
2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

26,949,802%241,079,083273,207,000226,280,000246,257,19819,977,1988.8االيرادات الذاتية

مساهمة وزارة االشغال العامة 

في تقاطع النهضة وعين غزال
9,228,31800000

05,000,0000005,000,000استمالكات مشروع العبدلي

12,219,819%83.6-2,796,25214,620,57714,620,5772,400,75812,219,819اجمالي المنح

8,500,000%36.8-19,500,00014,500,0009,500,0006,000,0003,500,000عوائد المحروقات  والتراخيص

51,352,00000000تسوية الديون مع الحكومة

52,669,621%323,955,653307,327,577250,400,577254,657,9564,257,3791.7مجموع االيرادات

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

10,385,363%223,365,089222,439,200228,213,700232,824,5634,610,8632.0النفقات الجارية

35,230,928%12.5-145,151,379160,134,848142,667,500124,903,92017,763,580النفقات االنمائية

13,186,475%42,735,70050,000,00050,000,00063,186,47513,186,47526.4استمالكات

11,659,090%411,252,167432,574,048420,881,200420,914,95833,7580.01مجموع النفقات

: حيث األمور التالية جديرة بالتوضيح 2021أرفق لمعاليكم عرضًا مفصالً  للنتائج المالية  للعام 

معالي امين عمان 

دينار  عن اعادة التقدير البالغة  (33,758)دينار و بزيادة مقدارها   (420,914,958) مبلغ 2021/12/31بلغ اجمالي النفقات لغاية 

:دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي  (420,881,200)

النفقات :  ثانيا

اإليرادات : أوالً 

دينار  عن اعادة التقدير البالغة  (4,257,379)دينار و بزيادة مقدارها (254,657,956) مبلغ 2021/12/31بلغ اجمالي االيرادات لغاية 

:دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في االيرادات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي  (250,400,577)



2021 موازنة 2020فعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

241,079,083273,207,000226,280,000246,257,198االيرادات الذاتية

مساهمة وزارة االشغال العامة 

في تقاطع النهضة
9,228,318000

مشروع  )استمالكات مسترده 

(العبدلي
05,000,00000

2,796,25214,620,57714,620,5772,400,758اجمالي المنح

19,500,00014,500,0009,500,0006,000,000عوائد المحروقات  والتراخيص

51,352,000000تسوية الديون مع الحكومة

323,955,653307,327,577250,400,577254,657,956مجموع االيرادات

223,365,089222,439,200228,213,700232,824,563النفقات الجارية

145,151,379160,134,848142,667,500124,903,920النفقات االنمائية

42,735,70050,000,00050,000,00063,186,475استمالكات

411,252,167432,574,048420,881,200420,914,958مجموع النفقات

السنوي  (العجز/الوفر  )مجمع 

قبل الصرفيات المستردة
87,296,514125,246,471170,480,623166,257,002

393,058373,402 الصرفيات المستردة

86,903,456125,246,471170,480,623165,883,600السنوي (العجز/الوفر  )مجمع 

:الوفر و العجز : ثالثا

دينار  وكما هو موضح بالجدول  (165,883,600) مبلغ2021بلغ إجمالي العجز قبل التمويل لعام 

:التالي

قبل التمويل- أ



2021 موازنة 2020فعلي المصادر
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

وفورات سابقة

وفورات السنة المالية

مليون  (35)قرض بنك االسكان 

الباص السريع/ دينار 
35,000,000

35,000,00035,000,000قرض لغايات تمويل النقل العام

4,000,0004,000,000قرض انشاء الخلية السادسة

117,446قرض الكابسات واالليات

1,500,906كانسه (25)قرض  شراء آليات 

المشاريع البيئية مع البنك 

شراء اليات/االوروبي
3,437,875

2,500,0002,500,000قرض توسعه محطه الشعائر

2,600,0002,600,000قرض تغطيه بركه البيبسي

21,763,86821,000,00021,000,00042,611,877تسييل شيكات برسم التحصيل

 (250)القرض الموحد 

تسديد إستمالكات/مليون
36,600,00050,000,00050,000,00040,000,000

قرض تغطية الخلية الرابعة 

وربطها بالغاز وتشغيلها
586,8591,017,0521,017,052878,400

قرض لغايات تسديد تعويضات 

2019االستمالكات عن عام 
30,000,000

37,527,58187,881,091جاري مدين

63,179,10048,000,00048,000,00024,521,184سيولة من صندوق التأمينات

193,095,283164,117,052164,117,052232,510,904مجموع المصادر

2021 موازنة 2020فعلي االستخدامات
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

