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 حفظه هللا ورعاه  الحسين املعظمصاحب الجاللة امللك عبد هللا الثاني بن 
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 سمو امللكي االمير الحسين بن عبدهللا الثاني ولي العهد املعظم صاحب ال
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 من أقوال صاحب الجاللة امللك عبد هللا الثاني بن الحسين املعظم

 

  الطاقاااااااة واملياااااااا  والنمااااااا ط   ااااااا   "باااااااالالم ااااااااي النناهاااااااا  الاااااااا، هممناهاااااااا  ااااااا  إااااااازد ااااااااي المطاإاااااااا ط وااااااااي  با هاااااااا قطااااااااع الطاقاااااااةط    ناااااااا ااااااااا  لناااااااا ب ا اااااااة   ااااااا  ا  ااااااا  اا   ااااااا  تطااااااا  ا قطاإاااااااا

 خاصط وت  يه ا  تث ا ا      هذ  المطاإا  الحي  ة". 

 2015السابع عشر في تشرين الثاني خطاب العرش السامي في الدورة الثالثة ملجلس األمة 

 

 

 ااااااااا ااااااااا ي علااااااات بامل اااااااا    الحي  اااااااة الاااااااا،   ااااااا   الطاقاااااااة " ن ال  ااااااازيا  الاااااااا،   اااااااا ا اااااااا ت طلاااااااة  يااااااامع المهاااااااايا ال لنياااااااة ال الياااااااة  ه ياااااااة   ااااااا   لاااااااز  اعال   اااااااا  ااااااا  با ااااااااا  إ ااااااا  الح  ااااااااة  ..... 

او ة لحي  ااااااة ا ق راااااااد ال دألاااااال واماااااا مت  ال يااااااا  المادااااااااةط وإزاااااا  الح  اااااااة ال   ااااااز اااااااي تن يااااااذها  اااااا ي  لااااااا  انياااااااة وامليااااااا  والتحااااااإ ال   يااااااةط  اااااا ن امل اااااا ، قاااااازاا    ااااااا لاااااا   خياااااااا اط باااااا   اااااا

 واضحةط ل ل يع  امل الي ت اصي  هذ  امل ا       ا ية و زاهة كاالة".

 2013النسور في آذار  عبد هللاكتاب التكليف السامي لحكومة د. 
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 الصفحةرقم  املحتويات

 6 تقديم رئيس مجلس املفوضين/ الرئيس التنفيذي

 8-7 نبذة عن الهيئة ، انشاءها ، أهدافها، مهامها

 12-9 2015أبرز إنجازات الهيئة خالل عام 

 13 ــيـمينظالـهـيـكـــل الــت

 16-14 2025األردن، والرؤية االقتصادية واالجتماعية املضامين الواردة في كتب التكليف السامية، ووثيقة األجندة الوطنية، ومبادرة كلنا ملخص 

 17 الرؤية والرسالة والــقيــم الجوهرية

 18 تحليل البيئتين الداخلية والخارجية

 19 للهيئة االستراتيجيةو االهداف الوطنية والقطاعية 

 20 الربط بين األهداف الوطنية واالهداف االستراتيجية مصفوفة 

 21  االهداف االستراتيجية واالهداف التشغيلية التي تسعى الهيئة لتحقيقها والوحدات التنظيمية املنفذة مصفوفة الربط بين

 23-22 مصفوفة تحديد الشركاء

 34-24 املرتبطة بتحقيق االهداف االستراتيجية مصفوفة اوزان املشاريع الالزمة لتحقيق االهداف التشغيلية

 243-35 الخطة التنفيذية
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  -: للهيئةتقديم رئيس مجلس املفوضين الرئيس التنفيذي  

والوسائل التي ستتبعها للوصول  تحدد غايات وأهداف الهيئةو  الرسالةوضح ت . والتي2018-2016 لألعوامقامت الهيئة بوضع خطة استراتيجية وبرنامج تنفيذي  فقد والتنظيمي،الرقابي  من أهمية دورها نطالقاا
سبة للوصول ألفضل النتائج، وبما يراعي كيفية التعامل مع بيئتها الداخلية والخارجية بما يمكنها من إدارة الفرص والمخاطر المحيطة بها، واتخاذ القرارات االستراتيجية المنا تحدد كذلكلألهداف المنشودة، و 

 قطاع الطاقة والمعادن. ب ؛ المتعلقة2025وثيقة االجندة الوطنية وكلنا االردن والرؤية االقتصادية واالجتماعية المبادرات الملكية و  يذ متطلباتتوجهاتها نحو التكامل والشمولية لتنف

ياثثثت الخطثثثة االسثثثتراتيجية  ،  عجثثثل الموالنثثثة وبنثثثال نظثثثام مثثثالي كفثثثؤ وقليثثثل المخثثثاطرالحفثثثال علثثثل االسثثثتقرار المثثثالي والنقثثثدي وضثثثب   ثالثثثثة اهثثثداف وطنيثثثة علثثثل النحثثثو التثثثالي  للمسثثثاهمة فثثثي حيثثثُ بينت
رؤيثثثة  وبمثثثا يحقثثثي تحسثثثين مسثثثتوم الخثثثدمات المقدمثثثة للمثثثواطنين والعدالثثثة فثثثي تولقعهثثثا، و خلثثثي بيئثثثة اسثثثتثمارقة جاذبثثثة قثثثادرة علثثثل جثثثذ  رؤوي االمثثثوال االجنبيثثثة وتشثثثجيع االسثثثتثمارات المحليثثثةو 

حقيثثثي االهثثثداف الثثثدور الرقثثثابي التنظيمثثثي وأكثثثدت علثثثل ذلثثثك مثثثن خثثثالل قيمهثثثا الجوهرقثثثة فثثثي االدال والعمثثثل، وجثثثال تحليثثثل بيئتهثثثا الداخليثثثة لتوظيفهثثثا بشثثثكل يخثثثدم تطبيثثثي وتنفيثثثذ ورسثثثالة الهيئثثثة فثثثي ت
ولقثثثثادة فثثثثرص والتنظيمثثثثي نها تعلقثثثثل دور الهيئثثثثة الرقثثثثابي بكفثثثثالة وفاعليثثثثة. امثثثثا تحليثثثثل بيئتهثثثثا الخارجيثثثثة فقثثثثد استشثثثثهد بثثثثالفرص المتثثثثوفرة للهيئثثثثة وامكانيثثثثة اسثثثثتثمارها فثثثثي مشثثثثارقع تنفيذيثثثثة مثثثثن شثثثث 

السثثثثلبية علثثثثل كفثثثثالة وفاعليثثثثة العمثثثثل والحثثثثد مثثثثن  انجاحثثثثأ، وأخثثثثذال بعثثثثين االعتبثثثثار التهديثثثثدات المحيطثثثثة بالبيئثثثثة الخارجيثثثثة وكيفيثثثثة معالجتهثثثثا بطرققثثثثة فاعلثثثثة وناجعثثثثة والحثثثثد مثثثثا امكثثثثن مثثثثن ت ثيراتهثثثثا
 .دمات الهيئةالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أعمال وخ

يتم قياي ادالها بمؤشرات قياي فاعلة ودالة تشمل إعداد وتطبيي سياسات وتشرقعات فعالة تؤمن أعلل مستوم من الكفالة ة متنوعلعدة مشارقع وتظهر أهم مالمح هذال الخطة من خالل تضمينها خط  تنفيذية 
علل أساي التوالن بين مصالح الطاقة والمعادن تنظيم قطاع لل تحقيي اهدافها االستراتيجية لوالتي تصبو الهيئة من خالل تنفيذها ا ،ية والرقابيةفي مجاالت تطوقر االجرالات االدارقة والفنية والتشرقعية والتنظيم

تنافسية وحماية اإلنسان وتعلقل ثقة المستهلكين والمستثمرقن وتحقيي ال تطوقر منظومة فعالة للرقابة والتفتيش علل القطاع لتحسين، و والمستثمرقن وأي جهات أخرم ذات عالقةوالعاملين في القطاع المستهلكين 
لتقوم بالدور المناط بها علل اكمل وجأ  رفع كفالة وفاعلية الهيئةن تحسين  األدال وب قل التكاليف، فضاًل عن تطوقر منظومات ومنهجيات التسعير علل أساي التكلفة المستهدفة لضماوالبيئة، باالضافة الل 

، وتلوقد الهيئة يخدم جميع فئات وقطاعات المجتمع بتعرفة عادلة، إلل جان  تحقيي اعلل المستويات من الخدمة والتلود اآلمن، ونشر الوعي ب همية الترشيد  الطاقة ومعادنحقيي التكامل في توفير قطاع لت
 بالكوادر المؤهلة، وتحقيي التخطي  المؤسسي الشامل والمتكامل للهيئة. 

