصا
يست والديموغرافية على كل من الطلب والتكلفة. التأثيرات المالية المباشرة ، والتي يتم قياسها في معظم تقنيات تحليل التأثير المالي ، ل

 سوى مجموعة فرعية من أنواع التأثيرات المالية التي من المتوقع أن تنتج عن تطوير األراضي داخل المجتمع.

 

 :المقدمة

تطوير األراضي داخل المدينة إلى إحداث تغيير في المالية العامة المحلية ألنه يغير أنماط اإلنفاق واإليرادات الحالية. يؤدي يؤدي  
 التطوير أو إعادة التطوير الجديد إلى تغييرات في مستويات و / أو جودة الخدمة المطلوبة ويولد تغييرات في مبالغ أو أنماط اإليرادات.

فهم حجم واتجاه هذه التغييرات في اإليرادات والنفقات لهما أهمية كبيرة للحكومات المحلية. تدعي تقنيات  وإسقاط األثر إن التنبؤ و  
 المالي أنها توفر بعض التقديرات للتغيرات في اإليرادات والنفقات المرتبطة بتطوير األراضي داخل الوالية القضائية. 

مات دقيقة وموثوقة لموازنة الحكومة المحلية وقرارات السياسة ، توفر نماذجها وطرقها بعض من أجل أن يوفر التحليل المالي معلو  
ات الحسابات )سواء كانت صريحة أو مفترضة( لآلليات من خالل كيفية تأثير تغيير استخدام األراضي على طلبات الخدمة واإليراد

مالي المعدة للحكومات المحلية افتراضات قوية )ولكن ليس صراحة( فيما ، تضع معظم تحليالت التأثير الوالنفقات. في كثير من األحيان
 يتعلق باآللية بين تطوير األراضي والنتائج المالية. 

، كانت موجودة في أشكال ليالت تكاليف الخدمات المجتمعية، أو تحاإليرادات  - أو تحليالت التكلفة    ،ثير الماليفي حين أن تحليالت التأ
لزمن لمساعدة الحكومات المحلية على اتخاذ قرارات قصيرة وطويلة األجل بشأن استخدام األراضي والبنية التحتية ،  مختلفة لعقود من ا

 فقد أصبحت منتشرة على نطاق واسع و التفاهم في الثالثين عاًما الماضية.  

ت تنمية األراضي. األول هو النشر والتوافر  هناك سببان على األقل العتماد أساليب اإلسقاط المالي على نطاق واسع فيما يتعلق بسياسا
على نطاق واسع للمصنفات وجداول البيانات الموحدة ، بدًءا من. جعلت كتب العمل هذه تحليل التأثير المالي ممكًنا من قبل الممارسين 

  من حيث أنها قدمت طرًقا ومضاعفات ومصادر بيانات الستخدامها في الواليات القضائية بجميع األحجام.

كان السبب الثاني لزيادة االهتمام بتقنيات اإلسقاط المالي في سياسات تطوير األراضي هو انخفاض المساعدة الفيدرالية للمجتمعات 
ل مع المحلية من أجل البنية التحتية وتقاسم اإليرادات. نظًرا ألن التمويل الفيدرالي لم يعد متاًحا بشروط مفيدة للحكومات المحلية للتعام
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بات خدمة البنية التحتية للنمو الجديد ، أصبحت الحكومات المحلية مهتمة بشكل متزايد بفهم تأثيرات النمو الجديد على الخدمات متطل
 واإليرادات.

إن تطوير األراضي يجب أن يؤثر على اإليرادات المحلية وأنماط اإلنفاق أمر معتقد ومقبول عالمًيا. ومع ذلك ، كان هناك نقص في  
لمفاهيمي أو النظري لسبب وكيفية تأثير تنمية األراضي على الظروف المالية المحلية. يتطلب أي تحليل لآلثار المالية لتنمية الوضوح ا

األراضي وضع بعض االفتراضات حول كيفية قيام الحكومات المحلية بجمع وإنفاق الدوالرات العامة ، ويتطلب أيًضا بعض االفتراضات 
 األراضي )أو عدم تغييره( هذه العالقة.حول كيفية تغيير تطوير 

لفهم آثار تغير استخدام األراضي على عائدات الحكومة المحلية وأنماط اإلنفاق. كجزء من مشروع بحثي يقيم تقنيات تحليل األثر المالي  
ذلك فهم الظروف التي من ، يمكن لهذا الفهم النظري أن يساعد في فحص االفتراضات التي تضعها تقنيات تحليل التأثير المالي ، وك

 المحتمل أن تكون فيها التوقعات المالية أكثر أو أقل دقة. 

