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"الموارد المالية للبلديات ومدى تأثيرها على تحقيق أهدافها"
MUNICIPAL FINANCIAL RESOURCES AND THEIR IMPACT ON
ACHIEVING THEIR OBJECTIVES

عبير نايف حمد القطارنة
Abeer Nayef Hamad Alqatarneh

الملخص
هدف البحث إلى التعرف على أهم الموارد المالية للبلديات وطرق إنفاقها .،وبين البحث أهم أسباب الضائقة
المالية التي تمر بها البلديات كما تطرق البحث لمفهوم وأهداف التقرير المالي وأهميته وان انشاءه كان بغرض
إعطــاء مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء الماليــة العامــة المحلية للبلديات وفــق معاييــر اإلفصــاح المالــي
 ،وقد توصل البحث إلى بعض المقترحات التي تساهم في معالجة المشاكل المالية للبلديات بما يسـاعدها فـي
تـوفير خـدمات أفضـل ،و بمـا يحقق تنمية مواردها المالية الذاتية وترشيد االستهالك.
الكلمات المفتاحية :بلديات ،موارد مالية ،استهالك ،ترشيد.
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ABSTACT
The aim of the research is to identify the most important financial resources for
municipalities and ways to spend them. The research showed the most important
causes of financial distress experienced by municipalities. The research also touched
on the concept and objectives of the financial report and its importance, and that its
establishment was to give more transparency about the performance of the local
public finances of the municipalities in accordance with the standards of financial
disclosure, and the research found some proposals that contribute to addressing the
financial problems of the municipalities. In order to help it provide better services,
and to achieve the development of its own financial resources and rationalization of
consumption.
Keywords: municipalities, financial resources, consumption, rationalization.
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مقدمة
إن زيادة الطلب على الخدمات وارتباطها بالزيادة السكانية إلى جانب محدودية المصادر المالية انعكس سلبا ً
على أداء البلديات ،حيث وصلت األوضاع المالية في بعض البلديات إلى حاالت متردية انعكست آثارها في
ضعف أداء البلديات في مختلف أنشطتها .فالمشاكل المالية اصبحت تهديدا كبيرا نحو البلديات أدى إلى حجز
بعض ممتلكات أحدى البلديات ،كما أصبح بعضها غير قادر على تقديم الخدمات التي يجب عليها القيام بها،
ومنها خدمات النظافة ومعالجة المشاكل البيئية وخدمات تنظيم األبنية ،كما أصبحت بعض البلديات عاجزة أيضا
1
عن إنشاء مطب من اإلسفلت ال تعبيد شارع.
وقد بذلت الحكومة األردنية ،وال زالت حتى اليوم ،جهودا ً كبرة للقضاء على المشـاكل التـي تعـاني منهـا
البلـديات أو الحـد منهـا ،ومـن أمثلــة ذلــك :المشــروع الكبيــر الــذي نفذتــه وزارة البلــديات فــي شــهر
أيلــول مــن عــام  ٢٠٠١والمتضــمن الــدمج بــين البلـديات ،حيـث أصـبحت  ١٠٠بلديـة بعـد أن كانـت ٣٢٨
بلديـة  2،وكـذلك إعـادة هيكلـة الـوزارة لتتولى الرقابة األكثر فاعلية على البلديات.
من األمثلة على ذلك أيضا تعديل قانون البلديات ليتضمن تعيين رئيس البلدية ونصـف عـدد أعضـائها،
ورفـع نســبة مخصصــات البلديات مــن حاصــل ببع المحروقــات إلــى  ،٦%وتقديم  ٥ماليين دينــار
كمســاعدات عاجلــة ،وتخفــيض أســعار الفائــدة علــى قــروض البلديات بنســبة  %٢٥ومــنح تسهيالت فــي
ســداد القــروض مثــل زيــادة فتــرة السـماح لسـنتين وتأجيـل تسـديد األقسـاط المسـتحقة علـى قـروض
البلـديات ،وتعيـين  ٥٠٠مهنـدس وفنـي فـي البلـديات المدمجة مع صرف الوزارة لرواتبهم.

