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 : الملخص

األقتصاد لمزيد من التقدم والنجاح، وتعتبر الدول النامية األكثر  ر البلديات الركيزة األساسية للعمل التنموي والدفع بعجلة  تبتع
 تضررا من عدم وجود خطط تنموية فاعلة وقادرة على تحسين الواقع االقتصادي واالجتماعي في المجتمعات. 

وجدت. وبالتالي كما وتعتبر مشكلة التمويل من أصعب وأخطر المشاكل التي تحد من قدرة البلديات من تنفيذ خططها التنموية ان  
 تصبح التنمية تدور حول حلقة مفرغة تبدأ من عدم وجود خطط لعدم وجود تمويل... وهكذا. 

ولكسر هذه الحلقة سيكون التحدي الرئيسي لهذه المؤسسات هو صياغة هياكل مالية وتنموية تبدأ من كسر الجمود باحداث قفزة  
البلديات من خالل االنتقال من الدور الخدمي الى الدور التنموي والذي ادى بدوره نوعية باالدوار التي تقوم بها هيئات الحكم المحلي و 

 الى تعديل القوانين والطلب من كل بلدية تشكيل وحدة تنمية محلية داخلها، مرورا بتحسين اإلدارة المالية وتطويرها. 

كم المحلي التي تعتبر أحد الركائز التنموية في ومن هنا يبرز الدور التنموي الكبير والذي يقع على عاتق البلديات وهيئات الح
 الدول المتقدمة بشكل عام والدول النامية بشكل خاص، ويتركز البحث حول خمسة محاور هي: 

 وحدات التنمية التعريف واالدوار  -1
 التمويل واإلدارة المالية في البلديات ودورها في تحقيق التنمية  -2
 التخطيط والتنمية في البلديات  -3
 مطلوب من هيئات الحكم المحلي والبلدياتماهو  -4
 الخاتمة -5

 وحدات التنمية في البلديات التعريف واالدوار 

 المقدمة: 
في   المحلية  المجتمعات  بنهج تشاركي مع  التنمويه  المشاريع  أولوياتها من  التنموية وتحديد  أعداد خطتها  البلديات من  تمكين  لغايات 

، وتم 2006للتنمية المحلية في البلديات في األردن وذلك بناء على توصيات وزير الشؤون البلدية بعام  مناطقها، تم استحداث وحدة  
تشكيلها بذات الفترة في معظم البلديات في األردن، ووضعت برامج تدريبية وورش عمل لتدريب كوادر وحدات التنمية والمجالس البلدي 

 وبالتعاون مع بنك تنمية المدن والقرى.
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 الهيكل التنظيمي المقترح لوحدة التنمية المحلية  (أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ب( وظائف وحدة التنمية المحلية
 االستثمار ضمن حدود البلدية والبحث عن شراكات خارجية.البحث عن فرص  •
 المبادرة في تنفيذ خطوات ترويج الفرص االستثمارية.  •
 إعداد دراسات الواقع االقتصادي واالجتماعي. •
 إعداد الخطط االستراتيجية والتنموية والتنفيذية )خطط العمل(.  •
 تحضير دليل احتياجات المجتمع المحلي.  •
 ريع التنموية واالقتصادية.إعداد قائمة بالمشا •
 متابعة المشاريع التنموية ومراقبتها. •
 إعداد التقارير الدورية عن استدامة المشاريع التنموية. •
 التواصل مع المجتمع المحلي.  •
 االلتزام بمبادئ تكافؤ الفرص والترويج لها.  •
 التنمية المحلية في المحافظة، ومع الجهات المانحة. تنسيق العمل مع المجتمع المحلي والجهات المعنية، بما في ذلك مديرية  •

 رئيس البلدية 

 المدير التنفيذي

 

 وحدة التنمية المحلية

 التواصل المجتمعي متابعة المشاريع التخطيط والتنمية

 المجلس البلدي 
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 ج( مهام أقسام وحدة التنمية
 تكون مهام أقسام وحدة التنمية المحلية كاآلتي:

 قسم التخطيط والتنمية: •
 البحث عن فرص االستثمار ضمن حدود البلدية.  .1
 لخاص والقطاع العام. ترويج الفرص االستثمارية القابلة للتنفيذ للمستثمرين المحتملين من القطاع ا .2
 المبادرة في خطوات التشاور حول المشاريع االستثمارية مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص والقطاع المشترك. .3
جمع البيانات والمعلومات حول الواقع االقتصادي واالجتماعي من الميدان )المجتمع المحلي( ومشاركتها مع المعنيين، وبالتعاون   .4

 كافة بما فيهم قسم التواصل المجتمعي وتكافؤ الفرص ومديرية التنمية المحلية في المحافظة.  مع المعنيين
 إعداد قاعدة معلومات وإدارتها.  .5
 تحليل البيانات والمعلومات حول الواقع االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات المحلية ضمن حدود البلدية. .6
 ون مع مديرية التنمية المحلية في المحافظة. إعداد دراسات الواقع االقتصادي االجتماعي بالتعا .7
 تحديد الميزة النسبية والميزة التنافسية لمنطقة البلدية.  .8
للمجالس   .9 التنموية وأولوياتها  الحاجات  المحلية في استعراض  المجالس  الفرص ومع  التعاون مع قسم التواصل المجتمعي وتكافؤ 

 المحلية. 
شكل يكون فيه جاهزًا لرفعه إلى المجلس التنفيذي من خالل مديرية التنمية المحلية في  إعداد دليل االحتياجات للمجتمع المحلي ب .10

 المحافظة. 
تحضير الخطة االستراتيجية والخطة التنموية للبلدية، اعتمادًا على االحتياجات المحددة وأولوياتها كما ترد من المجالس المحلية  .11

