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 صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد هللا الثاني بن الحسين املعظم حفظه هللا ورعاه
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الثاني ولي العهد املعظم عبد هللاصاحب السمو امللكي االمير الحسين بن   
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   الثاين بن احلسني املعظم عبد هللامن أ قوال صاحب اجلالةل املكل 

 

اقع جديد يضاعف النمو، ويخلق آالف الفرص لكل أردني طامح، ملن يعمل ويثابر، ملن يتحلى " فلننهض لبناء و

فنهضتنا ال مكان فيها  ،ا بال عملوال يتوقع إنجاز باألمل، ملن ال يضع لطموحه سقفا، ملن يحقق الكثير من القليل، 

 ".ملن يستسلم للتشاؤم والسوداوية

 

2019 الثانيتشرين  10عشر  الثامنملجلس األمة  الرابعةخطاب العرش السامي في الدورة   

 

مستمرة في جميع املجاالت لدعم وتعزيز بيئة  فاإلصالحاتيعمل األردن بشكل نشط على دعم نمو الفرص، "

لألعمال، وسنستمر في دعم املشاريع املختلفة من الشركات الناشئة وحتى الشركات العاملية التي مشجعة ومحفزة 

 اتخذت من األردن مقرا لها."

 2019نيسان  6جاللة امللك في افتتاح املنتدى االقتصادي العالمي خطاب 

 

أقوى الدول بلقد تحمل األردن ع " إن الظرف االقتصادي الصعب ، و ر السنوات املاضية ما تنوء عن حمله أكبر و

ها خارجية وبفعل غياب االستقرار في  الذي نمر به ليس وليد اللحظة
ّ
بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة، جل

صادراتنا بسبب إغالق حدود  اإلقليم، وتتركز في ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز املصري، والتراجع الحاد في

بعض الدول املجاورة إثر التحديات األمنية التي تواجهها، والكلفة املالية للجهود األمنية الضرورية لحماية كل شبر 

 ".من تراب الوطن

 

 2018 حزيران  5 في  عمر الرزاز كتاب التكليف السامي لحكومة د. 
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التنفيذيالرئيس / مجلس المفوضين  رئيس كلمة  
 

انطالقا من أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي تم وضع خطة استراتيجية وبرنامج تنفيذي لألعوام 
مسترشدة بالرؤية والرسالة والقيم الجوهرية للهيئة وحددت غايات وأهداف الهيئة والوسائل  2022-2020

مع بيئتها الداخلية والخارجية بما  التي ستتبعها للوصول لألهداف المنشودة، وحددت كذلك كيفية التعامل
يمكنها من إدارة الفرص والمخاطر المحيطة بها، واتخاذ القرارات الالزمة والمناسبة للوصول ألفضل النتائج، 
وبما يراعي توجهاتها نحو التكامل والشمولية لتنفيذ متطلبات المبادرات الملكية والرؤية االقتصادية 

واستراتيجية قطاع الطاقة  ،2018-2022النمـو االقتصادي األردني وخطة تحفيز  2025واالجتماعية 
 وكذلك استرشدت باألوراق النقاشية السبع لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم.  2020-2030

اهداف وطنية على النحو التالي : تحسين مستوى  خمسةوقد ُبِنَيت الخطة االستراتيجية للمساهمة في 
الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها، وخلق بيئة استثمارية 
جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات 

وقليل الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ  المحلية، والحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز 
 جيد معيشة مستوى  لضمان مستدام نمو معدالت وتحقيقالمخاطر،  قادر جيل وبناء المواطنين، لجميع

وبما يحقق رؤية ورسالة الهيئة في تطبيق وتنفيذ الدور الرقابي التنظيمي وأكدت على ذلك من خالل قيمها مرتفعة،  انتاجية ذو واالبتكار األبداع على
والعمل، وجاء تحليل بيئتها الداخلية لتوظيفها بشكل يخدم تحقيق االهداف بكفاءة وفاعلية. اما تحليل بيئتها الخارجية فقد استشهد الجوهرية في االداء 

عزيز نقاط بالفرص المتوفرة للهيئة وامكانية استثمارها في مشاريع تنفيذية من شأنها تعزيز دور الهيئة الرقابي والتنظيمي وزيادة فرص التحسين وت
بية على أخذه بعين االعتبار الـتهديدات المـحيطة بالبيـئة الخارجية وكيفية معالجتها بطريقة فاعلة وناجعة والحد ما امـكن من تأثيراتها السل القوة،

جية من خالل تضمينها وتظهر أهم مالمح الخطة االستراتي .أن تتعرض لها أعمال وخدمات الهيئةمكن كفاءة وفاعلية العمل والحد من الــمخاطر الــتي ي
وى خطة تنفيذية لعدة مشاريع متنوعة يتم قياس اداءها بمؤشرات قياس فاعلة ودالة تشمل إعداد وتطبيق سياسات وتشريعات فعالة تؤمن أعلى مست

تحقيق اهدافها االستراتيجية لتنظيم من الكفاءة في مجاالت تطوير االجراءات االدارية والفنية والتنظيمية والرقابية، والتي تعمل الهيئة على  تنفيذها ل
ظومة قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات عالقة، وتطوير من

وحماية اإلنسان والبيئة، باإلضافة الى تطوير فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية 
وم بالدور منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة المستهدفة لضمان تحسين  األداء وبأقل التكاليف، فضاًل عن رفع كفاءة وفاعلية الهيئة لتق

ئات وقطاعات المجتمع بتعرفة عادلة، إلى جانب تحقيق اعلى المناط بها على اكمل وجه لتحقيق التكامل في توفير قطاع الطاقة ومعادن يخدم جميع ف
ي الشامل المستويات من الخدمة والتزود اآلمن، ونشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة، وتزويد الهيئة بالكوادر المؤهلة، وضمان تحقيق التخطيط المؤسس

 والمتكامل للهيئة. 
لزميالت والزمالء مجلس المفوضين وكافة موظفي الهيئة بالشكر واالمتنان على جهودهم الطيبة في الختام فإني وبكل االعتزاز والتقدير، أتقدم من ا

وفق أحدث  التي يبذلونها بروح الفريق الواحد وبكل كفاءة واقتدار، مؤكدًا على ان السير بهذه الخطة سيحقق االهداف المرجوة ويرتقي بمهام الهيئة
كننا من االسهام الفاعل في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة المستدامة تنفيذًا لألهداف الوطنية لهذا البلد الممارسات والمعايير الدولية، مما سيم

 ورعاة.الطيب الغالي، مقتدين على الدوام بصاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا 

                                                                                            رئيس مجلس المفوضين / الرئيس التنفيذي          
    المهندس فاروق الحياري                                                          

       

عطوفة الرئيس التنفيذي المهندس فاروق 
 الحياري 
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  هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نبذة عن 
 

 لهلزمعع  لهمنال هعع  تملععاالومع ل  لهصعة  بيعع   وهيعا ولدلريا مععاه  لسعتالل اذلت لعتباريعع  بشخصعة  تتمتع الهيئةعع 

وتععاتباالهيئةعع ابععاوةرالهعع زرل  ا لهعالعع د  لبععال  ذهععا اعع  لهتصععاااتالهالان نةعع ابمععا بجمةعع  ولهقةععا  أهععفلايا هتحالئعع 
اويمثلاروةرامجلرالهمة ضئن/لهاوةرالهتنةئ يالهيئة اهفىالهغئا.

