التشريعاث المتعلقت بالبلدياث :
قانون البلدياث رقم  74لسنت 5148

ٚعخبش لبٌَٕ انبهذٚبث سلى  74نسُت  5148بأَّ َمهت َٕعٛت أعذث نخٕاكب انسعَ ٙحٕ انحكى انًحهٙ
ٔاناليشكضٚت ببالضبفت انٗ يب سُٛعكس عهٗ رنك يٍ اداسة سهًٛت نهًٕاسد انًبنٛت نهبهذٚت حٛذ حى بًٕجبّ
احذاد يجبنس يحهٛت ف ٙيُبطك انبهذٚبث ٚخى اداسحٓب يٍ لبم سئٛس ٔاعضبء يُخخبٔ ,ٍٛحذد انمبٌَٕ
انٛت االَفبق ضًٍ حذٔد انًجهس انًحه ٙبحٛذ ُٚفك انًجهس انبهذ٘ ضًٍ حذٔد انًجهس انًحه ٙيب ال
ٚمم عٍ ( )%81يٍ االٚشاداث انًخأحٛت نزنك انًجهس انًحهٔ ٙنّ حٕصٚع يب حبمٗ عهٗ انًجبنس انًحهٛت
االخشٖ انخ ٙحكٌٕ اٚشاداحٓب لهٛهت أٔ ال حهب ٙاٚشاداحٓب البيت يشبسٚع حًُٕٚت ٔنّ اَفبلٓب اللبيت يشبسٚع
يشكضٚت أ كبشٖ حخذو انبهذٚت.
كزنك يٍ انخعذٚالث انخ ٙحضًُٓب انمبٌَٕ اعذاد انًٛضاَٛت انعًٕيٛت نهبهذٚت ٔالشاسْب يٍ لبم انًجهس
انبهذ٘ ٔسفعٓب نهًصبدلت عهٓٛب يٍ لبم انٕصٚش.
ٔاٚضب َصج انًبدة < يٍ انمبٌَٕ عهٗ حع ٍٛٛيذٚش حُفٛز٘ ف ٙكم بهذٚت ٔحسب ششٔط يعُٛت ٔحذد
انمبٌَٕ انًٓبو ٔانًسؤٔنٛبث نهًذٚش انخُفٛز٘.
ٔحذد انمبٌَٕ انٕاسداث انخ ٙحجبٓٛب انحكٕيت نًُفعّ انبهذٚبث ٔكٛفٛت حٕصٚعٓب عهٗ انبهذٚبث ٔاالعخببساث
انخٚ ٙخى عهٗ اسبسٓب حٕصٚع ْزِ انٕاسداث بًٕجب انًٕاد انًزكٕسة ادَبِ =-
الماده  -51أ عهٗ انشغى يًب ٔسد ف ٙا٘ حششٚع اخش ٚمخطع ٔٚحٕل نهبهذٚبث يب َسبخّ  % 81يٍ
انشسٕو ٔ انضشائب انًسخٕفبة عٍ انًشخمبث انُفطٛت انًسخٕسدة أ انًُخجت ف ٙانًًهكت .
المادة ٚ -54مخطع ٔ ٚحٕل نهبهذٚبث  %71يٍ انشسٕو انخ ٙحسخٕفٗ بًمخضٗ لبٌَٕ انسٛش عٍ سخص
الخُبء انًشكببث .
الماده  -55حمخطع ٔ ححٕل نه بهذٚبث انغشايبث انخ ٙحسخٕفٗ عٍ يخبنفبث لبٌَٕ انسٛش ٔ عٍ انًخبنفبث
انصحٛت ٔ انبهذٚت .
المادة  -56أ -حمٛذ انٕاسداث انخ ٙحجبٓٛب انحكٕيت نًُفعت انبهذٚبث بًمخضٗ انًٕاد  55 ٔ 54 ٔ 51يٍ
ْزا انمبٌَٕ ايبَت نهبهذٚبث نذٖ ٔصاسة انًبنٛت عهٗ اٌ ححٕل فَٓ ٙبٚت كم شٓش انٗ بُك حًُٛت انًذٌ ٔ
انمشٖ .
ب  -حٕصع حصٛهت ْزِ انٕاسداث عهٗ انبهذٚبث ببنُسب انخٚ ٙمشسْب يجهس انٕصساء بُبء عهٗ
حُسٛب انٕصٚش عهٗ اٌ حشاعٗ االعخببساث انخبنٛت عُذ ححذٚذ حصت كم بهذٚت =_
 .4فئت انبهذٚت
 .5يسبحخٓب ٔ عذد سكبَٓب
َ .6سبت يسبًْخٓب ف ٙححصٛم انٛبساداث
 .7يٕلعٓب ٔ طبٛعخٓب انجغشافٛت

 .8يذٖ احخٛبجبحٓب يٍ انًشبسٚع انخًُٕٚت
 .9يحذٔدٚت يٕاسدْب
 .:يب ٚخشحب عهٓٛب يٍ يسؤٔنٛبث نٛس نٓب طببع يحهٙ
; .انخًٛض ف ٙحبدٚت انًٓبو ٔ انٕاجببث انًهمبة عهٗ عبحمٓب
النظام المالي للبلديات رقم  253لعام 3127
من اهم التعدٌالت التً طرات على النظام المالً للبلدٌات هو التحول الى تطبٌك اساس االستحماق
بدل من االساس النمدي.
الماده  - 4أ تتبع البلدٌة فً اجراءاتها المحاسبٌة مبدا االساس النمدي
ب -على البلدٌات التحول لتطبٌك اساس االستحماق فً اجراءاتها المحاسبٌة و حوسبة كافة
انظمتها المالٌة و اجراءاتها المحاسبٌة خالل خمس سنوات من نفاذ ها النظام

ٌبلغ عدد البلدٌات فً المملكة (  ) 011بلدٌة فً مختلف المحافظات وتمسم الى ثالث فئات - 9
األولى وتضم بلدٌات مراكز المحافظات وعددها (  ) 01بلدٌة  ،والثانٌة تضم (  ) 45بلدٌة ،أما
الثالثة (  ) 21بلدٌة .

