هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
الخطة االستراتيجية 2022 – 2020
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صاحب الجاللة الهاشمية امللك عبد هللا الثاني بن الحسين املعظم حفظه هللا ورعاه
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صاحب السمو امللكي االميرالحسين بن عبد هللا الثاني ولي العهد املعظم
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من أقوال صاحب اجلالةل املكل عبد هللا الثاين بن احلسني املعظم
"فلننهض لبناء و اقع جديد يضاعف النمو ،ويخلق آالف الفرص لكل أردني طامح ،ملن يعمل ويثابر ،ملن يتحلى
باألمل ،ملن ال يضع لطموحه سقفا ،ملن يحقق الكثير من القليل ،وال يتوقع إنجازا بال عمل ،فنهضتنا ال مكان فيها
ملن يستسلم للتشاؤم والسوداوية".
خطاب العرش السامي في الدورة الرابعة ملجلس األمة الثامن عشر 10تشرين الثاني 2019

"يعمل األردن بشكل نشط على دعم نمو الفرص ،فاإلصالحات مستمرة في جميع املجاالت لدعم وتعزيز بيئة
مشجعة ومحفزة لألعمال ،وسنستمر في دعم املشاريع املختلفة من الشركات الناشئة وحتى الشركات العاملية التي
اتخذت من األردن مقرا لها".
خطاب جاللة امللك في افتتاح املنتدى االقتصادي العالمي  6نيسان 2019

" لقد تحمل األردن عبر السنوات املاضية ما تنوء عن حمله أكبر و أقوى الدول ،وإن الظرف االقتصادي الصعب
ّ
الذي نمر به ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة تراكم ظروف ضاغطة ،جلها خارجية وبفعل غياب االستقرار في
اإلقليم ،وتتركز في ارتفاع فاتورة الطاقة إثر انقطاع الغاز املصري ،والتراجع الحاد في صادراتنا بسبب إغالق حدود
بعض الدول املجاورة إثر التحديات األمنية التي تواجهها ،والكلفة املالية للجهود األمنية الضرورية لحماية كل شبر
من تراب الوطن".
كتاب التكليف السامي لحكومة د .عمرالرزاز في  5حزيران 2018
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كلمة رئيس مجلس المفوضين  /الرئيس التنفيذي
انطالقا من أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي تم وضع خطة استراتيجية وبرنامج تنفيذي لألعوام
 2022-2020مسترشدة بالرؤية والرسالة والقيم الجوهرية للهيئة وحددت غايات وأهداف الهيئة والوسائل
التي ستتبعها للوصول لألهداف المنشودة ،وحددت كذلك كيفية التعامل مع بيئتها الداخلية والخارجية بما
يمكنها من إدارة الفرص والمخاطر المحيطة بها ،واتخاذ الق اررات الالزمة والمناسبة للوصول ألفضل النتائج،

وبما يراعي توجهاتها نحو التكامل والشمولية لتنفيذ متطلبات المبادرات الملكية والرؤية االقتصادية

واالجتماعية  2025وخطة تحفيز النمـو االقتصادي األردني  ،2022-2018واستراتيجية قطاع الطاقة

 2030-2020وكذلك استرشدت باألوراق النقاشية السبع لجاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم.
وقد ُب ِنَيت الخطة االستراتيجية للمساهمة في خمسة اهداف وطنية على النحو التالي  :تحسين مستوى
الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها ،وخلق بيئة استثمارية
جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات
المحلية ،والحفاظ على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز

المخاطر ،وتحقيق معدالت نمو مستدام لضمان مستوى معيشة جيد

عطوفة الرئيس التنفيذي المهندس فاروق
الحياري

الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل
لجميع المواطنين ،وبناء جيل قادر

على األبداع واالبتكار ذو انتاجية مرتفعة ،وبما يحقق رؤية ورسالة الهيئة في تطبيق وتنفيذ الدور الرقابي التنظيمي وأكدت على ذلك من خالل قيمها
الجوهرية في االداء والعمل ،وجاء تحليل بيئتها الداخلية لتوظيفها بشكل يخدم تحقيق االهداف بكفاءة وفاعلية .اما تحليل بيئتها الخارجية فقد استشهد
بالفرص المتوفرة للهيئة وامكانية استثمارها في مشاريع تنفيذية من شأنها تعزيز دور الهيئة الرقابي والتنظيمي وزيادة فرص التحسين وتعزيز نقاط

القوة ،أخذه بعين االعتبار الـتهديدات المـحيطة بالبيـئة الخارجية وكيفية معالجتها بطريقة فاعلة وناجعة والحد ما امـكن من تأثيراتها السلبية على
كفاءة وفاعلية العمل والحد من الــمخاطر الــتي يمكن أن تتعرض لها أعمال وخدمات الهيئة .وتظهر أهم مالمح الخطة االستراتيجية من خالل تضمينها
خطة تنفيذية لعدة مشاريع متنوعة يتم قياس اداءها بمؤشرات قياس فاعلة ودالة تشمل إعداد وتطبيق سياسات وتشريعات فعالة تؤمن أعلى مستوى

من الكفاءة في مجاالت تطوير االجراءات االدارية والفنية والتنظيمية والرقابية ،والتي تعمل الهيئة على تنفيذها لتحقيق اهدافها االستراتيجية لتنظيم

قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات عالقة ،وتطوير منظومة

فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية اإلنسان والبيئة ،باإلضافة الى تطوير

منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة المستهدفة لضمان تحسين األداء وبأقل التكاليف ،فضالً عن رفع كفاءة وفاعلية الهيئة لتقوم بالدور
المناط بها على اكمل وجه لتحقيق التكامل في توفير قطاع الطاقة ومعادن يخدم جميع فئات وقطاعات المجتمع بتعرفة عادلة ،إلى جانب تحقيق اعلى
المستويات من الخدمة والتزود اآلمن ،ونشر الوعي بأهمية ترشيد الطاقة ،وتزويد الهيئة بالكوادر المؤهلة ،وضمان تحقيق التخطيط المؤسسي الشامل

والمتكامل للهيئة.

في الختام فإني وبكل االعتزاز والتقدير ،أتقدم من الزميالت والزمالء مجلس المفوضين وكافة موظفي الهيئة بالشكر واالمتنان على جهودهم الطيبة
التي يبذلونها بروح الفريق الواحد وبكل كفاءة واقتدار ،مؤكداً على ان السير بهذه الخطة سيحقق االهداف المرجوة ويرتقي بمهام الهيئة وفق أحدث
الممارسات والمعايير الدولية ،مما سيمكننا من االسهام الفاعل في تحقيق مفهوم التنمية الشاملة المستدامة تنفيذاً لألهداف الوطنية لهذا البلد
الطيب الغالي ،مقتدين على الدوام بصاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاة.

