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 هــــرسالف
 

 الصفحة  البيان  

 1  بيــان  )أ( 2020كانون أول  31بيان المركز المالي كما في  .1

 2  بيــان )ب(  2020كانون أول  31بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  .2

 3  بيــان )ج( 2020كانون أول  31بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في  .3

 4  بيــان )د( 2020كانون أول  31بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في  .4
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 تنظيم قطاع الطاقة والمعادنهيئة 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان أ 

 2020ون األول كان 31بيان المركز المالي كما في 
 

 

 
 
 

 
 

 شكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيانإن اإليضاحات المرفقة ت
1 

   اإليضاحات  2020  2019

     دينار أردني  دينار أردني

 الموجودات      

 الموجودات المتداولة      

 النقد والنقد المعادل  3  806,025  652,500

 ذمم مدينة  4  11,230,060  3,222,363

 مجموع الموجودات المتداولة    12,036,085  3,874,863

       

 الموجودات غير المتداولة      

 أراضي    2,944,000  2,944,000

 بعد االستهالك  المعداتاآلالت والممتلكات و  5  3,300,264  5,128,597

 موجودات أخرى بالصافي  6  1  1

 مجموع الموجودات غير المتداولة    6,244,265  8,072,598

 مجموع الموجودات    18,280,350  11,947,461

       

 المطلوبات وحقوق الملكية      

 المطلوبات المتداولة      

 ذمم دائنة  7  434,958  471,694

 أرصدة دائنة أخرى  8  389,881  276,381

 مجموع المطلوبات المتداولة    824,839  748,075

       

 حقوق الملكية      

 لموجودات الثابتةفائض إعادة تقييم ا  9  2,967,630  2,967,630

 ايرادات مؤجلة عن منح أصول  10  3,144,656  4,480,147

  المتراكم فائضال  11  11,343,225  3,751,609

 بيان ج -مجموع حقوق الملكية     17,455,511  11,199,386

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية    18,280,350  11,947,461



 
 تنظيم قطاع الطاقة والمعادنهيئة 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان ب 

 2020كانون األول  31بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 

 
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان
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2019 

 

2020 
 

 اإليضاحات

  

 

     دينار أردني  دينار أردني

 اإليرادات      

 ايرادات رسوم الترخيص لقطاع الكهرباء  12  5,404,956  5,385,805

 ايرادات رسوم المصادر الطبيعية  13  3,770,523  6,084,638

 ايرادات رسوم العمل اإلشعاعي والنووي  14  2,783,178  2,491,022

 ايرادات مديرية الغاز الطبيعي    -  10,000

 ايرادات أخرى    8,516  16,831

 إطفاء ايرادات مؤجلة عن أصول    1,335,490  1,335,490

 ايرادات النفط ومشتقاته  15  681,768  1,024,356

 مجموع اإليرادات    13,984,431  16,348,142

       

 المصروفات      

 رواتب وأجور وملحقاتها  16  (3,820,478)  (3,736,645)

 وميةمصاريف إدارية وعم  17  (341,067)  (392,766)

 النفقات الرأسمالية  18  (403,049)  (550,281)

 دراسات واستشارات    -  (11,761)

 استهالكات واطفاءات    (1,838,653)  (1,839,363)

 تدني ذمم مدينة غير متحركة    (1,208,098)  (870,604)

 إيرادات )مصاريف(  سنوات سابقة  19  1,806  (91,491)

 مجموع المصروفات    (7,609,539)  (7,492,911)

 بيان ج – فائض السنة    6,374,892  8,855,231



 
 تنظيم قطاع الطاقة والمعادنهيئة 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان ج        

 2020كانون األول  31نتهية في بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة الم

 
 
 

  المجموع  الفائض المتراكم
 

  دينار أردني  دينار أردني
 

 1/1/2019رصيد   12,212,880  12,212,880

 المبلغ المحول الى الخزينة العامة  (8,533,235)  (8,533,235)

 إيرادات مؤجلة عن منح  أصول  -  -

 ادات مؤجلةإطفاء اير  (1,335,490)  (1,335,490)

 بيان ب –فائض السنة   8,855,231  8,855,231

 31/12/2019رصيد   11,199,386  11,199,386

 المبلغ المحول الى الخزينة العامة  (6,088,872)  (6,055,872)

 إيرادات مؤجلة عن منح  أصول  -  -

 عن أصول إطفاء ايرادات مؤجلة  (1,335,491)  (1,335,491)

 بيان ب –فائض السنة   6,374,892  6,374,892

 أثر تسجيل ذمم شركات التعدين  7,305,596  7,305,596

 أ بيان – 31/12/2020رصيد   17,455,511  17,455,511

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان
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 دبيان 

     2020كانون األول  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في             
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2019  2020   

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  دينار أردني  دينار أردني

 فائض السنة  6,374,892  8,855,231

 اتإستهالكات وإطفاء  1,838,653  1,839,363

 الفائض التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل  8,213,545  10,694,594
 
 

 التغير في الموجودات و المطلوبات المتداولة:    

 ذمم مدينة  (8,007,697)  (963,343)

 ذمم دائنة  (36,736)  (41,287)

 أرصدة دائنة أخرى  113,500  122,739

 التدفق من األنشطة التشغيلية صافي  282,612  9,812,703

     

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 ممتلكات وأجهزة  (10,320)  (54,811)

 صافي التدفق من األنشطة اإلستثمارية  (10,320)  (54,811)

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 الخزينة العامةلى المحول ا  (6,088,872)  (8,533,235)

 منح مؤجلة  (1,335,491)  (1,335,490)