 

واقتدار، مؤكدًا علل ان السير  كفالة وبكل الواحد الفرقي بروح التي بذلوها الطيبة جهودهم علل واالمتنان مفوضي وموظفي الهيئة بالشكر اللماللاللميالت و  من أتقدم والتقدير، االعتلال وبكل فإني الختام في
الوطنية لهذا البلد الطي   والمعايير الدولية، مما سيمكننا من االسهام الفاعل في تحقيي مفهوم التنمية الشاملة تنفيذًا لألهداف رساتالمما أحدُ بهذال الخطة سيحقي االهداف المرجوة وقرتقي بمهام الهيئة وفي

 ورعاال. هللا حفظأ المعظم الحسين ابن الثاني عبد هللا الملك الهاشمية الجاللة بصاح  الدوام علل مقتدين الغالي،

 مجلي المفوضينالرئيي التنفيذي/رئيي 
 م. فاروق الحياري                                                                                                                                                               
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 
 

واداري وتثثرتب  بدولثثة رئثثيي الثثولرال، وتعتبثثر الخلثثف القثثانوني لهيئثثة تنظثثيم قطثثاع الكهربثثال  مثثالي ذات اسثثتقالل اعتبارقثثة بشخصثثية تتمتثثع هيئثثة حكوميثثةالطاقثثة والمعثثادن  قطثثاع تنظثثيم هيئثثة 
ة هيكلثثثة المؤسسثثثثات والثثثثدوائر الحكوميثثثثة رقثثثثم وهيئثثثة تنظثثثثيم العمثثثثل االشثثثثعاعي والنثثثووي وسثثثثلطة المصثثثثادر الطبيعيثثثثة فيمثثثثا يتعلثثثي بالمهثثثثام التنظيميثثثثة المقثثثثررة للسثثثلطة وذلثثثثك بموجثثثث  قثثثثانون اعثثثثاد

  .30/4/2014، وتم تعيين أول مجلي مفوضين دائم ومتفرغ للهيئة بموج  قرار رئاسة الولرال بتارقخ 2014( لسنة 17)
 

 

 مهام وصالحيات الهيئة

 القطاع.منح التصرقح والرخصة للشخص العامل في  .1

  القطاع.التحقي من التلام المصرح لأ والمرخص لأ بتطبيي أحكام التشرقعات ذات العالقة بتنظيم  .2

التشثثثثرقعات ذات العالقثثثثة بتنظثثثثيم القطثثثثاع والتصثثثثرقح والرخصثثثثة الممنوحثثثثثثثة ألي منهمثثثثا ولهثثثثا لهثثثثذال الغايثثثثة اجثثثثرال  ب حكثثثثامالرقابثثثثة علثثثثل المصثثثثرح لثثثثأ والمثثثثرخص لثثثثأ لضثثثثمان تقيثثثثدهما  .3
 اخرم.التفتيش علل أي منش ة او أي جهة 

هثثثثثات المعنيثثثثثة إلصثثثثثدارها مثثثثثن مؤسسثثثثثة المشثثثثثاركة فثثثثثي وضثثثثثع المواصثثثثثفات القياسثثثثثية او القواعثثثثثد الفنيثثثثثة المتعلقثثثثثة بثثثثثاألجهلة والمنشثثثثث ت والمثثثثثواد المتعلقثثثثثة بالقطثثثثثاع بالتشثثثثثاور مثثثثثع الج .4
 المواصفات والمقاييي.

 فذة.المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات الاللمة لتنفيذ الشروط البيئية الواج  توافرها في منش ت القطاع وفقًا للتشرقعات النا .5

 بنال نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.  .6

 القطاع.التشرقعات ذات العالقة بتنظيم  وفقًا ألحكام عمال الهيئة أي مهام او صالحيات أخرم تتعلي ب .7

 
 

 التي تنظم عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن والسياسات العامةالتشريعات 

o وتعديالتأ 2002( لسنة 64رقم ) المؤقت قانون الكهربال العام. 

o 2014( لسنة 33وتعديالتأ رقم )قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة القانون المعّدل ل. 

o ( لسنة 43قانون الوقاية االشعاعية واالمان واالمن النووي وتعديالتأ رقم )2007. 

o ( لسنة 12قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم )1968. 

o ( لسنة 17قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم )2014. 
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o ( تثثثارقخ 4033قثثثرار مجلثثثي الثثثولرال رقثثثم )ورئثثثيي المجلثثثي فيمثثثا يخثثثص العمثثثل االشثثثعاعي والنثثثووي وشثثثؤون المصثثثادر  الهيئثثثة والثثثذي يثثثنظم صثثثالحيات مجلثثثي مفوضثثثي 24/4/2014
 الطبيعية.

o  لية المدنية عن األضرار النووية قانون المصادقة علل اتفاقية فيينا بش ن المسؤو. 

o  السياسة العامة لألمان الخاصة باستخدامات الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية. 

o  .السياسة الوطنية في إدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة 

o  2025-2015استراتيجية تحقيي أمن التلود بالطاقة للفترة. 

 

 القطاعات التي تنظمها الهيئة 
 

 (التعدينالمصادر الطبيعية و تنظم الهيئة حاليًا قطاع الطاقة الكهربائية، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع العمل اإلشعاعي والنووي، وقطاع 
اليثثثًا لثثثدم ديثثثوان التشثثثرقع والثثثرأي ومجلثثثي الهيئثثثة المنظثثثورة ح قثثثوانينبعثثثد االنتهثثثال مثثثن إصثثثدار مشثثثارقع  ( وذلثثثكقطاعثثثات )الثثثنف  ومشثثثتقاتأ، والغثثثال الطبيعثثثي كمثثثا ستباشثثثر الهيئثثثة مهمثثثة تنظثثثيم

 النوا . 
 

 -للهيئة: املوارد املالية 

 وفقًا ألحكام التشرقعات الناظمة فإن الموارد المالية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تت لف مما يلي 
 العوائد التي تت تل لها من رسوم الرخص والتصارقح وتجديدها.

 الهيئة.بدل الخدمات التي تقدمها 

 المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شرقطة موافقة مجلي الولرال عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموج  أحكام التشرقعات ذات العالقة بتنظيم القطاع.

 في الموالنة العامة وتقوم الهيئة باإلنفاق من خالل الموارد المذكورة أعالال والتي يتم تحديدها
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 لهيكل التنظيميا
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 ؛ بخصوص قطاع الطاقة واملعادن2025والرؤية االقتصادية واالجتماعية االوراق النقاشية لجاللة سيدنا ، املضامين الواردة في كتب التكليف السامية، 

 

 : كتب التكليف السامية ل
ً
 -:لحكومةاوال

 .التقليدية والمتجددة واستغاللها تطوقر وتنويع مصادر الطاقة المحلية •

 تهيئة الفرص للقطاع الخاص وتشجيعأ لالستثمار في مشارقع البنل التحتية لقطاع الطاقة. •

 االستمرار في تحسين مستوم الخدمات المقدمة للمواطن مع اولوية العمل الميداني. •

 استحداُ اليات جديدة لتوجيأ الدعم لمستحقيأ بما يقوي الطبقة الوسطل. •

 فيذ برامج الترشيد في االستهالك.تن •

 السلمية واغراض الطاقة البديلة في توليد الطاقة الكهربائية. لألغراضتعلقل االستفادة من الطاقة النووية  •

 

 

:
ً
 -: 2025الرؤية االقتصادية واالجتماعية  رابعا

 تحقيي امن التلود بالطاقة. •

 الطاقة.تنويع مصادر واشكال  •

 الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر اللقتي واليورانيوم.تطوقر واستغالل مصادر  •

 نقل وتوطين وتطوقر تكنولوجيا الطاقة النووية وتطوقر استخداماتها وادامتها. •

 ضب  الوقاية االشعاعية واالمان واالمن النووي واجرالات التفتيش. •

 المؤقنة والتحقي من توافر متطلبات الوقاية العامة. لإلشعاعاتوقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلُو والتعرض  •

 حصر ومراقبة جميع المواد النووية وفقا لالتفاقيات الدولية ذات العالقة التي تكون المملكة طرفا فيها. •

 حصر ومراقبة جميع مصادر االشعة في كافة الممارسات االشعاعية. •

 والمواد المشعة والكشف عنها.مراقبة حاالت االتجار غير المشروع بالمواد النووية  •

 منع دخول اية مواد ملوثة اشعاعيًا تتجاول الحدود المسموح بها في البضائع المستوردة. •

 ضب  اجرالات استيراد وتصدير المواد ثنائية االستخدام والمتعلقة بعمل الهيئة. •

   االشعاعي وتقصي اسبابها التخاذ االجرالات الاللمة لمنع حدُو مثل هذال الحوادُ الحقًا.دراسة الحوادُ االشعاعية والنووية والتلُو االشعاعي البيئي الناجمة عن التسر  •

 لقادة كفالة استخدام الطاقة في كافة القطاعات. •

 تعظيم القيمة المضافة الستغالل الخامات المعدنية المتوفرة. •
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 تطوقر تعرفة كهربائية جاذبة لمشارقع الطاقة المتجددة. •

 ربائية لتمكين القطاع الكهربائي من العمل علل اسي تجارقة.تطوقر التعرفة الكه •

 لقادة انتشار استخدام السخانات الشمسية. •

 االستمرار في تطوقر مشارقع توليد الكهربال الخاص باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرقاح. •

 للنظام.واالعتمادية  التوافقيةتعلقل سالمة النظام الكهربائي ورفع  •

 الخاص.التوليد الكهربائي من خالل القطاع  تنفيذ مشارقع •

 الممارسات العالمية. أفضلتخفيض الفاقد في النظام الكهربائي ليواك   •

 تشجيع مشارقع واجرالات ترشيد استهالك الطاقة. •

 التوسع في نشاط االستكشاف والتنقي  عن الخامات المعدنية. •

 توسيع قاعدة االستثمار في قطاع التعدين. •

 تنفيذ مشروع الممر االخضر للقادة قدرة الشبكة الكهربائية علل استيعا  مشارقع الطاقة المتجددة.االسراع في  •

 انشال نظام المعلومات الوطني للطاقة والمعادن والوقاية االشعاعية واالمان واالمن النووي. •
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 الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية للهيئة: 

 

  الرؤية :

 الريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة واملعادن والتطبيقات اإلشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن ومستدام.  