 
 مهام وصالحيات الهيئةاهداف و 

 

 تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي: -أ
 

لهالطعععععا اعلعععععواأسعععععاصالهتععععع لزيابعععععئنامصعععععاههالهملعععععتيل ئناولهمعععععا  اولهمصعععععا اهيععععع اولهملعععععتثماينااتنظعععععة  -1
 .وأياجياتاأ اىاذلتاعلق 

مصععععععاههالهملععععععتيل ئناهععععععايط الهتعععععع لمي ابشععععععاويات ويععععععفالهخفمعععععع الهمعتمععععععف امععععععنالهيئةعععععع الهصععععععادر اارعايعععععع  -2
 .عنالهما  اههاولهمصا اهه

لهحةعععععا اعلعععععوابنةععععع اااعلععععع اهلالطعععععا اوتط ياهعععععاابمعععععاايلعععععي ااععععع اتع يععععع الهجعععععفوىال قتصعععععادي اهعععععهاوتحلعععععئنا -3
 .كةا ته

 .ضمايات ائاا فماتاآمن اوملتالا اودلوم اوذلتاج د اعاهة اا الهالطا  -4
ضعععععععماياتععععععع ائااهعععععععاوياومتطلبعععععععاتالهلعععععععلم الهعامععععععع اولهعمعععععععلاعلعععععععوا مايععععععع اله ئةععععععع او عععععععح ال نلعععععععايا -5

 لهتشايعاتاذلتالهعلق ابتنظة الهالطا .وممتل اتهاواالًااو كا ا
ضععععععماياتعععععع ائاالهخععععععفماتالهمطل لعععععع امععععععنالهمععععععا  اهيعععععع ا هععععععوالهملععععععتيل ئنابصعععععع ر ا ا ةعععععع اوذلتاسعععععع ي ا -6

 .جئف 
ال هفلفالهالطاعة اله لرد اا الهتشايعاتالهالطاعة اذلتالهعلق ابعملالهيئة . -7

 

 ية:تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التال -ب
 

 منهالهتصايهاولها ص اهلشخ الهعاملاا الهالطا . -1

لهتحالععععععع امعععععععنالهتععععععع ل الهمصعععععععا اهعععععععهاولهمعععععععا  اهعععععععهابتط ئععععععع اأ كعععععععا الهتشعععععععايعاتاذلتالهعلقععععععع ابتنظعععععععة ا -2
 لهالطا .

لهتشععععععايعاتاذلتالهعلقعععععع ابتنظععععععة اابأ كععععععا لهاقابعععععع اعلععععععوالهمصععععععا اهععععععهاولهمععععععا  اهععععععهاه ععععععماياتالئععععععفهماا -3
لهالطعععععا اولهتصعععععايهاولها صععععع الهممن  ععععع اويامنيمعععععااوهيعععععااهيععععع  الهغايععععع الجعععععال الهتةتعععععة اعلعععععواأيامنشعععععأ الواأيا

 جي اأ اى.
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لهمشعععععععار  ااععععععع اوضععععععع الهم ل عععععععةاتالهقةاسعععععععة الوالهال لععععععععفالهةنةععععععع الهمتعلالععععععع ابعععععععاوجي  اولهمنشععععععع تاولهمععععععع لدا -4
 لهمعنة ا  فلرهاامنامؤسل الهم ل ةاتاولهمالايةر.الهمتعلال اباهالطا اباهتشاورام الهجيات

لهمشعععععار  امععععع الهجيعععععاتالهمعنةععععع ااععععع اوضععععع الهمتطلبعععععاتالهلزمععععع اهتنةئععععع الهشعععععاوياله ئةةععععع اله لجععععع ات لااهعععععاا -5
 ا امنش تالهالطا اومالاالهاواالًااهلتشايعاتالهناا  .

 بنا انظا امت املاهلمعل ماتاا امجا الهالطا . -6

لعععععع ابأعمععععععا الهيئةعععععع اواالععععععًااو كععععععا الهتشععععععايعاتاذلتالهعلقعععععع ابتنظععععععة اأياميععععععا الوا ععععععل ةاتاأ ععععععاىاتتع -7
 .لهالطا 

 

 

 

 

 التشريعات التي تنظم عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادنالسياسات العامة و 
 

 (اهلن ا8قان ياهئة اتنظة اقطا الهطاق اولهمعاديارق ا)2017. 
 (اهلن ا64قان ياله يالا الهعا الهمؤقتارق ا)وتعفيلته.ا2002 
 (اهلن ا33قان يالهطاق الهمتجفد اوتاهئفالهطاق اوتعفيلتهارق ا)2014. 
 (اهلن ا43قان ياله قاي ال هعاعة اول ماياول منالهن ويارق ا)2007. 
 (اهلن ا19قان ياتنظة اهؤويالهمصادرالهط ةعة ارق ا)2018. 
 (اهلن ا11قان يالهمشتالاتاله تاوهة ا)2018. 
 2014(اهلن ا17مؤسلاتاودولواا ك مة ارق ا)قان يالعاد اهةكل ا. 
 . قان يالهمصادق اعلوالتةاقة اائئناابشأيالهملؤوهة الهمفنة اعنالوضالرالهن وي 
 قعععععععع لنئنالهمصععععععععادق اعلععععععععوالتةاقةععععععععاتالهمشععععععععار  ااعععععععع ال نتععععععععا اولتةاقةععععععععاتال متةععععععععازالهخا عععععععع ابععععععععاه تاو ا

 ولهصخااله يت .
 لهطاق الهن وي اوله قاي ال هعاعة .لهلةاس الهعام اهألمايالهخا  اباستخفلماتا 
 لهلةاس اله طنة اا ا دلر اله ق دالهن ويالهملتيلااولهنةاياتالهمشع .ا 
 2025-2015لستالتةجة اتحالئ اأمنالهت وداباهطاق اهلةتا ا. 
 . ل نظم اولهتعلةماتالهصادر ابم ج الهال لنئنالهمشارالهئيااأعل 
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  الهيئة القطاعات التي تنظمها  
 

(اهلععععن ا8قععععان ياهئةعععع اتنظععععة اقطععععا الهطاقعععع اولهمعععععاديارقعععع ا)قطععععا الهطاقعععع اولهمعععععادياو مععععااعااععععهاتععععنظ الهيئةعععع ا
وهععععع اقطعععععا الهطاقععععع اولهمصعععععادرالهط ةعععععع اولهمععععععادياولهعمعععععلال هععععععاع اولهنععععع ويااععععع الهممل ععععع ابمعععععاااععععع اا2017

لهط ةعععععععع اولهغعععععععازالهط ةعععععععع الهملعععععععا اذهعععععععااله تعععععععاو اولهمشعععععععتالاتاله تاوهةععععععع اولهصعععععععخااله يتععععععع اولهةحععععععع اولهغعععععععازا
وله قععععععع دالهحئعععععععع ي اونشعععععععاطاتات هئععععععععفاونالعععععععلاوت زيعععععععع اوت ويععععععععفالهطاقععععععع اله يالاوةعععععععع اولهطاقععععععع الهمتجععععععععفد اوله قايعععععععع ا

ال هعاعة اول ماياول منالهن وي.
 

  للهيئةالموارد المالية 

اولهمعادياتتأهفامماايل :واالًااو كا الهتشايعاتالهناظم ااإيالهم لردالهماهة اهيئة اتنظة اقطا الهطاق ا
ا.لهعام الهم لزن اا اهيااتخص الهت الهمباهغ-أ

ا.وتجفيفهااولهتصاريهالها  ارس  امناهيااتتأتوالهت الهع لوف-ب
ا.لهيئة اتالفمياالهت الهخفماتابف - 
اغئعععععاامصعععععفرامعععععناكانعععععتا ذلاعلئيعععععاالهععععع زرل امجلعععععرام لاالععععع اهعععععايط اولهمعععععنهاولهت اععععععاتاولهيبعععععاتالهملعععععاعفلت-د

ا.أردن 
.لهغالماتالهت اتةاضياالهيئة ابم ج الهتشايعاتاذلتالهعلق ابتنظة الهالطا ا صئل -ه  
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 الهيكل التنظيمي 
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 والمعادنطاع الطاقة كتب التكليف السامية والرؤية االقتصادية لق: 

 

 لحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة والمعادنكتب التكليف السامية لأبرز بنود  اوالً:

 

  لهتاللئفي اولهمتجفد اولستغلهيا تط يااوتن ي امصادرالهطاق الهمحلة. 