 ي من خالل مديرية التنمية المحلية في المحافظة.بحيث تكون فيها جاهزة لرفعها إلى المجلس التنفيذ
 إعداد موازنة المشاريع التنموية.  .12
 إعداد خطة عمل المشاريع التنموية.  .13
 إعداد ملخصات المشاريع والدراسات األولية )بطاقة وصف المشروع(. .14
 قسم متابعة المشاريع:  •
 متابعة المشاريع التنموية ومراقبتها. .1
 )سنوية أو نصف سنوية( عن حالة المشاريع التنموية، مع التركيز على استدامتها. إعداد تقارير دورية  .2
 إعداد تقارير حول تقدم سير تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ. .3
 التنسيق مع المديريات الفنية في البلدية للحفاظ على استدامة المشاريع التنموية.  .4
 مديرية التنمية المحلية في المحافظة. تنسيق أعمال الوحدة مع الجهات المعنية كافة بما فيها  .5
 متابعة النشاطات القطاعية العامة في منطقة البلدية )قطاعات الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، الخ(.  .6
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 قسم التواصل المجتمعي: •
 لغايات العمل التنموي البلدي، يتم اعتبار مكونات المجتمع المحلي من العناصر التالية:

 الفراد: 
 جال الر  •
 النساء •
 الشباب والشابات •
 األطفال •
 كبار السن  •
 األشخاص ذوي اإلعاقات  •

 المجموعات:
 الجمعيات )االجتماعية والمنظمات غير الحكومية( •
 القطاعات المهنية •
 القطاع الخاص  •
 العشائر •
 الالجئين •
 المجموعات المهمشة •
 مزودي الخدمات •

 مهام القسم:
 المحلي.وضع وتنفيذ برامج التواصل مع المجتمع  .1
متابعة النشاطات العامة في المجتمعات المحلية والمشاركة فيها )النشاطات الوطنية والرياضية والثقافية( من خالل الزيارات الميدانية  .2

 لدوام التواصل مع المجتمعات المحلية. 
 إعداد التقارير الدورية الخاصة بالتواصل مع المجتمعات المحلية. .3
 نموي المحلي في استعراض الحاجات التنموية وأولياتها للمجالس المحلية. التعاون مع قسم التخطيط الت .4
 المساهمة في إعداد دليل االحتياجات الخاص بالبلدية مع قسم التخطيط التنموي المحلي. .5
 تحضير االستبانات ونماذج تحليل البيانات في المسوحات لتحديد احتياجات وأولويات المجتمعات المحلية.  .6
 وحدة مع المعنيين في المجتمعات المحلية كافة بما فيها مديرية التنمية المحلية في المحافظة. تنسيق أعمال ال .7
 إعداد خطط وبرامج لدعم وترويج مبادئ تكافؤ الفرص. .8
 تنفيذ خطط وبرامج مبادئ تكافؤ الفرص الخاصة بالشباب، والنوع االجتماعي، واألشخاص ذوي اإلعاقات والمبادرات المجتمعية. .9
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 المسميات الوظيفية في القسامد( 
 باإلضافة إلى مسمى مدير وحدة التنمية المحلية، تكون مسميات الوظائف في أقسام الوحدة كما يلي:

 قسم التخطيط التنموي المحلي:  -
 باحث اقتصادي )أخصائي استثمار( .1
 باحث اقتصادي .2
 باحث اقتصادي )أخصائي تنمية محلية( .3
 استراتيجي(إداري )أخصائي تخطيط  .4
 مدخل بيانات  .5
 قسم متابعة المشاريع:  -
 مدقق )أخصائي مراقبة وتقييم مشاريع( .1
 باحث اجتماعي )أخصائي التواصل المجتمعي وتكافؤ الفرص( .2
 قسم التواصل المجتمعي: -
 باحث اجتماعي )أخصائي التواصل المجتمعي وتكافؤ الفرص( .1
 كاتب )كاتب تقارير( .2
 محلية(باحث اقتصادي )أخصائي تنمية  .3
 باحث اقتصادي )محلل إحصائي( .4
 باحث اجتماعي )أخصائي التواصل المجتمعي وتكافؤ الفرص .5

مهام وتخصصات وحدة التنمية المحلية. ورقة مرجعية تتضمن مهام واختصاصات وحدات التنمية المحلية في البلديات مقدمة لمشروع   -
 (، تاريخ )بال(.USAID LENSمساندة األعمال المحلية )

 ويل واإلدارة المالية في البلديات ودورها في تحقيق التنميةالتم

يختلط مفهومي التمويل واإلدارة المالية في كثير من األحيان إال أن لكل مصطلح منهما تعريف واستخدام خاص،    مفهوم التمويل:
المالية هي الحصول على األموال من أنسب  المتاحه، بينما اإلدارة  المصادر  أنسب  فالتمويل هو عملية الحصول على األموال من 

، فاإلدارة المالية هي للمنشأةى التخطيط والرقابة المالية، أي إدارة كل النواحي المالية  المصادر وحسن إدارتها وإستخدامها، إضافه إل
التطبيق العملي لمفاهيم علم التمويل في المنشآت، بينما علم التمويل كأحد مجاالت المعرفة يضم أربعة حقول رئيسية تشمل اإلستثمارات 

يل الدولي. ومن المالحظ من خالل هذه الحقول أن التمويل هو أحد مجاالت المعرفه  واألسواق المالية والنقدية وتمويل الشركات والتمو 
وليس مجرد وظيفة للحصول على األموال في المنشأة. وفي ظل االقتصاد الحديث فإن كل شخص يستخدم مفاهيم التمويل بشكل من  

ر عن حجمه، فعلم التمويل هو علم واسع وديناميكي وفي األشكال سواء كان هذا التمويل ملكًا للدولة أو ممّواًل من أشخاص بغض النظ
 حالة تطور دائم.
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ظهر مجال التخصص في التمويل بشكل مستقل في كليات ادارة االعمال مع بداية القرن الماضي وقد كان   تطور علم التمويل:
محور اهتمام المفكرين واستمر األمر كذلك تركيز هذا التخصص في البداية على تكوين المنشآت وعمليات االندماج وكانت تلك األمور 

حتى العشرينات من القرن الماضي إذ بدأ االهتمام بالبحث عن مصادر جديده لتمويل االستثمارات، فبدأ علم التمويل بمعالجة أنواع 
 السندات التي يمكن للشركات إصدارها للحصول على مصادر التمويل.