مشكلة الدراسة
نتيجة للتحديات المالية الكبيرة وضعف الموارد المالية التي تغذي البلديات أدى ذلك إلى عرقلة دور البلديات
في تقديم خدماتها للمجتمع المحلي ،وجاءت هذه الدراسة للتعرف على الموارد المالية ومدى فاعليتها في تحقيق
دور البلديات في المملكة األردنية الهاشمية.
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أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
-1
-2
-3
-4

التعرف على الموارد المالية للبلديات (النفقات واإليرادات).
التعرف على أسباب الضائقة المالية في البلديات.
التعرف على التقرير المالي للبلديات.
التعرف على مدى تأثر البلديات بالموارد المالية وتقديم المقترحات لذلك.

منهجية الدراسة
تعتمد الدراسة على منهج البحث العلمي الذي يتقصى الظاهرة موضوع البحث ويتم تحليلها وتناولها في
إطار موضوعي باستخدام طرق ووسائل لمنهج البحث يعتمد على االستقراء واالستنباط والتحليل النظري:
 وسيلة االستقراء واالستنباط في دراسة الموارد المالية للبلديات ومدى تأثيرها على تحقيق أهدافها ،وذلكمن خالل اإلطار النظري ،والدراسات السابقة.
 -وسيلة التحليل النظري في الرجوع إلى المراجع العلمية بصفه عامة في مجال الدراسة محل البحث.
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المبحث األول
الموارد المالية للبلديات ونفقاتها

أولا :الموارد المالية للبلديات
بناء على المادة (/16أ) في قانون البلديات رقم  41لسنة  ،2015فإن الموارد المالية للبلدية تتكون مما يلي:
 -1الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون وأي نظام صادر بمقتضاه
أو أي قانون أو نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.
 -2ريع المشاريع االستثمارية.
 -3االيرادات الذاتية.
 -4المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
4
باالضافة إلى الجدول أدناه.
الجدول رقم ( :)1اليرادات
اإليرادات
الضرائب
تشمل ضريبة األبنية واألراضي ،المخصصات من الضرائب والرسوم.
والرسوم
تشمل الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة لصالح البلديات من المشتقات النفطية
التحويالت
والمساعدات االضافية الممنوحة من هذا الدعم.
الحكومية
ضريبة األبنية
ضريبة مفروضة على األراضي والعقارات والمخصصة للبلديات.
واألراضي
تشمل رخص المهن ،رخص الحرف والصناعات ،رخص المكاتب المهنية ،رخص
رخص المهن
اخرى بموجب األنظمة والقوانين السارية المفعول.
تشمل رخص األبنية واالنشاءات ،رسوم كشف األبنية واالنشاءات ،اذونات األشغال،
رخص األبنية
اثمان نماذج ومطبوعات ،رسوم افراز األبنية واالنشاءات ،اخرى بموجب نظام
واإلنشاءات
األبنية والتنظيم المعمول به.
تشمل عوائد تنظيم وتحسين ،عوائد التعبيد والتزفيت ،عائدات دفن الموتى ،عوائد
العوائد
زرائب األغنام ،عوائد األرصفة واألطاريف ،عائدات تقاعد ،اخرى.
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الرسوم

تشمل رسوم الخضار والفواكه ،رسوم الموازين والمكاييل والمقاييس ،رسوم الداللة،
رسوم بيع الحيوانات ،رسوم اللوحات واإلعالنات ،رسوم المقاهي والمالهي ،دور
السينما ،رسوم مواقف السيارات ،رسوم تصديق عقود اإليجار ،رسوم ذبح الحيوانات
والمسالخ ،رسوم مظالت المحالت التجارية ،رسوم اشتراك المكتبة العامة ،رسوم
مسالخ الدواجن ،رسوم براءة ذمه ،رسوم ابار ارتوازية ،اخرى بموجب األنظمة
والقوانين ذات العالقة.

ايرادات منع
المكاره وجمع
النفايات

تشمل رسوم النفايات ،اثمان اكياس النفايات ،اثمان الحاويات ،اجور سيارة النضح،
اجور نقل النفايات ،أخرى.