 تعديالت سنوات سابقة )شركات التعدين(   7,305,596  -

 صافي التدفق من األنشطة التمويلية  (118,767)  (9,868,725)

     

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة  153,525   (110,833)

 د المعادل في بداية السنةالنقد والنق  652,500  763,333

 النقد و النقد المعادل في نهاية السنة  806,025  652,500



 تنظيم قطاع الطاقة والمعادنهيئة 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 الوضع القانوني والنشاط .1
 نبذة عن الهيئة     

والمعادن هيئة حكومية تشكلت بموجب قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدووار   هيئة تنظيم قطاع الطاقة

، وتتمتددب بشيةددية اعتةاماددة تات اسددت وا مددالل وادامه ول ددا ب دد   2014( لسددنة 17الحكوميددة مقددم )

الةفة تملك االمواا المن ولة الوزمة لتح يق اهواف ا وال يام بجميب التة فات ال انونية، وتعتةد  اليلد  

 انونل ل يئة تنظيم قطاع الك  باء وهيئة تنظيم العمل االشعاعل والندووه وسدلطة المةدادم الطةيعيدة ال

فيما اتعلق بالم ام التنظيميدة الم د مة للسدلطة، وامال دا مرديس مجلدس المفورديس ال ريس التنفيد ه لدو  

نيسدان مدس عدام  جميب الج ات االخ  ، وتتأل  مس مجلس مفورل ال يئة والج از التنفي ه، وفل ش  

، والد ه نظدم عمدل ال يئدة 2019( لسدنة 8صوم قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقدة والمعدادن مقدم ) 2019

باإلرافة الى األهدوا  والم دام  مجلس المفوريس وال ريس التنفي ه وحود أهواف ا وم ام ا وصوحيات

 الوامدة فل التش اعات التالية:

 وتعواوته. 2002( لسنة 64قانون الك  باء العام مقم ) -

 وتعواوته. 2007( لسنة 43قانون الوقااة اإلشعاعية واألمان واألمس النووه مقم ) -

 وتعواوته. 2012( لسنة 13قانون الطاقة المتجودة وت شيو الطاقة مقم ) -

 .2020( لسنة 11قانون المشت ات الةت ولية مقم ) -

 .2020( لسنة 19قانون المةادم الطةيعية مقم ) -

 

 الستراتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الهيئة في تحقيقهااألهداف ا

 : التي تسهم الهيئة في تحقيقها األهداف الوطنية

 الحفاظ على االست  ام المالل والن وه ورةط عجز الموازنة وبناء نظام مالل كفؤ وقليل المياط . .1

 وتشجيب االستامامات المحلية.على ج ب مؤوس األمواا األجنةية  بيئة استاماماة جاتبة قادمة خلق .2

 تحسيس مستو  اليومات الم ومة للمواطنيس والعوالة فل توزاع ا. .3
 

 األهداف القطاعية التي تساهم الهيئة في تحقيقها بشكل مباشر:

تنظيم ال طاع على اساس مس التوازن بيس مةالح المست لكيس والم خص ل م والمستام اس واه  .1

 ج ات اخ   تات عوقة.

ةالح المست لكيس ش اطة التزام م بش وط تزواو اليومة المعتموة مس ال يئة الةادمة عس معااة م .2

 الم خص له والمة ح له. 

الحفاظ على بنية فاعلة لل طاع وتطوا ها بما اس م فل تعزاز الجوو  االقتةاداة له وتحسيس  .3

 كفاءته.

 ع.رمان توفي  خومات آمنة ومست  ة ودارمة وتات جودة عالية فل ال طا .4

رمان توفي  ش وط ومتطلةات السومة العامة والعمل على حمااة الةيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته  .5

 وف اً ألحكام التش اعات تات العوقة بتنظيم ال طاع.

 رمان توفي  اليومات المطلوبة مس الم خص ل م إلى المست لكيس بةومة كافية وبجودة عالية.  .6

التش اعات تات العوقة بعمل قطاع الطاقة والمعادن تعمل  وتوجو أهوا  قطاعية أخ   مضمنة فل

 ال يئة على تح ي  ا بما فل تلك األهوا  الوامدة فل االست اتيجية الشاملة ل طاع الطاقة. 
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 األهداف اإلستراتيجية للهيئة :

 تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بيس مةالح المست لكيس والعامليس فل ال طاع .1

 والمستام اس وأه ج ات أخ   تات عوقة. 

تطوا  منظومة فعالة لل قابة والتفتيش على ال طاع لتحسيس وتعزاز ث ة المست لكيس والمستام اس وتح يق  .2

  .التنافسية وحمااة اإلنسان والةيئة

 .الي تطوا  منظومات ومن جيات التسعي  على أساس التكلفة المست وفة لضمان تحسيس األداء وبأقل التك .3

 مفب كفاءة وفاعلية ال يئة. .4

 

 الموارد المالية للهيئة

 تتأل  الموامد المالية لل يئة مما الل:

 المةالغ التل تيةص ل ا فل الموازنة العامة. .1

 العوارو التل تتأتى ل ا مس مسوم ال خص والتةاماح وتجواوها. .2

 بوا اليومات التل ت وم ا ال يئة. .3

مددنح شدد اطة مواف ددة مجلددس الددوزماء علي ددا إتا كانددت مددس المسدداعوات وال ةددات والتة عددات وال .4

 مةومغي  أمدنل.