طريقة للتفكير في الشكل الذي قد يبدو عليه "التوازن األولي" في المجتمع )يمثل خط األساس أو الوضع الراهن قبل تطوير األرض(.  
من أجل توقع التغييرات واآلثار ، يقدم هذا القسم طريقة للتفكير في العالقات التي تربط تطوير األراضي الحالي بالنفقات واإليرادات 

هذا القسم أيًضا أنواع البيانات واالفتراضات الالزمة لفهم التغييرات ومشروعها. ويعرض مفهوم "وظيفة اإلنتاج" لتوفير المحلية. يصف  
ية الخدمات العامة. وقد أطلق على فهم "وظيفة اإلنتاج" للخدمات العامة المحلية "الحلقة المفقودة" في فهم المخططين لآلثار المالية لتنم

طوير األراضي" ويحدد العملية التي يمكن من خاللها تطوير األراضي تغيير العالقات المالية القائمة. يقدم هذا القسم األراضي. عملية "ت
 "خارطة طريق" تحليلية يمكن من خاللها تتبع التأثيرات المختلفة لتنمية األراضي. 

 توصيف التوازن "األولي" 

خالل نظام التمويل البلدي ، من المهم أواًل فهم كيفية عمل هذا النظام فيما يمكن من أجل فهم وتتبع آثار تغيير استخدام األراضي من  
ا أن نسميه "التوازن األولي" ، حيث يمكننا تحديد العالقات القائمة قبل تطوير األراضي أو "صدمة" للنظام. يتضمن مناقشة "التوازن" وصفً 

من أجل تتبع آثار التغيير في استخدام    -هي البيانات التي يجب جمعها    وبالتالي ما  -لخصائص التمويل المحلي التي يجب معرفتها  
 األراضي من خالل النظام. 

يتم استخدام مفهوم "التوازن" بمعنى الكشف عن مجريات األمور والتفسير ، وليس باعتباره يشكل أي ادعاء موضوعي حول الوجود 
لنماذج الديناميكية للسلع العامة المحلية وفرز األسرة ، قد تنطوي ظروف الفعلي للتوازن أو خصائصه. في الواقع ، في العديد من ا

التوازن على تنقل كبير لألسر وتنمية األراضي. مفهومي هنا أشبه بـ "الشروط األولية". في الواقع ، يمكن أن تكون نمذجة واشتقاق 
 خصائص التوازن للحكومات المحلية معقدة للغاية.  

المحلية إلى أنه ال توجد حتى اآلن نماذج توازن عامة تماًما وقابلة للتتبع التجريبي للقطاع العام المحلي والتي    في مجال المالية العامة
تشمل تطوير األراضي وأسواق اإلسكان ، بل إن الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت هناك توازنات مستقرة. على الرغم من أن النموذج 

نمذجة التوازن لالقتصادات المحلية ، لم يتم تضمين نفقات أو إيرادات القطاع العام المحلي. أستخدم  األخير يمثل خطوة إلى األمام في 
 "التوازن" فقط كأداة إرشادية للتفكير في إنتاج السلع العامة المحلية.
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 النظام المالي للبلـديات 

 المدير المالي ▪

 األبنية، رخص المهن، مخالفات السير.: تحصل من رسوم تنظيم وإفراز األراضي، رسوم  قسم اإليرادات
: صرف فواتير صيانة آليات البلدية، صرف مشتريات، صرف مكافئات وعمل اضافي للموظفين،  قسم النفقات

 والمجلس البلدي.
 : صرف رواتب الموظفين.قسم الرواتب

 البنوك. : تنزيل المستندات التي تم صرفها من خالل الشهر وكطابقتها مع الصندوق 
 : جميع ما تم ذكره في الجدول أعاله يتم بشكل محوسب بإستخدام الحاسوب بإستثناء الصندوق.مالحظة

 1المادة 

 . 2016/ 19/10( ويعمل به اعتبارا من 2016يسمى هذا النظام ) النظام المالي للبلديات لسنة 

 2المادة 

 - النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا 

 قانون البلديات  القانون 

بأمانة  الوزير يتعلق  فيما  الوزراء  البلدية ورئيس  الشؤون  وزير 
 عمان الكبرى.   