اإليرادات المختلفة
المساعدات
والهبات
المنح
اإليجارات
ايرادات مشاريع
انتاج السلع
والخدمات
ايرادات الفوائد
ايرادات
االستثمارات
المالية

تشمل بيع اموال البلدية غير المنقولة فضالت األراضي ،بيع اموال البلدية لوازم،
نسخ العطاءات ،اثمان مياه االبار ،غرامات ،مصروفات مسترده ،إيرادات محكمة
البلدية ،بقايا المجالس القروية ،اخرى.
تشمل مساهمات وتبرعات حكومية ،مساهمات وتبرعات القطاع الخاص ،مساهمات
وتبرعات المواطنين.
منح خارجية وداخلية تمنح للبلديات.
تشمل اسواق الخضار ،مخازن واسواق تجاريه ،مكاتب ومجمعات الدوائر ،مواقف
السيارات والشاحنات ،مسالخ ،اخرى
تشمل ايرادات مشاريع انتاج السلع والخدمات (مشاريع استثمارية تدر دخال ماليا
للبلديات)
تشمل فوائد بنك تنمية المدن والقرى ،فوائد البنوك التجارية.
تشمل ارباح المساهمة في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ،ارباح المساهمة في
الشركات والمؤسسات.

اإليرادات الذاتية

تشمل ضريبة األبنية واألراضي ،رخص المهن ،رخص األبنية واإلنشاءات ،العوائد،
الرسوم ،إيرادات منع المكاره وجمع النفايات ،اإليجارات ،إيرادات مشاريع إنتاج
السلع والخدمات ،إيرادات الفوائد ،وإيرادات االستثمارات المالية ،ايرادات مختلفة.

اإليرادات الفعلية
الكلية

تشمل التحويالت الحكومية ،اإليرادات الذاتية ،المساعدات والهبات.
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ثانياا :كيفية توزيع الموارد المالية
بناء على المادة (/23أ) في قانون البلديات رقم  41لسنة  ،2015فإن الواردات التي تجبيها الحكومة تقيد
لمنفعة البلديات بمقتضی المواد ( )20و ( )21و( )22من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن
تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.
ب -توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
على أن تراعى االعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

فئة البلدية
مساحتها وعدد سكانها.
نسبة مساهمتها في تحصيل اإليرادات .
موقعها وطبيعتها الجغرافية
مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.
محدودية مواردها.
ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.

كما لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات
لألمور التالية:
 .1دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي ال توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام
بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة .
 .2دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
 .3دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.
4
باإلضافة إلى الجدول أدناه.
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الجدول رقم ( :)2التفقات
النفقات
تشمل رواتب رئيس البلدية ،رئيس اللجنة ،الموظفون المصنفون ،الموظفين غير
المصنفين ،الموظفون بعقود ،اجور عمال النظافة ،اجور عمال ،العالوات ،مساهمة
الرواتب واألجور
الضمان االجتماعي ،رواتب وعالوات المتقاعدين ،التعويضات والمكافآت والعمل
والعالوات
اإلضافي ،رواتب موظفي المحكمة ،مكافأة اعضاء المجلس البلدي ،اجور النقل وعالوة
السفر ،بدل اقتناء سيارة.
تشمل الكهرباء ،كهرباء إنارة الشوارع ،مياه ومجاري ،محروقات السيارات واآلليات
الثقيلة ،تأمين وترخيص اآلليات والسيارات ،قرطاسيه ومطبوعات ،بريد وهاتف
مصاريف ادارية
وعمومية (اخرى( واتصاالت ،نماذج ومخططات ،لوازم الرسم واألدوات الهندسية ،االشتراك في المنظمات
العربية الدولية ،اخرى.
تشمل الرواتب واألجور والعالوات ،المصاريف اإلدارية والعمومية.
النفقات الجارية
تشمل ايجار مباني البلدية ،ايجار مبنى المحكمة ،ايجار مبنى المكتبة ،ايجار مخازن،
مصاريف
ايجار اليات وسيارات ،إيجارات أخرى.
اإليجارات
تشمل مالبس عمل ،اكياس قمامه ،لوازم نظافة ،مبيدات وكيماويات ،االشتراك في
مصاريف الصحه
مجالس الخدمات المشتركة ،االشتراك في مكب النفايات ،مكافحة الحيوانات الضالة،
والبيئه
اخرى.
تشمل احتفاالت واعياد ،اإلعانات والهبات ،ضيافة ،دفن الموتى ،مساهمه في مجالس
مصاريف
الخدمات االجتماعية.
اجتماعيه
تشمل صيانة األبنية واإلنشاءات ،صيانة الحدائق والمتنزهات ،صيانة المقبرة ،صيانة
مصاريف
الملعب البلدي ،صيانة المسلخ ،صيانة البرك والينابيع ،صيانة اجهزه ومعدات مكتبيه،
الصيانه
صيانة وقطع غيار السيارات واالليات ،صيانة الشوارع ،اخرى.
تشمل فوائد حساب مكشوف بنك تنمية المدن والقرى ،فوائد قروض بنك تنمية المدن
مصاريف فوائد
والقرى ،فوائد البنوك التجارية ،فوائد منظمة المدن العربية ،فوائد اخرى.
وعموالت
نفقات رأسماليه
تشمل األثاث ،األجهزة والمعدات المكتبية ،شراء السيارات.
اداريه
تشمل فتح وتعبيد الشوارع ،خلطات اسفلتيه ،انشاء ارصفه وإطاريف ،لوازم انارة
نفقات رأسماليه
الشوارع ،اإلشارات الضوئية ،انشاء المظالت ،عالمات ولوحات الطرق ،انشاء العبارات
خدميه
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نفقات رأسماليه
استثماريه
األستثمارات
المالية
النفقات الفعلية
الكلية