 الرسالة : 

الطاقة واملعادن، ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة، من خالل النهوض بمجال التنظيم والرقابة واملنافسة في قطاع 

 ستخدامات الطاقة النووية واألشعة املؤينة في املجاالت السلمية لضمان مصالح املستهلكين واملستثمرين وا

 القيم الجوهرية : 

 الشفافية، والنزاهة، والعدالة.   -

 الحفاظ على التنافسية.   -

 العمل بروح الفريق الواحد.   -

 التحسين املستمر لألداء.   -

 تحفيز العطاء.   -

 دة. مراقبة وضبط الجو  -

 املسؤولية املجتمعية. -

 املبادرة واإلبداع -

 التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء -
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 تحليل البيئتين الداخلية والخارجية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن

 البيئة الداخلية
 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 اداء الهيئة

كهرباء والطاقة املتجددة والعمل اإلشعاعي لقطاع ال  الرسمية الرقابيةالتنظيمية و الهيئة هي الجهة 1ق 

 والنووي واملصادر الطبيعية والتعدين.

  

   .تنظيمية واضحة تحكم عمل الهيئة وتحدد عالقتها مع الشركاءشريعات وجود ت 2ق

   التميزوتجذير ثقافة أسسة مل وجود قيادة داعمة  3ق

  4ق
ً
   ورفد الخزينة بالفائض املتأتي من خالل ايرادات الهيئة السنويةقدرة الهيئة على تغطية  نفاقتها ذاتيا

   وجود منطومة رقابة فعالة على كافة القطاعات املنظمة من قبل الهيئة 5ق

 الهيكل التنظيمي

 الســتقرار  6ق
ً
 العمليــاتمــرور الوقــت الكاف علــى اخر تعديــل للهيــكل التنظيمــي حيث كان هذا الوقت كافيا

 الرئيسية في الهيئة

 للخطــة االســتراتيجية للهيئة ومتطلبات االستدامة الحاجة الى دمج وفصل 1ض
ً
 بعض النشاطات تحقيقا

 واملحافظة على البيئة الداخلية

  2ض دعم الهيكل لالنشطة املستقبلية للهيئة كادارة النفط والغاز 7ق

 املوارد البشرية

 نقص الكوادر الفنية املتخصصة 3ض مؤهلة وكفؤةوجود كوادر بشرية  8ق

 وجود اتفاقيات دولية تتيح تدريب وتأهيل موظفي الهيئة ورفدهم باملهارات واملؤهالت العلمية املتخصصة 9ق

 ووجود خطة تدريب سنوية لكافة موظفي الهيئة.

  

   .للمكافآت والحوافزمفعلة وجود أسس  

 الشركاء واملجتمعالخدمات املقدمة والعالقة مع 

باالضافة الى وجود مركز املراقبة والطوارىء،  تلقي الشكاوي واملقترحاتمجهز لخدمة الجمهور و كتب موجود  10ق

 عن افتتاح مركز للتوعية في الهيئة
ً
 ومحطتين رقابتيين في العقبة والرويشد فضال

وبالتالي التأثير على اطالة زمن الخدمة تباطؤ الجهات الشريكة في تبسيط اجراءات الخدمات املشتركة  4ض

 املقدمة من الهيئة

   تفعيل مهام الضابطة العدلية. 11ق

   االهتمام بمتلقي الخدمة وتوفير متطلبات التواصل معه وتلبية احتياجاته وانتهاج سياسة الباب املفتوح 12ق

   املجتمعية.تفعيل دور الهيئة في مجال اإلعالم واملعرفة واملسؤولية  13ق

 البنية التكنولوجية

 و البحث عنها واستخراجها 14ق
ً
   ارشفة الوثائق مما يسهل عملية توثيقها الكترونيا

   نهج إدارة املعرفة ومأسستههيئة تتبنى ال 15ق

وصفحات ة البنية  التحتية الالزمة لألتمتة االلكترونية املنظمة لعمل الهيئالخدمات االلكترونية و  توفر  16ق

 التواصل االجتماعي

  

 البيئة املادية ملبنى الهيئة

 للهيئة 5ض انشاء مركز تدريب اشعاعي نووي اقليمي في مبنى الهيئة  17ق
ً
 عدم تخصيص املبنى الحالي كامال
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 البيئة الخارجية
 التهديدات الرقم الفرص الرقم

 املتغيرات السياسية

 زيادة اعداد الالجئين  1ت السياس ي  في االردناالمن  واالمان واالستقرار   1ف

 املتغيرات االقتصادية

 وانعكاسها على األوضاع املالية في القطاع.  2ت التوجه نحو االصالح االقتصادي في تحقيق معدالت النمو االقتصادي 2ف
ً
 التذبذب في أسعار النفط عامليا

تعتبر جاذبة لجلب املنح واملساعدات التقنية التي وجود بعض االنشطة املعنية باالشعاع واالشعة املؤينة  3ف

 والفنية

 ارتفاع عجز املوازنة والدين العام  3ت

  عمليات الرقابة والتنظيمتعطل بعض مهام و وبالتالي أخر تنفيذ مشاريع استغالل الصخر الزيتي ت 4ت التنويع في استغالل مصادر  الطاقة وادخال الطاقة النووية في خليط الطاقة الكلي  4ف

    

    

 املتغيرات االجتماعية

 املشروع للكهرباءقلة وعي وثقافة املواطنين باالثر املتأتي على االستجرار غير  5ت توجه املجتمع الستغالل الطاقة املتجددة واالستفادة من كافة تطبيقاتها  5ف

    

 املتغيرات البيئية

 عدم التزام بالشروط البيئية  للجهات املرخص لها 6ت تركيب محطات الرصد االشعاعي البيئي في مختلف محافظات اململكة  6ف

   االهتمام بدراسات االثر البيئي كمتطلب اساس ي للمحافظة على البيئة وللقطاعات التي تشرف عليها 7ف

 املتغيرات التكنولوجية

استخدام وسائل التواصل االجتماعي املختلفة لتسويق الهيئة والتغطية االعالمية والتواصل مع الجهات  8ف

 الخارجية

التسارع في التطور التكنولوجي وعدم القدرة على مواكبة هذا التطور واستخدام التكنولوجيا والتقنيات  7ت

 الحديثة

   االستفادة من  مشروع الحكومة االلكترونية واتمتة الخدمات الحكومية  9ف

 املتغيرات التشريعية/القانونية 

عدم صدور قانون الطاقة واملعادن وكافة التشريعات الناظمة لعمل الهيئة في مختلف القطاعات  8ت في القطاع  جاذبة لالستثمار  توفر بيئة تشريعية 10ف

 وباالخص النووي.  
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 تسهم الهيئة في تحقيق األهداف الوطنية التالية:

 

 الحفاظ على االستقرار املالي والنقدي وضبط عجز املوازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل املخاطر .1

 خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات املحلية .2

 للمواطنين والعدالة في توزيعها تحسين مستوى الخدمات املقدمة .3

 

 

 األهداف القطاعية التي تساهم الهيئة في تحقيقها بشكل مباشر

 

 .قطاع الطاقة واملعادنضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في  .1

 االقتصادية له وتحسين كفاءته.وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الطاقة واملعادن الحفاظ على بنية فاعلة لقطاع  .2

 

 

 األهداف اإلستراتيجية:

 واملستثمرين وأي جهات أخرى ذات عالقة.والعاملين في القطاع على أساس التوازن بين مصالح املستهلكين الطاقة واملعادن تنظيم قطاع  .أ

 ئة. تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة املستهلكين واملستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية اإلنسان والبي .ب

 تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة املستهدفة لضمان تحسين  األداء وبأقل التكاليف.  .ج

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة.  .د
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الرب  بين األهداف الوطنية واالهداف االستراتيجية

 
 