رئيس مجلس المفوضين  /الرئيس التنفيذي
المهندس فاروق الحياري
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 نبذة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
تتمتع الهيئةع بشخصعة لعتباريع ذلتالسعتالل مععاه
أهععفلايا ولهقةععا بجمةع

هتحالئع

ولدلريا وهيعا بيع

لهتصعاااتالهالان نةع ابمععا اع

لهصعة تملععاالومع ل لهمنال هع لهلزمع

ذهععا لبع لا لهعال ع د وتعاتباالهيئةع ابعاوةراله ع ز لر ا

ويمثلاروةرامجلرالهمة ضئن/لهاوةرالهتنةئ يالهيئة اهفىالهغئا .ا

 اهداف ومهام وصالحيات الهيئة
أ -تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
-1

تنظع ععة الهالطع ععا اعلع ععواأسع ععاصالهت ع ع لزيابع ععئنامصع ععاههالهملع ععتيل ئناولهمع ععا

-2

رعاي ع ع ع امصع ع ععاههالهملع ع ععتيل ئناه ع ع عايط الهت ع ع ع لمي ابشع ع ععاويات ويع ع ععفالهخفم ع ع ع الهمعتمع ع ععف امع ع ععنالهيئة ع ع ع الهصع ع ععادر ا

-3

لهحة ع ععا اعل ع ععوابنةع ع ع اااعلع ع ع اهلالط ع ععا اوتط ياه ع ععاابم ع ععاايل ع ععي ااع ع ع اتع يع ع ع الهج ع ععفوىال قتص ع ععادي اه ع ععهاوتحل ع ععئنا

وأياجياتاأ اىاذلتاعلق .
عنالهما

كةا ته.

-4

اولهمصع ععا اهي ع ع اولهملع ععتثماينا

اههاولهمصا اهه.

ضمايات ائاا فماتاآمن اوملتالا اودلوم اوذلتاج د اعاهة اا الهالطا .

-5

ض ع ع ععماياتع ع ع ع ائااه ع ع ععاوياومتطلب ع ع ععاتالهل ع ع ععلم الهعامع ع ع ع اولهعم ع ع ععلاعل ع ع ععوا مايع ع ع ع اله ئةع ع ع ع او ع ع ععح ال نل ع ع ععايا

-6

اهي ع ع ع ا هعع ععوالهمل ع ععتيل ئنابص ع ع ع ر ا ا ة ع ع ع اوذلتاس ع ع ع ي ا

وممتل اتهاواالاًاو كا الهتشايعاتاذلتالهعلق ابتنظة الهالطا .

جئف .

-7

ض ع ععمايات ع ع ع ائاالهخعع ععفماتالهمطل ل ع ع ع امعع ععنالهمع ع ععا

ل هفلفالهالطاعة اله لرد اا الهتشايعاتالهالطاعة اذلتالهعلق ابعملالهيئة  .ا

ب -تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التالية:
-1

منهالهتصايهاولها ص اهلشخ

-2

لهتحالع ع ع ع ام ع ع ععنالهتع ع ع ع ل الهمص ع ع ععا اه ع ع ععهاولهم ع ع ععا

لهالطا .

-3

الهعاملاا الهالطا .

لهاقابع ع ع اعلعع ععوالهمص ع ععا اهعع ععهاولهم ع ععا

اه ع ع ععهابتط ئع ع ع ع اأ ك ع ع ععا الهتشع ع ع عايعاتاذلتالهعلقع ع ع ع ابتنظ ع ع ععة ا

اهعع ععهاه عع ععماياتالئ ع ععفهماابأ ك ع ععا الهتشع ع عايعاتاذلتالهعلق ع ع ع ابتنظعع ععة ا

لهالط ع ععا اولهتصع ع عايهاولها صع ع ع الهممن ع ع ع اويامنيم ع ععااوهي ع ععااهيع ع ع الهغايع ع ع الج ع ع لا الهتةت ع ععة اعل ع ععواأيامنش ع ععأ الواأيا

جي اأ اى.
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-4

لهمشع ع ععار اا ع ع ع اوض ع ع ع الهم ل ع ع ععةاتالهقةاسع ع ععة الوالهال لعع ع ععفالهةنة ع ع ع الهمتعلال ع ع ع ابع ع ععاوجي اولهمنش ع ع ع تاولهم ع ع ع لدا

-5

لهمشع ععار ام ع ع الهجيع ععاتالهمعنة ع ع اا ع ع اوض ع ع الهمتطلبع ععاتالهلزم ع ع اهتنةئ ع ع الهشع ععاوياله ئةة ع ع اله لج ع ع ات لااهع ععاا

-6

بنا انظا امت املاهلمعل ماتاا امجا الهالطا .

لهمتعلال اباهالطا اباهتشاورام الهجياتالهمعنة ا

فلرهاامنامؤسل الهم ل ةاتاولهمالايةر.

ا امنش تالهالطا اومالاالهاواالاًاهلتشايعاتالهناا .

-7

أيامي ع ععا الوا ع ععل ةاتاأ ع ععاىاتتعلع ع ع ابأعم ع ععا الهيئةع ع ع اواالع ع عاًاو ك ع ععا الهتشع ع عايعاتاذلتالهعلقع ع ع ابتنظ ع ععة ا

لهالطا .

 السياسات العامة والتشريعات التي تنظم عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 قان ياهئة اتنظة اقطا الهطاق اولهمعاديارق ا()8اهلن ا.2017
 قان ياله يالا الهعا الهمؤقتارق ا()64اهلن ا2002اوتعفيلته.

 قان يالهطاق الهمتجفد اوتاهئفالهطاق اوتعفيلتهارق ا()33اهلن ا.2014
 قان ياله قاي ال هعاعة اول ماياول منالهن ويارق ا()43اهلن ا.2007
 قان ياتنظة اهؤويالهمصادرالهط ةعة ارق ا()19اهلن ا.2018
 قان يالهمشتالاتاله تاوهة ا()11اهلن ا.2018

 قان يالعاد اهةكل امؤسلاتاودولواا ك مة ارق ا()17اهلن ا.2014

 قان يالهمصادق اعلوالتةاقة اائئناابشأيالهملؤوهة الهمفنة اعنالوضالرالهن وي .