واقنية تصريف المياه ،الجدران االستنادية ،شراء اليات إنشائية ،اليات النظافة ،المحطات
التحويلية لنقل النفايات ،اخرى
تشمل استمالكات ألغراض انشاء مشاريع استثمار ،ابنيه وانشاءات لالستثمار،
مساهمات في مشاريع البلديات االخرى ،اخرى.
تشمل المساهمة في رأسمال بنك تنمية المدن والقرى ،المساهمة في الشركات
والمؤسسات ،استثمارات مالية اخرى.
تشمل النفقات الجارية ،النفقات الرأسمالية ،االستثمارات المالية ،نفقات المجتمع
المحلي.
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المبحث الثاني
أسباب الضائقة المالية التي تمر بها البلديات
5

هناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى وصول البلديات بشكل عام إلى أوضاع مالية صعبة ومن أهمهـا:
 -١زيادة أعداد البلديات دون مبرر ،إضافة إلى إحداث بلديات ال تنطبق عليها األسس المعتمدة لذلك.
 -٢العجز السنوي الدائم في اإليرادات المالية للبلديات وزيادة نفقاتها.
 -٣التوسع في حدود البلديات وحدود التنظيم مما ر تب عليها مسؤوليات ومهام عجزت عن الوفاء بها.
 -٤قيام البلديات بدفع استمالكات األراضي مما أوقعها في مديونية ال زالت تعاني منها.
 -٥عدم مواكبة التشريعات لتطور المجتمعات المحلية مثل بقاء الرسوم ألكثر من نصف قرن دون تغيير.