 بتنظيم ال طاع.  حةيلة الغ امات التل تف ر ا ال يئة بموجب التش اعات تات العوقة  .5
 

 الفائض السنوي

 جميب نف ات ا الى اليزانة العامة. السنواة التل تتح ق لو  ال يئة بعو اقتطاع   تؤوا الفوارض

 اإلعفاءات

 تتمتب ال يئة بجميب اإلعفاءات والتس يوت التل تتمتب ب ا الوزامات والووار  الحكومية .  -

تعتة  امواا ال يئة وح وق ا أمواالً عامة اتم تحةيل ا وف اً ل انون األمواا األمي اة المعموا به ول    الغااة   -

مواا األمي اة المنةوص علي ا فل امامس ال ريس الةوحيات الميولة للحاكم اإلدامه او للجنة تحةيل األ

 تلك ال انون.

 عدد الموظفين

موظفيس  (3) مةتعايس و( موظفيس 5من م ) (345) 2020فل ن ااة عام  الموظفيس على مأس عمل مبلغ عود   -

س امجاز( موظ  مكل  بالعمل لو  ج ة حكومية، بينما بلغ عود الموظفيس ال3موقوفيس عس العمل، وعود )

 .موظفاً وموظفة (40) بوون ماتب

 إعتماد البيانات المالية

  المنع ـوة )الاامنة والعش ون(تم اعتمـــاد الةيـــانات الماليــة مس قةل مجلس مفورل ال يئة فل جلسته مقم   -

    . 2021 6 9بتاماخ 

 

 السياسات المحاسبية الهامه. 2 

 العدواد الت داما  الماليدة وفيمدا الدل مليةداً الهدم السياسداتتم ع ض الةيانات المالية الم ف ده وف داً للمعدااي  الووليدة      

 المحاسةية المتةعة:
 

 اساس القياس  -أ

تم اعتماد الةيانات المالية وف اً الساس التكلفة التامايية وتم تعوال ه ا االساس بالنسةة  لةعـض األصوا كما هو  -

 مورح ادنا .

 لمالية وال ه امال العملة ال ريسية لل يئة.ان الوانام األمدنل هو عملة اظ ام ال وارم ا -

 باقل أما والتعواس  الك  باءبش كات تتةب ال يئة مةوأ االستح اق فل اثةات اا ادات ا ومة وفات ا فيما اتعلق  -

 االا ادات فتكون على األساس الن وه.
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 الممتلكات واالاٌلت والمعدات -ب

ً من ا االست ـوك المت اكـــم أو أه ميةص اتم اثةات كافة الممتلكات واالالت والمعـو ات بالتكلفة مطـ وحا

م ابل التونل وتتةب ال يئة طـ ا ة ال سط الاابت فـل احتساب االست وك علـى الممتلكــات واالالت والمعوات 

 عوا االمارل المملوكة على العم  االنتاجل الم وم ل    الممتلكات باستيوام النسب المئواة التالية:

 

 %2                           مةانل    

  %10 اثاث ومف وشات

  %15 سيامات

  %15 آالت وأج زة ومعوات

 

مدس  فل حالة استةعاد اه مس الممتلكات فيتم ح   ال يمدة المسدجلة لوصدل المسدتةعو واالسدت وك  المتد اكم  

 لى بيان الوخل.تاماخ االستةعاد مس الحسابات وت حل النتيجة سواء مبح او خسامة ا

 

اتم مسملة االرافات والتحسدينات الكةيد ة بالتكلفدة , امدا مةداما  الةديانة والتةدليح فيدتم تحميل دا علدى 

 العمليات الجاماة حاا حووث ا.

 

عنددوما ا ددل المةلددغ الممكددس اسددت داد  مددس أه مددس الممتلكددات والمعددوات عددس صددافل قيمت ددا الوفت اددة ف ندده اددتم 

 ة الممكس است دادها وتسجل قيمة التونل فل قارمة الوخل الشامل.تيفيض قيمت ا الى ال يم

 

اتم م اجعة العم  اإلنتاجل وط ا ة االست وك بشكل دومه للتأكو مس ان ط ا ة وفتد ة االسدت وك تتناسدب 

 مب المنافب االقتةاداة المتوقعة مس الممتلكات والمعوات.

 

 الموجودات غير الملموسة -ج

. ندل لمدوة محدودة او لمدوة غيد  محدودةت غي  الملموسة على اساس ت دوا  عم هدا الزماتم تةني  الموجودا

واتم اطفاء الموجودات غي  الملموسة التل ل ا عم  زمنل محود خوا ه ا العم  واتم قيو االطفاء فل قارمدة 

مت دا فدل الوخل. أما الموجودات غي  الملموسة التدل عم هدا الزمندل غيد  محدود فيدتم م اجعدة التدونل فدل قي

 تاماخ ال وارم المالية واتم تسجيل أه تونل فل قيمت ا فل قارمة الوخل.

 

ال اتم مسملة الموجودات غي  الملموسة الناتجة عس اعماا ال يئة واتم تسجيل ا فل قارمدة الدوخل الشدامل فدل 

 نفس السنة.

 

 دوارم الماليدة . كد لك ادتم اتم م اجعة أاة مؤش ات على تدونل قيمدة الموجدودات غيد  الملموسدة فدل تداماخ ال

 م اجعة ت وا  العم  الزمنل لتلك الموجودات واتم اج اء أاة تعواوت على الفت ات الوح ة.

 

 % سنوااً.15تتمال الموجودات غي  الملموسة بة امج الحاسوب والتل تطفأ بنسةة 

 

 النقد والنقد المعادل -د

و والن دو المعدادا اتمادل فدل الن دو فدل الةدنووق والحسدابات الهوا  اعواد بيان التوف ات الن واة فدان بندو الن د

 .واماخ استح اق ثوثة اش   أو أقلالجاماة لو  الةنوك والودارب قةي ة األجل والتل لوا ا ت
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 العمالت االجنبية - هـ

ل علدى اسداس اسدعام السدوق السداروة بتداماخ تسجل المعاموت بالعملة االجنةية خوا السدنة بالدوانام االمدند

هد   المعداموت وت يددو الموجدودات والمطلوبدات بددالعموت االجنةيدة بالدوانام االمدنددل علدى اسدعام الةدد   

 الساروة كما فل ن ااة السنة المالية وتؤخ  الف وقات الناجمة عس التغيي  فل اسعام الة   الى بيان الوخل.