 ق ع ع ع ع لنئنالهمصعع ع ععادق اعلع ع ع ععوالتةاقةعع ع ععاتالهمشع ع ع ععار اا ع ع ع ع ال نتعع ع ععا اولتةاقة ع ع ععاتال متةع ع ع ععازالهخا ع ع ع ع ابع ع ع ععاه تاو ا
ولهصخااله يت .

 لهلةاس الهعام اهألمايالهخا

اباستخفلماتالهطاق الهن وي اوله قاي ال هعاعة .

 لهلةاس اله طنة اا ا دلر اله ق دالهن ويالهملتيلااولهنةاياتالهمشع .ا
 لستالتةجة اتحالئ اأمنالهت وداباهطاق اهلةتا ا.2025-2015

 ل نظم اولهتعلةماتالهصادر ابم ج الهال لنئنالهمشارالهئيااأعل .
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 القطاعات التي تنظمها الهيئة
تع ععنظ الهيئة ع ع اقطع ععا الهطاق ع ع اولهمعع ععادياو مع ععااعااع ععهاقع ععان ياهئة ع ع اتنظع ععة اقطع ععا الهطاق ع ع اولهمعع ععاديارق ع ع ا()8اهلع ععن ا

2017اوهع ع ع اقط ع ععا الهطاقع ع ع اولهمص ع ععادرالهط ةعع ع ع اولهمع ع ععادياولهعم ع ععلال ه ع عععاع اولهنع ع ع ويااع ع ع الهممل ع ع ع ابم ع ععاااع ع ع ا
ذه ع ع ععااله ت ع ع ععاو اولهمش ع ع ععتالاتاله تاوهةع ع ع ع اولهص ع ع ععخااله يتع ع ع ع اولهةحع ع ع ع اولهغ ع ع ععازالهط ةعع ع ع ع اولهغ ع ع ععازالهط ةعع ع ع ع الهمل ع ع ععا ا
وله قع ع ع ع دالهحئع ع ع ع ي اونش ع ع ععاطاتات هئ ع ع ععفاونال ع ع ععلاوت زيع ع ع ع اوت وي ع ع ععفالهطاقع ع ع ع اله يالاوةع ع ع ع اولهطاقع ع ع ع الهمتج ع ع ععفد اوله قايع ع ع ع ا

ل هعاعة اول ماياول منالهن وي .ا

 الموارد المالية للهيئة
واالاًاو كا الهتشايعاتالهناظم ااإيالهم لردالهماهة اهيئة اتنظة اقطا الهطاق اولهمعادياتتأهفامماايل  :ا
أ-لهمباهغالهت اتخص

اهيااا الهم لزن الهعام  .ا

ب-لهع لوفالهت اتتأتواهياامنارس الها

اولهتصاريهاوتجفيفها .ا

-بف الهخفماتالهت اتالفمياالهيئة  .ا

د-لهملع ععاعفلتاولهيبع ععاتاولهت اعع ععاتاولهمع ععنهاه ع عايط ام لاال ع ع امجل ع ععراله ع ع ز لر اعلئيع ععاا ذلاكانع ععتامع ععنامصع ععفراغئ ع ععاا
أردن  .ا

ه -صئل الهغالماتالهت اتةاضياالهيئة ابم ج الهتشايعاتاذلتالهعلق ابتنظة الهالطا .
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 الهيكل التنظيمي
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 كتب التكليف السامية والرؤية االقتصادية لقطاع الطاقة والمعادن:
اوالً :أبرز بنود كتب التكليف السامية للحكومة فيما يتعلق بقطاع الطاقة والمعادن
 تط يااوتن ي امصادرالهطاق الهمحلة لهتاللئفي اولهمتجفد اولستغلهيا.

 تيئة الهةاصاهلالطا الهخاصاوتشجةعهاهلستثماراا امشاري اله نوالهتحتة اهالطا الهطاق .
 ل ستمالراا اتحلئناملت ىالهخفماتالهمالفم اهلم لطنام الوه ي الهعملالهمئفلن .
 لستحفلثالهةاتاجفيف اهت جةهالهفع اهملتحقةهابماايال يالهطبال اله سطو.
 تنةئ ابالمجالهتاهئفاا ال ستيلك.

 تع ي ع ع ال سع ععتةاد امع ععنالهطاق ع ع الهن وي ع ع اهألغ ع ع لا
له يالاوة .

الهلع ععلمة اولغ ع ع لا

الهطاق ع ع اله فيل ع ع اا ع ع ات هئع ععفالهطاق ع ع ا

ثانيا ً  :الرؤية االقتصادية واالجتماعية 2025
 تحالئ المنالهت وداباهطاق .
 تن ي امصادراولهكا الهطاق .

 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 وياولج لا لتالهتةتة .

 وقايع ع ع اله ئةع ع ع اولهص ع ععح الهعامع ع ع ام ع ععنال ط ع ععارالهتلع ع ع ثاولهتع ع ععا اهإله ع عععاعاتالهمؤينع ع ع اولهتحالع ع ع ام ع ععنا
ت لااامتطلباتاله قاي الهعام .

 ص ع ععااومالقبع ع ع اجمةع ع ع الهمع ع ع لدالهن ويع ع ع اواال ع ععااهلتةاقة ع ععاتالهفوهةع ع ع اذلتالهعلقع ع ع الهتع ع ع ات ع ع ع يالهممل ع ع ع ا
طااااائيا.

 صااومالقب اجمة امصادرال هع اا ا اا الهممارساتال هعاعة .

مالقب ا ا تال تجاراغئاالهمشاو اباهم لدالهن وي اولهم لدالهمشع اوله شفاعنيا.
 ا
 من اد

الي ام لدامل ث الهعاعةاًاتتجاوزالهحفودالهملم ابيااا الهب او الهملت رد .

 ضباالج لا لتالستئالداوتصفياالهم لداثناوة ال ستخفل اولهمتعلال ابعملالهيئة .

 د لرس ع ع الهح ع ع لدثال هع عععاعة اولهن وي ع ع اولهتل ع ع ثال هع عععاع اله ئة ع ع الهناجم ع ع اعع ععنالهتلع ععابال هع عععاع ا
وتالص السبابياا تخاذال ج لا لتالهلزم اهمن ا فوثامثلاه الهح لدثا

 زياد ا ةا الستخفل الهطاق اا ا اا الهالطاعات.
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الاً.

 تعظة الهقةم الهم اا ا ستغل الهخاماتالهمعفنة الهمت اا .
 تط يااتعاا ا يالاوة اجاذب اهمشاري الهطاق الهمتجفد .