 -٦ضـــعف مـــردود الجبايـــة لـــدى أجهـــزة البلـــديات وذلـــك ألســـباب فنيـــة وإداريـــة وأحيانـــا
ألســـباب سياســـية تتعلـــق باالنتخابات.
 -٧التساهل في منح قروض لبلديات ال تمكنها أوضاعها المالية من القدرة على السداد .
تصرف بعض البلديات باألموال بشكل مخالف لألنظمة ،األمر الذي زاد مديونيتها.
-٨
ّ
 -٩التوسع في تعيينـات المـوظفين وعلـى الخصـوص العمـال ،والـذي أثقـل كاهـل البلـديات وزاد مـن
أعبـاء موازناتهـا ،مما جعل إيرادات بعضها ال تكفي أساسا لدفع رواتب موظفيها.
 -١٠أدت األوضاع االقتصادية السائدة إلى عدم قيام المواطنين بدفع المبالغ المستحقة عليهم للبلديات.
 -١١فتح طرق نافذة داخل حدود التنظيم لبعض البلديات جعلها تتحمل أعباء عالية .
 -١٢إساءة استخدام شوارع البلدية من قبل مصالح المياه والكهرباء مما جعلها بحاجة مستمرة للصيانة.
 -١٣تنفيذ البلديات ألعمال إضافية وطارئة وللمناسبات أدى إلى تحملها أعباء مالية كبيرة أثقلت موازناتها.
 -١٤وجود شـركات كبيـرة تمـارس جميـع أو بعـض أنشـطتها داخـل حـدود البلديـة بـدون تقـديم مقابـل،
ح ّمـل البلـديات نفقات إضافية نتيجة ممارسة تلك األنشطة.
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 -١٥اقتطاع جزء من مخصصات البلديات لشراء أراض لمكب النفايات وشراء آليات لها.

المبحث الثالث
التقرير المالي للبلديات

تــم إعــداد هــذا التقريــر المالي للبلديات اصدار رقم ( )2لعام  2020مــن قبــل وزارة اإلدارة المحلية عن
واقع الحال المالي لبلديات الفئة األولى والثانية ( )77بلدية ،ويحتـوي علـى بيانـات تفصيليـة لحركـة االيرادات
والنفقات ،إضافـة إلـى الفائـض أو العجـز(المتحقـق) .وتســعى وزارة اإلدارة المحلية مــن خالل نشــر هــذا
التقريــر  -بشــكل دوري  -على المواقع اإللكترونية لكل من الوزارة ،والبلديات بغرض إعطــاء مزيــد مــن
الشــفافية حــول أداء الماليــة العامــة المحلية للبلديات وفــق معاييــر اإلفصــاح المالــي .وإيجاد أفضل االدوات
واالساليب لضمان نقل المعلومات والبيانات المالية من البلديات الى المرصد المالي ليتم دراستها وتحليلها
ووضع االستراتيجيات المالية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة المالية للبلديات وزيادة قدرة الوزارة على مراقبة
الوضع المالي للبلديات من اجل تحسين اإليرادات وتخفيض العجز المالي .كذلك العمل على تحديد العالقات
بين الشركاء والمعنيين.

أولا :اهداف التقرير المالي :
 -1أعداد النشرة المالية للبلديات بشكل دوري.
 -2أعداد الية اإلفصاح المالي للبلديات وفقا لنماذج اإلفصاح المعتمدة.
 -3التحليل المالي لموازنات البلديات .
 -4دراسة وتحليل العجز المالي والمديونية ،ووضع حلول التعافي المالي للبلديات (تحسين
التحصيالت).
 -5المشاركة في دراسة هيكلة الدوائر المالية في البلديات وحسب الفئات واألنظمة المالية
المحوسبة المعمول بها.
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ثانياا :آلية تحديد حصة البلديات من التحويالت الحكومية
المعايير المعتمدة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

اعداد السكان كما هي بتاريخ  12/31من كل عام .
المساحة التنظيمية لكل بلدية بالدنم المربع .
المسافة بالكيلومتر من مركز البلدية ولغاية عمان .
مؤشر الناتج المحلي االجمالي االسميGDP.
معلومات احتياجات االنفاق.
معامالت االنحدار :السكان ،المسافة ،المساحة.
معدل الفقر ،معدل االيجار الشهري في البلديات (لغايات احتساب اإليرادات المحتملة( .
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المبحث الرابع
مدى تأثر البلديات بالموارد المالية
أول :التأثير
تلعب البلديات دورا ً هاما ً في تقديم الخدمات األساسية الملحة لحياة المواطن اليومية ،ومن الجدير
بالذكر أن هذه البلديات ال تتمكن من تقديم تلك الخدمات إال إذا توفر لها مصادر مالية مناسبة وإدارة
مالية كفوءة قادرة على تحديد االولويات وتقدير االحتياجات ودراستها بصورة تتوافق مع تطلعات
المواطنين ،كما إن البلديات األردنية تعاني من شح الموارد المالية والضغط المالي والتي أصبحت تمثل
مشكلة اقتصاية كبيرة ،مما ينتج عنها عجز البلديات عن تقديم الخدمات الالزمة لمجتمعاتها المحلية
بالحجم والنوعية المطلوبة ،وكما بينا سابقا بذكر اإليرادات والنفقات للبلديات ،فإن نفقات البلديات
تتجاوز حجم الموارد المالية المتاحة مما سبب تحدي مالي كبير للبلديات ويحدها من تحقيق أهدافها
وتقديم خدماتها للمجتمع المحلي.
إذ أن توفر الموارد المالية للبلديات يمكنها من القدرة على تقديم الخدمات العامة للمواطنين في
المجتمع المحلي ،ووضع خطط تطويرية وتنموية مالئمة لالستجابة للتطورات والتغييرات وتحديات
العمل البلدي .فكلما زادت الموارد المالية للبلديات ،زادت قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والعكس
صحيح.