 البلدية القائمة أو المحدثة وفقًا ألحكام القانون. البلدية 

البلدية التي تشكل وفقًا ألحكام  المجلس البلدي أو لجنة   المجلس
القانون أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية أو  

 مجلس امانة عمان الكبرى.

 المجلس المحلي المنتخب وفقًا ألحكام القانون. المجلس المحلي 

 3المادة 

 تتبع البلدية في إجراءاتها المحاسبية مبدأ األساس النقدي.    -أ

البلديات التحول لتطبيق اساس االستحقاق في إجراءاتها المحاسبية وحوسبة كافة أنظمتها المالية وإجراءاتها المحاسبية خالل  على    -ب
 خمس سنوات من نفاذ هذا النظام.
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 5المادة 

الموظف المالي المختص مسؤول شخصيا وماليا مع المدير في مسؤولياته المالية وعن مالحظة سير تحصيل األموال وحفظها وكيفية   -أ
 التصرف بها وعن أي خطأ يقع في الحسابات التي يقدمها بالذات او تقدم تحت مسؤوليته. 

دقة من كاتب العدل وفق نظام كفاالت الموظفين المعمول به والتعليمات على الموظف المالي المعني تقديم كفالة مالية الى البلدية مص -ب
 . رسوم التي تترتب على تلك الكفالةالصادرة بمقتضاه على ان تتحمل البلدية ال

 6المادة 

ق المالية التي الموظف المالي مسؤول عن القيام باألعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالبلدية وعن المحافظة على السجالت والوثائ
بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر باالموال والموجودات و مصالح البلدية وتقع عليه مسؤولية وقوع أي تالعب 

 -أو اهمال أو تقصير في االموال والموجودات وعليه القيام بما يلي:

 إستيفاء أموال البلدية وتأمين تحصيلها في وقتها. -أ

 . وال وتنسيقها تحت فصولها وموادهايقيد في الحساب دون تأخير جميع ما يدفع لصندوق البلدية وما يصرف منه من كافة األم  ان  -ب

و   -ج والمقاييس  األوزان  دمغ  وخواتم  والتأمينات  وموجوداتها  البلدية  أموال  على  للمحافظة  الالزمة  االجراءات  وقسائم إتخاذ  المكاييل 
 .  الوصوالت والرخص

 . بلغ لم يرخص به في المستند صراحةاإلمتناع عن دفع أي م -د

 اعالم المدير خطيا عن أي تجاوز في االنفاق أو أي نقص بسبب نفاذ المخصصات.  -هـ

 اعداد جميع البيانات والجداول المالية في أوقاتها. -و

 . علومات المطلوبة منه بصورة كاملةالبيانات والماإلجابة دون تأخير على أي استيضاح يوجه إليه من ديوان المحاسبة وان يعطي  -ز

 التأكد من استيفاء السند لمتطلبات المراقبة المالية.  -ح

 . ي كافة األعمال المالية بالبلديةتعمل على تطبيق القوانين واللوائح والنظم المالية ف

 : خالل ممارسة  االختصاصات التاليةيتحقق الهدف العام  للدائرة من 

 .واألعمال اإلدارية المصاحبة لها  خطة العمل المالي بالبلدية فيما يتعلق بالموازنة والحسابات  وكافة األعمال المالية( وضع ١

 . ن كافة األعمال المالية بالبلدية( تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقواعد المعتمدة  بشأ٢
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، ومتابعة ، ومناقشتها مع جهات االختصاصديريات والدوائر األخرى بالبلديةلم( إعداد مشروع الموازنة السنوية للبلدية بالتعاون مع ا ٣
 .اقتراح التعديالت وفق حاجة العملالموازنة المعتمدة بما في ذلك  تنفيذ