42,051,68238,870,58138,780,58166,627,304تسديد اقساط قروض

86,903,456125,246,471170,480,623165,883,600تسديد عجز

128,955,138164,117,052209,261,204232,510,904مجموع االستخدامات

السنوي  (العجز/الوفر  )مجمع 

بعد التمويل
64,140,146045,144,1520

64,140,146تسديد عجز سنوات سابقة

 (العجز/الوفر  )مجمع 

التراكمي من سنوات سابقه
0045,144,1520

بعد التمويل- ب

:دينار  وكما هو موضح بالجدول التالي (0) مبلغ2021بلغ إجمالي العجز التراكمي بعد التمويل لعام 



2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

/ ضريبة االبنية واالراضي

المسقفات
92,054,98396,000,00090,000,00088,615,0171,384,983-2%7,384,983

6,607,933%11,483,67612,000,00011,000,00018,607,9337,607,93369رسوم رخص البناء

36,231%12-236,421300,000300,000263,77036,231رسوم عقود االيجار

62,168%17-297,168370,000370,000307,83262,168رسوم مواقف السيارات

-اسوار -ارصفه )رسوم التحققات

(الخ....عوائد
14,874,24021,782,00018,000,00020,700,8012,700,80115%1,081,199

1,891,550%6,640,2658,000,0006,000,0006,108,450108,4502دائرة المهن/رسوم رخص المهن

5,883,820%7-7,272,81811,000,0005,500,0005,116,180383,820المهن/ رسوم اللوحات واالعالنات

198,47100714714714رسوم رخص الحرف والصناعات

525,188%4-1,878,8322,250,0001,800,0001,724,81275,188المهن/ رسوم نفايات المهن

249,353%1-21,625,37721,150,00021,150,00020,900,647249,353رسوم نفايات المنازل

2,374,017%6,486,3884,000,0004,000,0006,374,0172,374,01759بيع الفضالت

236,167%39-301610,000610,000373,833236,167بيع اللوازم

13,931,923%4-29,259,22137,000,00024,000,00023,068,077931,923مخالفات السير

192,789%11-807,9121,080,0001,000,000887,211112,789ايرادات مختبرات الصحة

416,880%826,541770,0001,000,0001,186,880186,88019أثمان المقابر

 )ايرادات الحدائق 

(مرورية/طيور
74,994150,000150,000106,73443,266-29%43,266

308,839%7,156,8157,620,0007,000,0007,311,161311,1614رسوم منع المكاره والمكبات

1,076,542%10,613,5835,000,0003,500,0006,076,5422,576,54274رسوم متنوعه

2,111,810%4-468,0852,400,000300,000288,19011,810رسوم المقاهي والمطاعم

1,950,770%1,717,7253,500,0001,500,0001,549,23049,2303الغرامات

628,294%6-2,393,7922,500,0002,000,0001,871,706128,294المصادرات

783,895%10,593,86514,400,00012,000,00015,183,8953,183,89527رسوم وايجارات  السوق المركزي

49,204%1-5,375,9546,000,0006,000,0005,950,79649,204رسوم المسالخ

246,017%261,737175,000350,000421,01771,01720رسوم الدلالله والمزاد

21,368%1,204,0022,000,0001,600,0001,978,632378,63224عوائد ايجارات االبنية

عوائد استثمار االسهم 

والشركات وبيع االسهم
649,303500,000500,000806,126306,12661%306,126

207,194%4-222,807400,000200,000192,8067,194عائدات التقاعد

4,000,0002,000,0006,518,6844,518,684226%2,518,684(C)عوائد تنظيم خاصة منطقة

2,676,850%23-2,795,9275,000,0003,000,0002,323,150676,850االتصاالت/ تمديدات الشبكات