 تط ياالهتعاا اله يالاوة اهتمكئنالهالطا اله يالاو امنالهعملاعلوالسراتجاري .
 زياد النتشارالستخفل الهلخاناتالهشملة .

 ل س ع ع ععتمالرااع ع ع ع اتطع ع ع ع ياامش ع ع ععاري ات هئ ع ع ععفاله يال ع ع ععا الهخ ع ع ععاصاباس ع ع ععتخفل الهطاقع ع ع ع الهشمل ع ع ععة اوطاقع ع ع ع ا
لهايا .

 تع ي اسلم الهنظا اله يالاو اورا الهت لاقة اول عتمادي اهلنظا .
 تنةئ امشاري الهت هئفاله يالاو امنا ل الهالطا الهخاص.

 تخفةضالهةاقفاا الهنظا اله يالاو اهئ لك اأا لالهممارساتالهعاهمة .
 تشجة امشاري اولج لا لتاتاهئفالستيلكالهطاق .

 لهت س اا انشايال ست شافاولهتنالئ اعنالهخاماتالهمعفنة .
 ت سة اقاعف ال ستثماراا اقطا الهتعفين.
 ل س ع ع لا اا ع ع اتنةئ ع ع امشع ععاو الهممع ععاال
لهطاق الهمتجفد .

ع ععااه يع ععاد اقع ععفر الهشع ععبك اله يالاوة ع ع اعلع ععوالسع ععتةعابامشع ععاري ا

 لنشا انظا الهمعل ماتاله طن اهلطاق اولهمعادياوله قاي ال هعاعة اول ماياول منالهن وي.
ثالثاً :خطة تحفيز النمـو االقتصادي األردني 2022-2018



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
بالمجا ةا الهطاق اووا اأا لالهممارساتالهعاهمة .


تط يااولستخفل امصادرالهطاق الهمحلة الهتاللئفي اولهمتجفد اولهصخااله يت اولهتنالئ اعنالهنةااولهغاز.



تع ي ا ةظاو ةا الستخفل الهطاق اا ا اا الهالطاعات.



تع ي ا ج لا لتاولالمجا ةا الهطاق اولهطاق الهمتجفد اا ا اا الهالطاعات.



تط يااولستخفل امصادرالهطاق الهمحلة الهتاللئفي اولهمتجفد اولهصخااله يت اولهتنالئ اعنالهنةااولهغاز.



زياد الهالفر ال ستةعابة اهلشبك اله يالاوة .



لهلع الهفلو اه ياد الهطل اله ل امن ا ل ااته اأس لق اسلعة او فمة اجفيف اوتع ي الهالاو امنيا اوزياد ا

ل ستثمارلتالهمعتمف اعلوات ن ه جةاالهمعل ماتاول ستثمارلتاا امجا الهطاق الهمتجفد .
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لهلع الهفلو اهتخفةفات اهةفال نتا اا ال رديامنا ل ازياد ال نتاجة اورا اس ي الهعاملئنا ةه اوزياد ا



لستخفل ال تصا تاوت ن ه جةاالهمعل ماتاهت ن امشاري اريادي اا اقطاعاتامختلة امنياالهطاق .

ماون اسةاس الهعمل اوتخفةضا لفالهطاق .


تعظة ال ستةاد امنال بت اراول بفل اا امجا تامحفد امنياالهطاق .



ل ستخفل الومثلاهمصادرالهطاق اا اقطا الهمةا  .ا

 استراتيجية قطاع الطاقة 2030-2020
أوالً :المحاور األساسية الستراتيجية قطاع الطاقة 2030-2020


أمنالهت وداباهطاق .



ت لاايهالهطاق ابأسعارامال ه او ةضا لة الهطاق .ا



ل ستفلم .

 زياد ال عتماداعلوالهمصادرالهمحلة .

ثانياً :البرامج ضمن الخطة التنفيذية الستراتيجية قطاع الطاقة 2030-2020
 في مجال الطاقة الكهربائية:

تن ي امصادرات هئفالهطاق اله يالاوة .ااااا



تع ي اسلم الهنظا اله يالاو اورا الهت لااي اول عتمادي اهلنظا .اااااا



لستفلم اله ض الهماه اهالطا اله يالا .ا



تن ي امصادرالهنةاالهخا ا

 في مجال النفط:

تحلئنالدل اقطا الهمشتالاتالهنةطة

 في مجال الغاز:

تن ي امصادرالهغازالهط ةع اا



تشجة الستخفل الهغازالهط ةع اوتن ي الستخفلماتهاا امختلفالهالطاعات



تاهئفاوتحلئنا ةا الستخفل الهطاق اا الهالطاعاتالهمختلة ابيففاتخفةضالستيلكالهطاق ابنلب ا()...امنا

 -في مجال كفاءة وترشيد استهالك الطاقة:

مت ساال ستيلكاا اعا ا2018ابحل اعا ا.2030
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 الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية للهيئة:
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 األهداف الوطنية التي تساهم الهيئة في تحقيقها:
 .1تحلئناملت ىالهخفماتالهمالفم اهلم لطنئناولهعفله اا ات زيعيا.

 .2ل ابئة الستثماري اجاذب اقادر اعلواج بارؤوصال م ل ال جن ة اوتشجة ال ستثمارلتالهمحلة .

 .3لهحةا اعلوال ستالالرالهماه اولهنالفياوضبااعج الهم لزن اولنا انظا اماه ا ةؤاوقلئلالهمخاطا.
 .4تحالئ امعف تانم املتفل اه ماياملت ىامعةش اجئفاهجمة الهم لطنئن.
 .5بنا اجئلاقادراعلوالوبفل اول بت اراذوالنتاجة اماتةع .

 األهداف القطاعية
 .1تن ي امصادرالهطاق اوأهكاهيا.

 .2زياد املاهم امصادرالهطاق الهمحلة اا ا لةاالهطاق اله ل .
 .3زياد ا ةا الستخفل الهطاق اا ا اا الهالطاعات.
 .4ةضا لة الهطاق اعلوال قتصاداله طن .

 .5تط ياامنظ م اقطا الهطاق اا ال ردياهجعلهاما لًالقلةمةاًاهتباد الهطاق ابكاا اأهكاهيا.

 األهداف االستراتيجية
 .1تنظ ع ععة اقطعع ععا الهطاقع ع ع اولهمعع ع ععادياعلع ع ععواأس ع ععاصالهت ع ع ع لزياب ع ععئنامصع ع ععاههالهملع ع ععتيل ئناولهع ع ععاملئناا ع ع ع الهالطع ع ععا ا
ولهملتثمايناوأياجياتاأ اىاذلتاعلق .