ادنوالمعالطاقةقطاعتنظيم
بينالتوازنأساسعلى

المستهلكينمصالح
القطاعفيوالعاملين

جهاتوأيوالمستثمرين
.عالقةذاتأخرى

قابةللرفعالةمنظومةتطوير
القطاععلىوالتفتيش
ثقةوتعزيزلتحسين

ينوالمستثمرالمستهلكين
ايةوحمالتنافسيةوتحقيق
والبيئةاالنسان

ئةرفع كفاءة وفاعلية الهي

تحسين مستوى
الخدمات المقدمة 

للمواطنين 
والعدالة في 
توزيعها

ادنوالمعالطاقةقطاعتنظيم
بينالتوازنأساسعلى

المستهلكينمصالح
القطاعفيوالعاملين

جهاتوأيوالمستثمرين
.عالقةذاتأخرى

ئةالهيوفاعليةكفاءةرفع

ومنهجياتمنظوماتتطوير
كلفةالتأساسعلىالتسعير

نتحسيلضمانالمستهدفة
.التكاليفوبأقلاألداء

قابةللرفعالةمنظومةتطوير
القطاععلىوالتفتيش
ثقةوتعزيزلتحسين

ينوالمستثمرالمستهلكين
ايةوحمالتنافسيةوتحقيق
والبيئةاالنسان

خلق بيئة 
ة استثمارية جاذب

قادرة على جذب 
رؤوس االموال 

االجنبية 
وتشجيع 

االستثمارات 
المحلية

قابةللرفعالةمنظومةتطوير
القطاععلىوالتفتيش
ثقةوتعزيزلتحسين

ينوالمستثمرالمستهلكين
ايةوحمالتنافسيةوتحقيق
والبيئةاالنسان

ئةرفع كفاءة وفاعلية الهي

الحفاظ على 
ي االستقرار المال
والنقدي وضبط
عجز الموازنة 
وبناء نظام مالي
كفؤ وقليل 
المخاطر
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 مديرقات المعنية بالتنفيذاليلية التي تسعل الهيئة لتحقيقها الرب  بين االهداف االستراتيجية واالهداف التشغمصفوفة 
 

 

 

 

 

 
 

تدقيق الكلف والعوائد•

تطوير منظومات ومنهجيات التسعير•

تطوير اليات ومنهجيات العمل لالرتقاء •
بمستوى الخدمات

تعزيز التوعية واالعالم•

بناء القدرة المؤسسية •

تحسين إجراءات العمل•

تعزيز البنية التحتية للهيئة•

تعزيز المسؤولية المجتمعية•

وضع تشريعات ناظمة لقطاع الطاقة •
والمعادن مرنة وجاذبة لالستثمار

تصريح وترخيص العاملين في قطاع•
الطاقة والمعادن

تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش•

تثمار في تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة واالس•
القطاع

ان تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة االنس•
والبيئة

تطوير منظومة فعالة 
للرقابة والتفتيش على 
القطاع لتحسين وتعزيز 

ثقة المستهلكين 
والمستثمرين وتحقيق 

التنافسية وحماية االنسان 
والبيئة

تنظيم قطاع الطاقة 
والمعادن على أساس 
التوازن بين مصالح 

المستهلكين والعاملين في
القطاع والمستثمرين وأي 
جهات أخرى ذات عالقة

تطوير منظومات 
ومنهجيات التسعير على 
أساس التكلفة المستهدفة
لضمان تحسين األداء 

.وبأقل التكاليف

ةرفع كفاءة وفاعلية الهيئ

 مديرية الشؤون القانونية 
 مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة

 مديرية المقالع والمناجم
 مديرية البترول والصخر الزيتي

 مديرية الوقاية االشعاعية 
 مديرية الرقابة االشعاعية الحدودية

 مديرية االمن واالمان النووي
 مديرية المختبرات والرصد االشعاعي

 مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة
 مديرية المقالع والمناجم

 مديرية البترول والصخر الزيتي
 مديرية الوقاية االشعاعية 

 مديرية الرقابة االشعاعية الحدودية
 مديرية االمن واالمان النووي

 مديرية المختبرات والرصد االشعاعي

 مديرية الشؤون القانونية 
 مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة

 مديرية المقالع والمناجم
 البترول والصخر الزيتيمديرية 

 مديرية الوقاية االشعاعية 
 مديرية الرقابة االشعاعية الحدودية

 مديرية االمن واالمان النووي
 مديرية المختبرات والرصد االشعاعي

 وحدة التخطيط وتطوير االداء المؤسسي
 مديرية الشؤون القانونية.

 مديرية االتصال والتعاون الدولي
 مديرية تكنولوجيا المعلومات

 الجودةوحدة ضبط 
 وحدة التفتيش والضبط 

 مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة
 مديرية المقالع والمناجم
 مديرية االدارة والموارد 

 البشرية
 مديرية الشؤون المالية مديرية البترول والصخر الزيتي

 مديرية الوقاية االشعاعية 
 مديرية الرقابة االشعاعية الحدودية

 مديرية االمن واالمان النووي
 مديرية االدارة والموارد البشرية
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 وتأثيرهمالشركاء تحديد مصفوفة                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 ( 1اساس ي )

 تأثير كبير

 مصلحة قليلة

 رضاهم على املحافظة : املطلوب

 ( 2رئيس ي)

 تأثير كبير

 مصلحة كبيرة

 عليهم والتأثير  اشراكهم : املطلوب

 (4تأثير قليل)

 مصلحة قليلة

 ومتابعة رصد : املطلوب

 (3تأثير قليل)

 مصلحة كبيرة

 اطالع على ابقاؤهم املطلوب

  

القوة/التأثير  

 كبير

 قليل
 كبير

 المصلحة/ مقدار االهتمام 
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 مصفوفة تحديد الشركاء

 

 الهدف من الشراكة الجهة

وسيلة  التنسيق  نوع العالقة 
)االتصال 
 والتواصل(

 درجة الشراكة
 (4-1تصاعديا )

 وصف الشريك

 المطاع  لا  ال اا ة 

 خاص ه  ال دو   إابل ا ز  شا ك  ئ س ،  

 

 رئاسة الوزراء

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 

 
تعاميم  مخاطبات، لجان،

وبالغات، تقارير، 
 اجتماعات رسمية

1 
1 

√  

√ 

  

√ 

 

 
 تزويد الهيئة بالسياسات المتعلقة بالقطاع وزارة الطاقة والثروة المعدنية

تشريعية، فنية، تبادل 
 معلومات، 

مخاطبات، هاتف، فاكس، 
 لجان

 اجتماعات رسمية

1 √ 
 

√ 
  

√ 
 

 
 الوطنية الكهرباء شركة

والبيانات والخطط والمشاريع الالزمة لعمل توفير المعلومات 
 الهيئة الرقابي التنظيمي

فنية، تبادل معلومات، 
 تنظيمية

 √ 2 تقارير ، اجتماعات رسمية
 

√ 
  

√ 
 

 

 شركات توزيع الكهرباء

توفير المعلومات والبيانات والخطط والمشاريع الالزمة لعمل 
 الهيئة الرقابي التنظيمي

فنية، تبادل معلومات، 
 تنظيمية

الكتب 
 االجتماعات،الرسمية

 ،التقارير الدورية
 الجوالت التفتيشية

2 √ 

 

√ 

  

 

√ 

 

 شركات توليد الكهرباء

توفير المعلومات والبيانات والخطط والمشاريع الالزمة لعمل 
 الهيئة الرقابي التنظيمي

فنية، تبادل معلومات، 
 تنظيمية

، الكتب الرسمية
 الجتماعاتا

 ،التقارير الدورية
 الجوالت التفتيشية

2 √ 

 

√ 

  

 49شركة توليد كهرباء السمرا و 
% من شركة توليد الكهرباء 
 المركزية مملوك للحكومة

√ 

 
 مؤسسة المواصفات والمقاييس

وضع المواصفات القياسية المتعلقة باألجهزة والمنشآت 
 الكهربائية واالشعاعية والنووية

الكتب الرسمية  فنية 
 واالجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 

 وزارة البيئة

وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب 
 توافرها في المنشآت الكهربائية واالشعاعية والنووية

التنسيق لضمان وقاية البيئة وصحة االنسان من مخاطر 
االشعاع،  وضع الشروط البيئية ومعايير السالمة العامة 

 التعدينوشروط اعادة تأهيل المواقع بعد 

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية 
وااللكترونية اواالجتماعات 
و تقارير دراسات األثر 

 البيئي

3 

√ 

 √ 

  

√ 

 

  √   √ √  4 لجان فنية التنسيق لضمان وقاية صحة االنسان من مخاطر االشعاع مؤسسة الغذاء والدواء 
 

قرار الموازنة وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة  إعداد وا 
المراسالت الرسمية  تشريعية 

 وااللكترونية
3 

 
√ √ 

  
√ 

 

