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 الملخص.

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء الكشف عن  إلى هدفت الدراسة الحالية 
،وقد استخدمت الدراسة المنهج  األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر، محافظة العاصمة

مجاالت  خمسموزعة على  ( فقرة، 35ة تكونت من )أنولتحقيق ذلك صممت الباحثة استبالوصفي المسحي، 
مجلس  ( عضو17( رئيس قسم و)18بواقع )،( 35التي بلغت )مجتمع الدراسة و  أفرادجميع على  ُطبقتو ،

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء  رجةد أن  إلىنتائج الوأشارت  .بلدي
جاءت بدرجة مرتفعة جدا، بينما جاءت في  اإلداريةالتحديات في مجال   ،األقسام وأعضاء المجلس البلدي 

لعنصر فر الكفاءة في ااومدى تو  وتكنولوجيا المعلومات، والعوامل التنظيمية، والتشريعات، القوانينمجاالت 
 دارةتحديات اإل رجةدفي  كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  البشري بدرجة مرتفعة،

 المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر
 .تعزى لمتغير الجنس،  والمؤهل العلمي

 والمالية. اإلداريةالتحديات  : البلديات،الكلمات المفتاحية
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Abstract. 
The current study aimed to reveal the financial management challenges facing the 
municipality of Liwa Al Muwaqar as seen by the heads of departments and 
members of the municipal council in the municipality of Liwa Al Muwaqar, the capital 
governorate. The study used the descriptive survey method, and to achieve this 
the researcher designed a questionnaire consisting of (35) items It was divided into 
five areas, and it was applied to all members of the study community, which 
amounted to (35), with (18) department heads and (17) members. The results 
indicated that the degree of financial management challenges facing the Liwa Al-
Muwaqar municipality as seen by the heads of departments and members of the 
municipal council, In the field of administrative challenges, they came to a very high 
degree, while they came in the areas of laws and legislation, regulatory factors, 
information technology, and the availability of efficiency in the human element at a 
high degree. As seen by the heads of departments and members of the Municipal 
Council in the municipality of Liwa Al-Muwaqar, it is attributed to the variable of 
gender and educational qualification. 
Keywords: municipalities, administrative and financial challenges. 

: المقدمة  

 ،ماليةا الأيقضلاات العالم المختلفة بخصوص أناقتصادية جذرية، وتحديات كبرى تواجه كي راتيشهد العالم تغيي 

 ات بمختلفنأتغيير بعض المفاهيم التقليدية في ظل هذه التحوالت والبحث عن حلول، مما دعا هذه الكيتطلب ت

 سكانلافي ظل األزمات المالية وازدياد عدد  التحديات  لمعالجة أشكال التغيراتضرورة مواكبة هذه  إلىشكالها أ

 فيا.ار واتساع رقعة الجغ
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ي دورها المحلية المستقلة والتي تؤددارات وتبرز البلديات كمؤسسة مستقلة ماليا وإداريا والتي تعتبر من اإل 

هم، من للخدمة مناطق اختصاصها المحلية وتسيير شؤون القاطنين فيها وتقديم الخدمات األساسية  التكاملي

 .(2016ي،أن)العخدميا واجتماعيا و صحيا واقتصاديا وسياسيا وتربويا وبيئيا خالل تطويرها

 ماتتبعه دورها بأداء الخدستقالل المالي واإلداري ، وما يأهلية مستقلة تتميز باال ةالبلدية هي مؤسس نإ 

 األمر الذي يكلف البلديات وفي سبيل تقديم هذه الخدمات لخدمة المجتمع ، اقانونواالختصاصات المنوط بها 

 يلهامحدودية دخلها وضعف تحص إلىيكلفها أموال طائلة فوق قدرتها المالية، إضافة  أنالمحلي وبشكل أوسع 

 اغلب يللبلديات ناهيك عن ضعف اإلدارة ف الجغرافياالقاطنين في اقليمها واتساع رقعة  سكانالوازدياد عدد 

مام تحديات ألجل تقديم الخدمات للمجتمع أات الحكومية، كل ذلك يضع البلديات أنالبلديات وضعف اإلع

 .(2020)مهدي،في أدائها على أكمل وجه وتحقيقا للعدالة االجتماعية واستمراريةبجودة عالية  المحلي

 ة في مواردها،في نفقاتها وبزيادة نظرييات البلديات بنقص غير حقيقي أنميز  ن تواز  أنوفي ظل هذه الظروف ف   

الة من ح وضعت البلدية فياالخيرة  ات، فهذه أنعاإلبمساعدة الدولة بواسطة  إاليمكن تحقيقه في الواقع  ال

ومن  ا المالية،مركزية على مواردهالقتصادية المحلية التي تفرضها الاالمع التنمية م تتالءالتبعية المالية التي 

 .(2017)عقون،ية أغلبية بلديات الوطنأنعجز ميز  ةمشكل تهنا ظهر 

 هها،حل المشاكل المالية الكبيرة التي تواج إلىوتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في معرفة مدى حاجة البلديات  

ى كتفاء بتسيير الشؤون اليومية للمواطنين على المستو الوليس ا حتى تضطلع بالمهام التي أوجدت من أجلها،

واء ات المتعلقة بالبلديات سالحصاإلجميع  نألالبلديات مجرد مصلحة للحالة المدنية، و  تبقىالمحلي حتى 
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المالي الذي  قاللالستتتقاطع مع موضوع ا اإلداريةو تتعلق بتدعيم الموارد المالية أو تحقيق الرقابة المالية  كانت

 .ى عاتق البلديةدة الواقعة علأيالكبيرة والمتز عباء واألمع المهام  الئمةيتطلب تحقيقه توفر موارد مالية كافية ومت

 : وأسئلتها لدراسةا مشكلة

 شغاالتنألا يات العاجزة للبلديات، وفي ظل وضعيتها المالية المتأزمة وأمام جملةأننظرا لتفاقم ظاهرة الميز  

احث في البمشكلة الدراسة ،ومن خالل عمل  تبرز ، المطروحة حاليا بخصوص مصير ومستقبل مالية البلدية

الناظمة  يةانونقوفق األطر ال اوأثره ة الموقر،في بحث تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدي بلدية لواء الموقر

البلديات  دور أنة في عمل البلدية وهذا مؤشر على من األدوار البارز  التحدي الماليللعمل البلدي، حيث أصبح 

مواجهة  نأ وباعتبار، مواجهة تلك التحدياتدوار أخرى أبرزها أك ال يقتصر على تقديم الخدمات فقط بل هنا

لبلديات في ا قانون بما يتوافق مع  البلديةإلدارة أموال  مة ظأنو ين أنيرتبط بالمال فال بد من قو التحدي المالي 

واجه بلدية التي تتحديات اإلدارة المالية  في  ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة إشراف وزارة اإلدارة المحلية. إطار 

ذلك و  لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر، محافظة العاصمة

 :من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

س لتحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المج: ما السؤال األول

 ؟ البلدي في بلدية لواء الموقر، محافظة العاصمة

تحديات اإلدارة في  )  =α (0.05 مستوى الداللة : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنديأنالسؤال الث

المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر، 
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 ومتغير المؤهل العلمي : ) بكالوريوس، دراسات عليا، ثى(، أن تعزى لمتغير الجنس: )ذكر، العاصمةمحافظة 

 ؟وية عامة( أنقل من ثأ

 : أهمية الدراسة

 وعملي علمي :نطاقين إطار في الدراسة أهمية تبرز

مراكز في رفد المكتبات األردنية والعربية، وتكون مرجعية في الدراسة  ه قد تسهم هذاألهمية العلمية: 