 .2تط ع ع ع ياامنظ م ع ع ع ااعاه ع ع ع اهلاقاب ع ع ع اولهتةتع ع ععة اعلع ع ععوالهالطع ع ععا اهتحلع ع ععئناوتع ي ع ع ع اثال ع ع ع الهملع ع ععتيل ئناولهملع ع ععتثماينا
وتحالئ الهتناالة او ماي ال نلاياوله ئة .ا

 .3تط ع ع ع ياامنظ مع ع ععاتاومنيجةع ع ععاتالهتلع ع عععئااعلع ع ععواأسع ع ععاصالهت لة ع ع ع الهملع ع ععتيفا اه ع ع ععماياتحلع ع ععئنالودل اولأقع ع ععلا
لهت اهةف.ا

 .4را ا ةا اوااعلة الهيئة .ا
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 ارتباط األهداف االستراتيجية للهيئة باألهداف الوطنية
األهداف االستراتيجية

تنظـــــــــيم قطـــــــــاع الطاقـــــــــة تطـــوير منظومـــة فعالـــة تطــــــــــــــوير منظومــــــــــــــات رفــــــع كفــــــاءة

والمعــــــادن علــــــى أســــــاس للرقابـــــــــــة والتفتـــــــــــيش ومنهجيــــــــــات التســــــــــعير وفاعليــــــــــــــــــة
التــــــــوازن بــــــــين مصــــــــالح علـــى القطـــاع لتحســـين علـــــــى أســـــــاس التكلفـــــــة الهيئة.
المســـــــــتهلكين والعـــــــــاملين وتعزيـــــــــــــــــــز ثقـــــــــــــــــــة المســـــــــــتهدفة لضـــــــــــمان

األهداف الوطنية

فــــي القطــــاع والمســــتثمرين المســـــــــــــــــــــــــــــــــــتهلكين تحســـــــــين األداء وبأقـــــــــل
وأي جهــــــــات أخـــــــــرى ذات والمســــتثمرين وتحقيــــق التكاليف.
التنافســــــــــية وحمايــــــــــة

عالقة.

اإلنسان والبيئة.
تحسين مستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين والعدالة

في توزيعها.





خلـــــــــق بيئــــــــــة اســــــــــتثمارية
جاذبــــــة قــــــادرة علــــــى جــــــذب
رؤوس االمـــــــــوال االجنبيـــــــــة









وتشـــــــــــــجيع االســـــــــــــتثمارات

المحلية

الحفاظ على االستقرار المالي

والنقدي وضبط عجز الموازنة



وبناء نظام مالي كفؤ وقليل





المخاطر
تحقيــــــــــق معــــــــــدالت نمــــــــــو
مســــــتدام لضــــــمان مســــــتوى



معيشـــــــــــة جيـــــــــــد لجميـــــــــــع



المواطنين

بنــــــــاء جيــــــــل قــــــــادر علــــــــى
األبـــــــــــــــداع واالبتكـــــــــــــــار ذو
انتاجية مرتفعة
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تحليل البيئتين الداخلية والخارجية
تحليل البيئة الداخلية ( )7Sا
Structure - Staff -Strategy -Style -Systems -Skills -Shared values
نقاط الضعف
نقاط القوة
-1الهيئة هي الجهة التنظيمية والرقابية الرسمية لقطاع الطاقة واملعادن.

-1عدم اكتمال مشروع التحول االلكتروني في الهيئة

-2يوجد تشريعات تنظيمية من قوانين وأنظمة وتعليمات تحكم عمل الهيئة.
-3الهيئة مستقلة ماليا واداريا
-4وجود هيكل تنظيمي مرن يراعي القطاعات التي تنظم عملها الهيئة

-2نقص الكوادرالفنية املتخصصة.
-3نقص حاد في املركبات للعمل امليداني
-4عدم وجود محطات رقابية فرعية كافية للهيئة في غالبية
املحافظات كبنية اساسية ملكاتب مستقبلية
-5قلة نقل املعرفة ما بين املوظفين

-5الهيئة ترفد الخزينة من خالل الرسوم والتراخيص وبدل الخدمات التي تقدمها.
-6تتوفرللهيئة منح تدريبية ودراسية لتأهيل كوادرها من خالل الجهات الدولية الشريكة
للهيئة
-7تقديم الخدمات من خالل النافذة الواحدة ومن خالل مكتب خدمة جمهورمتميز
-8تمارس الهيئة مهام الضابطة العدلية على القطاعات التي تنظم عملها لرفع األداء الرقابي
-9الهيئة مربوطة مع الشبكة الحكومية األمنه من خالل مركزتكنولوجيا املعلومات الوطني
-10الهيئة تعمل ضمن نظام التراسل االلكتروني مع مختلف املؤسسات والدوائرالحكومية.
-11يتم صناعة القرارفي الهيئة بشكل ال مركزي ومن خالل التسلسل اإلداري من املعنيين.

تحليل البيئة الخارجية ()PESTEL
عناصر PESTEL
السياسية ()Political
االقتصادية ()Economical

املجتمعية ()Social

البيئية ()Environmental
التقنية ()Technological

القانونية ()Legal
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فرص التحسين
-1االستقرارالسياس ي في األردن
-2جذب االستثمارمن خالل تشريعات ناظمة تساهم في
تحفيزاملستثمرين.
-3تنويع مصادرالطاقة وزيادة الطاقة املتجددة لخفض
فاتورة الطاقة.
-4حمالت التوعية النوعية لكافة القطاعات.

التهديدات
-1عدم االستقرارفي االقليم
-2زيادة كلفة فاتورة الطاقة
-3تراجع النمو في الطلب على الطاقة

-4االستجرار واالعتداء على الشبكة الكهربائية.
-5النمو السكاني وزيادة الضغط على مصادرالطاقة.
-6قلة الوعي فيما يخص الوقاية االشعاعية في القطاع الصناعي
والطبي
-5اصدار تشريعات تحمي البيئة فيما يتعلق بقطاع الطاقة -7التعدي على البيئة من خالل استغالل املصادر الطبيعية بشكل
مخالف.
واملعادن
-8عدم ادخال الهيئة ضمن حزمة التحول االلكتروني
-6استغالل الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات
للمواطنين.
-7استغالل وسائل التواصل االجتماعي لتوعية املوطنين
-9عدم تحديث التشريعات ملواكبة التطورات في قطاع الطاقة
-8اصدارتشريعات (أنظمة وتعليمات) تندرج تحت
واملعادن
القوانين التي تنظم عمل الهيئة ملواكبة املتغيرات
أخرى
في القطاع.
-10دمج الهيئة مع مؤسسات
املتسارعة في قطاع الطاقة.
-11قرارات إنهاء خدمات املوظفين.