ة أي نشاط بشكل عام، وقد بينت دراسات كثيرة أن غياب التمويل أو ندرته هو السبب وتعد مشكلة التمويل أهم عائق يعترض إقام
بالنسبة لإلقتصاد وبالتالي فإن توفير  التنمية أهمية خاصة  التنموية، ويمثل قطاع  الخطط  التراجع المستمر في تنفيذ  الذي يقف وراء 

ر من نسبة الفقر والبطالة ومن توفير فرص عمل وتمويل المشاريع التمويل الالزم له سوف يرفع من قدرة الدولة على تخفيض قدر كبي
الصغيرة بشروط تمويلية مناسبة إضافة إلى تشغيل نسبه كبيره من األيدي العاملة والتي تعمل في مختلف القطاعات على المستوى  

 االقتصادي.

يلة بتنفيذها، إضافًة إلى العمل في هيئه ويتطلب تحقيق ذلك ضرورة العمل بتبني خطط واضحة للتنمية ووضع السياسات الكف
 حكومية واحده تقوم بالتنسيق وتوحيد الجهود التي تضمن تنفيذ وتهيئة البرامج التمويلية الالزمة لذلك.

البلديات: في  المالي  البلدي بمختلف    النظام  العمل  األساسية الدارة  المكونات  أحد  باالردن  البلديات  في  المالي  النظام  يعتبر 
ه، فهو يزود أصحاب القرار والمؤسسة بشكل عام بخدمات أساسية دونها ال تستطيع البلدية في أن تؤدي دورها الحيوي ناهيك عن  جوانب

 الدور التنموي لها وتتلخص أهم وظائف ومهام النظام المالي في البلديات بما يلي: 

 بيان المصطلحات والتعريفات المرجعية في النظام المالي  -1
 واجبات الموظف المالي والمدير في البلدياتبيان  -2
 بيان األسس النقدية المتبعة في البلدية -3
 بيان شروط وإجراءات القبض والصرف ومواعيد صرف الراوتب -4
 بيان اإلجراءات المتبعة في الحاالت القيود المحاسبية المختلفة  -5
 بيان الشروط الواجب تحقيقها في الموظف المالي  -6

مالي في البلديات بانه يوضح جميع االعمال والواجبات والمهام لالقسام المالية والمحاسبية ويكون المرجع  وتبرز أهمية النظام ال
 القانوني الدارة العملية المالية في البلدية 

ات يعد بنك تنمية المدن والقرى الشريك األساسي للبلديات وهو يقدم التمويل للبلدي  المؤسسات التمويلية المرتبطة في البلديات:
وتعديالته ويقدم   1985لسنة    63ضمن شروط ومواصفات محددة باالطر القانونية النافذة، بموجب قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم

 بنك تنمية المدن والقرى برامج التمويل للبلديات تحقيقا ألهدافه حسب القانون المشار اليه أعاله: 

 في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها على القيام بواجباتها من خالل ما يلي:   يهدف البنك الي تحقيق التنمية المحلية الشاملة

تقديم الخدمات المصرفية والتسهيالت االئتمانية بما فيها التي تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   -1
 .ق التنمية المحليةوسلطة اقليم البتراء التنموي السياحي او الي جهة تعمل على تحقي

 .تقديم الخدمات المصرفية والتسهيالت االئتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص -2
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 .إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه االنفاق المخصصة لها -3
 .اض وكلفتهتحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم االقتر  -4
 .إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها وإجراء التصنيف ااالئتماني للبلديات -5
 .توفير الخبرات والخدمات الفنية واالستشارية للبلديات -6

للتمويل طويل األجل والذي قد تحجم  وبحيث أضحى دور ىبنك تنمية المدن والقرى بديال لعمل البنوك التجارية من خالل تقديمه 
عنه البنوك التجارية، كما يساهم البنك في تحقيق التنمية في مجاالته المتعددة والمرتبطة بالعمل البلدي، إضافه إلى لعب دور هام في  

 ضبط األداء المالي للبديات.

 المشاكل والتحديات المالية المعيقة للتنمية:

 ديات تعاني من عجز في موازناتها بسبب ضعف اإليرادات وضعف المشاريع االستثمارية العجز المالي حيث ان معظم البل  -
 عدم وجود خطط مالية مربوطة مع الخطة االستراتيجية للبلدية  -
 عدم وجود خطة ذات مواعيد محددة للدعم الحكومي وعدم التزام الحكومة بمواعيد ثابتة للتحويالت الحكومية  -
 للتدريب والتطويرالحاجة الدائمة  -
 اللجوء السوري وجائحة كورونا وأثره على االقتصاد  -
 عدم وجود خطة طوارئ للظروف االستثنائية -

: عطفا على سبق ونظرا للدور المحوري للعمل المالي واإلدارة المالية المنضبطة في البلديات  اإلدارة المالية في العمل البلدي
ة من خالل إدارة التمويل وإدارة المدخالت والمخرجات المالية واتباع األنظمة والمعايير المحاسبية والتي تساهم بالضرورة بدفع عجلة التنمي