ية قانونه وفق األطر الا وأثر  اإلدارة المالية تحدياتمواجهة أهمية دور البلدية في  أنلبي الدراسات البحثية

.الناظمة للعمل البلدي  

 يةقانونلوفق األطر ا اوأثره اإلدارة المالية تحدياتكيفية مواجهة  في توضيح  الدراسةسعت األهمية العلمية: 

 قل البلديات ولكن يحتاج ح تهتم بها التيالهامة  األمور من  البعد الماليالناظمة للعمل البلدي، حيث يعد 

اإلدارة  زارةو التعاون التشريعي بين البلديات كهيئات مستقلة ماليا وإداريا مع  والمالية للبلدية اإلداريةالتحديات 

 .قانون بموجب ال التصرف المالي إجراءات تشريعي يقنن فيإشراالمحلية كغطاء 

 : هداف الدراسةأ

 :تحقيق ما يلي إلىتهدف الدراسة 

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء  الكشف عن- -1

 .المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر، محافظة العاصمة

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء  المؤهل العلمي، في  الجنس،الكشف عن أثر متغير  -2

 .الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر، محافظة العاصمة
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 تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر. إلىالتعرف  -3

 : اسةمصطلحات الدر 

 القوانين ة القضائية التي تمنحهايتتمتع بصالحيات الحكم الذاتي أو الوأل منفردةالبلديات: هي أقسام إدارًية 

واإلقليمية التي تخضع لها. اما المفهوم المحلي فالبلدية هي إدارة محلية تقوم ضمن نطاقها، بممارسة  الوطنية

. وتتمتع البلدية بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري في  قانون اها الأيالتي يخولها  الصالحيات

 (.2022الضمور،)البلديات قانون نطاق 

 اري الموظفين في البلديات، وتحد من العمل اإلد هي المشاكل والمعيقات التي تواجه :والمالية اإلدارية التحديات

 .والمالي

 : حدود الدراسة

 :اقتصرت هذه الدراسة على

 البلدية .تحديات اإلدارة المالية التي تواجه : أهم الموضوعية الحدود -

 بلدية لواء الموقر. رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلديلحدود البشرية: جميع ا -

 ردن.بلدية لواء الموقر في األية: أنكلملحدود اا -

 2022نحصر إجراء هذه الدراسة في العام يية: أنالحدود الزم -

 : النظري والدراسات السابقةاإلطار 

 : اإلدارة المحلية قانون البلدية مفهومها وتكوينها وفق   



 

7 

 من التنظيم المواطن وباعتبارها نوعا إلى بالدور الذي تلعبه كونها األقر  إلىتحتل البلدية أهمية قصوى بالنظر 

 ةوألجل فهم هذه الطبيعة الخاص ،اإلداري للحكم المحلي الذي أعطاها المشرع أهمية وهي نواة المجتمع المحلي

 إلدارة المحليةا قانون للبلدية ، ومن خالل ذلك تم االطالع على مفهوم البلدية وماهيتها وتكوينها ومواردها وفق 

 .التي تواجهها والتحدياتالحالي، وكذلك اختصاصاتها ومهامها 

ي انونقوالبلدية لها وجود دستوري و يطت بها، أنتنفرد البلديات بجملة من االختصاصات والصالحيات التي 

ة مميزة بين مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة تمكنها من ممارسة دورها المنوط بها  ، حيث أنلها مك يضمن

وحدات إدارية تتمتع  نشاءهي األساس الدستوري إل 1952من الدستور االردني لسنة  121 تعتبر المادة

 .ي واإلداري عن الحكومة المركزيةواالستقالل المال بالشخصية المعنوية

 البلدية من تطبيقات اإلدارة المحلية الحكم المحلي  فاإلدارة أنمن الدستور األردني  121المادة  عتبرتا وقد   

م وتقديم الخدمات وإدارة اإلقلي الديمقراطيةاإلقليمية إلدارة اإلقليم لتحقيق  اإلداريةالالمركزية  بالمحلية تتبع أسلو 

 نأجاز أالدستور األردني  أنو , مجلس المحافظات اإلداريةجنب مع المظهر األخر الالمركزية  إلىجنبا  له

البلديات و مجلس المحافظات مهما تعددت مستوياتها، وهو ما  واحد ينظم وحدات اإلدارة المحلية قانون  يصدر

 (.اإلدارة المحلية قانون )الحالي الذي صدر باسم  قانون فعال في ال تم

 يةها: مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبار أناإلدارة المحلية عرفت البلدية ب قانون من  1/أ/  13وبموجب المادة 

توكل  نأتقاضي و  أنذات استقالل مالي وأداري ولها تملك األموال المنقولة وغير المنقولة ولها بهذه الصفة 

تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها  ةأو البلديالقضائية،  اإلجراءاتفي  يمحام أياو تنيب عنها 
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لطة الكبرى وسلطة منطقة العقبة االقتصادية وس انعمة ناباستثناء أم قانون بمقتضى أحكام هذا ال وصالحياتها

 .السياحيالبتراء اقليم 

 ةهي مؤسسه تعنى بالمرفق اإلقليمي التابع لها .وقد منحها المشرع الشخصية االعتباري ها أن ضاأيوتعرف  

 مواال خاصة بها وهي ما تشكلأتخصص لها  أنها بهذا المعنى يجوز لها أنذ إالمالي واإلداري ،  واالستقالل

لمستقلة، ، وبالتالي يكون لها مواردها المالية اوالتزاماتالمستقلة عن الدولة ويجوز لها ترتيب حقوق  ذمتها المالية

 فية الدخول نقط بمن حق البلدية تملك االموال المنقولة وغير المنقولة، وهذا يعتبر من با أنف بالنتيجة لذلك

لفكرة  ي مالمفاهيالبلدية ضمن اإلطار  أنيعود عليها بالمصلحة، وعليه ف أنالتي يمكن  حق التصرف المالي

زية قيق مبدأ الالمركتح إلىسعى تمستقلة  ةلإلدارة المحلية باعتبارها هيئ بهي أسلو  التنظيم اإلداري 

 .(2010)احمد،اإلدارية

 سكانال المتشابكة بين والمصالحالمساحة الجغرافيا و  سكانالوقد صنف المشرع األردني البلديات حسب حجم 

 :ثالثة أقسام وهي كاآلتي إلىالمحليين 

 على مائتي الف نسمة هاسكانبلدية يزيد عدد  أيالمحافظات و  مراكزالفئة االولى: تشمل بلديات 

مئتي  عن خمسين ألف نسمة وال يتجاوز هاسكاناأللوية والبلديات التي يزيد عدد  مراكزية: بلديات ناالفئة الث

 لف نسمةأ

 (.2021)قبيالت، يةناالفئة الثالثة: البلديات األخرى من غير الفئتين األولى و الث

ملكها ت وتطبيقا للذمة المالية المستقلة المعترف بها للبلديات وحقأما من الموارد المالية للبلديات وحق التملك 

لمعنى ا اإلدارة المحلية .وهي بهذا قانون لألموال المنقولة وغير المنقولة الذي نص عليه المشرع األردني في 
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اإلدارة  قانون /أ/ من  23منقولة وتسجيلها باسمها كما ورد بالمادة الغير اها المشرع حق تملكها لألموال أعط

البلدية  ردما مواأ تها وإدارتها واستثمارها ،أيالمشرع في هذه المادة قد أورد طريقة حفظها وحم أنالمحلية حيث 