 
 توفير الدعم المالي للمشاريع وزارة التخطيط والتعاون الدولي

المراسالت الرسمية  فنية
 وااللكترونية

3 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 وزارة تطوير القطاع العام

وتقديم المساعدة الفنية في تحسين   الهيكلة والتنظيم اإلداري 
 وتطوير الخدمات

المراسالت الرسمية  فنية وتشريعية
 وااللكترونية  واالجتماعات

3 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 إدارة وتنظيم شؤون الموظفين ديوان الخدمة المدنية

المراسالت الرسمية  فنية وتشريعية
 وااللكترونية  واالجتماعات

3 
 

√ √ 
  

√ 
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 تقديم الدعم الفني الملكيةالجمعية العلمية 

المراسالت الرسمية  فنية
 وااللكترونية  واالجتماعات

3 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 إقرار األنظمة وتقديم االستشارات القانونية ديوان التشريع والرأي

  4 المراسالت الرسمية تشريعية
 

√ √ 
  

√ 
 

 

 دائرة الجمارك األردنية

العالقة بعمل التعاون فيما يخص المعامالت الجمركية ذات 
الهيئة  التزود بكشوفات تصدير المواد الخام ومقارنتها 
بالكشوفات المتوافرة في قطاع التعدين،التأكد من دخول 
اآلليات المتفق عليها لعمليات التعدين استيفاء الرسوم 

 المستحقة للهيئة عن بدل فحص الشاحنات

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية 
لكترونية  واالجتماعات واال

 مذكرة تفاهم

3 

√ 

√ √ 

  

√ 

 

 
 وزارة الداخلية

التعاون في تسهيل عمل الهيئة  التنسيق بخصوص التعامل 
 مع الحموالت المشبوهه في المنافذ الحدودية

المراسالت الرسمية  تشريعية
 واالجتماعات اللجان امنية

3 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 وزارة الصحة

الالزمة لقيام الهيئة بدورها الرقابي الحصول على المعلومات 
 على المؤسسات الطبية ذات العالقة بالعمل االشعاعي

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية 
 واالجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 وزارة الصناعة والتجارة

ترشيد االستهالك في القطاع الصناعي والتجاري  التعاون 
 االستخدامبخصوص المواد ثنائية 

المراسالت الرسمية  فنية، تبادل معلومات،  
 وواالجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 امانة عمان الكبرى 

الحصول على المعلومات الالزمة لقيام الهيئة بدورها الرقابي 
 على المؤسسات ذات العالقة بالعمل

المراسالت الرسمية  فنية، تبادل معلومات،  
 االجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 الطاقة الذرية األردنيةهيئة 

التنسيق في المشاريع الدولية ومشاريع المفاعالت البحثية 
 والطاقة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستنفذ

تشريعية، تنظيمية، 
فنية، تبادل معلومات،  

 تشريعية

المراسالت الرسمية 
 وااللكترونية  واالجتماعات

2 
√ 

 √ 
  

√ 
 

 
 دائرة االراضي والمساحة

الحصول على الموافقات االالزمة لمنح رخص التعدين 
 والتنقيب

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية  
 واالجتماعات

3 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 الحصول على الموافقات االالزمة لمنح رخص التعدين سلطة وادي االردن

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية 
 واالجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 الحصول على الموافقات االالزمة لمنح رخص التعدين

 المساهمة في اختيار مواقع تركيب اجهزة المراقبة االشعاعية

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

 4 المراسالت الرسمية

 

√ √ 

  

√ 

 

 
 االالزمة لمنح رخص التعدينالحصول على الموافقات  دائرة االثار العامة

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

 4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 وزارة المياه والري 

الحصول على الموافقات االالزمة لمنح رخص التعدين  
 والتزود المائي لمشاريع البترول والصخر الزيتي

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

لجان مشتركة، كتب 
 رسمية اجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 الحصول على الموافقات االالزمة لمنح رخص التعدين وزارة الشؤون البلدية

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية 
 واالجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
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 الحصول على الموافقات االالزمة لمنح رخص التعدين الخط الحجازي االردني

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

الرسمية  المراسالت 
 واالجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 وزارة األشغال العامة

اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد،  التعاون في تجهيز البنية 
 التحتية لمحطات المراقبة االشعاعية الحدودية

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية  
 واالجتماعات

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 وتكنولوجيا المعلوماتوزارة االتصاالت 

ربط الهيئة بشبكة الحكومة االمنة  ونشر الخدمات 
 االلكترونية للهيئة على موقع بوابة الحكومة االلكترونية

المراسالت الرسمية  فنية
 وااللكترونية  واالجتماعات

3 
 

√ √ 
  

√ 
 

 

 مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني
خدمة ترخيص ابرمجيات شركة مايكروسوفت وتقديم 

 االشتراك باألنترنت واستضافة الموقع االلكتروني للهيئة

المراسالت الرسمية  فنية،
 وااللكترونية  واالجتماعات

3 

 

√ √ 

  

√ 

 

 
 مكتب االدعاء العام

متابعة القضايا المحولة لهم عن طريق لجان التحقيق او 
 بناء على طلب الهيئة للمخالفين

تبادل معلومات،  
 تشريعية

 4 الرسميةالمراسالت 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 دائرة االحوال المدنية

بررنامج االحوال المدنية الستخراج اسماء االشخاص 
 المدعى عليهم في قضايا الضبط والمخالفين 

 المراسالت الرسمية تبادل معلومات،
 مكرة تفاهم

4 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 وزارة المالية

 متابعة تحصيل االموال االميرية
 االمتياز وعوائد التعدين من شركات

تبادل معلومات،  
 تشريعية

المراسالت الرسمية 
 وااللكترونية  واالجتماعات

3 
 

√ √ 
  

√ 
 

 
 توقيع االتفاقيات الدولية وزارة الخارجية

فنية، تبادل معلومات،  
 تشريعية

 3 المراسالت الرسمية
 

√ √ 
  

√ 
 

 مؤسسات مجتمع مدني

   √ √  4 الرسميةالمراسالت  تبادل معلومات، تعاون  جمعية ادامة 

 مؤسسات مجتمع مدني

   √ √  4 المراسالت الرسمية تبادل معلومات، اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد نقابة المهندسين األردنيين 

 
 نقابة الجيولوجيين األردنيين

 اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد مذكرة تفاهم، لقاءات،
 ورشات عمل

 4 الرسميةالمراسالت  تبادل معلومات،
 

√ √ 
  

   √ √  4 المراسالت الرسمية تبادل معلومات، تعاون  نقابة االطباء 

   √ √  4 المراسالت الرسمية تبادل معلومات،  نقابة اصحاب المقالع والكسارات 

 
 نقابة أطباء األسنان

المساهمة في تفعيل الرقابة االشعاعية على عيادات اطباء 
 االسنان

 4 المراسالت الرسمية تبادل معلومات،
 

√ √ 
  

   √ √  4 المراسالت الرسمية تبادل معلومات، تعاون  النقابة العامة للعاملين بالكهرباء 

 مؤسسات دولية
 

 الدعم الفني والمالي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المراسالت الرسمية  فنية، تبادل معلومات،

وااللكترونية  
 ، الزيارات واالجتماعات

2 
√     √  
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تجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر  
 MEDREGالمتوسط 

 تبادل خبرات
المراسالت الرسمية  فنية، تبادل معلومات،

 وااللكترونية  واالجتماعات
4 

 
√ 

    √ 

 
 تبادل خبرات ERRAمنظمة 

المراسالت الرسمية  فنية، تبادل معلومات،
 وااللكترونية  واالجتماعات

4 
 

√ 
  *  √ 

 
 وزارة الطاقة االمركية

الحصول على أجهزة مراقبة إشعاعية حدودية وقطع غيار  
 عقد دورات تدريبية عقد صيانة

المراسالت الرسمية  فنية، تبادل معلومات،
وااللكترونية  واالجتماعات 

 مذكرة تفاهم

3 
 

√ 
  * √  

 
 وزارة الخارجية الكندية

وقطع غيار الحصول على أجهزة مراقبة إشعاعية حدودية 
 عقد دورات تدريبية

المراسالت الرسمية  فنية، تبادل معلومات،
وااللكترونية  واالجتماعات 

 مذكرة تفاهم

3 
 

√ 
  * √  
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المشاريع 
,  المنتهية 
40.64%

مشاريع تم 
, البدء بها 

37.43%

مشاريع 
,  مستقبلية
17.65%

مشاريع لم 
, تنتهي 
4.28%

2018-2016مشاريع الخطة التنفيذية 

 العدد الوصف الرقم

 77  املشاريع املنتهية 1

 70 مشاريع تم البدء بها  2

 33 مشاريع مستقبلية 3

 7  مشاريع لم تنتهي 4
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 ( درجة أهمية منخفضة...1( درجة أهمية مرتفعة ....)5من التحليل والتي يجب أن تنعكس كمشاريع: )التوصيات 
تنظيم قطاع الطاقة واملعادن على أساس التوازن بين مصالح املستهلكين والعاملين في  الهدف االستراتيجي الرقم

 القطاع واملستثمرين وأي جهات أخرى ذات عالقة.
 