السليمة، نجد أن السؤال المطروح هو: ماهي الشروط الواجب اتباعها في البلديات لتحقيق إدارة مالية سليمة تدفع بشكل إيجابي بعجلة  
 التنمية المحلية؟ 

ؤال بالرجوع الى القوانين واألنظمة الفاعلة والتي بدورها تحدد الشروط واإلجراءات الواجب اتباعها من تكمن اإلجابة على هذا الس 
 اجل تحقيق إدارة مالية سليمة والتي تكمن في:

 وجود الموارد البشرية المؤهلة والتي تحمل شهادات تناسب العمل في المجال إدارة المال والمحاسبة -1
لدى البلدية ووحدة التنمية خطة واضحة األركان لتطوير الكوادر البشرية ومواكبة التطورات العلمية    التدريب والتطوير بحيث يكون  -2

 والتكنولوجية
 وضع الخطط قصيرة وطويلة االجل وتحديد المستهدفات والمؤشرات التي تقيس مدى تحقق اهداف هذه الخطط  -3
 جهاالتغذية الراجعة وقياس مدى رضى الشركاء من داخل البلدية وخار  -4
 ربط الخطط التشغيلية بالخطط االستراتيجة للبلدية وبيان مدى تحقيق المستهدفات  -5
 تفعيل قنوات التواصل بين مختلف األقسام واإلدارات -6
 اتباع اإلجراءات التشغيلية السليمة وتفعيل الرقابة ومعالجة األخطاء بشكل فوري  -7
 المسائلة والشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة -8
 متلقي الخدمة وقياس مدى الرضى التركيز على  -9
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 اتباع منهج إدارة الجودة الشاملة والتحسين المستمر -10

( وهي من اعداد الباحث وتعتبر 2023.2022.2021أدرج ادناه الخطة المالية لبلدية الرويشد للفترة )  الخطط المالية التشغيلية:
جابي على تحقيق الخطط التنموية وتساهم في تحقيقها من خالل  مثال عملي للتخطيط التشغيلي للدائرة المالية والتي تنعكس بشكل إي

 مخرجاتها. 

 بلدية الرويشد 

 الدائرة المالية

 2023-2022-2021الخطة والهداف لألعوام 

 معلومات عامة القسم الول: 

 بلدية الرويشد الجديدة  اسم البلدية
 الدائرة المالية القسم:
 مبنى البلدية الموقع

 026292049 الهاتف:رقم 
 Majid.ahmad83@gmail.com البريد االلكتروني:

 

 وصف العمل: 
 2021-2022-2023الخطة المالية لألعوام 

 

 على الخطة: العوامل الرئيسية المؤثرة
األتمتة والتطور    -عدد السكان    -حدود الكرامة وحركة التبادل التجاري مع العراق    -النشاط التجاري    -القوانين واألنظمة  

 جائحة كورونا واثارها. -التكنولوجي 
 

 الجهات المعنية:
 مة المواطنين ومتلقي الخد -الدوائر واألقسام  -المدير التنفيذي  -المجلس البلدي   -رئيس البلدية 

 

 عوامل المخاطر: 
 آثار جائحة كورونا  –الحركة التجارية مع العراق والوضع األمني  -األوضاع االقتصادية في المنطقة 
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 القسم الثاني: التحليل الرباعي

 :SWOTالتحليل الرباعي للدائرة المالية  

 نقاط القوة:  -1
 خبرة الموظفين وكفاءتهم  -
 للبلدية استقرار الوضع المالي -
 دعم اإلدارة وتحفيز الموظفين -
 التمتة  -
 

 
 نقاط الضعف:  -2
 عدد الموظفين في الدائرة المالية قليل  -
ديوان  - وخصوصا  المحافظة  الجغرافي  البعد 

 المحاسبة والدوائر االخرى 
 

 الفرص: -3
اللجوء   - ومناطق  النائية  المناطق  في  للبلديات  الحكومي  الدعم 

 السوري 
 التسهيالت البنكية لدى بنك المدن والقرى -
 محمية برقع الطبيعية واالهتمام السياحي في المنطقة-
 

 
 التهديدات:  -4
 وقف التعيينات -
 الفقر والبطالة وعدد الالجئين -
 عدم استقرار الوضع في العراق -
 اثارجائحة كورونا -
 

 القسم الثالث: األهداف 

دينار سنوي لألعوام    100000للموازنة بحيث ال تقل عن مليون دينار سنوي واإليرادات الذاتية عن  رفع مستوى اإليرادات العامة   .1
 الثالث

رفع مستوى كفاءة العمل المالي وجودة المخرجات المالية من خالل إغالق جميع مالحظات ديوان المحاسبة وتدقيق جميع الحسابات  .2
 خالل األعوام المستهدفة

 اإلجراءات المالية من خالل استكمال أعمال الحوسبة وتحديثها وتشغيل نظام أي فواتيركمتطوير  .3
استمرار المحافظة على االستقرار المالي وتوفير مخصصات المشاريع المنبثقة عن الخطة اإلستراتيجية من خالل رفع اإليرادات  .4

 وضبط النفقات 

 الخطة التشغيلية الشهرية:

لتشغيل الشهرية ويطلع المدير التنفيذي وموظفي الدائرة المالية عليها ويتم االلتزام بها ومراجعتها بشكل  يعد المدير المالي خطة ا -1
 دوري 
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 القسم الرابع: الموارد البشرية وتشمل تكليف الموظفين بالعمال الخرى باإلضافة لوظيفته لسد النقص لدى الموظفين 