 :ها تتكون منأن/أ ف 24المالية كما أوردها المشرع في المادة 

 .او أحكام أخرى  قانون خرى بموجب هذا الأأموال  أيوالرسوم والبدالت و  الضرائب -1

 ع االستثمارية . ريع المشاري -2

 الذاتية .  راداتياأل -3

 .من مصدر غير اردني كانتذا إعليها  موافقة مجلس الوزارءالمساعدات والهبات والتبرعات شريطة  -4

 والبدالت المستوفاة عن رائبمن الرسوم والض % 50ه المشرع األردني أعطى للبلديات حق اقتطاع أنكما     

ة  ،كما نأات تنفيذ المشاريع االستثمارية وأعمال الصيأيالمنتجة في األردن لغالمشتقات النفطية المستوردة او 

السير عن رخص اقتناء المركبات  قانون من الرسوم التي تستوفى بموجب  % 40يقتطع للبلديات ما نسبته  هأن

 .(2006)نواف،عن مخالفات السير والمخالفات الصحية الغرامات ضاأيو 

: اختصاصات البلدية  

 هذه مراريةاست ناضم المهام الخدمية التي تضطلع بها البلدية ألجل تأصيل الدور الخدمي للبلدية وتبرز  

ما نإة بلدي أين نجاح أو ية وتحقيقا للعدالة االجتماعية. الخدمة ألطياف المجتمع المحلي بكامله بجودة عال

حيث  اإلدارة المحلية قانون نصوص  استقراءبمدى قدرتها على الدور المنوط بها على أكمل وجه، ومن  يعتمد

 :اختصاصات البلديات ومهامها كما يلي تبرز
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بكات ش إنشاءاالختصاصات العامة: تتولى البلديات مهام عامة وتشمل تحديد مواقع المدارس ودور العبادة و  -

 إنشاءها و فيسواق العامة وتنظيمها وتعين البضائع التي تباع األ إنشاءالمقابر و  إنشاءالصرف الصحي، و 

 األماكن المخصصة للسياحة والمتاحف إنشاءالساحات العامة والحدائق والمتنزهات والحمامات، كما يشمل 

 .والمكتبات العامة والنوادي الثقافية

تعبيدها و  تخطيط البلدية ،وفتح الشارع ومراقبةاالختصاصات الفنية والتنظيمية: وتشمل منح رخص األبنية  -

لقاطنين ا ودليل احتياجات األهالي واقتراحهاوإعدادها  واالستراتيجيةاألرصفة ووضع الخطط التنموية  إنشاءو 

 .للسقوط  لةياآل هدم األبنية المتداعية و ضاأيفيها، كما يشمل 

مراقبة و على الصحة العامة  ومراقبةيل، ياوالمك األوزان واألسواق  مراقبةاالختصاصات الرقابية: وتشمل  -

 لمكشوفةا االراضي ومراقبةالمطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما والمالهي وتحديد أوقات فتحها وإغالقها، 

 .(2022)الزيادات،ات وغيرهاناأماكن ذبح الحيو  مراقبة ضاأيذار أصحابها بضرورة تصويرها، و نإو 

وكما  ،فيا التي تحكمهاراواسعة في نطاق الجغ اختصاصات البلدية ومجالسها  هذه االختصاصات أننالحظ  

 بل و الخدماتأمحصورة بنوع معين من االختصاصات اختصاصات البلدية واسعة وغير  أن هم بعضيقول 

 والخدمات  التي تتبع للبلدية الصحية، البيئية، بالجغرافياوالخدمات التي لها طابع محلي وترتبط  األموركل  أن

 .بر من اختصاصات البلديةها تعتنإاالجتماعية  ف

 ع مؤسساتو بالتشارك مأل موظفيها وكوادرها ومستخدميها دارة هذه الخدمات وتنفيذها من خالإوتتولى البلدية  

 تها،والبلدية وبصف ،متعهدين بموجب اتفاقيات  أوالتعاقد مع مقاولين  ضاأي، ومن الممكن ة و عامأرسمية 

 للوزير ما هناك رقابة عليها، فقد أعطى المشرعنإمستقلة ماليا وإداريا فاستقاللها ليس بالشكل المطلق و  ةمؤسس
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أراها ني نأتعديا على استقالل البلديات إال  كانت أنو  هأيبر ،هذه الرقابة من الوزير  ،سلطة الرقابة على إعمالها 

 نا ألعليها ومتابعته الوزارة وإشرافتقديمها بشكل عادل  انضمعلى إعمال البلديات ألجل  الضمانةنوعا من 

برة هناك نقص بالخ أناذا ك أحيانااألمر يتعلق بمصير اقليم معين وترك األمر للمجلس البلدي خاصة  هذا

 .(2022)الضمور،في العمل البلديواإلدارة 

 : التحديات التي تواجه البلدية

والتي حديات ت وأهناك كثير من العوائق  أنرغم هذه الصالحيات واالختصاصات التي تتمتع بها البلديات إال 

ستثمار والتي تشكل معيقات حقيقية لال ةالبيروقراطياو  القوانينالبلديات سواء تعلق األمر بتحديث  تواجه

 :كما يلي توضحيهايمكن  والتنمية والتي

 البلدية نأديات: يعتبر العجز المالي هو العائق األكبر الذي يواجه البلديات، وباعتبار العجز المالي في البل -1

 ديات مرتالذاتية لها. فمعظم البل ةايالكفيكون لها  أنمستقلة ماليا وإداريا، اذ ينبغي استنادا لذلك  مؤسسةهي 

ؤديه ومن ت على الدور الخدمي الذي بصعوبات مالية في مواجهة األعباء الثقيلة الملقاة على عاتقها وهذا يؤثر

 :أسبا الضعف المالي للبلديات على النحو اآلتي

بها الحق في تقريرها او وضعها ونس يعطى للبلدية أناو إلغاؤها، ودون  الضرائبتدخل للدولة في فرض  -2

 وخصومات للمواطنينوتفرض إعفاءات  تتدخل أحياناالدولة  أنوفقا لحاجاتها ونوعية الخدمة المقدمة، كما 

 ية كما أرى وتطرقنا سابقا لهاقانونالنصوص ال أنكما  على حسا احتياجات البلدية مما ينقص من مواردها،

ة او ها تكون بالمناصفأنللبلدية فهي على ما يبدو  من خالل االقتطاعات الممنوحة الجبايةدور في إضعاف 

 وليست كاملة وتخضع لتبعية الدولة كذلك،السير  اتكما في اقتطاع المحروقات و مخالف ،حسب نسب معينة
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ثر على ها صارمة ويؤ أنيرى البعض  أنقبل الوزير، ف ،الذي يفرض على البلديات رقابة من 19ي قانونالنص ال

 .البلديات مقابل األعباء الثقيلة على البلديات

اغلبها  ، وقد تصل هذه المديونية فيارتفاع مديونية البلديات: وهذا أمر واضح في جميع البلديات وأحوالها -3

 ي األردنمديونية البلديات ف أن نامبالغ ضخمة، فوفق تقرير صادر عن وزير اإلدارة المحلية توفيق كريش إلى

 ، وهذا يؤثر على أولويات البلديات لسداد هذه الديون إضافة 20مليون دينار أردني  290 بما يقار  إلىوصل 

 .(2020)عبد الالوى،فاق عليهانالخدمات واإل بالفوائد المترتبة عليها وكل ذلك على حسا إلى أحيانا