اولوية الهدف  الهدف التشغيلي

1-5 
اثر الهدف 

1-5 

وزن الهدف ) االولوية 

X  )االثر 
 

 25 5 5 وضع تشريعات ناظمة لقطاع الطاقة والمعادن مرنة وجاذبة لالستثمار أ/ا
 

اولوية 

 5-1المشروع

اثر المشروع 

1-5 
)االولوية   وزن المشروع

X  )االثر 

 

  في مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أ/1أ/

  25 5 5 مشروع إصدار قانون الكهرباء 1أ//1أ/

  25 5 5 مشروع تعديل نظام رسوم رخص الكهرباء 2أ//1أ/

  12 4 4 مشروع تعديل تعليمات تكاليف التوصيل 3أ//1أ/

  9 3 3 مشروع تعديل تعليمات مسافات السماح 4أ//1أ/

  9 3 3 مشروع تعديل تعليمات اعتماد العدادات الكهربائية 5أ//1أ/

  25 5 5 مشروع إصدار تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية 6أ//1أ/

  25 5 5 مشروع تعديل تعليمات صافي القياس 7أ//1أ/

  16 4 4 مشروع تعديل تعليمات تكاليف عبور الطاقة الكهربائية 8أ//1أ/

  9 3 3 مشروع تعديل تعليمات سجل مرجع القياس 9أ//1أ/

  16 4 4 مشروع إصدار تعليمات ترخيص األشخاص العاملين في مجال تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة 10أ//1أ/

  1 1 1 مشروع إصدار تعليمات اإلعفاء من الحصول على الترخيص 11أ//1أ/

  4 2 2 الطافيمشروع اعداد تعليمات كود التدقيق  12أ//1أ/

  في مجال العمل اإلشعاعي والنووي ب/1أ/

  25 5 5 مشروع إصدار قانون الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن النووي 1ب//1أ/

  20 5 4 مشروع إصدار سياسة اإللزام 2ب//1أ/

  12 4 3 مشروع إصدار سياسة األمن النووي 3ب//1أ/

  9 3 3 مشروع تعديل نظام رسوم الرخص والتصاريح اإلشعاعية 4ب//1أ/
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  8 2 4 الرسوم المفروضة على إنتاج النفايات المشعةمشروع إعداد نظام  5ب//1أ/

  25 5 5 مشروع تعديل نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل اإلشعاعي 6ب//1أ/

  15 3 5 مشروع تعديل نظام االستخدام اآلمن للطاقة النووية 7ب//1أ/

  6 2 3 ومعالجتهامشروع إعداد نظام إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك  8ب//1أ/

  25 5 5 الرقابة اإلشعاعية على المنافذ الحدوديةاسس مشروع إعداد  9ب//1أ/

  16 4 4 مشروع إعداد نظام أمان وأمن المصادر المشعة 10ب//1أ/

  25 5 5 مشروع إصدار نظام نقل المواد المشعة 11ب//1أ/

  20 5 4 النوويةمشروع إصدار نظام رسوم التصاريح والرخص  12ب//1أ/

  6 2 3 مشروع إصدار تعليمات إجراءات منح تصريح اإلدخال في الخدمة لمحطات الطاقة النووية 13ب//1أ/

  6 2 3 مشروع إصدار تعليمات إجراءات منح رخصة التشغيل لمحطات الطاقة النووية 14ب//1أ/

  3 1 3 لمحطات الطاقة النوويةمشروع إصدار تعليمات منح تصريح اإلخراج من الخدمة  15ب//1أ/

مشروع إصدار تعليمات إجراءات منح تصريح تعديل المباني واألنظمة والمعدات وحدود واشتراطات  16ب//1أ/
التشغيل واإلجراءات واألنظمة الداخلية ذات العالقة لألمان واألمن النووي والوقاية اإلشعاعية 

 والضمانات النووية

4 4 16 
 

إصدار تعليمات تنظيم السجالت ذات العالقة لألمان واألمن النووي والوقاية اإلشعاعية مشروع  17ب//1أ/
 والضمانات النووية في المنشآت والمرافق النووية

3 3 9  

مشروع إصدار تعليمات ترخيص التدريب المتخصص والتأهيل والرخص الشخصية في محطات  18ب//1أ/
 الطاقة النووية

3 2 6  

  6 2 3 إصدار تعليمات الهيكل التشغيلي لمشغلي محطات الطاقة النوويةمشروع  19ب//1أ/

  12 4 3 مشروع إصدار تعليمات الحماية المادية للمنشآت والمرافق واألنشطة النووية 20ب//1أ/

  12 4 3 مشروع إصدار تعليمات أمن المعلومات في المنشآت والمرافق واألنشطة النووية 21ب//1أ/

  12 4 3 مشروع إصدار تعليمات أمن الشبكات والمعلوماتية في المنشآت والمرافق النووية 22ب//1أ/

  12 4 3 مشروع إصدار تعليمات أمن المصادر المشعة 23ب//1أ/

  12 4 3 مشروع إصدار تعليمات نطاق المناطق المحظورة حول المنشآت والمرافق النووية 24ب//1أ/

إجراءات تجديد أو تعليق أو إلغاء الرخص والتصاريح للمنشآت والمرافق  مشروع إصدار تعليمات 25ب//1أ/
 واألنشطة النووية والرخص الشخصية النووية

3 4 12  

  9 3 3 مشروع إصدار تعليمات منهجية ودورية تقييم األمان النووي للمنشآت والمرافق النووية 26ب//1أ/
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  9 3 3 الجودة في المنشآت والمرافق واألنشطة النوويةمشروع إصدار تعليمات نظام إدارة  27ب//1أ/

  12 4 3 ونماذج الترخيص للعمل اإلشعاعي والنووي االسترشاديةمشروع إصدار األدلة  28ب//1أ/

  10 2 5 النووية. األضرار ضد النووية لمدنيةا المسؤوليةقانون  اعداد مشروع 29ب//1أ/

  16 4 4 النووية الطاقة محطة موقع تصريح طلب لدراسة استشارية جهات مع التعاقد 30ب//1أ/

  في مجال قطاع التعدين ج/1أ/

  20 4 5 مشروع إصدار قانون المصادر الطبيعية 1ج//1أ/

  9 3 3 مشروع تعديل نظام رسوم المقالع والتعدين 2ج//1أ/

  4 2 2 مشروع تعديل نظام المقالع 3ج//1أ/

  9 3 3 التعدين يشمل الكفاالت المالية إلعادة التأهيلمشروع تعديل نظام  4ج//1أ/

  4 2 2 مشروع إصدار تعليمات إجراءات الحصول على الرخص والتصاريح الستغالل المصادر الطبيعية 5ج//1أ/

  4 2 2 مشروع إصدار تعليمات المتطلبات الالزمة من المرخص له للتعدين قبل مباشرة العمل دليل المعدنين 6ج//1أ/

  4 2 2 مشروع إصدار تعليمات اعتماد المكاتب الهندسية إلجراء الدراسات الفنية لرخص التنقيب 7ج//1أ/

  4 2 2 مشروع إصدار تعليمات إعداد الدراسات الفنية لرخص التنقيب 8ج//1أ/

اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 

1-5 
اثر الهدف 

1-5 

وزن الهدف ) االولوية 

X  )االثر 
 

 25 5 5 وترخيص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن تصريح 2أ/
 

اولوية  

 5-1المشروع

اثر المشروع 

1-5 
)االولوية   وزن المشروع

X  )االثر 
 

  في مجال قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة أ/2أ/

  16 4 4 مشروع إصدار رخصة نشاط النقل وتشغيل النظام والتزويد بالجملة 1أ//2أ/

  25 5 5 مشروع إصدار رخصة لشركة الزرقاء لتوليد الكهرباء 2أ//2أ/

  16 4 4 مشروع إصدار رخصة لشركة العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي 3أ//2أ/

  4 2 2 مشروع إصدار رخصة لشركة الراجف لتوليد الكهرباء من الرياح 4أ//2أ/

  4 2 2 والثروة المعدنية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح في معانمشروع إصدار رخصة لوزارة الطاقة  5أ//2أ/

مشروع إصدار رخصة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية  6أ//2أ/
 في األزرق

2 2 4  

الكهربائية من الخاليا الشمسية مشروع إصدار رخصة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوليد الطاقة  7أ//2أ/
 في القويرة.

3 3 9  
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مشروع إصدار رخصة لوزارة المياه والري لتوليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية في  8أ//2أ/
 األزرق

1 1 1  

  1 1 1 مشروع إصدار رخصة لشركة مصدر اإلماراتية لتوليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية 9أ//2أ/

  1 1 1 المباشرة العروض من الشمسية الطاقة/االولى المرحلة رخص إصدار مشاريع 10أ//2أ/

  1 1 1 مشاريع إصدار رخص المرحلة الثانية/الطاقة الشمسية من العروض المباشرة 11أ//2أ/

  9 3 3 مشروع إصدار رخصة لشركة السنديان لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي. 12أ//2أ/

مشروع إصدار رخص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة باستخدام نظام العبور و/أو صافي  13أ//2أ/
 القياس.