 . تيئة الهةاصاهلالطا الهخاصاوتشجةعهاهلستثماراا امشاري اله نوالهتحتة اهالطا الهطاق 

 . ل ستمالراا اتحلئناملت ىالهخفماتالهمالفم اهلم لطنام الوه ي الهعملالهمئفلن 

 ملتحقةهابماايال يالهطبال اله سطو.لستحفلثالهةاتاجفيف اهت جةهالهفع اه 

 .تنةئ ابالمجالهتاهئفاا ال ستيلك 

 لهلععععلمة اولغععععال الهطاقعععع اله فيلعععع ااعععع ات هئععععفالهطاقعععع ااهألغععععال تع يعععع ال سععععتةاد امععععنالهطاقعععع الهن ويعععع ا
 له يالاوة .

 

 

  2025الرؤية االقتصادية واالجتماعية  ثانياً :

 . تحالئ المنالهت وداباهطاق 

 لهطاق .تن ي امصادراولهكا ا 

 .  تط يااولستغل امصادرالهطاق الهمحلة الهتاللئفي اولهمتجفد اولهصخااله يت اولهئ رلنئ 

 .ناللاوت طئناوتط ياات ن ه جةاالهطاق الهن وي اوتط ياالستخفلماتيااولدلمتيا 

 . ضبااله قاي ال هعاعة اول ماياول منالهن وياولجال لتالهتةتة 

  لهمؤينعععععع اولهتحالعععععع امععععععنااهإلهعععععععاعاتولهصععععععح الهعامعععععع امععععععنال طععععععارالهتلعععععع ثاولهتعععععععا ااوقايعععععع اله ئةعععععع
 ت لااامتطلباتاله قاي الهعام .

 صعععععااومالقبععععع اجمةععععع الهمععععع لدالهن ويععععع اواالعععععااهلتةاقةعععععاتالهفوهةععععع اذلتالهعلقععععع الهتععععع ات ععععع يالهممل ععععع ا 
 طااااائيا.

 . صااومالقب اجمة امصادرال هع اا ا اا الهممارساتال هعاعة  

 لقب ا ا تال تجاراغئاالهمشاو اباهم لدالهن وي اولهم لدالهمشع اوله شفاعنيا.ماا 

 . من اد   الي ام لدامل ث الهعاعةًااتتجاوزالهحفودالهملم  ابيااا الهب او الهملت رد 

 . ضباالجال لتالستئالداوتصفياالهم لداثناوة ال ستخفل اولهمتعلال ابعملالهيئة 

 هن ويععععع اولهتلععععع ثال هععععععاع اله ئةععععع الهناجمععععع اععععععنالهتلعععععابال هععععععاع ادرلسععععع الهحععععع لدثال هععععععاعة اول
 وتالص السبابياا تخاذال جال لتالهلزم اهمن ا فوثامثلاه  الهح لدثا  الًا.

 .زياد ا ةا  الستخفل الهطاق اا ا اا الهالطاعات 
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 . تعظة الهقةم الهم اا ا ستغل الهخاماتالهمعفنة الهمت اا 

 جاذب اهمشاري الهطاق الهمتجفد .تط يااتعاا ا يالاوة ا 

 . تط ياالهتعاا اله يالاوة اهتمكئنالهالطا اله يالاو امنالهعملاعلوالسراتجاري 

 . زياد النتشارالستخفل الهلخاناتالهشملة 

 ل سععععععععتمالرااعععععععع اتطعععععععع ياامشععععععععاري ات هئععععععععفاله يالععععععععا الهخععععععععاصاباسععععععععتخفل الهطاقعععععععع الهشملععععععععة اوطاقعععععععع ا
 لهايا .

 هلنظا .ول عتمادي االهت لاقة تع ي اسلم الهنظا اله يالاو اورا ا 

 لهخاص.تنةئ امشاري الهت هئفاله يالاو امنا ل الهالطا ا 

 لهممارساتالهعاهمة .اأا لتخفةضالهةاقفاا الهنظا اله يالاو اهئ لك ا 

 . تشجة امشاري اولجال لتاتاهئفالستيلكالهطاق 

 الئ اعنالهخاماتالهمعفنة .لهت س اا انشايال ست شافاولهتن 

 .ت سة اقاعف ال ستثماراا اقطا الهتعفين 

 ل سععععال ااعععع اتنةئعععع امشععععاو الهممععععاال   ععععااه يععععاد اقععععفر الهشععععبك اله يالاوةعععع اعلععععوالسععععتةعابامشععععاري ا
 لهطاق الهمتجفد .

 .لنشا انظا الهمعل ماتاله طن اهلطاق اولهمعادياوله قاي ال هعاعة اول ماياول منالهن وي 

 
 2022-2018 ردنياأل االقتصاديتحفيز النمـو ثاً: خطة ثال

  تحالئ اأمنالهت وداباهمةا اوأمنالهت وداباهطاق. 
 تحالئ اأمنالهت وداباهطاق ابشكلاملتفل امنا ل الهلةاساتاولهتشايعاتالهملوم اوله المجالهت اتؤديالهوا

زياد املاهم الهمصادرالهمحلة اا ا لةاالهطاق اله ل اوتن ي امصادراوأهكا الهطاق الضاا الهواتةعئلا
 .لهممارساتالهعاهمة اأا لبالمجا ةا  الهطاق اووا ا

 ادرالهطاق الهمحلة الهتاللئفي اولهمتجفد اولهصخااله يت اولهتنالئ اعنالهنةااولهغاز.تط يااولستخفل امص 
 .تع ي ا ةظاو ةا  الستخفل الهطاق اا ا اا الهالطاعات 
 .تع ي ا جال لتاولالمجا ةا  الهطاق اولهطاق الهمتجفد اا ا اا الهالطاعات 
 هصخااله يت اولهتنالئ اعنالهنةااولهغاز.تط يااولستخفل امصادرالهطاق الهمحلة الهتاللئفي اولهمتجفد اول 
 . زياد الهالفر ال ستةعابة اهلشبك اله يالاوة 
 اوزياد ا امنيا  الهالاو  اوتع ي  اجفيف  او فمة  اسلعة  اأس لق ااته ا ل  الهطل اله ل امن اه ياد  الهفلو  لهلع 

 .فد ل ستثمارلتالهمعتمف اعلوات ن ه جةاالهمعل ماتاول ستثمارلتاا امجا الهطاق الهمتج
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 ورا اس ي الهعاملئنا ةه اوزياد اال نتاجة لهلع الهفلو اهتخفةفات اهةفال نتا اا ال رديامنا ل ازياد ا
 .ماون اسةاس الهعمل اوتخفةضا لفالهطاق 

  ل تصا تاوت ن ه جةاالهمعل ماتاهت ن امشاري اريادي اا اقطاعاتامختلة امنياالهطاق .الستخفل 
 ل بت اراول بفل اا امجا تامحفد امنياالهطاق .تعظة ال ستةاد امنا 
 . ال ستخفل الومثلاهمصادرالهطاق اا اقطا الهمةا

 2030-2020 قطاع الطاقة ةاستراتيجي 
 

  2030-2020قطاع الطاقة  ةالستراتيجي األساسيةأوالً: المحاور 

 . أمنالهت وداباهطاق 
 ت لاايهالهطاق ابأسعارامال  ه او ةضا لة الهطاق .ا 
  ل ستفلم. 
  زياد ال عتماداعلوالهمصادرالهمحلة. 