االيرادات
بلغت اإلٌرادات الفعلٌة الكلٌة للبلدٌات خالل عام ( 1105التحوٌالت الحكومٌة  ،االٌرادات الذاتٌة
 ،اإلٌرادات اإلستثمارٌة ) ما ممداره حوالى ( )146.0ملٌون دٌنار كما هو مبٌن بالجدول أدناه 9
البيان
التحوٌالت الحكومٌة
ترخٌص المركبات
إجمالي التحويالت الحكومية
ضرٌبة االبنٌة واالراضً
رخص المهن
رخص االبنٌة واالنشاءات
العوائد
الرسوم
إٌرادات منع المكاره وجمع النفاٌات
االٌجارات
اإلٌرادات المختلفه
مجموع اإليرادات الذاتية
إٌرادات مشارٌع السلع والخدمات
فوائد ودائع البلدٌات
ارباح االستثمارات المالٌة
مجموع اإليرادات االستثمارية
مجموع اإليرادات الفعلية الكلية

اإليرادات الفعلية الكلية  /دينار
3127
001,000,000
14,111,111
246,111,111
08,814,625
4,758,570
03,681,854
02,161,576
7,556,556
05,441,703
7,168,816
21,310,871
22:,654,568
70,014
254,146
1,024,711
2,693,312
368,236,769

ٌالحظ من الجدول اعاله ان نسبة االٌرادات الذاتٌة الفعلٌة للبلدٌات بلغت  %35من مجموع
االٌرادات الكلٌة الفعلٌة لعام 1105

االٌرادات الفعلٌة حسب فئات البلدٌات لعام 1105
السنة

اجمالي اإليرادات
الفعلية الكلية مليون
 /دينار

الفئة االولى
مليون  /دينار

الفئة الثانية
مليون  /دينار

الفئتة
الثالثة مليون /
دينار

3127

146,0

021,0

010,2

12,4

كما ٌالحظ أن نسبة إٌرادات بلدٌات الفئة األولى وعددها ( )01بلدٌة تشكل ما نسبته ( )%40.3من
إجمالً اإلٌرادات الكلٌة لكافة بلدٌات المملكة اما البلدٌات المتبمٌة من الفئات األخرى وعددها ()77
بلدٌة تشكل ما نسبته ( )%28.3للفئة الثانٌة و ( )%8.0للفئة الثالثة كما هً فً عام (. )1105

النفقاث
بلغ مجموع النفمات الفعلٌة الكلٌة ( الجارٌة والرأسمالٌة ) لعام  6102حوالً (  ) 296ملٌون
دٌنار وبلغت النفمات الراسمالٌة ( )8.49ملٌون دٌنار ،أي أن نسبة النفمات الرأسمالٌة إلى إجمالً
النفمات الكلٌة ( )%26كما هو مبٌن فً الجدول أدناه .

السنة

2016النفقات الفعلية الكلية
مليون  /دينار

الرواتب واالجور والعالوات

132,917,829

مصارٌف ادارٌة

30,284,121

مصارٌف االٌجارات

1,695,944

مصارٌف الصحة والبئٌة

1,843,240

مصارٌف اجتماعٌة

882,670

مصارٌف الصٌانة

14,581,127

مصارٌف فوائد وعموالت

6,408,201

مجموع المصاريف االدارية والعمومية

188,613,131

الساط المروض

12,614,622

مجموع النفقات الجارية

201,227,753

مجموع النفقات الرأسمالية

94,864,878

مجموع النفقات الفعلية

296,092,631

وٌالحظ من الجدول اعاله ان نسبة الرواتب االجور والعالوات الفعلٌة بلغت  % .4من مجموع النفمات
الفعلٌة لعام . 6102
اما نسبة الرواتب واالجور والعالوات من مجموع االٌرادات الكلٌة الفعلٌة بلغت  % 40ونسبتها من
االٌرادات الذاتٌة الفعلٌة  % 012لعام . 6102

القروض خالل عام 6102
بلغت اجمالً المروض الممنوحة للبلدٌات لعام  6102حوالً  6044ملٌون دٌنار .

المقدر لعام 6102
ٌبٌن الجدول ادناه البٌانات المالٌة االجمالٌة الممدرة لبلدٌات المملكة لعام 6102

قيمة الدعم
الحكومي

حجم الموازنة

عجز الموازنة

المديونية

مجموع االيرادات

قيمة الرواتب
واالجور

قيمة المشاريع
الراسمالية
الخدمية

000,111,111

020,987,660

66,001,067

90,206,801

680,700,620

006,125,152

70,897,008

بلغت نسبة الرواتب واالجور الممدرة الى االٌرادات الممدرة .%4.
وبلغت نسبة الرواتب واالجور الممدرة الى حجم الموازنة الممدر .%.6