 األهداف التشغيلية
ين ث اعنال هفلفال ستالتةجة الهت اتلعوالهيئة اهتحقةاليااأهفلفاتشغئلة ات اتحفيفهااا اض انتاوجاتحلئلاله ئة ا
لهفل لة اولهخارجة اولا ستةاد امنانالايالهال ا اوااص الهتحلئن اومعاهج انالاياله عفاومن اوق الهتيفيفلتاأوالهحفا

من اآثارها اا ا ا اوق عيا ا ئث اروع اعنف اتحفيفها اباي ات ي امحفد اوقابل اهلقةاص ا اويمكن اتحقةاليا اومحفد ا
بإطارازمن .اوهلتأكفامناولقعة اه ال هفلفااالف ات ارلطيااباهميا الهةنة الهت اتحك اعملاله فلتالهتنظةمة اا لًا
علواذهاااالفات اتحفيفامؤهالتالدل اولضح اومةي م اوقابل اهلقةاصاه لاهففاتشغئل ابيففاتالئة املت ىاتحالئ ا لا

هففاتشغئل اوذهااهتحفيفال نحالااتاوتةلئاهااوت ضةهالسبابيا .ا

األهداف التشغيلية

األهداف االستراتيجية

تنظـــــــيم قطـــــــاع الطاقـــــــة والمعـــــــادن علـــــــى وضع تشريعات ناظمة لقطاع الطاقة والمعادن مرنة وجاذبة لالستثمار.
أســـاس التـــوازن بـــين مصـــالح المســـتهلكين

والعـــــاملين فـــــي القطـــــاع والمســـــتثمرين وأي تصريح وترخيص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن.

جهات أخرى ذات عالقة.

تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش.
القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين

والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية

اإلنسان والبيئة.

تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة واالستثمار في القطاع.
تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة اإلنسان والبيئة.

تطــــــوير منظومــــــات ومنهجيــــــات التســــــعير تدقيق الكلف والعوائد.
علــــى أســــاس التكلفــــة المســــتهدفة لضــــمان

تحسين األداء وبأقل التكاليف.
رفع كفاءة وفاعلية الهيئة

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.
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 مصفوفة الشركاء

4

مجموعة من يمتلك قوة التأثير

مجموعة الالعبين الرئيسيين

ولكنه غير مهتم

(المجموعة األخطر)

أها ي ا“ ال امتطلباتي ”اولستشاه اا ا

ر الهجي داعلواه الهمجم ع اأها ي اا ا

مجا تالهتمامي ا او اناللي اهلمال ا

لتخاذالهالالراوهاوره ابانتظا

لويمنا(عاه الهتأثئاال هتما )

المجموعة األقل أهمية

مجموعة المساندين

أعلمي امنا ل اوساولالهت ل لالهعام ا

لظيااتةي الستثماال هتما الهعاه اهي ا

لعملاعلواناللي اهلمال الويمنا(قلئلا

لهمجم ع اا اتنةئ اميا اغئاا اج البالي ا

لهتأثئااوه ناعاه اا ادرج ال هتما )

علوالطل الستشاه اا امجا تالهتمامي ا
سة لا امحتملئناهلفاا اعنامصاههالهمؤسل

4

2

االهتمام
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لهتأثئا
2

الرقم

اسم الشريك

1

رئاسة الوزراء

2

وزارة الطاقة والثروة

الهدف من الشراكة

طبيعة

(القوة * االهتمام)

درجة الشراكة

الشراكة

اقرار التشريعات والموافقة على قرارات
المجلس  ،رفع التقارير والتنسيبات

تشريعية ،

والدراسات اصدار التعاميم والبالغات الناظمة

تنظيمية

4*4

16

للعمل ،رفع التقارير والتنسيبات والحصول
على اإلقرارات الضرورية لسير العمل
تزويد الهيئة بالسياسات المتعلقة بالقطاع

المعدنية

تشريعية،
فنية ،تبادل

4*3

12

معلومات،
توفير المعلومات والبيانات والخطط

فنية ،تبادل

والمشاريع الالزمة لعمل الهيئة الرقابي

معلومات،

التنظيمي

تنظيمية

توفير المعلومات والبيانات والخطط

فنية ،تبادل

والمشاريع الالزمة لعمل الهيئة الرقابي

معلومات،

التنظيمي

تنظيمية

توفير المعلومات والبيانات والخطط

فنية ،تبادل

والمشاريع الالزمة لعمل الهيئة الرقابي

معلومات،

التنظيمي

تنظيمية
فنية ،تبادل
معلومات

3

شركة الكهرباء الوطنية

4

شركات توزيع الكهرباء

5

شركات توليد الكهرباء

6

مؤسسة المواصفات

وضع المواصفات القياسية المتعلقة باألجهزة

والمقاييس

والمنشآت الكهربائية واالشعاعية والنووية
ومواصفات المشتقات النفطية،تبادل
المعلومات فيما يتعلق بالتراخيص والرقابة
على قطاع المشتقات البترولية
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4*2

4*2

4*2

2*2

8

8

8

4

7

وزارة البيئة

8

مؤسسة الغذاء والدواء

9

وزارة المالية/دائرة

وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية

فنية ،تبادل

الواجب توافرها في المنشآت الكهربائية

معلومات،

واالشعاعية والنووية

تشريعية

2*2

4

التنسيق لضمان حماية البيئة وصحة االنسان
من مخاطر االشعاع ،وضع الشروط البيئية
ومعايير السالمة العامة وشروط اعادة تأهيل
المواقع بعد التعدين
التنسيق لضمان وقاية صحة االنسان من مخاطر

فنية

2*2

4

االشعاع
إعداد وإقرار الموازنة

تشريعية

2*2

4

الموازنة العامة
10

وزارة التخطيط والتعاون

توفير الدعم المالي للمشاريع

فنية

2*2

4

الدولي
11

إدارة تطوير األداء

تقديم المساعدة الفنية في تحسين وتطوير الخدمات

فنية وتشريعية

2*2

4

المؤسسي
12

ديوان الخدمة المدنية

إدارة وتنظيم شؤون الموظفين

فنية وتشريعية

2*3

6

13

شركة مصفاة البترول

المحافظة على مخزون النفط الخام والمشتقات

فنية ،تبادل

4*2

8

االردنية

النفطية وتأمين حاجة المملكة من المشتقات

معلومات،

النفطية

تنظيمي

الشركات التسويقية

تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية،

فنية ،تبادل

(توتال ،المناصير،

تزويد الهيئة بالمعلومات فيما يتعلق

معلومات،

جوبترول)