250,000%100-0250,000250,0000250,000عدادات مواقف السيارات

1,557,644%3,607,8783,000,0001,200,0001,442,356242,35620ايرادات النقل العام

26,949,802%241,079,083273,207,000226,280,000246,257,19819,977,1988.8المجموع

دينار  عن اعادة  (19,977,198)دينار و بزيادة مقدارها  (246,257,198) مبلغ 2021/12/31بلغ اجمالي االيرادات الذاتيه  الفعلية لغاية 

دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في االيرادات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما  (226,280,000)التقدير البالغة 

:يلي 

:االيرادات الذاتيه-1

 .2021/12/31 اقدم لمعاليكم تاليا شرحا تفصيليا لاليرادات و النفقات كما هي في 

االيرادات :  اوالً 



2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

تقاطع عين / الدعم الحكومي

غزال
9,228,31800

9,228,318000000المجموع

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

مشروع  )استمالكات مسترده

(العبدلي
05,000,0000005,000,000

05,000,0000005,000,000المجموع

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

منحة البنك االوروبي لغايات 

الحوكمة والخطة البيئية 

واالجتماعية

580,470580,470201,609378,861-65.3%378,861

1,251,657%100.0-1,251,6571,251,6571,251,657منحة السفارة البريطانية

منحة تغطية الخلية الرابعة 

وربطها بالغاز وتشغيلها
1,013,7601,023,4501,023,450451,500571,950-55.9%571,950

5,265,000%100.0-5,265,0005,265,0005,265,000منحة تغطية بركة الببسي

2,500,000%100.0-2,500,0002,500,0002,500,000منحة توسعة محطة الشعائر

 (GIZ)منحه الوكاله االلمانيه

مركز المرأة االبداعي/ 
76,31100

1,500,9061,500,9061,500,906كانسة(25)منحة شراء آليات 

4,000,000%100.0-4,000,0004,000,0004,000,000منحة إنشاء الخلية السادسة

المشاريع البيئه مع البنك 

منحه/االوروبي
1,706,18259,60959,60959,609

187,134187,134187,134مبادرات ملكيه

12,219,819%83.6-2,796,25214,620,57714,620,5772,400,75812,219,819المجموع

: مساهمة وزارة االشغال العامة في تقاطع النهضة وعين غزال -2

:المنح -4

: استمالكات مشروع العبدلي  - 3



2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

8,500,000%37-19,500,00014,500,0009,500,0006,000,0003,500,000عوائد المحروقات  والتراخيص

8,500,000%37-19,500,00014,500,0009,500,0006,000,0003,500,000المجموع

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

51,352,00000تسوية الديون مع الحكومة

51,352,00000000المجموع

:عوائد المحروقات  والتراخيص - 5

:تسوية الديون مع الحكومة - 6



2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

10,385,363%223,365,089222,439,200228,213,700232,824,5634,610,8632.0مجموعة النفقات الجارية

35,230,928%12.5-145,151,379160,134,848142,667,500124,903,92017,763,580مجموعة النفقات االنمائية

13,186,475%42,735,70050,000,00050,000,00063,186,47513,186,47526.4االستمالكات 

11,659,090%411,252,167432,574,048420,881,200420,914,95833,7580.01مجموع النفقات

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

6,767,287%166,515,649164,270,000167,317,000171,037,2873,720,2872.2مجموعة الرواتب واالجور

3,203,007%16,600,89413,562,00016,362,00016,765,007403,0072.5مجموعة النفقات التشغيليه

415,069%40,248,54644,607,20044,534,70045,022,269487,5691.1مجموعة النفقات االخرى

10,385,363%223,365,089222,439,200228,213,700232,824,5634,610,8632.0مجموع النفقات الجاريه

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

رواتب اساسية للموظفين 

المصنفين
2,296,9831,300,0002,200,0002,252,76052,7602.4%952,760

رواتب اساسية للموظفين غير 

المصنفين
19,899,35121,000,00020,000,00020,098,67398,6730.5%901,327

509,556%0.3-3,155,2534,000,0003,500,0003,490,4449,556رواتب الموظفين بعقود

668,082%0.3-10,291,8889,800,00010,500,00010,468,08231,918رواتب المتقاعدين

2,489,381%29,863,18329,000,00031,000,00031,489,381489,3811.6اجور عمال

195,761%0.4-28,637,60428,700,00029,000,00028,895,762104,239عالوة غالء المعيشة الشخصية