ثانياا :القتراحات
بعض االقتراحات التي تساهم في معالجة المشاكل المالية للبلديات بما يسـاعدها فـي توفير خـدمات
أفضـل ،وبمـا يحقق تنمية مواردها المالية الذاتية وترشيد االستهالك:
 اتباع نظام مالي مرن ومتطور بما ينسجم مع الظروف االقتصادية الصعبة التي نمر بها. تشجيع القطاع الخاص على تقديم الدعم المادي للبلديات المحيطة له جغرافيا. دراسة معيقات تحصيل ديون البلدية والعمل على حلها. تدريب الكادر المالي من القوى البشرية العاملة في البلديات على مواضيع اإلدارة المالية. -زيادة إيرادات البلديات لتتمكن من تقديم خدماتها للمجتمع المحلي.
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 مراقبة المال العام في المحافظة عليه وصيانته من الخيانة واالعتداء ،ألن القائمين على المالالعام بشر وهم عرضة للخطأ ،والطمع واالعتداء على المال العام ،وخاصة مع استشراء ضعف الوازع
14
الديني.

الستنتاجات
)1
)2
)3

)4

)5

)6

يقاس االستقالل المالي للبلديات بالموارد المالية التي تمتلكها.
هناك تفاوت كبير بين الموارد المالية للبلديات والنفقات الملطلوبة منها ،مما ادى إلى عبء مالي كبير
وضعط مادي نتج عنه ديون متراكمة.
التقرير المالي للبلديات يحتـوي علـى بيانـات تفصيليـة لحركـة االيرادات والنفقات ،إضافـة إلـى
الفائـض أو العجـز(المتحقـق) ،وإعطــاء مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء الماليــة العامــة المحلية
للبلديات وفــق معاييــر اإلفصــاح المالــي .وإيجاد أفضل االدوات واالساليب لضمان نقل المعلومات
والبيانات المالية من البلديات الى المرصد المالي ليتم دراستها وتحليلها ووضع االستراتيجيات المالية
لتحسين أدائها ورفع الكفاءة المالية للبلديات
يتم تقسيم موارد البلديات بناء على عدة عوامل منها :فئة البلدية ،مساحتها وعدد سكانها ،ونسبة
مساهمتها في تحصيل اإليرادات ،وموقعها وطبيعتها الجغرافية ،ومدى احتياجاتها من المشاريع
التنموية.
هناك أسباب عديدة للضائقة المالية التي تمر بها البلديات منها :زيادة أعداد البلديات دون مبرر ،إضافة
إلى إحداث بلديات ال تنطبق عليها األسس المعتمدة لذلك ،والعجز السنوي الدائم في اإليرادات المالية
للبلديات وزيادة نفقاتها ،والتوسع في حدود البلديات وحدود التنظيم مما رتب عليها مسؤوليات ومهام
عجزت عن الوفاء بها ،وقيام البلديات بدفع استمالكات األراضي مما أوقعها في مديونية ال زالت تعاني
منها ،وغيرها الكثير.
يتأثر أداء البلديات بشكل كبير بناء على الموارد المالية فكلما زادت الموارد المالية للبلديات ،زادت
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والعكس صحيح.
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