ر يها ديون ومستحقات في ذمم المواطنين والغيدضعف آليات التحصيل في البلديات: فالبلديات الشك ل-4

 ير السابقففي التقر قاص الوعاء المالي للبلديات، أن إلىداء خدماتها بصورة أفضل ويؤدي أتجعلها عاجزة عن 

 مجموع المستحقات المالية والديون التي للبلديات في ذمم المواطنين بلغت أنلوزير اإلدارة المحلية فقد صرح 

 .(2022)الضمور،مليون دينار أردني 300ما يقار 

 ياء سكنيةحأالمتنامي و ظهور  العمرانيوالتوسع اتساع رقعة المدن  أن:  سكانالوازدياد  الجغرافيةاألسباب -5

 ىدأضمن حدود البلدية، و  العمرانيغابت عنها التهيئة التنظيمية وإحياء أخرى غير مخططة شوهت النسيج 

 ه الخدماتحياء وتقديم هذقلت كاهلها في تسيير شؤون هذه األحدوث فوضى أعاقت دور البلديات وأث إلىذلك 

 أن الشك.ثر على التنمية واالستثمار فيها وذلك االبلديات المالية  وقدراتفي ظل هذا االتساع في مقابل حجم 

 راتهاوقدمن توسيع طاقاتها  يطلبههذا العامل مهم في ضعف تمويل البلديات وعجزها عن أداء دورها وما 

 .(2018)نعيم،يشكل ذات األثر سكانالعدد  ازدياد أنكما  العمرانيالمحدودة في ظل عيا التخطيط 

  ضعف البلديات ألداء إلىدت أضمن هذا العامل األسباب من ة : هناك مجموعاإلداريةاألسباب الفنية و  -6
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ها ليداخم وعدم وضع الخطط التنموية واالستثمارية في موازنات البلديات ألجل تنويع بها: غيانخدماتها نذكر م

على مستوى  وأ الشفافية على مستوى التخطيط ب، غياقدراتهاالمالية وتحقيق مفهوم التنمية واالستثمار لتطوير 

البلدية  دراتمق موازنات البلديات مما يسمح للرئيس او أعضاء المجلس البلدي التصرف وفقا ألهوائه واحتكار

التدريب  باوغي أحياناوالرئيس  ضعف اإلدارة وعدم الكفاءة لدى أعضاء المجلس البلدي .فقط لمصالح من يهمه

 .(2015)العصار،والتأهيل للموظفين

 كم المحليدوات الحأداة من أالدولة األردنية أولت اهتماما بالبلدية باعتبارها  أنمما تم عرضه يبدو لنا  انطالقا 

العتبارية ا داري في الدولة ، وقد اعترف لها بالشخصيةواع التنظيم اإلأنلإلقليم الذي يخضع لها، باعتباره نوع من 

تأدية و  العقود، وهي تعنى بالدور الخدمي وإبرامالتملك  قانون يجيز لها ال بحيثواالستقالل المالي واإلداري ،

صعوبات،  اواجهته ناأير هذه المهمة كما  أنلألهالي القاطنين فيها، إال  قانون المهام و الخدمات التي حددها لها ال

 يةوجغراف ومن ضمنها عوائق مالية واستمراريتهاأثرت على مستوى الخدمات من ناحية جودة هذه الخدمات 

واستثمار  المحلية التنمية اعتباراتواألخذ بعين االعتبار  فوراواقتصادية وتنظيمية، مما حتم على البلدية التدخل 

صوال و  جاد بدائل للدخل وتنويع مصادر دخلها ومعالجة هذه العوائق كافةيموالها المنقولة والغير منقولة إلأ

 (.2017صيام،)لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مقدرتها المالية

موي خضر للبلديات وتعزيز دورها التنألااعطت الضوء  هاأن قانون النصوص ال استقراءوقد ظهر لنا من خالل  

وص هذه النص أندارة التنمية المستدامة، وعلى الرغم إ إلىدارة الخدمات البحتة إواالستثماري وتحولها من 

متطور ينظم شريع مستقل وموسع و وضع ت أنلالستثمار، إال  عطت تلميحا جزئيا للبلديات للتحولأ ية قد قانونال
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رض أتشريعيه تمهيدا لترجمة ذلك على  قفزة ه بذلك يكون نإلة االستثمار في البلديات فأمس

 .(2017)حسين،الواقع

 : الدراسات السابقة

دور البلدية في دعم االستثمار المحلي وأثره وفق  التعرف على إلىهدفت  دراسة  (2022أجرى الضمور)

ماهية البلدية وأهميتها واختصاصاتها وماهيتها  الدراسةتناولت  ية الناظمة للعمل البلدي، وقدقانوناألطر ال

دائها التي تواجهها البلديات ومجالسها في أ العوائق ابرزاإلدارة المحلية الحالي، وبينت  قانون وتكوينها وفق 

نصوصه للبلديات في األردن و  ي المحفزقانونأهمية اإلطار ال الدراسةخدماتها بالمفهوم التقليدي، كذلك أبرزت 

أشكال دعم و  اآلثار والتحديات لعملية االستثمار البلدي. واليات البلدية ناومقومات االستثمار وخصائصه، وبي

ي ونقاني والوصفي، حيث استند المنهج القانونالمنهج ال واستخدمت الدراسة .حلي في البلدياتاالستثمار الم

ية انونقوتشريع دور البلدية في دعم االستثمار المحلي وأثره وفق األطر ال المحلية والبلديات اإلدارات قانون  نابي

فق في دعم االستثمار المحلي وأثره و  وفسر دور البلدية الناظمة للعمل البلدي. اما المنهج الوصفي فقد حلل

التوصيات  مجموعة من إلى الدراسةوقد توصلت  وتحليلهالبياناتية الناظمة للعمل البلدي من خالالقانوناألطر ال

 الدراسةصت ين ناظمة لتفعيله، وأو ناقو  إلىاالستثمار في إطار البلديات يحتاج  أنب الدراسةوالنتائج، فقد أكدت 

 .أساسي لموازنة البلديةرافد الناظمة لالستثمار باعتباره  القوانينبضرورة تفعيل 

لوسائل البلدية وا لمجالس التي تواجه ا شكالتلماإبراز أهم  إلىهدفت الدراسة بدراسة  (2022) لةياقام الشم  

تي تواجه البلدية ال التحدياتالعرض الوصفي التحليلي والذي على أساسه تم تناول أهم  خاللالكفيلة بحلها من 

عالقتها لدية لتعزيز البفي البلديات وتفعيل الرقابة على والوسائل الكفيلة بحلها كإعادة تأهيل الكوادر البشرية 
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مما  ة قلة الموارد الماليمن  يانتعبعض البلديات  أنأهم النتائج التي تم التوصل اليها  كانتو  لمواطن ،اب

 ةمؤهل البلدية لكوادر إدارية إلضافة لحاجة، باالمأموليترتب عليه تأخر تقديم الخدمة للمواطنين على النحو 

زيادة  البلدية على ه أنهم التوصيات أ  إلى. وخلصت الدراسة ألساليبومداومة تدريبهم على أحدث ا ةومدرب

لضرائب ااطن وتفعيل دور الجباه في تحصيل المو ى تحقات العائدة لها علالمستحصيل  خاللمن  الماليةمواردها 

ين في فالموظدة تأهيل الكوادر البشرية في البلديات والعمل على رفع مستويات إعاوالرسوم، كذلك العمل 

اطن الحوار الشعبي وإتاحة الفرصة للمو  اللمن خ المحلي المواطنقة بين البلديات و الالبلديات.، و توثيق الع