 .قانون المالي  ولوائحه التنفيذية( اقتراح تطوير النظم والقواعد المالية ، في إطار ال٤

روفات المختلفة بما في ذلك  أعمال الشراء وفق السلطات المقررة واالعتمادات المخصصة ،  ( صرف استحقاقات الموظفين والمص٥
 .لقانون المالي ولوائحه التنفيذيةووفقا ل

 . ن المالي والنظم المالية السارية( تنظيم وحفظ السجالت والدفاتر والمستندات المالية والقيد فيها وفق القانو ٦

 .ومطابقة أرصدتها مع كشوف البنوك البنوك والصندوق ( القيد في سجالت ٧

 . بالسلف الدائمة والمؤقتة والعهد ( تنظيم وتنفيذ األعمال المتعلقة٨

 . الحاسب اآللي على سجالت البلدية ( مطابقة المصروفات طبقًا لكشف٩

 .ية وإعداد الردود المناسبة عليها( دراســة تقارير الرقابة المال1٠

 . الختصاصالمركز المالي الشهري والحساب الختامي السنوي  وإرساله لجهات ا( إعداد ١١

 ( القيام بأي أعمال أخرى في المجال المالي بالبلدية وفقا لتوجيهات الجهات األعلى المختصة ١٢

 األقسام التابعة لدائـرة الشـؤون المـالــية :    

 قســم المــوازنـة  -١

 التخطيط لإلحتياجات المالــــية بما يضمن فعالية األداء المالي . الهدف العام : يعمل على  

 ولتحقيق الهدف العام للقسم يتم ممارسة اإلختصاصات التالية : 

 تنـــــــفيذ التوجــــــيهات الصادرة بــشأن إعداد الموازنة على  مســـــــتوى البلدية .  -

ئر بشأن موازنة البلــــدية  والتنســــيق بينها في ضـــوء التوجـيهات الصادرة  ورفعها للجهات تجميع وإعـداد مقــــترحات المـديريات والـدوا  -
 المخــــــــتصة.

 مـراجــــــــــعة مقـــــــترحات المـــوازنة مع الخطة العامة .  -

 ائر بالبلـــــــــدية .تنـــــــفيذ المـــوازنة المعــتمدة للبلدية بالتنسيق مع المديريات  والـــــــــدو  -

 تقـيــيم المقـــــترحات الخـــــــاصة بتعديل بعض بنود الموازنة  في ضـــوء حاجـــة العــــــمل .  -
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 .الشهري ورفعه إلى جهات اإلختصاص  مراجـــــعة المركز المالي -

 . إعداد وتنـــــــفيذ الموازنةوب إعداد المقارنات والتحليالت بين التقديرات والفعلي والعمل على تطوير أسل -

 .ــــــــــب في العـــــــــــملالمالي مع التيسير  الــواجـ  دراســـــــة وإقـــــتراح النظم والقواعد واإلجراءات المالية التي تحـــــــــقق أعلى درجــــــة مـــــن الضـبط  -

 .ـــــمن إختــصاصــــــــــــــهسم وتدخل ضــالقــــــيام بأيـــــــة أعــــمال أخرى يكلف بها الق -

 قســم الحســابـات  -٢

 .قررةالهدف العام : يعمل القسم على التحقق من اإلستخدام الفعال لإلعتمادات المالية الخاصة بالبلدية وفقًا للقواعد والنظم المحاسبية الم

 ولتحقيق الهدف العام للقسم يتم ممارسة اإلختصاصات التالية :  

 تنفيذ التعليمات والقواعد التي تنظم أعمال الصرف في مديريات ودوائر وأقسام البلدية.  -

 تنــــــظيم وحـــــفظ الدفاتر والسجالت المحاسبية والقيد بها بصـــــــورة منتـــــــــــظمة . -

 اء من قسم المشتريات ومراجعتها وإعداد مستندات الصرف الخاصة بها .تلقى مستندات الشر  -

 إعــــــداد مستندات القـــيد والصـــــرف للمصروفات الجارية والرأســـمالية . -

 . لمنظمة ألعـــمال الصرفـــواعد امراقبة كافة المستندات والتأكد من استيفائها لكافة الشروط المالــــــية والقانــــــونية ومطابــــقته للق -