105,910%3,127,7433,250,0003,100,0003,144,09044,0901.4عالوة غالء المعيشة العائلية

2,157,086%5,273,6074,000,0006,000,0006,157,086157,0862.6عالوة العمل االضافي

390,312%27,849,36530,000,00030,000,00030,390,312390,3121.3عالوات أخرى

49,110%27.4-140,19060,00015,00010,8904,110عالوة النقل

58,760%38.0-90,10460,0002,0001,240760بدل التنقالت

1,807,830%1.6-12,761,50514,600,00013,000,00012,792,170207,830مكافات المهنه

410,371%3.6-2,173,7582,000,0002,500,0002,410,37189,629مكأفآت الموظفين

مساهمة االمانه في الضمان 

االجتماعي
20,955,11616,500,00016,500,00019,436,0272,936,02717.8%2,936,027

6,767,287%166,515,649164,270,000167,317,000171,037,2873,720,2872.2مجموع الفئة

 (3,720,287)دينار و بزيادة مقدارها  (171,037,287) مبلغ 2021/12/31بلغ اجمالي النفقات على مجموعة الرواتب و االجور الفعلية لغاية 

دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد  (167,317,000)دينار  عن اعادة التقدير البالغة 

:بها نقصان و كما يلي 

دينار  عن اعادة التقدير البالغة  (33,758)دينار و بزيادة مقدارها  (420,914,958) مبلغ 2021/12/31بلغ اجمالي النفقات لغاية 

:دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي  (420,881,200)

النفقات: ثانيا 

دينار  عن اعادة التقدير  (4,610,863)دينار و بزيادة مقدارها (232,824,563) مبلغ 2021/12/31بلغ اجمالي النفقات الجاريه الفعلية لغاية 

:دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود التي يوجد بها نقصان و كما يلي  (228,213,700)البالغة 

: النفقات الجارية  ( 1

:مجموعة الرواتب و االجور - أ 



2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

55,614%12.6-386,631442,000442,000386,38655,614اإليجارات

139,489%214,801250,000100,000110,51110,51110.5أجور برق وبريد وهاتف وتلكس

136,798%880,432850,000850,000986,798136,7984.0أثمان المياه

267,735%9,048,0896,500,0006,500,0006,767,735267,7354.1أثمان الكهرباء

تأمين وترخيص المركبات 

والمستوعات
3,862,6404,000,0005,800,0005,835,48535,4850.6%1,835,485

شراء لوازم  واثاث واجهزه 

مختلفه ومالبس
1,467,0681,000,0002,150,0002,124,74125,259-1.2%1,124,741

2,357%678,710500,000500,000502,3572,3570.5نفقات آخرى

مياومات مهمات )عالوة سفر 

(رسمية
62,52420,00020,00050,99230,992155.0%30,992

3,203,007%16,600,89413,562,00016,362,00016,765,007403,0072.5مجموع الفئة

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

10,000%2.2-420,000445,000445,000435,00010,000المساهمات

انشطة المنتدى العربي لنظم 

المعلومات
4,4885,0005,0002,9652,036-40.7%2,036

البعثات العلمية والدورات 

الداخلية والخارجية للموظفين
43,72450,00020,00018,0621,938-9.7%31,938

7,000%70.0-3,70010,00010,0003,0007,000االعانات واالعانات الدراسية

المكأفات لغير 

اعضاء المجلس/الموظفين
886,296742,500500,000538,34038,3407.7%204,160

الرديات من ايرادات سنوات 

سابقة
2,514,9673,000,0003,200,0003,965,840765,84023.9%965,840

295,637%0.7-36,375,37140,354,70040,354,70040,059,063295,637فوائد القروض

415,069%40,248,54644,607,20044,534,70045,022,269487,5691.1مجموع الفئة

دينار عن اعادة التقدير  (403,007)دينار و بزيادة مقدارها  (16,765,007) مبلغ 2021/12/31بلغت اجمالي النفقات التشغيلية الفعلية لغاية 

:والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود  التي يوجد بها نقصان و كما يلي . دينار  (16,362,000)البالغة 

دينار عن اعادة التقدير البالغة  (487,569)دينار و بزيادة مقدارها  (45,022,269) مبلغ 2021/12/31بلغت النفقات االخرى الفعلية لغاية 

:.دينار والجدول التالي يبين البنود التي يوجد بها زيادة في النفقات و البنود  التي يوجد بها نقصان و كما يلي  (44,534,700)

: مجموعة النفقات االخرى- ج

: مجموعة النفقات التشغيلية - ب



2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

35,230,928%12.5-145,151,379160,134,848142,667,500124,903,92017,763,580النفقات االنمائية

13,186,475%42,735,70050,000,00050,000,00063,186,47513,186,47526.4االستمالكات

22,044,453%2.4-187,887,079210,134,848192,667,500188,090,3954,577,105مجموع النفقات الرأسمالية

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

1,023,832%7-374,5841,580,470600,000556,63843,362دراسات واستشارات واشراف

خلطات )اعمال بنية تحتية

, عبارات ,فرشيات,اسفلتية

(جدران، ارصفة

37,764,47943,089,87836,000,00040,782,0464,782,04613%2,307,832

شراء اليات واجهزتها 

وصيانتها ومحروقاتها
24,385,17715,752,00015,752,00024,915,8449,163,84458%9,163,844

1,035,529%5,434,7917,527,0005,000,0006,491,4711,491,47130تحسين المرور واالنارة    

انشاءات مختلفة وشراء مواد 

اولية وصيانة مباني لدائرتي 

االنتاج والصيانة

1,422,8584,000,0002,500,0001,722,784777,216-31%2,277,216

تحديث الحدائق والمناطق 

الخضراء وإدامة الصحة العامة
3,484,4444,258,0002,500,0001,314,4781,185,522-47%2,943,522

تطوير المكتبات ومشاريع 

ثقافية  واجتماعية
492,273760,000760,000702,91157,089-8%57,089

15,000%10-66,800150,000150,000135,00015,000مشاريع بيئة والمحافظة عليها

تطوير تكنولوجيا المعلومات 

والبنية التحتية للشبكات
2,446,5175,000,0002,500,0002,343,244156,756-6%2,656,756

1,288,668%1-15,653,39613,112,00012,000,00011,823,332176,668مشاريع خاصة ومخصصاتها

مساهمة االمانة في المشاريع 

(تمويل)الممولة بقروض 
4,339,53222,905,50022,905,5002,252,45020,653,050-90%20,653,050

855,595%6,897,2607,000,0007,000,0007,855,595855,59512مصاريف النقل العام

 (BRT)تطوير النقل العام

(تمويل)
42,389,26935,000,00035,000,00024,008,12710,991,873-31%10,991,873

35,230,928%12-145,151,379160,134,848142,667,500124,903,92017,763,580مجموع الفئة

2021 موازنة 2020الفعلي البيان
اعادة تقدير 

2021
2021الفعلي 

الزيادة 

النقصان /

عن اعادة 

تقدير

نسبة 

الن/الزياده

قصان عن 

اعادة تقدير

الن/الزياده

قصان عن 

2021موازنة 

13,186,475%42,735,70050,000,00050,000,00063,186,47513,186,47526.4تعويض استمالك 

13,186,475%42,735,70050,000,00050,000,00063,186,47513,186,47526.4مجموع الفئة

دينار عن اعادة التقدير  (13,186,475)دينار و بزيادة  مقدارها  (63,186,475) مبلغ 2021/12/31بلغت تعويضات االستمالكات  الفعليه لغاية 

:-دينار  و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود  (50,000,000)البالغة 

: النفقات االنمائية  (ا

دينار عن اعادة التقدير البالغة  (4,577,105)دينار و بإنخفاض مقداره  (188,090,395) مبلغ 2021/12/31بلغت النفقات الراسمالية لغاية 

:دينار  و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود  (192,667,500)