بالمخزونات النفطية واي مواضيع اخرى

تنظيمي

الشركة اللوجستية

تأمين مرافق تخزينية للنفط الخام والمشتقات

فنية ،تبادل

االردنية للمرافق النفطية

النفطية وتقديم الخدمات اللوجستية المختلفة

معلومات،

لهذا القطاع وادارة وتخزين المخزون

تنظيمي

14

15

4*2

4*2

8

8

االستراتيجي من المشتقات النفطية
16

الجمعية العلمية الملكية

تقديم الدعم الفني وكذلك الدعم اللوجستي

فنية

2*2

4

لنشاط توزيع الغاز البترولي المركزي
17

ديوان التشريع والرأي

إقرار األنظمة وتقديم االستشارات القانونية

تشريعية

2*2

4

18

دائرة الجمارك األردنية

التعاون فيما يخص المعامالت الجمركية ذات

تشريعية،

2*2

4

العالقة بعمل الهيئة التزود بكشوفات تصدير

فنية ،تبادل

المواد الخام ومقارنتها بالكشوفات المتوافرة

معلومات،

في قطاع التعدين التأكد من دخول اآلليات

تشريعية
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المتفق عليها لعمليات التعدين استيفاء الرسوم
المستحقة للهيئة عن بدل فحص الشاحنات
19

وزارة الداخلية

20

وزارة الصحة

21

وزارة الصناعة والتجارة

22

امانة عمان الكبرى

23

التعاون في تسهيل عمل الهيئة والتنسيق

تشريعية

بخصوص التعامل مع مهام الهيئة الرقابية،

فنية ،تبادل

واصدار الموافقات االمنية الالزمة

معلومات

الحصول على المعلومات الالزمة لقيام الهيئة

فنية ،تبادل

بدورها الرقابي على المؤسسات الطبية ذات

معلومات،

العالقة بالعمل االشعاعي،اصدار الرخص

تشريعية

2*2

2*2

4

4

والتصاريح
ترشيد االستهالك في القطاع الصناعي والتجاري

فنية ،تبادل

التعاون بخصوص المواد ثنائية االستخدام

معلومات،

الحصول على المعلومات الالزمة لقيام الهيئة

فنية ،تبادل

بدورها الرقابي على المؤسسات ذات العالقة

معلومات،

2*2
2*2

4
4

بالعمل والموافقات التنظيمية الالزمة
هيئة الطاقة الذرية

التنسيق في المشاريع الدولية ومشاريع المفاعالت

تشريعية،

األردنية

البحثية والطاقة ومعالجة النفايات المشعة والوقود

تنظيمية ،فنية،

المستنفذ ومحطات الطاقة النووية

تبادل

4*3

12

معلومات،
تشريعية
24

دائرة االراضي والمساحة

25

سلطة وادي االردن

26

الحصول على الموافقات الالزمة لمنح حقوق

فنية ،تبادل

التعدين ورخص التنقيب

معلومات،

2*2

4

تشريعية
الحصول على الموافقات الالزمة لمنح حقوق

فنية ،تبادل

التعدين

معلومات،

2*2

4

تشريعية
سلطة منطقة العقبة

الحصول على الموافقات الالزمة لمنح حقوق

فنية ،تبادل

االقتصادية الخاصة

التعدين ورخص التنقيب

معلومات،

المساهمة في اختيار مواقع تركيب اجهزة المراقبة

تشريعية

2*2

4

االشعاعية
27

دائرة االثار العامة

28

وزارة المياه والري

الحصول على الموافقات الالزمة لمنح حقوق

فنية ،تبادل

التعدين ورخص التنقيب

معلومات،

2*2

4

تشريعية
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الحصول على الموافقات الالزمة لمنح حقوق