 
  2030-2020قطاع الطاقة  ةثانياً: البرامج ضمن الخطة التنفيذية الستراتيجي

 في مجال الطاقة الكهربائية: -     

  ااااا.تن ي امصادرات هئفالهطاق اله يالاوة 
  اااااا.ول عتمادي اهلنظا اتع ي اسلم الهنظا اله يالاو اورا الهت لااي 
  ا.لستفلم اله ض الهماه اهالطا اله يالا 

 : في مجال النفط -    
  اتن ي امصادرالهنةاالهخا 
  تحلئنالدل اقطا الهمشتالاتالهنةطة 

 
 في مجال الغاز: -    

 تن ي امصادرالهغازالهط ةع اا 
  وتن ي الستخفلماتهاا امختلفالهالطاعاتاتشجة الستخفل الهغازالهط ةع 

 في مجال كفاءة وترشيد استهالك الطاقة: -  

 تاهئفاوتحلئنا ةا  الستخفل الهطاق اا الهالطاعاتالهمختلة ابيففاتخفةضالستيلكالهطاق ابنلب ا)...(امنا
 .2030بحل  اعا اا2018مت ساال ستيلكاا اعا ا
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 ةالرؤية والرسالة والقيم الجوهرية للهيئ: 
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 ة التي تساهم الهيئة في تحقيقها: األهداف الوطني  
 

 تحلئناملت ىالهخفماتالهمالفم اهلم لطنئناولهعفله اا ات زيعيا. .1
  ل ابئة الستثماري اجاذب اقادر اعلواج بارؤوصال م ل ال جن ة اوتشجة ال ستثمارلتالهمحلة . .2
 لهم لزن اولنا انظا اماه ا ةؤاوقلئلالهمخاطا.لهحةا اعلوال ستالالرالهماه اولهنالفياوضبااعج ا .3
 .نم املتفل اه ماياملت ىامعةش اجئفاهجمة الهم لطنئنامعف تتحالئ ا .4
 .ذوالنتاجة اماتةع اول بت ارالوبفل بنا اجئلاقادراعلوا .5

  األهداف القطاعية 

 تن ي امصادرالهطاق اوأهكاهيا. .1
 له ل .املاهم امصادرالهطاق الهمحلة اا ا لةاالهطاق ازياد  .2
 زياد ا ةا  الستخفل الهطاق اا ا اا الهالطاعات. .3
  ةضا لة الهطاق اعلوال قتصاداله طن . .4
 تط ياامنظ م اقطا الهطاق اا ال ردياهجعلهاما  ًلالقلةمةًااهتباد الهطاق ابكاا اأهكاهيا. .5

  االستراتيجيةاألهداف 

 اولهمعععععععادياعلععععععواأسععععععاصالهتعععععع لزيابععععععئنامصععععععاههالهملععععععتيل ئناولهعععععععاملئنااعععععع الهالطععععععا اتنظععععععة اقطععععععا الهطاقعععععع .1
 ولهملتثمايناوأياجياتاأ اىاذلتاعلق .

تطعععععع ياامنظ معععععع ااعاهعععععع اهلاقابعععععع اولهتةتععععععة اعلععععععوالهالطععععععا اهتحلععععععئناوتع يعععععع اثالعععععع الهملععععععتيل ئناولهملععععععتثماينا .2
 وتحالئ الهتناالة او ماي ال نلاياوله ئة .ا

تطععععععع ياامنظ معععععععاتاومنيجةعععععععاتالهتلععععععععئااعلعععععععواأسعععععععاصالهت لةععععععع الهملعععععععتيفا اه عععععععماياتحلعععععععئنالودل اولأقعععععععلا .3
 لهت اهةف.ا

 را ا ةا  اوااعلة الهيئة .ا .4
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  يةاالستراتيجية للهيئة باألهداف الوطن األهدافارتباط 
 

 االستراتيجية األهداف     

 
 
 

  الوطنية فااألهد

تنظـــــــــيم قطـــــــــاع الطاقـــــــــة 
أســــــاس والمعــــــادن علــــــى 

التــــــــوازن بــــــــين مصــــــــالح 
المســـــــــتهلكين والعـــــــــاملين 
فــــي القطــــاع والمســــتثمرين 
وأي جهــــــــات أخـــــــــرى ذات 

 عالقة.
 

ـــة  تطـــوير منظومـــة فعال
للرقابـــــــــــة والتفتـــــــــــيش 
ـــى القطـــاع لتحســـين  عل
وتعزيـــــــــــــــــــز ثقـــــــــــــــــــة 
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــتهلكين 
ــــق  والمســــتثمرين وتحقي
التنافســــــــــية وحمايــــــــــة 

 اإلنسان والبيئة. 

تطــــــــــــــوير منظومــــــــــــــات 
ومنهجيــــــــــات التســــــــــعير 

أســـــــاس التكلفـــــــة  علـــــــى
المســـــــــــتهدفة لضـــــــــــمان 
ـــــــــل  تحســـــــــين األداء وبأق

 التكاليف. 
 

ــــــاءة  ــــــع كف رف
وفاعليــــــــــــــــــة 

 الهيئة. 
 

تحسين مستوى الخدمات 
المقدمة للمواطنين والعدالة 

 في توزيعها.

 

 

   

 

خلـــــــــق بيئــــــــــة اســــــــــتثمارية 
جاذبــــــة قــــــادرة علــــــى جــــــذب 
ـــــــــوال االجنبيـــــــــة  رؤوس االم
وتشـــــــــــــجيع االســـــــــــــتثمارات 

 المحلية

 

 

 

 

 

 

 

 

الحفاظ على االستقرار المالي 
والنقدي وضبط عجز الموازنة 
وبناء نظام مالي كفؤ وقليل 

 المخاطر

  

 

 

 

 

 

ــــــــــق  ــــــــــدالتتحقي ــــــــــو  مع نم
مســــــتدام لضــــــمان مســــــتوى 
معيشـــــــــــة جيـــــــــــد لجميـــــــــــع 

 المواطنين
 

  

 

 

 

 

بنــــــــاء جيــــــــل قــــــــادر علــــــــى 
ذو  واالبتكـــــــــــــــار األبـــــــــــــــداع

 انتاجية مرتفعة
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ةالداخلية والخارجيتحليل البيئتين   

 

 

ا(7Sتحليل البيئة الداخلية )
Structure - Staff -Strategy -Style -Systems -Skills -Shared values 

 نقاط القوة نقاط الضعف
 الطاقة واملعادن.لقطاع  الجهة التنظيمية والرقابية الرسميةهي  الهيئة-1 اكتمال مشروع التحول االلكتروني في الهيئة عدم-1

 الهيئة.من قوانين وأنظمة وتعليمات تحكم عمل تنظيمية شريعات ت يوجد-2 الكوادر الفنية املتخصصة. نقص-2

 مستقلة ماليا واداريا  الهيئة-3 امليداني  املركبات للعمل نقص حاد في-3

ة غالبي للهيئة فيوجود محطات رقابية فرعية كافية  عدم-4

 مستقبلية املحافظات كبنية اساسية ملكاتب

 هيكل تنظيمي مرن يراعي القطاعات التي تنظم عملها الهيئة وجود-4

 ترفد الخزينة من خالل الرسوم والتراخيص وبدل الخدمات التي تقدمها. الهيئة-5 نقل املعرفة ما بين املوظفين  قلة-5

للهيئة منح تدريبية ودراسية لتأهيل كوادرها من خالل الجهات الدولية الشريكة  تتوفر -6 

 للهيئة 

 الخدمات من خالل النافذة الواحدة ومن خالل مكتب خدمة جمهور متميز  تقديم-7 

 الهيئة مهام الضابطة العدلية على القطاعات التي تنظم عملها لرفع األداء الرقابي تمارس-8 

 مربوطة مع الشبكة الحكومية األمنه من خالل مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني  الهيئة-9 

 الحكومية.تعمل ضمن نظام التراسل االلكتروني مع مختلف املؤسسات والدوائر  الهيئة-10 

 املعنيين.الهيئة بشكل ال مركزي ومن خالل التسلسل اإلداري من  القرار فيصناعة  يتم-11 

 (PESTEL) الخارجيةتحليل البيئة 

 PESTELعناصر  فرص التحسين التهديدات
 (Political)السياسية  السياس ي في األردن  االستقرار -1 االقليم  االستقرار في عدم-1

 كلفة فاتورة الطاقة زيادة-2

 على الطاقة  النمو في الطلب تراجع-3

االستثمار من خالل تشريعات ناظمة تساهم في  جذب-2

 تحفيز املستثمرين.

مصادر الطاقة وزيادة الطاقة املتجددة لخفض  تنويع-3

 فاتورة الطاقة.