4 4 16  

  9 3 3 مشروع إصدار التصاريح والرخص العامة والخاصة لممارسة أنشطة شحن المركبات الكهربائية 14أ//2أ/

  4 2 2 أنظمة مصادر الطاقة المتجددةمشروع إصدار رخص لممارسة أنشطة تركيب  15أ//2أ/

مشروع إصدار رخص لممارسة أنشطة إعداد دراسات أثر الربط على النظام الكهربائي من نظم  16أ//2أ/
 مصادر الطاقة المتجددة.

3 3 9  

  16 4 4 الملكية العلمية للجمعية الكهربائية الطاقة مجال في خصةر راإصد مشروع 17/أ/2/أ

  العمل اإلشعاعي والنوويفي مجال  ب/2أ/

  25 5 5 مشروع إصدار تصريح استيراد الوقود النووي للمفاعل البحثي 1ب//2أ/

  25 5 5 مشروع إصدار تصريح تحميل الوقود في قلب المفاعل البحثي 2ب//2أ/

  25 5 5 مشروع إصدار رخصة تشغيل للمفاعل البحثي 3ب//2أ/

  25 5 5  للعاملين في المفاعل البحثيمشروع إصدار الرخص الشخصية  4ب//2أ/

  25 5 5 معالجة النفايات المشعة لمنشاةمشروع إصدار تصريح الموقع  5ب//2أ/

  25 5 5 معالجة النفايات المشعة لمنشاةمشروع إصدار تصريح البناء  6ب//2أ/

  25 5 5 معالجة النفايات المشعة لمنشاةمشروع إصدار رخصة تشغيل  7ب//2أ/

  25 5 5 إصدار تجديد ترخيص المستودع المركزي للنفايات المشعة مشروع 8ب//2أ/

  25 5 5 وترونرالسنك مشروع إصدار تصريح اإلدخال في الخدمة لمسارع 9ب//2أ/

  25 5 5 وترونرالسنك مشروع إصدار رخصة التشغيل لمسارع  10ب//2أ/

  25 5 5 النووية مشروع إصدار تصريح الموقع لمحطات الطاقة 11ب//2أ/

  25 5 5 مشروع إصدار تصريح البناء لمحطة الطاقة النووية 12ب//2أ/
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  25 5 5 مشروع إصدار شهادات الخلو من اإلشعاع 13ب//2أ/

  في مجال قطاع التعدين ج/2أ/

  4 2 2 البس كورس من خالل الكسارات المتنقلة مشروع إصدار تصريح مؤقت لممارسة نشاط إنتاج مادة 1ج//2أ/

  25 5 5 مشروع إعداد رخصة قياسية التفاقية المشاركة في اإلنتاج للبترول والصخر الزيتي والفحم 2ج//2أ/

  4 2 2 مشروع إعداد رخصة قياسية لالتفاقية التنفيذية للمعادن االستراتيجية 3ج//2أ/

  4 2 2 مشروع تحديد المناطق البديلة للمقالع والكسارات 4ج//2أ/

  4 2 2 الرمل الزجاجي مشروع تحديد منطقة بديلة إلنتاج 5ج//2أ/

 

 

 

 

 

تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين  الهدف االستراتيجي الرقم

 وتحقيق التنافسية وحماية اإلنسان والبيئة
 

-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي
5 

  االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1 اثر الهدف

  25 5 5 تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش ب/ا

اولوية 
 5-1المشروع

-1اثر المشروع 
5 

)االولوية   وزن المشروع
X  )االثر 

 

  في مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أ/1ب/

  4 2 2 الكهربائيةمشروع الرقابة على أنشطة شحن المركبات  1أ//1ب/

  1 1 1 مشروع الرقابة على شركات تركيب أنظمة مصادر الطاقة المتجددة 2أ//1ب/

  في مجال العمل اإلشعاعي والنووي ب/1ب/

  16 4 4 مشروع الرقابة على مؤسسات نقل المواد المشعة 1ب//1ب/

  25 5 5 مشروع الرقابة على المفاعل البحثي 2ب//1ب/

  25 5 5 الرقابة على موقع محطات الطاقة النوويةمشروع  3ب//1ب/

  25 5 5 نكروترونمشروع الرقابة على مسارع الس 4ب//1ب/

  25 5 5 مشروع الرقابة على منشأة معالجة النفايات المشعة 5ب//1ب/
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  9 3 3 مشروع الرقابة اإلشعاعية على مختلف العناصر البيئية 6ب//1ب/

  25 5 5 منحة أمريكية /مشروع الرقابة اإلشعاعية على المنافذ الحدودية  7ب//1ب/

  25 5 5 مشروع الرقابة اإلشعاعية على المنافذ الحدودية/ منحة كندية 8ب//1ب/

  25 5 5 حسين الملك جسر /الحدودية المنافذ على الحدودية اإلشعاعية الرقابة 9ب//1ب/

 طالل بن حسين الملك مطار/الحدودية المنافذ على الحدودية اإلشعاعية الرقابة 10ب//1ب/

 العقبة في

5 5 25 
 

  25 5 5 علياء الملكة مطار/الحدودية المنافذ على الحدودية اإلشعاعية الرقابة 11ب//1ب/

  25 5 5 ماركا مطار /الحدودية المنافذ على الحدودية اإلشعاعية الرقابة" 12ب//1ب/

دراسة لحصر المؤسسات اإلشعاعية غير المرخصة لغايات  مشروع إعداد 13ب//1ب/
 ترخيصها.

5 5 25  

  9 3 3 الرادون غازات مستوي على الرقابة مشروع 14ب//1ب/

  25 5 5 المايكرويف بخدمة الحدودية المنافذ مشروع ربط 15ب//1ب/

  في مجال قطاع التعدين ج/1ب/

  16 4 4 والتنقيب واإلنتاج البتروليمشروع الرقابة على أنشطة االستكشاف  1ج//1ب/

  16 4 4 مشروع الرقابة على شركة البترول الوطنية 2ج//1ب/

  16 4 4 مشروع الرقابة على شركة ترانسيورو في منطقة األزرق 3ج//1ب/

  16 4 4 مشروع الرقابة على شركة شل )جوسكو( للصخر الزيتي 4ج//1ب/

  16 4 4 الصخر الزيتي األردني للطاقةمشروع الرقابة على شركة  5ج//1ب/

  16 4 4 مشروع الرقابة على شركة الكرك الدولية للبترول 6ج//1ب/

  16 4 4 مشروع الرقابة على الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي 7ج//1ب/

  16 4 4 العطارات شركة على الرقابة مشروع 8ج//1ب/

الجهات العاملة في قطاع التعدين دون ترخيص مشروع إعداد دراسة لحصر  9ج//1ب/
 لغايات ترخيصها.

3 3 9  

-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 2ب/
5 

  االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف 

 25 5 5 تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة واالستثمار في القطاع
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اولوية  
 5-1المشروع

-1اثر المشروع 
5 

)االولوية   وزن المشروع
X  )االثر 

 

  في مجال قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة أ/2ب/

  9 3 3 مشروع إعداد دراسة لتقييم أداء شركات الكهرباء وتحفيزها 1أ//2ب/

  16 4 4 مشروع جائزة الطاقة 2أ//2ب/

  في مجال العمل اإلشعاعي والنووي ب/2ب/

  0 0 0 حدود العمري/من خالل نظام النافذة الواحدة الرقابة اإلشعاعيةمشروع تعزيز  1ب//2ب/

مشروع بحثي مشترك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسرعة  2ب//2ب/
 وكفاءة تحديد نوع النظائر المشعة في المنافذ الحدودية

5 5 25  

  في مجال قطاع التعدين ج/2ب/

  25 5 5 تصدير الخامات المعدنية ضمن برنامج النافذة الواحدة.مشروع إدراج رخص  1ج//2ب/

  االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 3ب/

  25 5 5 تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة اإلنسان والبيئة

-1اولوية المشروع  
5 

  االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 5-1اثر المشروع 

  في مجال قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة أ/3ب/

مشروع إعداد دراسة لتقييم أثر ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام  1أ//3ب/
 الكهربائي في تخفيض االعتماد على الوقود األحفوري

3 3 9  

  والنوويفي مجال العمل اإلشعاعي  ب/3ب/

  4 2 2 مشروع إعداد دراسة أثر النفايات المشعة الطبية على صحة اإلنسان والبيئة 1ب//3ب/

مشروع مراجعة دراسات تقييم األثر البيئي اإلشعاعي الخاصة بالمشروع  2ب//3ب/
 النووي

5 5 25  

  9 3 3 محليا   المنتجة والفواكه الخضار على اإلشعاعية الرقابة مشروع 3ب//3ب/

  9 3 3 المستوردة المياه على اإلشعاعية الرقابة مشروع 4ب//3ب/

مشروع إعداد دراسة لتحديد النسب اإلشعاعية المسموح بها ومدى تأثيرها  5ب//3ب/
 على صحة اإلنسان والبيئة

3 3 9  

  9 3 3 تطوير وتوسيع شبكة الرصد اإلشعاعي البيئي 6ب//3ب/

  في مجال قطاع التعدين ج/3ب/

مشروع حصر المناجم والمقالع التي تم تأهيلها بيئيا  والتي بحاجة إلعادة  1ج//3ب/
 تأهيل.