 

 المخصصات -و

اتم االعت ا  بالميةةات عنوما اكون على ال يئدة التزامدات فدل تداماخ قارمدة الم كدز المدالل ناشدئة عدس 

 أحواث ساب ة وان تسواو االلتزامات محتمل وامكس قياس قيمت ا بشكل اعتمو عليه.

 

 

 الذمم واألرصدة الدائنة األخرى -ز

للةضدارب أو اليدومات المسدتلمة سدواء تمدت او لدم  اتم اثةات المطلوبات للمةالغ المستح ة السواد فل المسدت ةل

 تتم المطالةة ب ا مس قةل المومد.

 

 الذمم المدينة -ح

تظ   ال مم الموانة والوارنة بم وام قيمة الع ود أو المطالةات التل ع وت ا ال يئة واتم اخ  ميةص تونل 

مم واتم احتساب الميةص على اساس لل مم الموانة عنوما اتةيس لإلدامة عوم امكانية تحةيل كامل ه   ال 

 الف ق فيما بيس ال يمة الوفت اة وال يمة ال ابلة لوست داد.

 

 إثبات االيرادات -ط

اتم اثةات إا ادات بيب األمارل عنوما تنت ل منافب ومياط  الملكيدة الدى المشدت ه وعندو الدتمكس مدس قيداس 

 االا ادات بشكل امكس االعتماد عليه.

 ات األخ   وف اً لمةوأ االستح اق.اتم اثةات اإلا اد

 

 المنح العينية والنقدية -ي

واتم بعدو تلدك االعتد ا  ب د    اتم تسجيل المنح العينية ك ا ادات مؤجلة رمس بنو المطلوبات عنو استوم ا

المساهمات كجزء مس اإلا ادات وتلك بشكل اتناسدب مدب اسدتيوامات تلدك الممتلكدات والمعدوات. أمدا المدنح 

 فيتم االعت ا  ب ا فل بيان الوخل. الن واة

 

 األدوات المالية -ك

 تع   االداة المالية بأن ا اه ع و انتج عنه أصل مالل فل منشأة أو أداة ح وق ملكية فل منشأة اخ  . -   

تتأل  االدوات المـالية للش كة بشدكل مريسدل مدـس الن دو والن دو المعدادا وأمصدـوة الةندوك وال مدـم المواندـة  -   

 والوارنة.

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية -ل

 إن السياسات المحاسةية المتةعة للسنة متماثلة مب السياسات المحاسةية التل تم اتةاع ا فل السنة الساب ة.
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 استخدام التقديرات -م 

ا ات واجت دادات تدؤث  علدى إن إعواد ال وارم المالية وتطةيق السياسات المحاسةية اتطلب مس إدامة ال يئة ال يام بت دو

مةالغ الموجودات والمطلوبات واإلفةاح عس االلتزامات المحتملة. إن ه   الت وا ات واالجت ادات تؤث  أاضا على 

اإلا ادات والمةاما  والميةةات وبشكل خاص اتطلب مس إدامة ال يئة ال يام بأحكام واجت دادات هامدة لت دوا  

لمست ةلية الناجمة عس اوراع وظد و  تلدك الت دوا ات فدل المسدت ةل. إن الت دوا ات مةالغ وأوقات التوف ات الن واة ا

الم كومة مةنية بالض ومة على ف ريات وعوامل متعودة ل ا دمجات متفاوتة مس الت وا  وعدوم التدي س وإن النتدارج 

 الميةةات.الفعلية قو تيتل  عس الت وا ات وتلك نتيجة التغي ات فل المست ةل فل أوراع وظ و  تلك 

 
 النقد والنقد المعادل.  3

 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني

 البنك المركزي  -  -
 بنك القاهرة عمان  806,025  652,500

 المجموع  806,025  652,500

 
 ذمم مدينة. 4

 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني

 ذمم شركات الكهرباء    
 شركة الكهرباء الوطنية  6,705,768  4,938,869

 شركة السمرا لتوليد الكهرباء  136,530  -
 شركة البادية المولدة للطاقة   1,683  -

 مجموع ذمم شركات الكهرباء  6,843,981  4,938,869
 ذمم موظفين  3,587  595

  مجموعة التكنولوجيا الخضراءشركة ذمة   3,393  3,393
 عيادة طب المرأة   2,205  -

 سلف مؤقته ودائمة  -  110

 المجموع  6,853,166  4,942,967
 مخصص تدني ذمم شركات الكهرباء  (2,928,702)  (1,720,604)

 ذمم شركات الكهرباء بعد المخصص  3,924,464  3,222,363
     
  التعدينات ذمم شرك  17,023,641  -
 التعدينشركات مخصص تدني   (9,718,045)  -

 التعدينرصيد ذمم شركات   7,305,596  -

 بعد المخصصات  الذمم المدينةمجموع   11,230,060  3,222,363
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ت ممتلكا .5
 ومعدات

      
 أظهرت الممتلكات و المعدات في تاريخ البيانات المالية على النحو التالي:

   

     
 آالت ومعدات ديكورات 

  

   
 المجموع كرفانات وأجهزة و برامج ومفروشات سيارات المباني

 دينار اردني دينار اردني دينار اردني دينار اردني دينار اردني دينار اردني التكلفـــة