النفقات الراسمالية   (2

دينار عن اعادة التقدير  (17,763,580)دينار و بنقصان مقداره  (124,903,920) مبلغ 2021/12/31بلغت النفقات االنمائيةالفعليه لغاية 

:.دينار  و الجدول التالي يوضح تفاصيل بنود  (142,667,500)البالغة 

: تعويض االستمالكات   (ب



ارصدة حسابات مركز زها 

الثقافي

رصيد حسابات امانات شيكات 

ضمان القرض/برسم التحصيل

السلف: خامسًا 

810,076

: على النحو التالي 2021/12/31بلغت السيولة النقدية والشيكات برسم التحصيل  في 

.دينارًا  (25,141,981) مبلغ 2021/12/31بلغ رصيد السلف في 

لدى البنك/ شيكات برسم التحصيل

االمانات و التأمينات: رابعًا 

السيولة النقدية و الشيكات برسم التحصيل: ثالثًا 

رصيد حسابات الجاري مدين لدى البنوك

بلغ رصيد االمانات للمواطنين و المؤسسات العامة و االمانات و التامينات االخرى و امانات العطاءات حتى 

.دينار ا  (148,800,894) مبلغ 2021/12/31

216,365

ارصدة حسابات صندوق عوائد النقل العام

14,715,204

بالدينار/ المبلغ

رصيد االمانات المتوفر لدى البنوك

31,328

87,881,091

البيان

4,016,496

198ارصدة حسابات مشروع الباص سريع التردد



البيان
مبلغ القرض 

الكلي  دينار
المسحوب من القرض

رصيد القرض في 

2021/01/01

اجمالي المسدد 

من القرض 

لغاية 

2021/12/31

الرصيد في 

2021/12/31

المتبقي وغير 
المسحوب لغاية 
2021/12/31

اعادة هيكلة قرض التجمع 

مليون  دينار (250)البنكي 

وزيادته 

(الكويتي,العربي,االسكان)

395,697,041395,697,041355,697,0410395,697,0410

مليون دينار البنك  (40)قرض 

(EBRD)االوروبي
40,000,00040,000,00027,368,42116,842,10623,157,8940

مليون دينار بنك  (30)قرض 

(2019تسديد استمالكات)االردن 
30,000,00030,000,00030,000,0003,437,50026,562,5000

مليون دينار بنك  (35)قرض 

استكمال البنى )االسكان

(2021التحتية للباص السريع

35,000,00035,000,0000035,000,0000

500,697,041500,697,041413,065,46220,279,606480,417,4350المجمــــــــــــــــــــوع