إقامة  لالتفعيل الدور التنموي وذلك من خ البلدية، وعلى جميع البلدياتالمجالس في أعمال  في المشارك

  والمجتمع المحلي.  مشاريع تنموية تعود بالنفع على البلديات

اقتراح الطرق و  ةات التخطيط في البلديات الفلسطينيتحدي إلىالتعرف  إلىبدراسة هدفت ( 2013وقام الشملة)

عن موضوع  لجمع المعلومات استبانةتها، وتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي .كما تم بناء الكفيلة في معالج

( شخصا من ذوي العالقة من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية 219وشملت عينة الدراسة) الدراسة،

، وبعد لميدانيةاوالمالحظات  والعاملين في البلديات وزارة الحكم المحلي. تم تعزيزها بالمقابالت وتحليل الوثائق

 اقوى مصادر معيقات التخطيط هي البيئة المحيطة، أنالعديد من النتائج منها:  إلىالتحليل توصلت الدراسة 

ا اكثره نأوتضمنت المعيقات التفصيلية من المصادر كافة اربعة وسبعين معيقا ك ومن ثم التخطيط بحد ذاته

علومات الم لية استقطابها،آغياب المبادرات و  المادية،اإلمكانات ضعف  ،تأثيرا سياسات االحتالل ممارسته

 المتوافرة ،الكادر المكلف بعملية التخطيط كفاءة موظفي البلدية ومستوى مشاركة االطراف ذات العالقة. والبيانات
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التعرف على أثر دمج البلديات في األردن  إلىهدفت هذه الدراسة  دراسة (2016،يأنفارس والمع بوأى جر أ 

وقد تكون مجتمع الدراسة من رؤساء المجالس  .والمالية من وجهة نظر رؤساء مجالسها اإلداريةعلى فعاليتها 

على التحليل االحصائي الوصفي، ومعامل  البيانات رئيس بلدية، واعتمد تحليل(  99البلدية األردنية وعددهم )

وأظهرت الدراسة نتائج هامة تمثلت في: وجود عالقة  ANOVA))األحادي التبايناالرتباط )بيرسون( وتحليل 

والمالية فيها، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية  اإلداريةذات داللة احصائية بين دمج البلديات والفعالية 

 .ديةوالمالية تعزى لمتغير فئة البل اإلداريةلعملية دمج البلديات على فعاليتها ( α ≥ 05.0) عند مستوى داللة

العديد من التوصيات من أهمها: ضرورة اتباع األسس العلمية السليمة في توظيف  إلىوقد خلصت الدراسة 

العمل المساهمة في أعمال التنمية المحلية، و  إلىالمنطقة المحلية ودعوتهم  سكانالعاملين في البلديات، وتوعية 

 .على زيادة التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة والبلديات

 . الطريقة واإلجراءات

 المنهج:

 الئمته لطبيعة الدراسة.متم استخدام المنهج المسحي الوصفي وذلك ل 

 : مجتمع الدراسة

  (35تكون مجتمع الدراسة من رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر ، والبالغ عددهم) 
 .(   17)   مجلس بلدي (  وعضو 18)   قسم  رئيسبواقع 
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 : عينة الدراسة

لدية لواء برؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في  منمجتمع الدراسة  أفرادمن  جميع تكونت عينة الدراسة 
 ( يوضح خصائص عينة الدراسة1والجدول رقم) ،رئيس وعضو (  35 والبالغ عددهم) الموقر

 (: توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة1الجدول رقم )

 التكرار مستويات المتغير المتغيرات 
 20 ذكر الجنس

 15 ثىأن
 المؤهل العلمي

 
 12 وية عامةنامن ث أقل

 23 سيو بكالور 
 0 دراسات عليا

 35 المجموع
 

 : أداة الدراسة

ة استبانم تم تصمي من تحديات ومعيقات متعددة.  تواجهالمتعلق في البلديات وما بعد مراجعة األدب التربوي 
 االستبانة إلىخاصة بالموضوع وتم عرضها على لجنة من المحكمين في مجال التخصص الدقيق وتم التوصل 

 النهائية في الوضع الحالي بعد إجراء التعديالت المطلوبة من قبل أعضاء لجنة المحكمين.

 : صدق األداة

وتم األخذ بآراء ، تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين 
( مجاالت 5) بحيث أصبحت بصورتها النهائية مكونة من ،االستبانةالمحكمين في عملية تحكيم فقرات 

 ( فقرة.35وموزعة على )
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 :الدراسة اةثبات أد

 انالستبيلللتأكد من ثبات أداتي الدراسة تم استخدام معادلة كرونباخ الفا، حيث وصل معامل الثبات الكلي  
  ات للمجاالت والدرجة الكليةالثب(، وهي قيم جيدة ألهداف الدراسة، وفيما يلي عرض لقيم معامل 0.83) إلى
 الدراسة: ألداة 

 الدراسة ة(: قيم معامل الثبات لمجاالت أدا2الجدول رقم )

 كرونباخ الفا عدد الفقرات المجاالت

 0.85 6 والتشريعات القوانين

 0.82 7 العوامل التنظيمية  

 0.88 7 تكنولوجيا المعلومات

 0.81 6 دى توفر الكفاءة في العنصر البشري م

 0.83 9 اإلداريةالتحديات 

 0.83 35 الدرجة الكلية

 

  0.81)تراوحت ما بين  االستبانةقيم معامل الثبات لمجاالت  أن( 2يتضح من نتائج الجدول رقم )
 .وتعد هذه القيم جيدة لتحقيق أغراض الدراسة (0.88إلى

 :متغيرات الدراسة

 : المتغيرات المستقلة

 (.ثىأن ذكر،: )انمستويالجنس وله  -
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 وية عامةنامن ث أقل يوس،بكالور  ثالث مستويات: دراسات عليا، المؤهل العلمي وله

 (.االستبانة) عينة الدراسة على أداة الدراسة أفراديتمثل على استجابة : المتغير التابع 

 : المعالجات اإلحصائية

( وسوف يتم SPSSللعلوم االجتماعية)جل اإلجابة عن التساؤالت تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية أمن 
 .استخدام األسلوب اإلحصائي األمثل والمناسب لطبيعة الدراسة

 :عرض ومناقشة النتائج 

 تحديات اإلدارة المالية التي: ما والذي ينص على" :األول بالتساؤل المتعلقة النتائج عرض ومناقشة :أوالا  

األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر، محافظة تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء 

 ؟ العاصمة

لتي تنتمي والمجال ا فقرة لكل المئوية والنسب الحسابية المتوسطات استخراج تم التساؤل هذا عن ولإلجابة
 . ناإليه وللدرجة الكلية الستبي

والتشريعات القوانينمجال  -1  

تحديات اإلدارة رجة لد والتشريعات القوانينالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالستجابة لفقرات تم حساب    
 .المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر
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 (3الجدول رقم )
رقم 

 الفقرة
المتوسط  الفقـرات

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

4 
المالي  لألداءالمالية المنظمة  القوانينالتشريعات و  نإ

لعمل.مفهومة للجميع الموظفين مما يعمل على تسيير ا  

4.06 .34  مرتفع جدا 1 

5 
المالية التي تنظم تحصيل  القوانينالتشريعات و  أن
لطبيعة عمل البلديات مالئمةالبلدية  راداتإي . 