 الموظفين الرئيسيين: 
 وظائف أخرى  المهام الساسية  المسمى الوظيفياالسم أو  م.
 إشراف وتقييم ومتابعة مدير مالي ماجد احمد السيبيه 1
رئيس قسم نفقات و مسئول المطابقات البنكية  رئيس قسم رواتب زايد رضا الغياث 2

 وصرف المانات
 مفرغ صندوق وإيرادات محاسب رزق هللا قاسم الزعبي 3
المحروقات   محاسب الفريجمحمد راضي  4 وتدقيق  وسلف  نفقات  مسئول 

 ومستعلم على نظام النافذة الواحدة 
 عوائد ومسقفات ورخص مهن محاسب خلف جابر  5

 معلومات إضافية: تفاصيل العمل مرفقة في الخطة التشغيلية 
 القسم الخامس: السياسات واإلجراءات 

 تقييم الداء:
أدائه ومهامه والمتطلب السنوي منه يتم تقييمه بشكل سنوي على األقل حتى يحصل على زيادة  يقيم كل موظف بناء على  

سنوية و/أو ترقية سنوية. ولكونه ال يوجد تقييم سنوي معتمد في البلدية يلتزم المدير المالي بضبط سلوك الموظفين والتنسيب 
 بالعقوبات أو المكافآت والحوافز 

 
 التدريب والتطوير: 

 جميع موظفي الدائرة بالدورات التي يتم المخاطبة فيها، ويلتزم كل موظف بنقل خبرته إلى زمالئه وإعالم المدير المباشر يلتزم 
 

 المكافآت والحوافز: 
تصرف مكافأة لجميع موظفي الدائرة المالية من بند المكافآت والحوافز كون جميع الموظفين مكلفين بوظائف أخرى باإلضافة  

 لوظيفتهم
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 القسم السادس: الهداف التشغيلية

 اإليرادات  -1

 اإلجراء  الهدف التشغيلي  م.
 

مهلة  آخر 
 للتنفيذ 

 نسبة االنجاز 

االلكتروني   1 العمل  تطوير 
المتبعة  اإلجراءات  وتحسين 

 للتحصيل 

البلدية   الشؤون  وزارة  مع  التنسيق 
ووزارة  المحلية(  اإلدارة  )تعديل 

األنظمة   لتشغيل  وتدريب المالية 
 الموظفين عليها

توفير األجهزة والمعدات من خالل  
 البلدية 

 البدء بتفعيل نظام أي فواتيركم 
على  والمكافآت  الرواتب  تحويل 

 االيبان البنكي 

2033 100 % 
100 % 

من   )االنتهاء 
األولى   المرحلة 
فواتيركم  أي  لنظام 

 بقسم المسقفات( 
100 % 

زيادة نسبة اإليرادات الذاتية   2
ألف    100تبقى فوق  بحيث  

أعوام   خالل  سنوي  دينار 
 الخطة 

قسم   تحصيالت  نسبة  رفع 
المسقفات والعوائد بما اليقل 

 2020% عن  50عن 

)أي  • اإليرادات  أتمتمة 
 فواتيركم(

خالل   • من  واإلرشاد  التوعية 
مع   بالتنسيق  المنشورات 

 المدير ووحدة التنمية
 حوسبة اإليجارات  •
 حوسبة العوائد واالستثمار  •
و  • بإجراءات  تفعيل  االلتزام 

المتفق   اإليرادات  تحسين 
رئيس   مع  بالتنسيق  عليها 

 البلدية والمدير التنفيذي

2023 
 

بالمرحلة  البدء 
خالل   من  األولى 
المسقفات   حوسبة 
أي  نظام  على 

 فواتيركم
تحصيالت   كشف 
والعوائد   المسقفات 

 المرفق

اإليرادات  3 نسبة  تقارب 
الفعلية للمقدر بنسبة انحراف  

 % 10تزيد عن ال 
 

السابقة   • السنوات  قياس 
لتقييم   المتوقعة  والعوامل 

 اإليرادات

2023 100 % 

الدعم   4 على  الحصول 
والتسهيالت الحكومية بنسبة 

تصنيف  • على  المحافظة 
 البلدية االئتماني)فضي( 

2023 
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السباقة ما ال  األعوام  تفوق 
 % 5يقل عن 

 

وتسليمها   • التقارير  إعداد 
الداعمة بشكل   دوري للجهات 

 وحسب المواعيد 
القرض   • تسديد  خطة  اعداد 

والفوائد وااللتزام بالسداد حسب  
بنك   مع  وبالتنسيق  الخطة 

 التنيمة 
مالحظات    جميع  إغالق 

 % 100التفتيش بنسبة 
أمين   • من  اليومية  المتابعة 

المالي   والمدير  الصندوق 
 لترحيل اإليرادات ومطابقتها 

اليوجد  
 مالحظات 

 

 

مهلة   النشاط  التشغيلي الهدف  م. آخر 
 للتنفيذ 

 نسبة االنجاز 

 توفير الوقت والجهد عن األعوام السابقة وسرعة االنجاز بإعداد التقارير  1
 

 االلتزام بالخطة التشغيلية
التدقيق  بمواعيد  االلتزام 

 المسبق
 االلتزام باألنظمة المحوسبة

بالخطة  دوري  االلتزام  نسبة 
هو   والمؤشر  والحوسبة 
المالية   الدائرة  مخرجات 

 حسب المواعيد المقررة
 *االلتزام في بنود الموازنة  % على األقل عن العام السابق5توفير نفقات اإلنارة بنسبة  2

 *االلتزام بتعليمات الشراء
*استخدام أجهزة توفير الطاقة  

 وتوفير المياه 
 *مطابقات فواتير الكهرباء 

 % 100 دوري 
 

النزاهة  العمل المالي تطبيق الحوكمة في  3 بمعايير  االلتزام 
تطبيق  خالل  من  والشفافية 