 ( Economical)االقتصادية 

 واالعتداء على الشبكة الكهربائية. االستجرار -4

 السكاني وزيادة الضغط على مصادر الطاقة. النمو -5

يخص الوقاية االشعاعية في القطاع الصناعي  فيما قلة الوعي-6

 والطبي 

 ( Social)املجتمعية  القطاعات.لكافة  التوعية النوعية حمالت-4

على البيئة من خالل استغالل املصادر الطبيعية بشكل  التعدي-7

 مخالف.

تحمي البيئة فيما يتعلق بقطاع الطاقة  اصدار تشريعات-5

 واملعادن

 ( Environmental)البيئية 

 ادخال الهيئة ضمن حزمة التحول االلكتروني  عدم-8

 

الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات  استغالل-6

 للمواطنين.

 وسائل التواصل االجتماعي لتوعية املوطنين  استغالل-7

 ( Technological)التقنية 

قطاع الطاقة  التطورات في التشريعات ملواكبةعدم تحديث -9

 واملعادن

 .الهيئة مع مؤسسات أخرى في القطاع دمج-10

 املوظفين.إنهاء خدمات  قرارات-11

تندرج تحت  وتعليمات( )أنظمةتشريعات  اصدار -8

القوانين التي تنظم عمل الهيئة ملواكبة املتغيرات 

 املتسارعة في قطاع الطاقة.

 ( Legal)القانونية 
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 لتشغيليةاألهداف ا 

 ئة الها اض  انتاوجاتحلئلاهااهتحقةاليااأهفلفاتشغئلة ات اتحفيفيئة العوالهتستالتةجة الهت اهفلفال ين ث اعنال 
 اومعاهج انالاياله عفاومن اوق  الهتيفيفلتاأوالهحفالهتحلئناااصواستةاد امنانالايالهال  ا لهفل لة اولهخارجة  اولا

ا ا ئثا ا اوق عياا امناآثارها ا  اتحفيفروع اعنف اوابها اهلقةاص  اوقابل  اومحفد ايايات  يامحفد   مكناتحقةاليا 
  اا ًلالهت اتحك اعملاله  فلتالهتنظةمةت ارلطيااباهميا الهةنة ااهفلفااالف بإطارازمن .اوهلتأكفامناولقعة اه  ال

ملت ىاتحالئ ا لااعلواذهاااالفات اتحفيفامؤهالتالدل اولضح اومةي م اوقابل اهلقةاصاه لاهففاتشغئل ابيففاتالئة 
ا.نحالااتاوتةلئاهااوت ضةهالسبابياهففاتشغئل اوذهااهتحفيفال 

 األهداف التشغيلية األهداف االستراتيجية

تنظـــــــيم قطـــــــاع الطاقـــــــة والمعـــــــادن علـــــــى 
ـــين مصـــالح المســـتهلكين  ـــوازن ب أســـاس الت
والعـــــاملين فـــــي القطـــــاع والمســـــتثمرين وأي 

 جهات أخرى ذات عالقة.

 .لقطاع الطاقة والمعادن مرنة وجاذبة لالستثماروضع تشريعات ناظمة 

 .تصريح وترخيص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن

تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على 
القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين 
والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية 

 اإلنسان والبيئة.

 .تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش

 .تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة واالستثمار في القطاع

 .تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة اإلنسان والبيئة

تطــــــوير منظومــــــات ومنهجيــــــات التســــــعير 
علــــى أســــاس التكلفــــة المســــتهدفة لضــــمان 

 تحسين األداء وبأقل التكاليف.

 .تدقيق الكلف والعوائد

 .ت ومنهجيات التسعيراتطوير منظوم

 .تطوير اليات ومنهجيات العمل لالرتقاء بمستوى الخدمات ع كفاءة وفاعلية الهيئةرف

 .تعزيز التوعية واالعالم

 .بناء القدرة المؤسسية

 تحسين إجراءات العمل.

 تعزيز البنية التحتية للهيئة.

 تعزيز المسؤولية المجتمعية.
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  مصفوفة الشركاء 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

هتأثئال  
 

 

 

 

 

 

       

            
 االهتمام

 
  

 
من يمتلك قوة التأثيرمجموعة   
ولكنه غير مهتم   

ولستشاه اا ا”ا ال امتطلباتي “أها ي ا 
 او اناللي اهلمال اامجا تالهتمامي 

(لهتأثئاال هتما )عاه الويمنا  

 
  الالعبين الرئيسيينمجموعة 

(المجموعة األخطر)  
ا ااأها ي اه  الهمجم ع ر  الهجي داعلوا

بانتظا الهالالراوهاوره لتخاذا  
 

 
 

 
 المجموعة األقل أهمية

لهعام ااوساولالهت ل لمنا ل ااعلمي أ 
لعملاعلواناللي اهلمال الويمنا)قلئلا

ا ادرج ال هتما (اوه ناعاه لهتأثئاا  
 

 
المساندين مجموعة   

تةي الستثماال هتما الهعاه اهي  االظيا
اغئاا اج البالي لهمجم ع اا اتنةئ اميا ا

ا امجا تالهتمامي االطل الستشاه علوا
لهمؤسل اعنامصاههسةال امحتملئناهلفاا ا  

 

 كبير

2 

4 

2 4 
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طبيعة  الهدف من الشراكة اسم الشريك الرقم

 الشراكة

 )القوة * االهتمام( 

 

 درجة الشراكة 

 رئاسة الوزراء 1
اقرار التشريعات والموافقة على قرارات 

المجلس ، رفع التقارير والتنسيبات 

والدراسات اصدار التعاميم والبالغات الناظمة 

للعمل، رفع التقارير والتنسيبات والحصول 

 على اإلقرارات الضرورية لسير العمل

 

تشريعية ، 

 تنظيمية

 

4*4 

 

16 

وزارة الطاقة والثروة  2

 المعدنية

تشريعية،  الهيئة بالسياسات المتعلقة بالقطاعتزويد 

فنية، تبادل 

 معلومات،

 

3*4 

 

12 

توفير المعلومات والبيانات والخطط  شركة الكهرباء الوطنية 3

والمشاريع الالزمة لعمل الهيئة الرقابي 

 التنظيمي

فنية، تبادل 

معلومات، 

 تنظيمية

2*4 

 

8 

والبيانات والخطط توفير المعلومات  شركات توزيع الكهرباء 4

والمشاريع الالزمة لعمل الهيئة الرقابي 

 التنظيمي

فنية، تبادل 

معلومات، 

 تنظيمية

2*4 8 

توفير المعلومات والبيانات والخطط  شركات توليد الكهرباء 5

والمشاريع الالزمة لعمل الهيئة الرقابي 

 التنظيمي

فنية، تبادل 

معلومات، 

 تنظيمية

2*4 8 

 مؤسسة المواصفات 6

 والمقاييس

وضع المواصفات القياسية المتعلقة باألجهزة 

والمنشآت الكهربائية واالشعاعية والنووية 

،تبادل ومواصفات المشتقات النفطية

ا يتعلق بالتراخيص والرقابة المعلومات فيم

 على قطاع المشتقات البترولية

، تبادل فنية

 معلومات

2*2 4 
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لتنفيذ الشروط البيئية وضع المتطلبات الالزمة  وزارة البيئة 7

الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية 

 واالشعاعية والنووية

البيئة وصحة االنسان حماية التنسيق لضمان 

من مخاطر االشعاع،  وضع الشروط البيئية 

ومعايير السالمة العامة وشروط اعادة تأهيل 

 المواقع بعد التعدين

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

التنسيق لضمان وقاية صحة االنسان من مخاطر  مؤسسة الغذاء والدواء 8

 االشعاع

 4 2*2 فنية

وزارة المالية/دائرة  9

 الموازنة العامة

 4 2*2 تشريعية إعداد وإقرار الموازنة

وزارة التخطيط والتعاون  10

 الدولي

 4 2*2 فنية توفير الدعم المالي للمشاريع

إدارة تطوير األداء  11

 المؤسسي

 4 2*2 فنية وتشريعية تقديم المساعدة الفنية في تحسين وتطوير الخدمات

 6 2*3 فنية وتشريعية إدارة وتنظيم شؤون الموظفين ديوان الخدمة المدنية 12

شركة مصفاة البترول  13

 االردنية

المحافظة على مخزون النفط الخام والمشتقات 

المشتقات النفطية وتأمين حاجة المملكة من 

 النفطية

فنية، تبادل 

 معلومات،

 تنظيمي

2*4 8 

الشركات التسويقية  14

)توتال، المناصير، 

 جوبترول(

، تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية

تزويد الهيئة بالمعلومات فيما يتعلق 

 بالمخزونات النفطية واي مواضيع اخرى

فنية، تبادل 

معلومات، 

 تنظيمي

2*4 8 

اللوجستية الشركة  15

 االردنية للمرافق النفطية

تأمين مرافق تخزينية للنفط الخام والمشتقات 

النفطية وتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة 

لهذا القطاع وادارة وتخزين المخزون 

 االستراتيجي من المشتقات النفطية

فنية، تبادل 

 معلومات،

 تنظيمي

2*4 8 

الدعم الفني وكذلك الدعم اللوجستي تقديم  الجمعية العلمية الملكية 16

 لنشاط توزيع الغاز البترولي المركزي

 4 2*2 فنية

 4 2*2 تشريعية إقرار األنظمة وتقديم االستشارات القانونية ديوان التشريع والرأي 17

التعاون فيما يخص المعامالت الجمركية ذات  دائرة الجمارك األردنية 18

العالقة بعمل الهيئة  التزود بكشوفات تصدير 

المواد الخام ومقارنتها بالكشوفات المتوافرة 

من دخول اآلليات  التعدين التأكدفي قطاع 

تشريعية، 

، تبادل ةفني

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 
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المتفق عليها لعمليات التعدين استيفاء الرسوم 

 المستحقة للهيئة عن بدل فحص الشاحنات

التنسيق والتعاون في تسهيل عمل الهيئة   وزارة الداخلية 19

مهام الهيئة الرقابية، بخصوص التعامل مع 

 واصدار الموافقات االمنية الالزمة

تشريعية 

، تبادل فنية

 معلومات

2*2 4 

الحصول على المعلومات الالزمة لقيام الهيئة  وزارة الصحة 20

بدورها الرقابي على المؤسسات الطبية ذات 

،اصدار الرخص العالقة بالعمل االشعاعي

 والتصاريح

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

ترشيد االستهالك في القطاع الصناعي والتجاري   وزارة الصناعة والتجارة 21

 نائية االستخدامالتعاون بخصوص المواد ث

فنية، تبادل 

 معلومات،

2*2 4 

الحصول على المعلومات الالزمة لقيام الهيئة  امانة عمان الكبرى 22

بدورها الرقابي على المؤسسات ذات العالقة 

 التنظيمية الالزمةبالعمل  والموافقات 

فنية، تبادل 

 معلومات،

2*2 4 

هيئة الطاقة الذرية  23

 األردنية

المشاريع الدولية ومشاريع المفاعالت التنسيق في 

البحثية والطاقة ومعالجة النفايات المشعة والوقود 

 المستنفذ ومحطات الطاقة النووية

تشريعية، 

تنظيمية، فنية، 

تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

3*4 12 

لمنح حقوق  الالزمةالحصول على الموافقات  دائرة االراضي والمساحة 24

 التعدين ورخص التنقيب

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

لمنح حقوق  الالزمةالحصول على الموافقات  سلطة وادي االردن 25

 التعدين

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

سلطة منطقة العقبة  26

 االقتصادية الخاصة

لمنح حقوق  الالزمةالحصول على الموافقات 

 التعدين ورخص التنقيب

اختيار مواقع تركيب اجهزة المراقبة المساهمة في 

 االشعاعية

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

لمنح  حقوق  الالزمةالحصول على الموافقات  دائرة االثار العامة 27

 التعدين ورخص التنقيب

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

حقوق  لمنحالالزمة الحصول على الموافقات  وزارة المياه والري 28

 التعدين ورخص التنقيب

فنية، تبادل 

معلومات،  

2*2 4 
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 تشريعية والتزود المائي لمشاريع البترول والصخر الزيتي

لمنح رخص  الالزمةالحصول على الموافقات  االدارة المحليةوزارة  29

 التعدين

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

الخط وزارة النقل /  30

 االردنيالحجازي 

لمنح رخص  الالزمةالحصول على الموافقات 

 التعدين

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد،  التعاون في  وزارة األشغال العامة 31

تجهيز البنية التحتية لمحطات المراقبة االشعاعية 

 الحدودية

فنية، تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

االقتصاد الرقمي وزارة  32

 والريادة

ربط الهيئة بشبكة الحكومة االمنة  ونشر الخدمات 

االلكترونية للهيئة على موقع بوابة الحكومة 

 االلكترونية

 4 2*2 فنية

مركز تكنولوجيا  33

 المعلومات الوطني

ترخيص البرمجيات شركة مايكروسوفت وتقديم 

 خدمة االشتراك باألنترنت واستضافة الموقع

 االلكتروني للهيئة

 4 2*2 فنية،

متابعة القضايا المحولة لهم عن طريق لجان  مكتب االدعاء العام 34

 التحقيق او بناء على طلب الهيئة للمخالفين

تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

برنامج االحوال المدنية الستخراج اسماء  دائرة االحوال المدنية 35

قضايا الضبط االشخاص المدعى عليهم في 

 والمخالفين

تبادل 

 معلومات،

2*2 4 

متابعة تحصيل االموال االميرية وعوائد التعدين  وزارة المالية 36

 من شركات االمتياز وتنظيم القطاع النفط

تبادل 

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

فنية، تبادل  توقيع االتفاقيات الدولية وزارة الخارجية 37

معلومات،  

 تشريعية

2*2 4 

  مؤسسات مجتمع مدني

تبادل  تعاون جمعية ادامة 38

 معلومات،

1*3 3 

نقابة المهندسين  39

 األردنيين

لقاءات،، اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد  

 ورشات عمل

تبادل 

 معلومات،

1*3 3 

نقابة الجيولوجيين  40

 األردنيين

اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد مذكرة تفاهم، 

 لقاءات،

تبادل 

 معلومات،

1*3 3 
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 ورشات عمل

تبادل  تعاون نقابة االطباء 41

 معلومات،

1*3 3 

نقابة اصحاب المقالع  42

 والكسارات

تبادل  تعاون في مجال تنظيم المقالع والكسارات

 معلومات،

1*4 4 

المساهمة في تفعيل الرقابة االشعاعية على  نقابة أطباء األسنان 43

 عيادات اطباء االسنان

تبادل 

 معلومات،

1*3 3 

المساهمة في تفعيل الرقابة على قطاع النفط  نقابة اصحاب المحروقات 44

ومشتقاته بما في ذلك وكاالت الغاز ومحطات 

 المحروقات

تبادل 

 معلومات،

1*4 4 

النقابة العامة للعاملين  45

 بالكهرباء

 

 

تبادل  تعاون

 معلومات،

1*4 4 

  مؤسسات دولية

للطاقة الوكالة الدولية  46

 الذرية

فنية، تبادل  الدعم الفني والمالي

 معلومات،

 تعاون ثنائي

1*4 4 

تجمع منظمي الطاقة لدول  47

حوض البحر 

 MEDREGالمتوسط

فنية، تبادل  تبادل خبرات

 معلومات،

1*4 4 

فنية، تبادل  تبادل خبرات ERRAمنظمة  48

 معلومات،

1*2 2 

أجهزة مراقبة إشعاعية حدودية الحصول على  ةاألمريكيوزارة الطاقة  49

 وقطع غيار  عقد دورات تدريبية عقد صيانة

فنية، تبادل 

 معلومات،

1*2 2 

وزارة الخارجية والتجارة  50

 الكندية

الحصول على أجهزة مراقبة إشعاعية حدودية 

 وقطع غيار عقد دورات تدريبية

فنية، تبادل 

معلومات 

 تعاون ثنائي

1*2 2 

فنية، تبادل  تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات االتحاد االوروبي 51