04.0  .38  مرتفع جدا 2 

6 
المالية التي تنظم نفقات البلدية  القوانينالتشريعات و  أن
لطبيعة عمل البلدياتالئمة م  

3.76 .40  مرتفع 3 

3 
  داء المالي المنظمة لأل المالية القوانينالتشريعات و  أن

.المالي األداءتتسم بالمرونة وتعطي من الحرية لتطبيق   

3.53 .48  مرتفع 4 

1 
والتشريعات يؤثر بشكل  القوانينالتغيير المتكرر في  أن

.المالي في البلدية األداءسلبي على   
3.01 .51  متوسط 5 

2 
المالي  لألداءالمالية المنظمة  القوانينالتشريعات و  أن

.سهلة التطبيق  
23.0  .56  متوسط 6 

 مرتفع  44.4 3.56 البعد  ككل

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء  أن( 3يتضح من نتائج الجدول رقم )

غ والتشريعات جاءت مرتفعة حيث بل القوانينلمجال  األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر

 المالي مفهومة لألداءالمالية المنظمة  القوانينالتشريعات و  أن( .وحصلت الفقرة )3.56المتوسط الحسابي)

( وتعزوا 4.06االولى بمتوسط حسابي بلغ ) المرتبة( على لعملللجميع الموظفين مما يعمل على تسيير ا

م والتشريعات لجميع المعنين بها داخل البلدية تسهل من عملهم وقدرته القوانينوضوح وبساطة  إلىالباحثة ذلك 
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المالية  قوانينالالتشريعات و  أن(. فيما حصلت الفقرة )كلة لهماالمثل نحو التميز في أداء المهمة المو  األداءعلى 

( وبدرجة متوسطة 3.02( على المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي بلغ )المالي سهلة التطبيق لألداءالمنظمة 

ة التطبيق المالي هي واضحة وسهل األداءوالتشريعات ذات العالقة ب القوانين أن إلىوتعزوا الباحثة تلك النتيجة 

 للجميع فهي تتمتع بشفافية وال مجال للعبث بها.

مجال العوامل التنظيمية -  

تحديات درجة ل  مجال العوامل التنظيميةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالستجابة لفقرات تم حساب    
رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها 

 .الموقر
 (4الجدول رقم )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقـرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

13 
على  إيجابيالتقسيم العمل والتخصص يؤثر بشكل  أن

المالي األداء  84.0  .35  مرتفع جدا 1 

10 
المناسب يؤثر بشكل  انالمكوضع الرجل المناسب في  أن

المالي األداءعلى  إيجابي  4.06 .38  مرتفع جدا 2 

المالي األداءعلى  إيجابيالروتين في العمل يؤثر بشكل  أن 11  33.7  .41  مرتفع 3 

8 
على  إيجابيالحرية في التنظيم والتخطيط يؤثر بشكل  أن

المالي األداء  
43.5  .44  مرتفع 4 

9 
 إيجابييؤثر بشكل  جاز االعمالنألتقليل الوقت المطلوب  أن

المالي األداءعلى   33.0  .45  مرتفع 5 

خفض التكاليف إلىالتخصص في العمل يؤدي  أن 7  13.0  .47  مرتفع 6 

12 
الوظيفي للموظفين بشكل واضح يؤثر  األداء وصف أن

المالي األداءعلى  إيجابيبشكل   
 مرتفع 7 .49 3.00

ككلالبعد    3.49 42.  مرتفع  
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تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام  أن (4) بينت النتائج في الجدول

حسابي  بمتوسط رتفعةككل جاءت م لمجال العوامل التنظيمية . وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر

التقسيم العمل والتخصص  أن )التي تنص على ( 13الفقرة ) أن(، وأظهر الجدول .42)معياري  وانحراف( 3.49)

معياري  وانحراف( 4.08. قد احتلت المرتبة األولى، بمتوسط حسابي )) المالي األداءعلى  إيجابييؤثر بشكل 

سهم بصورة ي ى الموظفين كل حسب تخصصه توزيع المهام عل أنوتعزوا الباحثة ذلك   مرتفعة جدا،( وبدرجة .35)

( والتي تنص 12ككل. فيما حصلت الفقرة ) األداءمباشرة في العمل المتقن والعمل المميز مما ينعكس مباشرة على 

بة االخيرة " المرتالمالي األداءعلى  إيجابيالوظيفي للموظفين بشكل واضح يؤثر بشكل  األداء وصف أن على"

 نأ إلى.( وبدرجة مرتفعة. وتعزوا الباحثة تلك النتيجة 42معياري بلغ)  وانحراف( 3.00بمتوسط حسابي بلغ)

ت ككل .ويقلل من الصعوبا األداءعلى معرفة كل موظف بطبيعة العمل المطلوب منه يسهم بصورة مباشرة 

 التي تعيق العمل.

تكنولوجيا المعلوماتمجال -   

تحديات درجة ل  مجال تكنولوجيا تعليملفقرات  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالستجابةتم حساب    
اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء 

 .الموقر
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 (5الجدول رقم )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقـرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

17 
حاسوبية متصلة فيما بينها للقيام  وبرامجاستخدام أجهزة  نإ

المالي األداءعلى  إيجابيبالعملية المحاسبية يؤثر بشكل   17.4  .83  مرتفع جدا 1 

18 
 على إيجابياستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل  أن

المالي وتحسين جودة المعلومات المالية األداء  
3.65 .40  مرتفع 2 

19 
تقديم التقارير  إلىاستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤدي  أن

 إيجابيالمعنية مما يؤثر بشكل  لألطرافالمالية بكل سهولة 
المالي األداءعلى   

63.3  .44  مرتفع 3 

16 
على  إيجابياستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل  أن

المالي وزيادة فعاليته  األداء  23.5  .47  مرتفع 4 

20 
استخدام تكنولوجيا المعلومات يساهم في سهولة التواصل  أن

على  إيجابيقسام المختلفة مما يؤثر بشكل األبين العاملين و 
المالي األداء  

42.3  .94  مرتفع 5 

14 
 خاللوالمعلومات لقرار معين من   البيانات تحديد أن

 األداءعلى  إيجابياستخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر بشكل 
 المالي

40.3  .51  مرتفع 6 

15 
فاق على استخدام تكنولوجيا المعلومات يؤثر ناألزيادة  أن

المالي األداءعلى  إيجابيبشكل   مرتفع 7 54. 3.36 

61.3 البعد  ككل  94.  مرتفع  
 تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام أن (5) بينت النتائج في الجدول

وسط حسابي بمت رتفعةككل جاءت م لمجال تكنولوجيا المعلومات . وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر

 وبرامجاستخدام أجهزة  أن )التي تنص على ( 17الفقرة ) أن(، وأظهر الجدول .49)معياري  وانحراف( 3.61)

. قد احتلت المرتبة ) المالي ءاألدعلى  إيجابيحاسوبية متصلة فيما بينها للقيام بالعملية المحاسبية يؤثر بشكل 

 استخدام أن إلىوتعزوا الباحثة ذلك   مرتفعة جدا،( وبدرجة .38معياري ) وانحراف( 4.17األولى، بمتوسط حسابي )
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 أنيث ح احدث ما توصلت له التكنولوجيا من االجهزة واالدوات له عالقة مباشرة في طبيعة المخرج النهائي للعمل،

( والتي تنص 15. فيما جاءت الفقرة )األداءيزيد من نوعية العمل والمهمة المقدمة مما ينعكس بصورة مباشرة على 