 القوانين واألنظمة والمسائلة 
بمبادئ   الموظفين  *تعريف 

 الحاكمية الرشيدة

  دوري 
المخالفات   نسبة  خفض 

 وتصويبها 

 المحافظة على الموردين وتعزيز سمعة البلدية أمامهم وعدم خسارة ورود أي شكوى خالل العام  4
 
 
 

المستحقات   جميع  صرف 
 بشكل فوري ودون تأخير

العمل على التواصل المستمر 
 واالستماع لمشاكلهم 

 % 100 دوري 
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 النفقات  -2

 الموازنات والمناقالت والمالحق والمانات والمطابقات البنكية -3

آخر  اإلجراء  النشاط  م.
مهلة  
 للتنفيذ 

نسبة  
 االنجاز 

 والميزانية إعداد الموازنة  1
 والحساب الختامي بالموعد 

 المحدد وبدون عجز لالعوام المستهدفة

المتعلقة  • التعليمات  متابعة 
والميزانيات   بالموازنات 
 والحسابات الختامية وتنفيذها

 االلتزام بالخطة التشغيلية •
األقسام   • مع  *التنسيق 

 األخرى في البلدية 

 % 100 دوري 

وعدم   2 الموازنة  على  تجاوز المحافظة 
 % 100المخصصات بنسبة 

للموازنة   • الدورية  المراجعة 
 وطباعة التقارير

 الحوسبة •
 تصديق الحساب الختامي •

 % 100 دوري 
 

مع  3 البنكية  الحسابات  مطابقة  نسبة 
 % 100الدفترية بنسبة 

إعداد المطابقة شهريا وتأييد  •
 األرصدة البنكية

 % 100 دوري 

الحكومية   4 األمانات  تسديد  وغير  نسبة 
 % 100الحكومية بنسبة 

 % 100 دوري  

 معلومات إضافية ـ االلتزام بخطة سداد القرض. 
 
 

 

لدى   % والمنبثقة عن الخطة االستراتيجة ودليل االحتياجات 100نسبة توفير المخصصات للمشاريع المنبثقة عن المجلس البلدي بنسبة  5 البلدية  مطابقة حسابات 
 بنك التنمية

حسب 
 مشروع ال

100 % 

 %. 100المحافظة على الوضع النقدي وعدم ظهور أي عجز على الموازنة وتوفير مخصصات جميع المشاريع بنسبة 
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 المخاطر واإلجراءات االحتياطية:
 توفير سيولة إضافية متوفرة في البنك في حال تأخر دفعات المحروقات والضرائب والرسوم  -1
 الفقدان يتوفر دوما مرجع إضافي ترحيل السجالت الكترونيا وورقيا في حال التلف أو  -2
 اثار جائجة كورونا -3
 
 
 

 اإلجراءات والممارسات التي تسهل تحقيق الهداف التشغيلية والهداف العامة: 

 االلتزام باألنظمة والتعليمات ومدونة السلوك  -1
 التنسيق المستمر مع األقسام والمدراء -2
 االلتزام التام بالنظام المحوسب وتحديثاته -3
 موظف بعمل إضافي لسد نقص عدد الموظفينتكليف كل  -4
 صرف الحوافز للموظف الملتزم والمثابر من خالل لجنة الحوافز  -5
 التنسيق لعمل حملة توعية تهدف إلى تحفيز المواطنين على دفع الرسوم والضرائب -6
ة وتعليقها التسهيل على المواطنين من خالل إعداد لوحة تبين اإلجراءات والوثائق المطلوبة لكل معاملة مالي -7

 بمكان وضح وبارز ونشرها على صفحة البلدية )فيس بوك(
 مراجعة الخطة التشغيلة والخطة العامة وتعديلها بشكل دوري  -8
 نقل المكاتب إلى الطابق األرضي وترتيبها وتجهيزها بشكل يسرع االنجاز ويسهل على المواطنين  -9

 اإلعاقة وتسهل مراجعتهم للبلديةعمل الرمبات ودورات المياه بطريقة تساعد ذوي  -10
 مع النظام المحوسب وربطها  E FAWATEERCOMتفعيل  -11
 المراجعة الدورية للخطط التشغيلية والعامة  -12

 

ونالحظ من الخطة أعاله انه يتوحب على المدير المالي في البلديات وضع مستهدفات ومؤشرات لألهداف المراد تحقيقها، 
في الدائرة المالية وان يضع السياسات والجراءات الواجب اتباعها لغايات تحقيق األهداف، وربط هذه    وعمل تحليل لنقاط القوة والضعف

كل األهداف بالخطة االستراتيجية للبلدية، وال نغفل أهمية التواصل الفعال داخل الدائرة المالية مع مختلف األقسام ومع إدارة البلدية بش 
ألرقام والمعلومات المالية التي يحتاجها صانعي القرار لبيان واقع الحال وعمل التغذية الراجعة عام وقدرة المدير المالي على إيصال ا

 للخطط والمستهدفات. والذي يؤدي بالضرورة الى تجويد وتحسين العمل العام والدفع لتحقيق األهداف التنموية.
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ف دينار خالل أعوام الخطة المالية، تبين لصانع  أل  100: فتحقيق مستهدف رفع االيراد الذاتي الى مبلغ  ومثال على ماتقدم
ية القرار مدى إمكانية تنفيذ مشروع تنموي تم التخطيط له في خطة البلدية االستراتيجية خالل الفترة المقبلة وبالتزامن مع الخطة التنفيذ

 للدائرة المالية. 