 13,520,123 31,000 12,033,928 165,315 759,612 530,268 2020كانون الثاني  1كما في 

 10,320 -م 10,320 -م -م -م االضافات خالل السنة

 -م -م -م -م -م -م االستبعادات خالل السنة

 13,530,443 31,000 12,044,248 165,315 759,612 530,268 2020كانون االول  31كما في 

         
 االستهالك المتراكم

      

 .8391525- 21354.00- 7530354.00- 145420.00- 593777.00- 100620.00- 2019كانون الثاني  1كما في 

 استهالك السنة
 

-20124.00 -97431.00 -7941.00 

-
1709512.0

0 -3646.00 -1838654.00 

 -م -م -م -م -م -م االستبعادات خالل السنة

 25000.0- 9239866.0- 153361.0- 691208.0- 120744.00- 2020كانون االول  31كما في 
-

10230179.0 

         
 صافي القيمة الدفترية

 - 2020كانون األول  31في       
 3,300,264 6,000 2,804,382 11,954 68,404 409,524 بيان أ

 - 2019كانون األول  31في 
 5,128,597 9,646 4,503,574 19,895 165,834 429,648 بيان أ

 

 
 
 
 

 موجودات أخرى بالصافي  .6

 يتألف هذا البند مما يلي:

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 برمجيات حاسوب  485,441  485,441

 اإلطفاء المتراكم  (485,440)  (485,440)

 المجموع  1  1

 



 ذمم دائنة .7

 يتألف هذا البند مما يلي:

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 ذمم موردين  361,833  376,004

 ذمم موظفين  193  170
 طاقة المتجددةذمم الشركات المولدة للكهرباء من ال  -  4,029

 شركة توليد الكهرباء المركزية  72,932  91,491

 المجموع  434,958  471,694

 

 أرصدة دائنة اخرى. 8

 يتألف هذا البند مما يلي:
2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 امانات الضابطة العدلية  51,941  18,114
 امانات شيكات معلقة  8,279  8,279
 امانات موظفين  1,962  1,962

 امانات تسييل كفاالت  45,192  53,192
 ADSTMشركة   7,403  7,403

 أمانات أعمال صيانة المراكز الحدودية  149  3,402
 أمانات وزارة المالية وضريبة الدخل  3,008  -

 أمانات تطوير النظام الكهربائي  100  100
 ومحلي أمانات تدريب إقليمي  17,138  17,138

 أمانات حواالت معلقة   9,219  -
 أمانات تدريب وتحفيز ونقل تكنولوجيا  143,184  106,248

 أمانات شركة الموارد الوطنية للغاز   4,688  -
 أمانات المركز الوطني لألمن النووي  22,290  16,396
 أمانات كفاالت   67,000  22,000
 يارأمانات صيانة قطع غ  5,736  21,270

 أمانات حضانة هيئة الطاقة  2,592  690
 أمانات شركات و مؤسسات تجارية  -  187

 المجموع  389,881  276,381
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 فائض إعادة تقييم الموجودات الثابتة.  9
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 أراضي  2,192,200  2,192,200
 اجهزة وادوات  128,451  128,451
 أثاث ومفروشات  10,879  10,879
 سيارات  133,000  133,000
 مباني  503,100  503,100

 المجموع  2,967,630  2,967,630

 
 
 
 

 ايرادات مؤجلة عن منح أصول.  10
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 أجهزة ومعدات وحاسوب  10,520,288  10,520,288
 سيارات  276,037  276,037
 كرفان  31,000  31,000
 أثاث ومفروشات  25,303  25,303

 المجموع  10,852,628  10,852,628
 مجمع إطفاء إيرادات مؤجلة  (7,707,972)  (6,372,481)

 المجموع  3,144,656  4,480,147

 
 الفائض المتراكم.  11

 ف هذا البند مما يلي:يتأل 
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 فائض المدور   3,751,609  3,429,613
 فائض السنة  6,374,892  8,855,231

 تحويالت لوزارة المالية   (6,088,872)  (8,533,235)
 اثر ذمم شركات التعدين على الفائض  7,305,596  -

 المجموع  11,343,225  3,751,609
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 إيرادات رسوم الترخيص لقطاع الكهرباء. 12

 يتألف هذا البند مما يلي:أ( 
2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني

 ايرادات ترخيص شركة توليد الكهرباء المركزية  18,559  -
 ايردات ترخيص شركة الكهرباء الوطنية  1,766,899  1,835,248

 ايرادات ترخيص شركة توزيع الكهرباء  330,115  309,049
 ايردات ترخيص شركة السمرا لتوليد الكهرباء  660,750  621,709
 ايردات ترخيص شركة كهرباء محافظة اربد  120,193  319,597
 شركة كهرباء شرق عمانترخيص ايردات   276,027  283,993
 طرانةالق  Xenel-kepco شركةترخيص ايردات   193,621  297,353
 شركة الكهرباء األردنيةايردات ترخيص   979,538  889,334
 ايرادات ترخيص شركة آسيا  48,986  84,413
 ايرادات ترخيص شركة اي ايه اس  53,040  64,861

 ايرادات بدل خدمات طلب الحصول على رخصة   456,236  136,860
 ائية ذاتيةايرادات بدل خدمات توليد طاقة كهرب  71,000  78,305
 ايرادات ابراء واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية  15,179  22,732
 ايرادات رخصة شركة البادية لتوليد الطاقة   1,683  2,221

 شركة رياح األردن للطاقة المتجددةايرادات رخصة   18,127  19,252
 ايرادات رخصة شركة شمسنا للطاقة  905  955