معلومات 

 تعاون ثنائي

1*2 2 

هيئة تنظيم العمل النووي  52

 االمريكي

فنية، تبادل  تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات

معلومات 

 تعاون ثنائي

1*2 2 

 3 3*1تبادل  فنية، تعاون في مجال التدريب ورفع القدراتالهيئة العربية للطاقة  53
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معلومات  الذرية

 تعاون ثنائي

الوكالة االمريكية للتنمية  54

 USAIDالدولية 

فنية، تبادل  تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات ودعم فني

 معلومات،

1*2 2 

هيئة منظمي الطاقة  55

 االقليمية

فنية، تبادل  تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات

 معلومات،

1*4 4 

 

  أولويات المشاريعمصفوفة 
 

 الشرط العالمة % درجة األولوية

ا

Cا%33.9%ا هوا0مناا

ا

Bا%66,9%ا هوا34مناا

ا

Aا%100%ا هوا67مناا

ا

يرتبط ارتباط مباشر بالهدف  30
 االستراتيجي

 يوجد له موازنة معتمدة 15

 يعمل على تحسين العمليات والخدمات 15

له تأثير مباشر على رضا متلقي  15
  الخدمة

 يقلل احتمالية حدوث المخاطر 15

يعالج بعض القضايا التشغيلية ضمن  10
 (SWOT) تحليل

100المجموع   

 

 التنفيذية: مشاريعال 
 

تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح  -1
المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات   االستراتيجيالهدف 
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 .عالقة

وضع تشريعات ناظمة لقطاع الطاقة والمعادن مرنة وجاذبة لالستثمار -1  الهدف التشغيلي 
وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

 الرقم المشروع

 الكهرباء والطاقة المتجددة
 1 تعديل األدلة االرشادية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة A مستمر

 2 القياس والعبورتعديل تعليمات صافي  A مستمر

 3 تعديل التعليمات وفق مستجدات القطاعمشروع  A مستمر

 4 منح موافقات تركيب عدادات شحن المركبات بالمنازل مشروع A مستمر 

 العمل االشعاعي والنووي 
 5 مشروع إصدار تعليمات شكل ومحتوى تقرير تحليل االمان B جديد

اجراءات منح تصريح انشاء محطة الطاقة النوويةمشروع إصدار معدل لتعليمات  B جديد  6 

 7 مشروع إصدار معدل لتعليمات اجراءات منح تصريح موقع محطة الطاقة النووية B جديد

 8 المرحلة الثانية من مشروع إعداد نظام وتعليمات استخراج وتعدين اليورانيوم B جديد

النوويةمشروع تعديل نظام االستخدام اآلمن للطاقة  B جديد  9 

 10 المرحلة الثانية لمشروع إنشاء واعتماد مستويات مرجعية تشخيصية وطنية B جديد

 الغاز الطبيعي 
 11 اعداد دراسة لتحديد االحتياجات التشريعية لقطاع الغاز الطبيعي A جديد

 النفط ومشتقاته
 المشتقات مواصفاتمشروع إعداد تعليمات لتحديد االجراءات الخاصة بمراقبة  A جديد

 البترولية
12 

 وعموالت البترولية المشتقات ألسعار األعلى الحد لتحديد نظام اعداد مشروع A جديد
 واالسس التسعير الية النظام يتضمن ان على له المرخص وتعريفة

13 

مشروع تعديل تعليمات نشاط مستودعات نقل وتخزين اسطوانات الغاز البترولي  A مستمر
 المسال

14 

 15 مشروع تعديل تعليمات وكاالت توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال A مستمر

 16 مشروع تعديل تعليمات الديزل الحيوي  A مستمر

 17 مشروع تعديل تعليمات الوقود الصناعي A مستمر

 18 تآفي المنش مشروع اعداد تعليمات استخدام اسطوانات الغاز البترولي المسال A جديد

وترخيص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن تصريح-2  الهدف التشغيلي 
وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

 المشروع
 الرقم
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 العمل االشعاعي والنووي 
 19 مشروع إصدار رخصة تشغيل مسارع السنكروترون. B جديد

 20 تنفيذ مشروع تأهيل ضباط الوقاية االشعاعية في المؤسسات االشعاعية A جديد

المصادر الطبيعية   
القياسية لممارسة نشاط االستكشاف والتنقيب  الرخص تحديث وتطوير A جديد

والتشغيل وإنتاج )البترول/الصخر الزيتي/الفحم الحجري/رمال  والتطوير
 القار/المعادن االستراتيجية( وتسويقه.

21 

للبترول والصخر الزيتي قبل دراسة صالحيات الهيئة في اتفاقيات االمتياز الصادرة  A جديد
 2014العام 

22 

 23 تحديد مناطق بديلة للمقالع والكسارات B جديد 

 الغاز الطبيعي
 24 للمدن توزيع الغاز الطبيعي باألنابيبشبكة رخصة قياسية ل اعداد A جديد

 النفط ومشتقاته
 االردنية المملكة اراضي عبر العراقي النفط لتصدير أنابيب خط مد انشاء تصريح A جديد

 ةبالعق ميناء من الهاشمية
25 

 26 (PPP) النفطية والمشتقات الخام للنفط أنابيب ومد انشاء تصريح اعداد مشروع A جديد

 27 مشروع اعداد تصريح انشاء مصفاة لتكرير النفط الخام A جديد

 28 البترولية للمشتقات تخزينية سعات انشاء تصريح اعداد مشروع A جديد

 29 تصريح انشاء مركز تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال اعداد مشروع A جديد

 30 مستودع غاز إلنشاءمشروع اعداد تصريح  A مستمر

 31 مشروع اعداد رخصة قياسية لمستودع الغاز A مستمر

 32 اسطوانات الغاز البترولي المسالمشروع اعداد تصريح وكالة توزيع  A مستمر

 33 مشروع اعداد رخصة قياسية لوكالة توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال A مستمر

 34 منشأة ديزل حيوي  إلنشاءمشروع اعداد تصريح  A مستمر

 35 ديزل حيوي  لتشغيل منشأةمشروع اعداد رخصة  A جديد

 36 منشأة وقود الصناعي إلنشاءمشروع اعداد تصريح  A جديد

 37 مشروع اعداد رخصة قياسية لتشغيل منشأة وقود الصناعي A جديد

 38 تآفي المنش مشروع اعداد تصريح استخدام اسطوانات الغاز البترولي المسال A جديد

 تآفي المنش مشروع اعداد رخصة استخدام اسطوانات الغاز البترولي المسال A جديد
 

39 

منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة  تطوير-2
 الهدف االستراتيجي المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية اإلنسان والبيئة

منظومة الرقابة والتفتيش تعزيز-1  الهدف التشغيلي 
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وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

 الرقم المشروع

المتجددةالكهرباء والطاقة   

 40 متابعة مؤشرات أداء شركات الكهرباء العاملة في القطاع B مستمر

 المصادر الطبيعية

 A مستمر
الرقابة على أنشطة االستكشاف والتنقيب واالنتاج البترولي الرقابة على أنشطة 

 االستكشاف والتنقيب واالنتاج البترولي
41 

منطقة اللسان في البحر الميتدراسات تقييم حجم مخزون البوتاس في  A مستمر  42 

 43 الرقابة على رخصة التعدين لمشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء  A مستمر

 44 الرقابة على شركة مناجم الفوسفات األردنية A مستمر

 A مستمر
الرقابة على رخصة التنقيب عن النحاس والمنغنيز والمعادن المصاحبة رقم 

(1/2016)  
45 

 A مستمر
الرقابة على نشاط االستطالع البحث والمسح األرضي والجوي لخامات الذهب 

بموجب التصريح الممنوح لشركتي التنمية االقتصادية والتجارة وشركة الصناعات 
 الكيماوية والتعدينية