 التخطيط والتنمية في البلديات

أصبح واجبا على البلديات تقديم دليل احتياجاتها على    2022وقانون اإلدارة المحلية لعام    2015حسب قانون البلديات لعام  
المستوى البلدي وعلى المستوى في المجتمع المحلي باستخدام النهج التشاركي واعداد خطة استراتيجية وربطها بدليل االحتياجات باإلضافة  

 يرية بالخطة االستراتيجية.ألعداد خطة استراتيجية تنموية وربط الموازنة التقد

 تعريفات تنموية:

وغيرها، هذه األحتياجات  ...هو كل ما تحتاجه عملية التنمية لمجتمع معين من موارد مالية، بشرية، بناء قدرات  االحتياج التنموي: •
لة عدم توازن يشــعر بها فرد  ُتعكس في شـــكل خطط وبرامج ومشـــاريع يحتاج إليها المجتمع، ويقتصـــر تعريف الحاجة على أن ها حا

 أو جماعة أو مجتمع نتيجة االحساس بالرغبة في تحقيق هدف معين يحتاج تحقيقه إلى توفر إمكانيات أو موارد معينة. 
 نص يوضح أهمية المشروع ومبرراته وقدرته على تلبية االحتياج المحلي وصف المشروع: •
ــــروع وفق التصــــنيف التالي: قطـاع التعليم العـام والتعليم العالي، قطاع الزراعة والثروة  القطـاع: قطـاع العمـل الـذي تتبع لـه فكرة المش •

الحيوانية، قطاع االشـغال واالسـكان والبنية التحتية، قطاع الصـحة والبيئة، قطاع االسـتثمار الصـناعي، قطاع االسـتثمار الزراعي،  
 دنية...الخ. قطاع األسـتثمار التجاري، قطاع الثروة المع

 المتو سـط الحسـابي لنسـبة تأثير المشـروع في تلبية االحتياج التنموي، ونسـبة الضـرورة واالولوية لتنفيذه. الوزن النسـبي: •
الشـروع: • فكرة  المهنية والمجتمعية،   مصـدر  للقطاعات  المحللة  ااالحتياجات  اثناء عملية تحديد  المشـروع  فكرة  قدمت  التي  الجهة 

 المجالس البلدية، المؤ سسات المحلية
: وهي المشـاريع التي تشـبه في خدماتها خدمات المشـروع المقترح، وتقدم من خالل عدد المشـاريع المماثلة العاملة في المنطقة •

 جرى تنفيذه وتشغيله قبل عملية تحديد االحتياجات المحليةمشروع 

 ( (USAID CITIESالخطة التدريبية لورشة تطبيق دليل اجراءات اعداد ادلة االحتياجات والخطة التنموية للبلدية المرجع: 

 :أهمها تكمن أهمية التخطيط التنموي في مجموعة األهداف التي يسعى لتحقيقها والتي أهمية التخطيط التنموي:

 المساهمة في وضع الحلول المناسبة والموضوعية للمشكالت االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والبيئية. -
 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والتوظيف السليم للموارد البشرية.  -
 .تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى المعيشة ونوعية حياة السكان -
 .التوزيع العادل لعائدات النمو االقتصادي ومكاسب التنمية طبقية ومكانية -
 تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق توزيع وإعادة توزيع الدخول بين السكان والمدن واألقاليم بشكل مقبول. -
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ظم لتحقيق هدف او أكثر في فترة زمنية التخطيط بمعناه البسيط هو ذلك الجهد الموجه والمن  التخطيط االستراتيجي التنموي في البلديات:
محددة والتخطيط التنموي هو الجهد الموجه لتحقيق األهداف المحددة لتحسين الواقع االجتماعي وهويظهر استراتيجية البلدية لدفع وتطوير 

 المجتمع. 

إمكاناتها وقدراتها، بحيث تكون الخطط هي وسيلة  وتنبثق الخطة االستراتيجية في البلدية من دليل احتياجاتها وبما يتناسب مع  
 دفع العمل وليس عبئ إضافي على البلدية. 

 :ويعرف التخطيط التنموي بأنه

عبارة عن مجموعة من اإلجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة والمشروعة التي تنفذ في فترة زمنية معينة وعلى مستوى أو عدة مستويات  "
جماعي تعاوني جاد تستخدم فيه أدوات ووسائل متعددة تحقق استغالل أشمل للموارد الطبيعية والبشرية كافة والمتاحة  مكانية وبجهد  

وبشكل يعمل على إحداث التغيير المطلوب والمرغوب في المجتمع ، مع توجيه وضبط ومتابعة لهذا التغيير في جوانب الحياة المختلفة 
 نه وإبقائه ضمن دائرة المرغوب والمنشود"لمنع حدوث أي أثار سلبية ناتجة ع

ويجب ان تتوفر بالخطط التنموية عدة شروط أهمها وجود هدف معين ومحدد مسبقا يسعى الحداث تغيير إيجابي بالمجتمع من خالل  
 التنبؤ المستقبلي واستشراف المستقبل.

( وكانت 2025- 2020ة الخمسية لبلدية الرويشد )تم االطالع على الخطة االستراتيج محاور الخطط االستراتيجة في البلديات:
 المحاور تتمركز كما هو ات: 

 موجز حول واقع بلدية الرويشد

 حقائق عن محافظة المفرق 

 مؤشرات القطاعات الرئيسية في لواء الرويشد بالمقارنة مع محافظة المفرق والمملكة 

 رويشد الجديدة المعلومات الخاصة بالبناء المؤسسي واالداري والمالي لبلدية ال

 التحليل الرباعي )نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات( .1

 الرؤية .2

 الرسالة .3

 القيم الجوهرية  .4

 الهداف االستراتيجية والتنموية لبلدية الرويشد  .5

تحسين االداع من خالل هذه المحاور تستطيع البلدية تحديد مستهدفاتها ومؤشراتها وتقييم مدى تحقيق هذه األهداف والتي تساعد في  
 ودفع عجلة التنمية في المنطقة.
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 ما هو مطلوب من هيئات الحكم المحلي والبلديات في الردن لمواكبة متطلبات التنمية

نجد ان التوجه الحالي في االردن هو اضافة البعد والدور التنموي للبلديات وهيئات الحكم المحلي باالضافة للدور الخدمي التقليدي 
عام. نجد ان هنالك عوائق تعطل نجاح التجربة التنموية للبلديات  100ديثة نسبة لعمر البلديات في االردن الذي يفوق وكون التجربة ح

 منها عوائق قانونية وعوائق تتعلق بالكوادر االدارية وعوائق تمويلية.