ي المرتبة " فالمالي األداءعلى  إيجابيجيا المعلومات يؤثر بشكل فاق على استخدام تكنولو ناألزيادة  أنعلى " 

 إلى.( وبدرجة مرتفعة وتعزوا الباحثة النتيجة 49معياري بلغ ) وانحراف( 3.36االخيرة بمتوسط حسابي بلغ) 

 . األداءجاز العمل وبتالي تحسين أنتطورة عمل على تحسين وزيادة السرعة في ماجهزة الحاسوب ال أن

 دى توفر الكفاءة في العنصر البشري ممجال  -

نصر دى توفر الكفاءة في العممجال المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالستجابة لفقرات تم حساب    
تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس لدرجة   البشري 

 .الموقرالبلدي في بلدية لواء 
 (6جدول رقم )ال

المتوسط  الفقـرات الفقرة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

24 
بالندوات وورش العمـل التـي  القسم المالي للبلديةشارك موظفو ي

.تنظمهـا الجهات المختلفة  مرتفع 1 50. 3.91 

25 
بشـكل مسـتمر علـى الطـرق  القسم المالي يتم تدريب موظفي 

.واإلجراءات المحاسبية الحديثة لمواكبة التطورات العلمية  مرتفع 2 54. 3.90 

22 
 البلديةوجد وصف وتوصيف وظيفي لكل موظف من موظفي ي

.بحيث يعرف كل منهم صالحياته ومسؤولياته وواجباته  مرتفع 3 58. 3.89 

23 
 النظام الماليصعوبة في التعامل مع  البلديةيواجه موظفو 

.المستخدم  مرتفع 4 60. 3.86 

مستمر.على أساس علمي وبشكل  الموظفين يتم تقييم أداء 21  مرتفع 5 64. 3.84 
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24 
وفقًا للمتطلبات الفنية  القسم المالي في البلديةيتم اختيار موظفي 

.للوظيفة المطلوبة  مرتفع 6 68. 3.86 

 مرتفع  59. 3.87 الدرجة الكلية

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام  أن (6) بينت النتائج في الجدول

تحديات رجة لد  دى توفر الكفاءة في العنصر البشري ملمجال . وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر

 أن(، وأظهر الجدول .59)معياري  وانحراف( 3.87بمتوسط حسابي )جدا   رتفعةككل جاءت م  اإلدارة المالية

بالندوات وورش العمـل التـي تنظمهـا الجهات  القسم المالي للبلديةشارك موظفو ي )التي تنص على ( 24الفقرة )

وتعزوا   مرتفعة ،وبدرجة  .(50معياري ) وانحراف( 3.91. قد احتلت المرتبة األولى، بمتوسط حسابي )) .المختلفة

بها مع الجهات  و تتشاركأمشاركة الموظفون في الورشات التدريبية والندوات التي تعقدها البلدية  إلىالباحثة ذلك 

داء الموظفين والحد من التحديات والصعوبات التي تعيق عملهم. فيما جاءت على أ إيجابيثر أاالخرى لها 

." ظيفة المطلوبةوفقاً للمتطلبات الفنية للو  القسم المالي في البلديةيتم اختيار موظفي ( والتي تنص على " 24الفقرة)

.( وبدرجة مرتفعة وتعزوا الباحثة 68معياري بلغ ) وانحراف( 3.86خيرة بمتوسط حسابي بلغ)في المرتبة األ

الموظفين للعمل في االقسام المختلفة مبني على اسس فنية محددة للوظيفة المطلوبة  انتقاءسس أ أن إلىالنتيجة 

 الوظيفي للموظف . األداءمباشر على  والتي تؤثر بشكل

 اإلداريةالتحديات مجال  -

ي تواجه بلدية الت اإلداريةالتحديات مجال المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لالستجابة لفقرات تم حساب    
 .لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر
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 (7الجدول رقم )

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقـرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

البلدية المادية إمكاناتضعف  28  مرتفع 1 52. 4.82 

 مرتفع 2 55. 4.80 ضعف قدرة البلدية على تحصيل مستحقاتها 32

27 
المبادرات  استقطابغياب قدرة البلدية على 

 3 57. 4.79 المختلفة
 مرتفع

االستثمارعدم قدرة البلدية على إدارة  29  مرتفع 4 62. 4.75 

التحتية للبلدية البنيةضعف  33  مرتفع 5 63. 4.74 

 مرتفع 6 65. 4.72 تداخل عمل البلدية مع أطراف أخرى  34

35 
عدم قدرة البلدية على معالجة المشكالت بشكل 

 7 69. 4.70 جذري.
 مرتفع

30 
االستثمار ضعف قدرة البلدية على حشد 

 8 73. 4.68 الخارجي
 مرتفع

31 
تركيز الجهات الداعمة للبلدية على استثمارات 

 9 77. 4.64 ليست ذات أولوية
 مرتفع

جدا مرتفع  64. 4.73 الدرجة الكلية  

 تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام أن (7) بينت النتائج في الجدول

كل ك  تحديات اإلدارة الماليةلدرجة   اإلداريةالتحديات لمجال . وأعضاء المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر

التي  ( 28الفقرة ) أن(، وأظهر الجدول .64)معياري  وانحراف( 4.73بمتوسط حسابي )جدا   رتفعةجاءت م
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معياري  وانحراف 4.82األولى، بمتوسط حسابي ). قد احتلت المرتبة ) .البلدية المادية إمكاناتضعف  )تنص على

ل ضعف في مواردها ومخصصاتها المالية بشك تعانيالبلديات  إلىوتعزوا الباحثة ذلك   مرتفعة ،وبدرجة  .(52)

 إلىعود ذلك وقد ي ةاألساسيمستوى متدن من القدرة على القيام بمهامها  إلىملحوظ بل قد تصل في بعض االوقات 

صعوبة قدرة البلدية على الحصول على الدعم الكافي من قبل الجهات المعنية ،او الصرف بصورة  سباب منهاعدة أ

تركيز الجهات الداعمة  ( والتي تنص على "31فيما جاءت الفقرة رقم) اكبر من مخصصاتها لصالح مشاريع اخرى.

معياري  وانحراف( 4.64بلغ ) للبلدية على استثمارات ليست ذات أولوية" في المرتبة االخيرة في متوسط حسابي

التخطيط من قبل المسؤولين في البلدية على الصرف نحو استثمارات  ضعف إلى.( وتعزوا الباحثة ذلك 77بلغ)

عدم دراسة ما يقدم للبلدية من مشاريع ودرجة  إلىليست ذات درجة هامة لغيرها من االستثمارات ويعود ذلك 

 ولى.أاريع في القيام بما هو مهم كدرجة التعاون مع الجهات التي تدعم تلك المش

 مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند والذي ينص على : يانالثاإلجابة عن السؤال 

0.05) α=  (  تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء في

ر المؤهل ومتغي ثى(، أن الموقر، محافظة العاصمة تعزى لمتغير الجنس: )ذكر،المجلس البلدي في بلدية لواء 

 ؟عامة(  ويهانثقل من أ العلمي : ) بكالوريوس، دراسات عليا،

 حسب متغير  المسمى الجنس:

للعينات المستقلة إلجابات  " Tات المعيارية ، كما تم استخراج اختبار" االنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء  لدرجة  عينه الدراسة أفراد

 .( يوضح ذلك8والجدول ) تبعًا لمتغير الجنس، المجلس البلدي في بلدية لواء الموقر
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 (8الجدول رقم )

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

  االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
 " ت " 

 مستوى 
الداللة   

كرذ والتشريعات القوانين  20 1.88 . 27  .053 
. 