 شركة صن اديسونايرادات رخصة   2,554  2,453
 شركة سكاتك سوالرايرادات رخصة   1,186  1,176
 أرض األمل لتوليد الطاقةايرادات رخصة   1,290  1,147
 أنوار األرض لتوليد الطاقةايرادات رخصة   2,577  2,385
 الشركة العربية األولى إلستثمارات الطاقة النظيفةايرادات رخصة   1,179  1,097
 شركة الورد الجوري لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   1,252  1,244
 ايرادات رخصة شركة زهرة السالم لتوليد الطاقة الشمسية  1,246  1,242
 لتوليد الطاقة الشمسية نبقةشركة الزايرادات رخصة   1,254  1,248
 يةايرادات شركة جوردن سوالر لتوليد الطاقة الشمس  2,482  2,394
 شركة صقر معان لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   2,169  2,231
 شركة شمس معان لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   7,991  7,416

 ايرادات رخصة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة  13,526  15,969
 ايرادات رخصة محطة سالح الجو الملكي للطاقة الشمسية  1,114  1,824
 ايرادات رخصة الشركة المحلية العمال المياه والطاقة الشمسية  6,621  6,780

 ايرادات ترخيص شركة الزرقاء لتوليد الطاقة  315,051  371,317
 ايرادات ترخيص شركة الفجيج لطاقة الرياح   18,211  -
 ايرادات ترخيص شركة ايه ام بي   6,937  -
 الريشة للطاقة الشمسية  ايرادات ترخيص شركة  7,458  -

 المجموع  5,404,956  5,385,805
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 ايرادات رسوم المصادر الطبيعية. 13

 يتألف هذا البند مما يلي:  
2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 ايرادات ترخيص المناجم  2,247,757  2,498,758

 ايرادات ترخيص المقالع  194,747  233,426
 ايرادات المتابعة والتفتيش  1,328,017  3,350,604

 ايرادات رخص تنقيب عن المعادن  2  1,850

 المجموع  3,770,523  6,084,638

 ايرادات رسوم العمل اإلشعاعي والنووي. 14

 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 ادات بوابات حدوديةاير  2,584,362  2,253,747

 ايرادات الترخيص والتفتيش  196,272  231,603
 ايرادات رسوم فحص العينات  2,544  5,672

 المجموع  2,783,178  2,491,022

 
 ايرادات النفط ومشتقاته. 15

 يتألف هذا البند مما يلي:  

 
2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 ترخيص وكاالت الغاز ايرادات  96,460  99,475
 ايرادات ترخيص مستودعات الغاز  47,400  22,050

 ت خيص محطات المح وقات ايرادات  342,361  586,909

 إستي اد مواد بت ولية ايرادات  195,547  315,922

 المجموع  681,768  1,024,356

 
 رواتب وأجور وملحقاتها. 16

 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني
 رواتب الموظفين  970,730  1,005,767
 عالوات الموظفين  1,892,573  1,862,053

 مكافآت الموظفين  510,879  446,151
 مساهمة الهيئة في الضمان االجتماعي  410,857  385,945
 مساهمة الهيئة في صندوق االدخار  35,439  36,729

 المجموع  3,820,478  3,736,645
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 مصاريف إدارية وعمومية .17
 

 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني

 بريد وهاتف وانترنت  21,996  20,991

 محروقات  52,935  64,597

 قرطاسية ومطبوعات  17,158  12,920

 كهرباء ومياه  70,111  55,582

 نظافة  31,701  34,000

 صيانة  20,855  43,112

 مصاريف سفر في مهمات رسمية  46,449  57,057

 تدريب وبعثات علمية  7,119  7,635

 تأمين مركبات  14,081  22,628

 مواد وخامات  1,998  4,867

 مصاريف ضيافة ورش عمل  -  1,258

 مصاريف اعالنات  -  756

 مصاريف بنكية  82  477

 مصاريف مكافآت لغير الموظفين  5,297  12,585

 مصاريف اخرى  31,285  31,301

 ايجارات  20,000  23,000

 المجموع  341,067  392,766
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 النفقات الرأسمالية. 18
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2019  2020   

   دينار أردني  دينار أردني

 ازم متفرقةمواد ولو  8,350  15,311

 مصاريف التدريب والتأهيل ودراسات أبحاث   24,364  20,845

 مصاريف إشتراكات وتأمينات  78,678  79,263

 الدعم اإلداري لمشاريع الرقابة على قطاعات الهيئة  238,603  378,743

 رخص وبرامج أنظمة تشغيل  45,118  42,840

 ةترويج وإعالن وتوعية ومطبع  1,936  6,759

 مصاريف عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية  6,000  6,520

 المجموع  403,049  550,281

 
 
 

 إيرادات ) مصاريف ( سنوات سابقة. 19
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2019 
 

2020 
  

   دينار اردني  دينار أردني

- 
 

1,806 
 

 ايراد سنوات سابقة 

(91,491) 
 

- 
 

 كهرباء مقدرة عن السنة السابقة رد إيرادات شركات

(91,491) 
 

1,806 
 

 المجموع
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 كتاب المستشار القانوني. 20

 ( دينار أردني.2,302,792/-)بلغ رصيد القضايا المرفوعة من الغير على الهيئة       

   
 
 األدوات المالية. 21
 القيمة العادلة:-أ 
 مات المالية تساوي تقريباً قيمتها العادلة.إن القيمة الدفترية لألصول و االلتزا -
السياسات لهذه األدوات الـمالية، كما تعرض بـعض تشير االيضاحات المـرفقة بالقوائم المالية الى القيم العادلة  -

 ( الطرق المستخدمة في تقييم هذه االدوات.2المحاسبية في االيضاح )
 