 . مكتب التدقيق الداخلي ومتابعتها إستالم المعامالت المالية المختلفة وإرسالها إلى -

 . ها القسم وتقع في نطاق إختصاصاتهأي أعمال أخرى يكلف ب -

 قســم المشــتريـات  -٣

اسب وفي حدود  البلدية من األصناف المختلفة في الوقت المنالهدف العام : يعمل القسم على ضمان توفير إحتياجات دوائر ومديريات  
 . اإلمكانيات المتاحة

 ولتحــــــــقيق الهــــدف العــــــام للقسم يتم ممارســـــة  اإلختصاصات التالية : 

 . جعتها والتأكد من صحتها وسالمتهاتلقي طلبات الشراء من المديريات والدوائر المختلفة  بالبلدية ومرا -

 إتخـــــاذ اإلجـــراءات التي تؤمن توفير كافة اإلحتياجات المطلوبة في التوقيت الزمني المناســـــب والتي تتـــمثل في -

 . ســــعار مـن المــــــــــوردينطلـــب األ •
 دراسة العروض المقـدمة والمفاضلة بينها.  •
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 . التوريد ومتابعة الشراء والتوريدتحرير أوامر  •

ــداد الشـــــروط بعد إعـــــ    كافة المستندات والبيانات واالحصاءات المتعلقة بالمناقصات العامة توطئة لطرحها بمعرفة الجهات المعنيةتنظيم    -
 . الخاصـــة بها

 . البلـــــــــــــــدياإلشــتراك في لجــان المناقــصات التي تتولى توفير مستلزمات  -

 .التي  تســــــفر عن الجـــــرد لجـــرد السنوي وإجراء التسوياتاإلشــــتراك في لجـــــان ا -

 

 .قصات عن طــريق الشـراء المباشـرإتخاذ إجراءات االرتباط بمبالغ الشراء وفقًا لبنود الميزانية سواء عن طريق منا -

 . إلستعانة بها عند اللزومة عامة لتنــــظيم وحفــــظ البيانات والســــجالت المتعــلقة بأعمال المشتريات بصف -

 .نطـــــاق إختـــــصاصاته القـــــــيام بأي أعــــمال أخـــرى يكلف بها القسم وتقع في  -

 قسـم حسـابـات المشــاريـع  -٤

 . عـــمال الخاصة بحسابات المشاريعالهدف العام : يعمل القسم على تنـــــــظيم وضــــبط األ

 للقسم يتم ممارسة اإلختصاصات اآلتية :ولتحقيق الهدف العام 

 . قة بالمشاريعالقــيام بكافـــــــة األعــــمال المحاسبية المتعل -

 . ـــات المحــــاســـبية للمشاريعتســـجيل البـيانات واإلرتباطـ -

 مراجعة كافـة الفواتير والدفعيات الخاصة بالمشاريع  وإعـداد مستندات الصــــرف. -

 .ع الجهات المخــــــــــــــتصةإعداد اإلرتباطات الخاصة بكلفة المشاريع بالتنسيق م -

 . التقاريرالمالية الالزمة بشأنها إعــــداد ومــــــــراجعة كشـــوفات المصروفات وإعداد  -

 إعداد الموازنات الربع سنوية والسنوية وتوقعات الصرف للمشاريع وإتخاذ الالزم بشأن إجراءات -

 . يق مع دائرة التخطيط والمــشاريعالمناقالت المالية والتنس

 . ة عن أعــــــمال وإنجازات القسمإعــــــداد التقارير الدوريــــ -

 . ـسم وتدخل  ضــمن إختــــصاصاتهالقـــــيام بأي أعــــمال أخـــــرى يكلف بها القــ -
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 قسـم الـرواتـب والخـزيـنة -٥

على ضمان إعداد وضبط كشوفات الرواتب واألجور وصرفها وضبط الخزينه والمحافظة على النقد المتوفر والشيكات   الهدف العام : يعمل
 .قوانين واللوائح الماليه المنظمهلحين إيداعها وفقا لل

 لتحقيق الهدف العام يتم ممارسة اإلختصاصات التالية : 