3 3 9  
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  تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة املستهدفة لضمان تحسين األداء وبأقل التكاليف الهدف االستراتيجي الرقم

  االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي

 25 5 5 تدقيق الكلف والعوائد ج/ا
 

  االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 5-1اثر المشروع  5-1اولوية المشروع

  في مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أ/1ج/

  12 3 4 مشروع تدقيق حسابات شركات التوزيع 1أ//1ج/

  9 3 3 مشروع دراسة تكاليف التوصيل والربط على النظام الكهربائي 2أ//1ج/

  16 4 4 مشروع دراسة تكاليف عبور الطاقة الكهربائية 3أ//1ج/

مشروع دراسة تكاليف أثر ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام  4أ//1ج/

 الكهربائي

3 3 9  

محطات شحن المركبات الكهربائية على مشروع دراسة تكاليف أثر ربط  5أ//1ج/
 النظام الكهربائي

1 1 1  

  9 3 3 مشروع دراسة سجل مرجع القياس 6أ//1ج/

  9 3 3 العبورمشروع دراسة تكاليف  7أ//1ج/

مشروع تدقيق عوائد وبدل خدمات للهيئة لقطاع الكهرباء والطاقة  8أ//1ج/
 المتجددة

5 5 25  

  اإلشعاعي والنوويفي مجال العمل  ب/1ج/

  20 4 5 مشروع دراسة تكاليف أجور القياسات والفحوصات اإلشعاعية 1ب//1ج/

  في مجال قطاع التعدين ج/1ج/

 في المعدنة الكميات حساب على للتدقيق مساحية خدمات مكاتب تعيين 1ج//1/ج

 المناجم

4 3 12 
 

  12 3 4 التعدين شركات على مالي تدقيق مكاتب تعيين 2ج//1ج/

  9 3 3 مشروع تدقيق عوائد وبدل خدمات للهيئة لقطاع التعدين 3ج//1ج/

  12 3 4 مشروع تدقيق حسابات شركات التعدين 4ج//1/ج

  االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 
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 25 5 5 تطوير منظومات ومنهجيات التسعير 2ج/
 

  االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 5-1اثر المشروع  5-1المشروعاولوية  

  في مجال قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة أ/2ج/

  25 5 5 دراسة المستشار()المرحلة الثانية /مشروع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية 1أ//2ج/

  25 5 5 المركبات الكهربائيةمشروع تحديد التعرفة الكهربائية ألنشطة شحن  2أ//2ج/

مشروع تحديد بدل الخدمات المقدّمة من قبل الهيئة في قطاع الطاقة  3أ//2ج/
 الكهربائية والطاقة المتجددة

1 1 1  

  في مجال العمل اإلشعاعي والنووي ب/2ج/

  في مجال قطاع التعدين ج/2ج/

  9 3 5 الهيئة في قطاع التعدينمشروع تحديد بدل الخدمات المقدّمة من قبل  1ج//2ج/
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 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة الهدف االستراتيجي لرقم

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي

 1د/
 

 25 5 5 تطوير آليات ومنهجيات العمل لالرتقاء بمستوى الخدمات

 االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 5-1المشروع  اثر 5-1اولوية المشروع

 16 4 4 مشروع مركز كفاءة الطاقة في الهيئة 1/1د/

 16 4 4 مشروع تطوير مركز المراقبة والطوارئ 1/2د/

 25 5 5 مشروع تطبيق دليل الجودة 1/3د/

 25 5 5 االهتزازات متنقل جهاز قياسمشروع شراء  1/4د/

 25 5 5 طاقي لمبنى الهيئة تدقيق عملمشروع  1/5د/

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 

    تعزيز التوعية واإلعالم 2د/

-1اولوية المشروع 
5 

-1اثر المشروع 
5 

)االولوية   وزن المشروع
X  )االثر 

 16 4 4 المشروعمشروع إعداد الخطة اإلعالمية لالستجرار غير  2/1د/

 25 5 5 مشروع إعداد دراسة مدى رضا متلقي الخدمة 2/2د/

 25 5 5 توعية المستهلكين الخطة اإلعالمية الشاملة 2/3د/

-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 
5 

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف 

    بناء القدرة المؤسسية 3د/

اولوية المشروع 
1-5 

المشروع  اثر
1-5 

)االولوية   وزن المشروع
X  )االثر 

 25 5 5 مشروع إعداد دراسة مدى رضا موظفي الهيئة 3/1د/

 16 4 4 مشروع تطوير الخطة التدريبية وإعداد دراسة األثر العائد على التدريب 3/2د/

 25 5 5 المرحلة األولى/مشروع إنشاء برنامج ماجستير في الوقاية اإلشعاعية 3/3د/

 25 5 5 المرحلة الثانية/اإلشعاعية الوقاية في ماجستير برنامج إنشاء مشروع 3/4د/

 20 4 5 موظفي الهيئة على قضايا المتعلقة بالضابطة العدليةمشروع تدريب  3/5د/
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    الوظائف وتصنيف وصف بطاقة تطوير 3/6د/

 20 4 5 والنوويةمشروع تدريب المستجيبين األولين للطوارئ اإلشعاعية  3/7د/

 25 5 5 بناء القدرات 3/8د/

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 

    تحسين إجراءات العمل 4د/

-1اولوية المشروع 
5 

 االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 5-1اثر المشروع 

تقييمية مع مؤسسات تنظيم ورقابة لقطاعات أخرى داخل مشروع إعداد دراسة مقارنة  4/1د/
 المملكة

5 5 25 

 25 5 5 مشروع إعداد خطة إلدارة المخاطر في الهيئة 4/2د/

 25 5 5 تطوير دليل العمليات واإلجراءات في الهيئة 4/3د/

 25 5 5 تطوير دليل الخدمات في الهيئة 4/4د/

 20 5 4 دراسات واستشارات متخصصة /ترجمة 4/5د/

 9 3 3 دراسات واستشارات متخصصة /تعيين مستشار 4/6د/

 الهيئة في المخاطر إلدارة خطة تنفيذ مشروع 4/7د/
 

5 5 25 

 25 5 5 المعلومة على الحصول حق 4/8د/

 25 5 5 الهيئة في االجراءات هندسة اعادة 4/9د/

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 

 25 5 5 تعزيز البنية التحتية للهيئة 5د/

-1اولوية المشروع 
5 

 (االثر Xاالولوية ) المشروعوزن  5-1اثر المشروع 

 25 5 5 نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة بناءمشروع  5/1د/

 4 2 2 مشروع تطوير برمجيات الحماية 5/2د/

 4 2 2 وتطوير الشبكة Switchesمشروع تحديث أجهزة شبكة الحاسوب  5/3د/

 25 5 5 حساب الكميات المعدنة أتمتهمشروع  5/4د/

 25 5 5 الهيئة مديريات وخدمات انشطة اتمتة مشروع 5/5د/
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 25 5 5 مشروع تطوير الخدمات اإللكترونية 5/6د/

 16 4 4 مشروع أرشفة الوثائق 5/7د/

 6 2 3 إدارة األصول المعرفية إلكترونيا  مشروع  5/8د/

 9 3 3 مشروع إنشاء مدرج للهيئة 5/9د/

 9 3 3 رادونالمشروع إنشاء مختبر قياسات غاز  5/10د/

 25 5 5 مشروع إنشاء مركز تدريب إقليمي 5/11د/

 25 5 5 مشروع تطوير أجهزة ومعدات السالمة العامة 5/12د/

 25 5 5 شمسية لمبنى الهيئةمشروع تركيب خاليا  5/13د/

 20 4 5 مشروع تجهيز فريق الهيئة لالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية 5/14د/

 25 5 5 مشروع استحداث ثالثة مكاتب للهيئة في محافظات )إربد، والكرك، والعقبة( 5/15د/

 25 5 5 النووية اإللكترونيات مختبر مشروع تجهيز 5/16د/

 25 5 5 الثانية المرحلة/e-fawateerkom مع االلكترونية الخدمات ربط 5/17د/

 25 5 5 المرحلة الثانية /النووية اإللكترونيات مختبر مشروع تجهيز 5/18د/

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 

 25 5 5 تعزيز المسؤولية المجتمعية 6د/

-1اولوية المشروع 
5 

 االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 5-1اثر المشروع 

 25 5 5 المرحلة الثانية/مشروع سلسلة مبادرات صناع األمل 6/1د/

 4 2 2 السياحة الجيولوجية 6/2د/

 9 3 3 أصدقاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 6/3د/

      

 

 

 

 