البيان
مبلغ القرض 

الكلي  دينار
المسحوب من القرض

رصيد القرض في 

2021/01/01

 المسدد من 

القرض  لغاية 

2021/12/31

الرصيد في 

2021/12/31

المتبقي 

وغير 

المسحوب 

لغاية 

2021/12/31

مليون دينار بحد  (15) قرض 

اقصى بضمان الشيكات برسم 

2018/05/29(سوسيته)التحصيل

15,096,80515,096,8056,400,72912,353,6352,743,1690

مليون  (18) (دًوار) قرض متجدد

دينار بحد اقصى بضمان 

الشيكات برسم 

2019/08/21 (االسكان)التحصيل

18,000,00053,140,00011,893,64643,866,5309,273,4700

مليون  (12) (دًوار) قرض متجدد

دينار بحد اقصى بضمان 

الشيكات برسم 

2019/09/02 (سوسيته)التحصيل

12,000,00048,633,6241,909,59343,677,5324,956,0930

45,096,805116,870,42920,203,96799,897,69716,972,7320المجمـــــــــــــــــــوع

قروض طويلة االجل- 1

القروض : سادسًا

 قروض قصيرة االجل -1

القروض المحلية. أ



البيان
مبلغ القرض 

الكلي  دينار

المسحوب من القرض 

دينار

رصيد القرض في 

2021/01/01

اجمالي المسدد 

من القرض 

لغاية 

2021/12/31

رصيد  

المسحوب من 

القرض في 

2021/12/31

المتبقي 

وغير 

المسحوب 

لغاية 

2021/12/31

مليون ين (973)القرض الياباني

ياباني
7,272,3207,272,3201,325,6495,560,9461,159,5380

9,912,0004,118,056

28,335,9685,538,000

18,411,1821,420,000

الغاز )قرض الكربون

البنك الدولي(الحيوي
6,819,9606,819,9603,409,8504,092,1062,727,8540

الغاز )قرض الكربون

البنك االوروبي(الحيوي
12,780,00012,780,0009,818,8804,052,1088,727,8920

انشاء الخلية الخامسة )قرض 

البنك  (في مكب الغباوي 

االوروبي

3,142,1373,142,1372,502,386925,7382,216,3990

شراء  كابسات واليات )قرض 

البنك االوروبي (مختلفة 
9,900,0008,861,9368,304,5131,750,8797,111,0571,038,064

 (تغطية الخلية الرابعة )قرض 

البنك االوروبي
3,100,0002,353,4371,415,997305,3342,048,103746,563

كانسة  (25)تمويل شراء )قرض 

البنك االوروبي (
2,400,0001,500,906069,8101,431,097899,094

اعادة تأهيل محطة )قرض 

البنك االوروبي (الشعائر  
2,500,00000002,500,000

المشاريع البيئيه مع البنك 

شراء باصات ديزل /االوروبي

مليون دينار (10.3)

10,300,000000010,300,000

المشاريع البيئيه مع البنك 

شراء باصات كهرباء /االوروبي

مليون يورو (5.6)

4,700,00000004,700,000

انشاء الخلية السادسة  )قرض 

البنك  (في مكب الغباوي 

االوروبي

7,900,00000007,900,000

127,473,56799,389,84776,336,37027,832,97671,005,03428,083,721

0

القروض الخارجية. ب

قرض الباص 

مليون دوالر(166)(BRT)السريع
56,659,15049,559,09445,583,094



عدد االسهمالرقم

قيمة االسهم 

التاريخية حسب سعر 

الشراء

عدد االسهم 

الحالي

قيمة السهم 

دينار /السوقية

بتاريخ 

2021/12/31

 القيمة 

السوقية 

لألسهم 

بتاريخ 

2021/12/31

ارباح 

االسهم لعام 

 وزعت 2020

2021عام 

1,933,0571,933,0571,821,6441.1602,113,1070**شركة الكهرباء االردنية

9,0009,0009,0004.15037,3500االلبان االردنية

الشركة المتكاملة للنقل 

المتعدد
4,000,0006,790,0001,500,0000.440660,0000

شركة البحر الميت لالستثمارات 

السياحية والعقارية
4,708,0000غير متداول4,708,0004,708,0004,708,000

7,062,040806,126غير متداول4,738,5094,738,5097,062,040***بنك تنمية المدن والقرى

500,0000غير متداول250,000250,000500,000شركة الغاز الحيوي

شركة رؤية عمان لالستثمار 

والتطوير
100,0000غير متداول100,000100,000100,000

15,738,56618,528,56615,700,68415,180,497806,126اجمالي قيمة االسهم

البيان

اجمالي الذمم على المواطنين

ضريبة االبنيه و االراضي لغاية 

2021/12/31

تحققات قطاع االشغال

تكاليف التعبيد والتزفيت

ضريبة التحسين

عبارات صندوقية

ارصفة

جدران استنادية

أدراج

أسوار

بدل جدران

عوائدوتعويضات قطاع التخطيط

تعويض لوائية

تعويض أبنية

عوائد تنظيم خاصة

عوائد تحسين

تعويض دائرة المهن

تعويض دائرة التنظيم

تعويض دائرة المخطط الشمولي

المبلغ

24,449,020

15,037,257

:دينار مبينة كما يلي  (18.528.566)بلغت قيمة استثمارات االمانة بالشركات حسب سعر الشراء مبلغ 

539,780

وأقبلو االحترام،،،،،،

2,105,297

19,151,859

2021/12/31الذمم المترتبه على المواطنين : ثامنًا

8,686

205,154

293,544,131

2,865,238

392,257,276

10,151,465

استثمارات األمانة : سابعًا 

907,090

21,841,857

1,012,862

200,565

128,064

108,951

49,548,131

49,165,014