 الخاصة بالرواتب الشهريه المحموله للبنوكمراجعة كشوفات الرواتب الشهريه وإعداد شيكات  -

 . العودات لجميع العاملين بالبلديةمراجـــــعة التعديالت اليومـــــيه وإعـــداد ســــندات صرف  مستحقات اإلجازات و  -

 . ت صـــرف لمكافأة نــهاية الخدمهمتابـــعة وإعـــداد ســـندا -

 .لحاســــــــب اآلليي جــــهاز اراجــــعة الخصـــــومـات فم -

 .ـــور اليوميه للموظفين المؤقتينإعــــداد كشــــوفات األجــ -

 .ا في جهاز الحاســـــــــب اآلليالقيـــام بإحتســــاب األجــور اإلضافيــــه وتخزينهــ -

 إعداد مستندات الصـرف للرواتب واألجور والمستحقات األخرى للموظفين العاملين  بالبلدية.  -

 إعــــداد رســـــائل تـــوريد للمبالغ المصـــروفه بدون وجه حق وفوائد الرواتب الشهريه ورسائل تحويل الرواتب إلى البنوك. -

 القيام بإعداد سندات صرف اإلستقطاعات لبنك اإلسكان وبنك التنميه العماني و القروض الميسره. -

 . ـظام الســــلفه المســـتديـمــهلمعمول به في نــدفـــع مستحقات الشركات طبقا للنظام المالي ا -

 . يه المختصه إلستعاضة مبلغ السلفهإعداد مستندات تسوية السلفه المستديمه وإرسالها إلى الجهات المال  -

 .النقدي وتسليمها ألصحاب العالقه إستالم مستحقات المهمات الرسميه والبعثات الدراسيه والتعويض  -

 .في وعـــــمال  البلـــــــــديةرواتب الشهريه ) نقديه وبنوك ( لجميع موظمتابعة وصرف ال -

 .ألجور الــيومــــــــــــــــيهتحويل جميع مستحقات اإلجازات والعودات للبنوك وصرف ا -

 . قع في دائرة  إخـــــــــــتصاصهالقـــيام بأعـــمال أخــــرى يكلف بها القـسم وت -

 . موظفي وعمال البلدية جمــيع الشيكات الصادرة من المديرية العامة للمالية )وزارة المــالــــــية ( بصاللة الخاصــــة بمستحقاتإسـتالم  -

  . ها في الســــجل المخـــــتصـجيلبــها وتســــ  ومــراجــــعتها والتأكــد مــن صــــحة المـــواد التى  إســتالم الفــــواتير النقـــديه عن طـــريق قــسم المشتريات  -
نظري ومفاهيمي للتأثيرات المالية التي قد يتوقع أن تنجم عن تطوير األراضي داخل المجتمع، من أجل أن تكون بمثابة أساس للتقييم 
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ها تحديد النفقات العامة والفهم والتحسين المحتمل لتحليالت التأثير المالي. وقد أثبتت هذه العملية أن اآلليات األساسية التي يتم من خالل
ة المحلية وإنتاجها وتجربتها تتسم بثراء وتعقيد يمكن غالًبا حجبه أو افتراضه بعيًدا في تحليالت األثر المالي، والتي ال يمكن بالضرور 

 التنبؤ بها مسبًقا. 

 :الخاتمة

 يبدأ فهم وتوقع آثار تطوير األراضي على اإليرادات والنفقات البلدية بفهم كيفية تحديد مستويات اإلنفاق العام في التفاعل المعقد بين
الطلب على الخدمات العامة ووظائف اإلنتاج والتحويل التي تترجم المدخالت والمخرجات العامة إلى مستويات خدمة النتائج التي يعاني 

اخبون والمقيمون. يتطلب تتبع آثار تطوير األراضي من خالل هذا النظام افتراضات حول متطلبات الخدمة، وإنتاج الخدمة، منها الن
 وتأثيرات الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية على كل من الطلب والتكلفة.  

التأثير المالي، ليست سوى مجموعة فرعية من أنواع اآلثار المالية   التأثيرات المالية المباشرة، والتي يتم قياسها في معظم تقنيات تحليل
 التي من المحتمل أن تنتج عن تطوير األراضي داخل المجتمع.
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