.132 
ثىأن   15 1.84 .57 

كرذ العوامل التنظيمية  20 2. 22  . 07  .212 
 

.423 
ثىأن   15 2. 42  .64 

كرذ تكنولوجيا المعلومات  20 2.60 . 36  . 530  
 

.312 
ثىأن   15 2.67 . 67  

الكفاءة في دى توفر م
 العنصر البشري 

كرذ  20 1.96 67.  
.061 .102 

ثىأن  15 1.94 74.  
.71 2.46 20 ذكر اإلداريةالتحديات   

048.  302.  
ثىأن  15 2.47 74.  

كرذ الدرجة الكلية  20 1.95 .65 
ثىأن 12. 12.  15 1.87 .75 

(  α=0.05عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية  عند مستوى الداللة )  إلى 8تشير النتائج في الجدول )

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي  لدرجة 

 تواجهلتحديات التي ا أن إلىتعزوا الباحثة ذلك وقد  تبعًا لمتغير الجنس تبعًا لمتغير الجنس في بلدية لواء الموقر

ات هي عامة وطبيعة التحدي طبيعة المهام المطلوبة هي ذاتها للجنسين، أنثى حيث نذكر واأللالموظف هي نفسها ل

 وشاملة لهم. 

 (.بكالوريوس، دراسات عليا، أقل من ثانويه عامةمتغير المؤهل العلمي ) -
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 متغير لتأثير المستقلة ( للعيناتOne Way ANOVA )اختبار لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق تحليل 
 ( يوضح ذلك9ل )والجدو  المؤهل العلمي

 (9الجدول رقم )

  المؤهل العلمي المتوسط الحسابي  المعيار ي  االنحراف F  اإلحصائية الداللة 

0.121 0.102 
 دراسات عليا 2.11 0.41
 سيو بكالور  2.35 0.53

 عامة انويةثأقل من  0.00 0.00  

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  في متغير المؤهل العلمي عدم وجود ( (9يظهر من الجدول 

تحديات اإلدارة المالية التي تواجه بلدية لواء الموقر كما يراها رؤساء األقسام وأعضاء المجلس البلدي في نحو 

تعزوا الباحثة (، و عامةة بكالوريوس، دراسات عليا، أقل من ثانويالمؤهل العلمي ) تعزى لمتغير بلدية لواء الموقر

، كما  امةالع ثانويةاغلب التحديات والصعوبات هي نفسها لذوي المؤهل العلمي الجامعي وحملة ال أن إلىذلك 

ي طبيعة البيئة الخاصة ف أنبل  خر،متقدمة دون اآل إمكاناتخر في البلدية مجهز به ال يوجد قسم دون اآلأن

 العمل هي نفسها لكافة الموظفين.
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 : التوصيات

 مع ، وينسجمةحكام موسعأضرورة وضع تشريع مستقل ومتطور ينظم مسالة استثمار البلديات يشمل  -

 .اختصاصات البلديات الفعلية والواقعية ويكون المرجع التشريعي لها في هذا المجال

 حديدواستجابات لواقع البلدية التنموي واالستثماري وتادرات طالق مباعلى البلديات ممثلة بأعضائها وكوادرها  -

 حاجاته وأولويات المشاريع المنوي القيام بها .

 .تخفيف حدة رقابة اإلدارة المركزية على أعمال البلديات وليس إلغائها وإطالق حريتها ضمن هذه الرقابة -

  فية، والقضاء، وتحقيق مبدأ الشفاراءات كافة العوائق التي تواجه االستثمار وتبسيط اإلجإزالة  يات على البلد -

 .على الفساد والواسطة والمحسوبية، وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص لمن يرغب باالستثمار في البلدية

 : المراجع العربية

والمالية  اإلداريةاثر دمج البلديات في االردن على فاعلياتها (. 2016من)أي  ي،انفارس ،محمود المع بوأ -

 ،اإلدارية،مجلة دراسات العلوم  تحليلية ميدانيةدراسة  من وجهة نظر رؤساء المجلس فيها،

 .1(،العدد33المجلد)

،القاهرة دار النهضة  1ج  ،دور الدولة تجاه االستثمار وتطوره التاريخي(. 2010)محمد مصطفى،  احمد  -

 .،مصر الغربية

 راسة،د الفندقية الخدمة اداء مستوى  تحسين في وتأثيرها المعلومات تكنولوجيا(.2017) يسرى، حسين،-

 (.85)واالقتصاد، اإلدارة مجلة السدير، فندق في تطبيقية
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 قيادة التنمية المستدامة وإدارة المشاريع إلىتحول البلديات من الدور الخدمي  (.2021) ،زيادالزيادات  -

 .ردن، األ 35عدد ، المجلة العربية للنشر العلمي ،من خطط التطوير

  (.32)العدد لحم، بيت جامعة مجلة البلديات، في التخطيط تواجه التي التحديات(. 2013)عبدالفتاح الشملة،-

 لعلوما مجلة بحلها، الكفيلة والوسائل البلدية المجالس تواجه التي المشكالت همأ(. 2022)عمار الشمايلة، -

 .6 ،العدد(6)المجلد القانونية، واإلدارية االقتصادية

 قطاع يف النسوية االهلية المؤسسات بأداء وعالقته االستراتيجي التخطيط تطبيق(. 2017) امل ، صيام-

 . غزة ، االزهر جامعة ، منشورة ماجستير رسالة،" غزة

 لللعم الناظمة القانونية االطر وفق واثرة المحلي االستثمار دعم في البلدية دور(. 2022)أياد الضمور،-

 .3،العدد( 6)المجلد والطبيعية، اإلنسانية العلوم مجلةالبلدي،

صى االق البرنامج المشترك بين جامعة البلديات والتنمية المحلية في قطاع غزة،(.2015، محمد )العصار -

 (،غزة.برنامج االدارة والقيادة ) االدارة والسياسةوأكاديمية 

 دور الجماعات المحلية في دعم االستثمار وخلق الثروة وتفعيل التنمية،(.2020) عبدالسالم،  عبد الالوي  -

 .1(، عدد6المجلد) ،االقتصاد والمالية مجلةمجلة االقتصاد 

  عمان_ االوسط، الشرق  جامعة/والعراق االردن في وتطبيقاتها اإلدارية الالمركزية(. 2016)علي ، العاني –

 األردن.
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 ةلبلدية والمحلية في األردن الطبعالناظمة لعمل مجالس المحافظات وا التشريعات (.2021) حمدي ،قبيالت -

 لوكالةبالتعاون مع ا رأة /الجهة المشرفة على االعداد اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المالدليل االرشادي/ االولى

 .للتعاون الدولي يةاناأللم

 . 2020 لسنة 22 رقم الحالي االردني المحلية االدارة قانون - 

 .2020 لسنة 17 رقم والخاص العام القطاع بين الشراكة مشروعات قانون -

 .للدراساتمجلة الباحث  ،دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة(.2020) هادية مهدي، -

  .انلبن،  196 - 195دد ع مجلة الحداثة/ في عملية التنمية اللبنانيةدور البلديات  (.2018) حمد، أنعيم -

 .2014 لسنة 19 رقم المحلية الهيئات مشاريع تمويل نظام-

 دار. النشاط/ داري اإل التنظيم/ االداري  القانون  ماهية ولاأل  ،الكتاب داري اإل القانون (. 2006)كنعان نواف-

 . ردناأل والتوزيع، للنشر الثقافة

 

 