46 

 47 الرقابة على المقالع A مستمر

 48 الرقابة على حقوق التعدين A مستمر

 49 الرقابة على رخص التنقيب A مستمر

 العمل االشعاعي والنووي 
 50 محطة رصد اشعاعي A جديد

حدوديةبوابة رصد  A جديد  51 

 52 مشروع التقييم الدوري لألمان النووي للمفاعل البحثي A جديد

أجهزة كشف اشعاعي في مطار الملكة علياء الدولي )الشحن تركيب مشروع  A جديد
 الجوي(

53 

 54 مشروع تركيب أجهزة كشف اشعاعي في مطار عمان المدني )الركاب والحقائب( A جديد

 النفط والغاز الطبيعي

 A مستمر
مشروع الرقابة على ميناء الغاز الطبيعي وخطوط النقل ومحطات الرفع والمرافق 

 التابعة لها والتأكد من أمور السالمة وااللتزام بشروط الرخص
 

55 

 المراقبة والطوارئ 
 56 مراقبة المنشآت والمرافق الحيوية في قطاع الطاقة والمعادن A مستمر

 57 تفعيل الدور الرقابي على المرخص لهم في القطاع A مستمر
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 58 عمل مركز المراقبة والطوارئ  استدامة A مستمر

 التكاليف والتسعير 

 59 ادخال الشبكات والعدادات الذكية للمشتركين A جديد

 60 للقطاع تنافسي هيكلي لنظام وصوالً  القطاع تطور حول دراسة إعداد A جديد

 61 للمشتركين مسبقا المدفوعة البطاقات ادخال A جديد

تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة واالستثمار في القطاع-2  الهدف التشغيلي 
وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

لمشروعا  الرقم 

 الكهرباء والطاقة المتجددة
المرخص لهم بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددةالرقابة على  A مستمر  62 

المرخص لهم بممارسة التوزيعالرقابة على  A مستمر  63 

المرخص لهم بممارسة نشاط توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم الرقابة على  A مستمر
 64 مصادر الطاقة المتجددة

 65 متابعة مشاريع ادارة الطلب على الطاقة لدى شركات التوزيعمشروع  A مستمر

 66 المرخص لهم بممارسة أنشطة شحن المركبات الكهربائيةمشروع الرقابة على  A مستمر

 A مستمر
المرخص لهم بممارسة بالتوزيع والنقل لتخفيض الفاقد مشروع الرقابة على 

 الكهربائي
67 

 68 التحول ألنظمة الشبكات والعدادات الذكية مشروع A مستمر

 A جديد
ر الشبكة ي)تحسين إدارة الطلب على الطاقة من خالل تطو  EN01مشروع 

 الكهرباء الذكية(. 
69 

 المصادر الطبيعية

 A جديد
عقد ورشات عمل مع المستثمرين في قطاع التعدين لتعزيز المنافسة وتشجيع 

 االستثمار في القطاع
70 

بيئة رقابية تعزز حماية صحة اإلنسان والبيئة تطوير-3  الهدف التشغيلي 
 71   فحص الحليب المستورد B جديد

 72 فحص المياه السطحية B جديد

 73 قياس مستويات غاز الرادون في محافظتي الزرقاء والمفرق  B جديد

منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة المستهدفة  تطوير-3
 الهدف االستراتيجي لضمان تحسين األداء وبأقل التكاليف

الكلف والعوائد تدقيق-1  الهدف التشغيلي 
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وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

 الرقم اسم المشروع

 التعدين والمصادر الطبيعية
 74 مشروع حساب الكميات المعّدنة A جديد

 التكاليف والتسعير 

 البترول مصفاة شركة في المعتمدة الكمبيوتر وأنظمة وقيود سجالت على التدقيق A جديد
 2016-2013 سنة من األردنية

75 

 76 الكهرباء2019 توزيع شركات حسابات تدقيق A جديد

 الهدف التشغيلي منظومات ومنهجيات التسعير  تطوير-2
وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

 الرقم اسم المشروع

 التكاليف والتسعير
تحديث التعرفة الكهربائية بحيث تحفز التحول الى العدادات الذكية من خالل التعرفة  A جديد

 Time of day (TOD)بال زمنالمرتبطة 
77 

 78 الكهربائية التعرفة هيكلة إعادة A جديد

 79 المسال البترولي الغاز اسطوانات تعبئة عمولة A مستمر

كفاءة وفاعلية الهيئة رفع-4  الهدف االستراتيجي 
اليات ومنهجيات العمل لالرتقاء بمستوى الخدمات تطوير-1  الهدف التشغيلي 

وصف 
 المشروع

أولوية 
 اسم المشروع المشروع

 الرقم

 80 مشروع المفتش االلكتروني A مستمر

 81 حسب متطلبات الجودة التدقيق الداخلي A مستمر

 82 )الرقابة والتفتيش( 17020يزو االالحصول على  B مستمر

 83 )خدمة الجمهور( 10002يزو الالحصول على ا B جديد

 84 )اعتماد المختبرات( 17025الحصول على االيزو  A مستمر

 85 للجودة حسب أفضل الممارسات العالمية تحديث دليل العمليات B جديد

 86 2019التقرير لعام اعداد التقرير السنوي وملخص  A مستمر

 87 الرقابة اإلدارية على المديريات المعنية والمكلف بها A مستمر

 88 الرقابة الفنية على العمليات الفنية في الهيئة A مستمر

 89 الرقابة على المال العام A مستمر

 90 الرقابة جراءاتتحديث دليل ا A مستمر

 الهدف التشغيلي التوعية واالعالم تعزيز-2

وصف  أولوية   الرقم اسم المشروع
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 المشروع المشروع

 الكهرباء والطاقة المتجددة

 91 توعية المستهلكين بالتعاون مع المرخص لهممشروع  A مستمر

 العمل االشعاعي والنووي 
 92 مشروع االسبوع الوطني للوقاية االشعاعية A جديد

 التكاليف والتسعير
لتحفيز المواطنين على استخدام السيارات والحافالت وضع عدد من االليات  A جديد

 الكهربائية
93 

 الهدف التشغيلي القدرة المؤسسية بناء-3 
وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

 الرقم اسم المشروع

الكفايات الوظيفية تحديد  A مستمر  94 

إجراءات العمل تحسين-4  الهدف التشغيلي 
 وصف

 المشروع
أولوية 
 المشروع

المشروعاسم   الرقم 

 A جديد
تطوير اجراءات العمل في مديرية الوقاية االشعاعية )تشمل جوانب الرقابة 

 االشعاعية التالية: الترخيص االشعاعي والمراجعة والتقييم والتفتيش، وااللزام(
95 

 الهدف التشغيلي البنية التحتية للهيئة تعزيز-5

وصف 
 المشروع

أولوية 
 المشروع

 الرقم اسم المشروع

 Portal 96تحديث الموقع اإللكتروني الداخلي  B جديد

 97 تحديث قاعدة بيانات القطاع A مستمر

 98 تحديث قاعدة بيانات محطات المحروقات A مستمر

 99 انشاء قاعدة بيانات جغرافية لقطاع العمل االشعاعي/ المرحلة الثانية A جديد

 100 ت المرخصة األنشطة والمنشآ نات الخاصة بكافةحفظ وجمع البيا A مستمر

 101 دراسات التحليل اإلحصائي والتنبؤ بسلوك القطاع واستشراق المستقبل A جديد

 B جديد

 Tapeوجهاز النسخ االحتياطي  SAN Storageتحديث وسائط التخزين 
Library 

102 

 الهدف التشغيلي تعزيز المسؤولية المجتمعية
وصف  أولوية   الرقم اسم المشروع
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 المشروع المشروع
26000ايزو المسؤولية المجتمعية  B جديد  103 

والبحث والتطوير في مجال الرقابة على قطاع الطاقة. االبتكاريةتعزيز ودعم المشاريع  C جديد  104 

 105 انشاء صندوق تكافلي لكفل يتيم  C جديد

 

 