 مخاطر السوق: -ب
 طرة تقلب القيمةة العادلةة أو التةـدفقات النقديةة المةـستقبلية لةألدوات المةـالية بسةببتعرف مخاطرة السوق بأنها مخا

 التغيرات في أسعارالسوق وتتضمن المخاطر التالية:
 مخاطرة العملة -

تعةةرف مخةةاطرة العملةةة بأنهةةا مخةةاطرة تقلةةب القيمةةة العادلةةة أو التةةدفقات النقديةةة المسةةتقبلية لةةألداة الماليةةة نتيجةةة 
 ي أسعار صرف العمالت األجنبية.التغيرات ف

 

 مخاطرة السعر األخرى ـ
تعرف مخاطرة السعر األخرى بأنهةا مخةاطرة تقلةب القيمةة العادلةة أو الةـتدفقات النقديةة المسةتقبلية لةألداة الماليـةـة 

كةـان  سةواءة(، نتيجة  التغيرات في أسعار السوق )غير تلك الناجمة عن مخاطـرة سـعر الفائدة أو مخاطرة العملةـ
سبب  التغيرات عوامل خاصة باألداة المالية أو الجهة المصدرة لهةا أو عوامةل تةؤثر علةى كـةـافة األدوات الماليةة 

 المـشابهة المتداولة في السوق.
 إن األدوات المالية الظاهرة في بيان المركز المالي ليست خاضعة لمخاطرة السعر األخرى . -
 
 مخاطرة سعر الفائدة ـ

سعر الفائدة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفـقات النـقدية المستـقبلية لألداة الماليــة نتيجة  تعرف مخاطرة
 التغيرات في معدالت الفائدة في السوق.

 

علةى موجوداتهةا والتةي تحمةل إن األدوات المالية الظاهرة في بيان المركز المالي خاضعة لمخةاطرة سةعر الفائةدة 
 بالودائع لدى البنوك. فائدة والمتمثلة

 

 مخاطرة اإلئتمان -ج
تعةةرف مخةةاطرة اإلئتمةةان بأنهةةـا مخةةاطرة إخفةةـاق أحةةـد أطةةراف األداة المةةـالية فةةي الوفةةـاء بالتزاماتةةه مسةةبباً بةةذلك  

 خسـارة مالية للطرف اآلخر.
 بالنقد لدى مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب. تحتفظ الهيئة -
 دة على مستويات اإلئتمان الممنوحة للعمالء وعمليات التحصيل.على رقابة جي تحافظ الهيئة -
 
 
 
 أرقام المقارنة . 22

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية.     
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 

 السادة رئيس واعضاء مجلس مفوضي

 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المحترمين
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 

  الرأي

كانون األوا  31والتل تتكون مس بيان الم كز المالل كما فل ل يئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ا بتوقيق الةيانات المالية ل و قمن

المنت ية فل تلك التاماخ،  للسنة، وكل مس بيان الوخل الشامل وبيان التغي ات فل ح وق الملكية وبيان التوف ات الن واة 2020

 مات التوريحية األخ  .المعلوو  بما فل تلك مليص للسياسات المحاسةية ال امة, واإلاضاحات حوا الةيانات المالية 

ا كانون األو 31كما فل   يئةحل الجوه اة الم كز المالل للالم ف ة تظ   بةومة عادلة مس جميب النوا إن الةيانات المالية ، مأانافل 

 . للسنة المنت ية فل تلك التاماخ وف اً للمعااي  الوولية للت اما  المالية ، وأدار ا المالل وتوف ات ا الن واة2020

 

 اساس الرأي 

ف  ة مسؤولية الموقق الح ا فل ت  ا نا رمس مورحة  مسؤولياتنا وف ا ل    المعااي . إن للمعااي  الوولية للتوقيقوف اً  ناتوقي ل و قمنا ب

 باإلرافةتوقيق الةيانات المالية  بأعماااالخوقية تات الةلة  وف ا للمتطلةات ال يئةعس  مست لوننحس . حوا توقيق الةيانات المالية 

  وف ا ل    المتطلةات., مسؤوليات االخوقية االخ  الب بالتزامنا

 .لتوف  اساسا ل أانا حوا التوقيق مناسةةوالتل حةلنا علي ا كافية  نعت و ان بيانات التوقيق الاةوتية

 البيانات المالية  حولو األشخاص المسؤولين عن الحوكمة   اإلدارة  ات مسؤولي

اإلدامة مسؤولة عس إعواد الةيانات المالية وع ر ا بةومة عادلة وف ا للمعااي  الوولية للت اما  المالية ومسؤولة عس إعواد نظام  نإ

أو  خالية مس أخطاء جوه اة، سواء كانت ناشئة عس احتياا,ال ه تعتة   اإلدامة ر وماا لغ ض إعواد بيانات مالية و مقابة داخلل

 عس خطأ.
 

االموم تات  عس عنوما انطةق تلك،، واالفةاح على االستم ام ال يئةمة ن اإلدامة مسؤولة عنو إعواد الةيانات المالية عس ت ييم قوا

 .لالمحاسةام اساس االستم اماة استيوو  اماةباالستمالعوقة 

 .لل يئة اج اءات الت اما  المالية علىعلى االش ا   مسؤوليسالهم  الحوكمةالمسؤوليس عس األشياص ان 

 إيضاحية اتفقر

تم ن ل موازنة ال يئة مس قانون  2018 10 22( تاماخ 1656ومقم ) 2018 10 15( تاماخ 1534بموجب ق ام مجلس الوزماء الموق  مقم ) -

 موازنات الوحوات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.