لبلديات وهيئات الحكم المحلي ))قانون  اال ان الحكومات تسعى جاهدة الى تحديث القوانين بما يتناسب مع الدور التنموي الجديد ل
(( والذي فتح المجال للبلديات وهيئات الحكم المحلي من اتخاذ القرارات التي 2015(( و)) قانون البلديات _2022االدارة المحلية _  

 تنبع من االحتياجات الفعلية على ارض الواقع من خالل ))اعضاء الالمركزية والمجالس البلدية((. 

تعلق بما هو مطلوب من البلديات فيجب عليها مواكبة العصر وتطبيق االسس اإلدارية السليمة الدارة العمل البلدي اما في ماي
التطورات  الخطط وتفعيلها ومراجعتها وتطويرها وتحسينها. بما يتناسب مع  التنموي بشكل خاص من خالل اعداد  بشكل عام والدور 

 ود بالنفع العام على البلدية من جهة وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.االقتصادية والتنموية في المنطقة بما يع

 واالنتقال الى عام الحوسبة واالتمتة واستشراف المستقبل وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية لتواكب شروط التمويل الحديثة. 

الممولين واشراكهم في صنع القرار وتحديد االحتياجات لغايات تحفيزهم للقيام باالضافة الى تطوير الية التواصل المباشر مع  
 بدورهم التنموي والدور االخالقي واالنساني تجاه المجتمعات الحاضنة لهم. 

 :الخاتمة

المجتمعات باالضافة ان تجديد وتطوير هيكلية العمل البلدي والتنموي اصبحت ضرورة ملحة والزمة لدفع العملية التنموية في  
 العداد خطط ومنهجيات علمية في البلديات وهيئات الحكم المحلي ومواكبة التكنلوجيا وتطورات العصر الحديث.

حيث أصبحت التنمية هي الخيار الذي ال حياد عنه إذا ما ارادت الدول النامية من تحسين الواقع االجتماعي، والبد ان تكون 
علمية ومنهجية سليمة وخطط طويلة وقصيرة االجل موضوعة باتقان وباسلوب تشاركي يتم من خالله اشراك   هذه التنمية مبنية على أسس

 المجتمعات ألنهم هم األكثر معرفة باحتياجاتهم ومتطلباتهم واولوياتهم.

 لومة الصحيحة والدقية.والنغفل عن دور التدريب مواكبة المعرفة والتحسين المستمر واستخدام األساليب العلمية للوصول الى المع

واذ يعد التمويل العصب الرئيس في نجاح العمل التنموي يتوجب على البلديات تطوير السياسات المالية والقانونية بالتشارك مع  
المال الشركاء والداعمين مع توضيح وتوسيع األدوار  المباشر مع  التنموي واالقتصادي والتشبيك  العمل  العالقة إلدارة  ية  الجهات ذات 
ة لهيئات التمويل الختلفة ومن خالل هذه العملية تسطتيع الدولة رفع القدرة على العمل والدفع بعجلة التنمية باعتبارها الدعامة األساسي

 لرفع االقتصاد وتحسين الدخل وتخفيض نسب الفقر والبطالة )وهي أحد االهداف الرئيسة للتنمية(.

 التركيز على تحسين اداراتها المالية من خالل:  ويتطلب من هيئات الحكم المالي والبلديات

 االنتقال من االساس النقدي الى نظام االستحقاق النقدي ومواكبة المعايير المحاسبية الدولية.  .1
 تفعيل الحوسبة واالنتقال الى االنظمة االلكترونية الدارة حساباتها.  .2
 التوجه نحو الحوكمة لتحسين المخرجات وتخفيض التكاليف. .3
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 الخطط المالية وربطها بخططها االستراتيجية والتنموية ومراجعتها. اعداد   .4
 استشراف المستقبل والتخطيط المبني على التنبؤات العلمية.  .5

 :المصادر والمراجع

 ، 2016النظام المالي للبلديات في األردن لعام 

 . 1985لسنة   63قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم 

 ، البنك الدولي 2018- 2016االردن من عام  األداء المالي للبلديات في  

 . ١٨/١٠/٢٠١٥، بتاريخ:  ٥٣٦٣، من عدد الجريدة الرسمية رقم  ٨٢٤٤، المنشور على الصفحة رقم  2015لسنة    41قانون البلديات رقم  

 (، مسودة مهام وأدوار وحدة التنمية المحلية في البلدية. ٢٠١٤الوزارة المحلية، ) 

وال والمهام  التنظيمي  المحلي  الهيكل  والحكم  الالمركزية  دعم  برنامج  قبل  قدمت من  كما  المحافظة  في  المحلية  التنمية  لوحدة  وظائف 
(USAID CITIES واعتمدت من قبل وزارة الداخلية في آذار )2017 . 

 (، المهام والواجبات التي تقوم بها وحدة التنمية المحلية. 2022وحدة التنمية المحلية في بلدية الرويشد، )

 ، الجريدة الرسمية. 2021لسنة  ٢٣(، قانون اإلدارة المحلية رقم  ٢٠٢٢اإلدارة المحلية، )  قانون 
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