بموجب ق ام مجلس المفوريس  -

ف و تم تاجيل قيو تمم  2020/2/23 تاماخ 2020/222 س المفوريس مقملل  ام مجوالح ا  2020حزا ان  3تاماخ  2020 403مقم 

حوا لحيس االنت اء مس التوافق  2019دانام امدنل فل الةيانات المالية لعام  -/15,254,825الةالغة  2018ش كات التعواس حتى ن ااة عام 

وقو تم فل عام التسواة نتيجة أزمة كومونا إحتساب ال يم بيس ال يئة والج ات العاملة فل قطاع التعواس بشكل ن ارل بسةب التاخ  فل استكماا 

بمواف ة ال ريس التفي ه لل يئة على محض  اجتماع لجنة متابعة ال مم الموانة والمستح ة على الج ات العاملة فل قطاع التعواس  2020

-وميةص تونل ل    ال مم بمةلغ  دانام أمدنل17,023,641  -                       ه   ال مم والةالغة قيو2021 2 17تاماخ

ً  دانام أمدنل9,718,045  ردود ولم يصلنا وتم ارسال مصادقات لعينة مادية من هذه الذمم  هذا، على أن اعاد ت ييم ه ا الميةص سنواا

 ة ألرصدة هذه الذمم .مباشر  ايجابية تأييدات

 

 

 

 حول تدقيق البيانات الماليةالمدقق مسؤولية 

سواًء كانت ناشئة عس  ،مع وا فيما إتا كانت الةيانات المالية ككل خالية مس األخطاء الجوه اة تأكيوهل الحةوا على  ان اهوافنا 

 حول ا. وال ه اتضمس مأانا ت  ا نا وإصوام ،يطأال أو االحتياا

 



 سيكتش توقيق لللمعااي  الوولية لوف ا  ال يام به ال ه تمبان التوقيق  ةرمانليس  هلكنو ،هو مستو  عاا مس التأكيو المع واالتأكيو 

 ، ان وجو.أه خطأ جوه ه دارما

 

بشكل مع وا أن تؤث   ممكس ،إجماللبشكل ف ده أو  ،اليطأ، وتعتة  جوه اة إتا كانتأو  االحتيااامكس أن تنشأ مس ان االخطاء 

  .ت المالية ناالةيا ه   على اساسمس قةل المستيوميس المتي ة على ال  امات االقتةاداة 

  

والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني جتهاد المهني اال نقوم بممارسة للتدقيق، ةللمعايير الدوليكجزء من عملية التدقيق وفقاً 

 باإلضافة الى:ق، التدقي خالل

 وقيق تأو خطأ، وك لك تةميم وتنفي  إج اءات  احتيااسواًء كانت ناشئة عس  ,  اة فل الةيانات المالية مياط  األخطاء الجوه تحواو وت ييم

ً ل أانا. ان خط  عوم لتلك المياط مستجيةة  ناتجة عس الجوه اة ال االخطاء اكتشا ، والحةوا على أدلة توقيق كافية ومناسةة لتوف  أساسا

أو تجاوز  سوء التمايلأو أو الح   المتعمو   أو التزواقو اشتمل على التواطؤ  االحتيااان  حيثالناتج عس اليطأ، اليط   أعلى مس احتياا

 ألنظمة ال قابة الواخلية.

  أه مليس لغ ض إبواء ، ولتوقيق لغااات تةميم إج اءات توقيق مناسةة حسب الظ و باالحةوا على ف م ألنظمة ال قابة الواخلية تات الةلة

 .ال يئةحوا فعالية انظمة ال قابة الواخلية فل 

 .ت ييم مورمة السياسات المحاسةية المتةعة ومو  مع ولية الت وا ات المحاسةية واإلاضاحات تات العوقة المعوة مس قةل اإلدامة 

 فيما إتا كان على أدلة التوقيق التل تم الحةوا علي ا بناءاً ل والمحاسة االستم اماة ألساسة اإلدام استيواممورمة  حوا ستنتاجالتوصل إل ،

عوم وجود  استنتجنا إتا. االستم امعلى  ال يئةحوا قومة  جوه اااً أو ظ و  امكس أن تاي  شك اتعلق بأحواثهنالك وجود لعوم تي س جوه ه 

إتا كان اإلفةاح عس ه   و , فل الةيانات المالية  ات العوقةتحات إلى اإلاضا التوقيقفل ت  ا   االنتةا لفت فانه اتطلب منا ان ن، جوه هتي س 

. ومب التوقيقتعتمو على أدلة التوقيق التل تم الحةوا علي ا حتى تاماخ ت  ا   استنتاجاتنا ان ، ف ننا سو  ن وم بتعوال مأانا.مورمالمعلومات غي  

 .على االستم ام ال يئة قومةمس حو الة فل أن تتسةب أحواث أو ظ و  مست ةليف نه مس الممكس  تلك،

  واألحواث بشكل  المعاموتوفيما إتا كانت الةيانات المالية تمال اإلفةاحات المالية بما في ا ةيانات للمحتو  الو لشكلوات ييم الع ض العام

 اح ق الع ض العادا.

 

له وموحظات التوقيق ال امة ، بما فل تلك أاة أوجه قةوم هامة  فيما اتعلق بنطاق وتوقيت التوقيق الميططواصلنا مب المسؤوليس عس الحوكمة ت

 فل نظام ال قابة الواخلية تم تحواوها خوا توقي نا.

 االخرىوالتشريعية   تقرير حول المتطلبات القانونية

 .سجوت محاسةية منظمة بةومة أصولية، وتتفق مس كافة النواحل الجوه اة مب الةيانات المالية الم ف ة يود وب  ال يئةتحتفظ 

 من المراقبون المهنيون
 

 
 

 

 (JCPA,ACPAجمال حموده  )
 478اجازة رقم 

 

  2021نيسان  1  عمان في
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