فنية ،تبادل

التعدين ورخص التنقيب

معلومات،

2*2

4

29

وزارة االدارة المحلية

30

والتزود المائي لمشاريع البترول والصخر الزيتي

تشريعية

الحصول على الموافقات الالزمة لمنح رخص

فنية ،تبادل

التعدين

معلومات،

2*2

4

تشريعية
وزارة النقل  /الخط

الحصول على الموافقات الالزمة لمنح رخص

فنية ،تبادل

الحجازي االردني

التعدين

معلومات،

31

وزارة األشغال العامة

اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد ،التعاون في

فنية ،تبادل

تجهيز البنية التحتية لمحطات المراقبة االشعاعية

معلومات،

الحدودية

تشريعية

32

وزارة االقتصاد الرقمي

ربط الهيئة بشبكة الحكومة االمنة ونشر الخدمات

فنية

والريادة

االلكترونية للهيئة على موقع بوابة الحكومة

2*2

4

تشريعية
2*2

2*2

4

4

االلكترونية
33

مركز تكنولوجيا

ترخيص البرمجيات شركة مايكروسوفت وتقديم

المعلومات الوطني

خدمة االشتراك باألنترنت واستضافة الموقع

فنية،

2*2

4

االلكتروني للهيئة
34

مكتب االدعاء العام

35

دائرة االحوال المدنية

36

وزارة المالية

37

وزارة الخارجية

38

جمعية ادامة

39

نقابة المهندسين

متابعة القضايا المحولة لهم عن طريق لجان

تبادل

التحقيق او بناء على طلب الهيئة للمخالفين

معلومات،

2*2

4

تشريعية
برنامج االحوال المدنية الستخراج اسماء

تبادل

االشخاص المدعى عليهم في قضايا الضبط

معلومات،

2*2

4

والمخالفين
متابعة تحصيل االموال االميرية وعوائد التعدين

تبادل

من شركات االمتياز وتنظيم القطاع النفط

معلومات،

2*2

4

تشريعية
توقيع االتفاقيات الدولية

فنية ،تبادل

2*2

4

معلومات،
تشريعية
مؤسسات مجتمع مدني
تعاون

تبادل

3*1

3

معلومات،

40

اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد ،لقاءات،

تبادل

األردنيين

ورشات عمل

معلومات،

نقابة الجيولوجيين

اتفاقيات تدريب المهندسين الجدد مذكرة تفاهم،

تبادل

األردنيين

لقاءات،

معلومات،
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3*1
3*1

3
3

ورشات عمل
41

نقابة االطباء

تعاون

42

نقابة اصحاب المقالع

تعاون في مجال تنظيم المقالع والكسارات

تبادل

3*1

3

معلومات،
معلومات،

والكسارات
43

نقابة أطباء األسنان

44

نقابة اصحاب المحروقات

45

النقابة العامة للعاملين

تبادل

4*1

4

المساهمة في تفعيل الرقابة االشعاعية على

تبادل

عيادات اطباء االسنان

معلومات،

المساهمة في تفعيل الرقابة على قطاع النفط

تبادل

ومشتقاته بما في ذلك وكاالت الغاز ومحطات

معلومات،

3*1
4*1

3
4

المحروقات
تعاون

تبادل

4*1

4

معلومات،

بالكهرباء

مؤسسات دولية
46

الوكالة الدولية للطاقة

الدعم الفني والمالي

فنية ،تبادل

4*1

4

معلومات،

الذرية

تعاون ثنائي
47

تجمع منظمي الطاقة لدول

تبادل خبرات

فنية ،تبادل

4*1

4

معلومات،

حوض البحر
المتوسطMEDREG

فنية ،تبادل

48

منظمة ERRA

تبادل خبرات

49

وزارة الطاقة األمريكية

الحصول على أجهزة مراقبة إشعاعية حدودية

فنية ،تبادل

وقطع غيار عقد دورات تدريبية عقد صيانة

معلومات،

50

وزارة الخارجية والتجارة

الحصول على أجهزة مراقبة إشعاعية حدودية

فنية ،تبادل

الكندية

وقطع غيار عقد دورات تدريبية

معلومات

51

االتحاد االوروبي

تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات

52

هيئة تنظيم العمل النووي

تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات

2*1

2

معلومات،
2*1
2*1

2
2

تعاون ثنائي
فنية ،تبادل

2*1

2

معلومات
تعاون ثنائي
فنية ،تبادل

2*1

2

معلومات

االمريكي

تعاون ثنائي
53

الهيئة العربية للطاقة
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تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات

فنية ،تبادل

3*1

3

معلومات

الذرية

تعاون ثنائي
54

الوكالة االمريكية للتنمية

تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات ودعم فني

55

فنية ،تبادل
معلومات،

الدولية USAID
هيئة منظمي الطاقة

2*1

2

تعاون في مجال التدريب ورفع القدرات

4*1

فنية ،تبادل

4

معلومات،

االقليمية

 مصفوفة أولويات المشاريع
الشرط

العالمة %

يرتبط ارتباط مباشر بالهدف

30

االستراتيجي

درجة األولوية
ا
Cامنا%0ا هوا %33.9ا

يوجد له موازنة معتمدة

15

يعمل على تحسين العمليات والخدمات

15

Bامنا%34ا هوا %66,9ا

له تأثير مباشر على رضا متلقي

15

ا

الخدمة
يقلل احتمالية حدوث المخاطر

15

يعالج بعض القضايا التشغيلية ضمن

10

ا

Aامنا%67ا هوا %100ا
ا

تحليل ()SWOT
المجموع 100

 المشاريع التنفيذية:
الهدف االستراتيجي
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 -1تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح

المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات

عالقة.
 -1وضع تشريعات ناظمة لقطاع الطاقة والمعادن مرنة وجاذبة لالستثمار

الهدف التشغيلي

المشروع

الرقم

أولوية

المشروع

وصف

المشروع

الكهرباء والطاقة المتجددة
1

تعديل األدلة االرشادية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة

A

مستمر

2

تعديل تعليمات صافي القياس والعبور

A

مستمر

3

مشروع تعديل التعليمات وفق مستجدات القطاع

A

مستمر

4

مشروع منح موافقات تركيب عدادات شحن المركبات بالمنازل

A

مستمر

5

مشروع إصدار تعليمات شكل ومحتوى تقرير تحليل االمان

B

جديد

6

مشروع إصدار معدل لتعليمات اجراءات منح تصريح انشاء محطة الطاقة النووية

B

جديد

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

9

مشروع تعديل نظام االستخدام اآلمن للطاقة النووية

B

جديد

10

المرحلة الثانية لمشروع إنشاء واعتماد مستويات مرجعية تشخيصية وطنية

B

جديد

العمل االشعاعي والنووي

الغاز الطبيعي
11

اعداد دراسة لتحديد االحتياجات التشريعية لقطاع الغاز الطبيعي

A

جديد

النفط ومشتقاته
12

مشروع إعداد تعليمات لتحديد االجراءات الخاصة بمراقبة مواصفات المشتقات

A

جديد

البترولية
13

مشروع اعداد نظام لتحديد الحد األعلى ألسعار المشتقات البترولية وعموالت

A

جديد

14

مشروع تعديل تعليمات نشاط مستودعات نقل وتخزين اسطوانات الغاز البترولي

A

مستمر

15

مشروع تعديل تعليمات وكاالت توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال

16

مشروع تعديل تعليمات الديزل الحيوي

A

مستمر

A

مستمر

17

مشروع تعديل تعليمات الوقود الصناعي

A

مستمر

18

مشروع اعداد تعليمات استخدام اسطوانات الغاز البترولي المسال في المنشآت

A

جديد

وتعريفة المرخص له على ان يتضمن النظام الية التسعير واالسس
المسال

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

أولوية

المشروع

وصف

المشروع

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
21

تحديث وتطوير الرخص القياسية لممارسة نشاط االستكشاف والتنقيب

A

جديد

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

22

دراسة صالحيات الهيئة في اتفاقيات االمتياز الصادرة للبترول والصخر الزيتي قبل

23

تحديد مناطق بديلة للمقالع والكسارات

24

اعداد رخصة قياسية لشبكة توزيع الغاز الطبيعي باألنابيب للمدن

A

جديد

العام 2014

B

جديد

الغاز الطبيعي
A

جديد

النفط ومشتقاته
25

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

A

جديد

26

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

A

جديد

27

مشروع اعداد تصريح انشاء مصفاة لتكرير النفط الخام

A

جديد

28

مشروع اعداد تصريح انشاء سعات تخزينية للمشتقات البترولية

A

جديد

29

مشروع اعداد تصريح انشاء مركز تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال

A

جديد

30

مشروع اعداد تصريح إلنشاء مستودع غاز

A

مستمر

31

مشروع اعداد رخصة قياسية لمستودع الغاز

A

مستمر

32

مشروع اعداد تصريح وكالة توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال

A

مستمر

33

مشروع اعداد رخصة قياسية لوكالة توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال

A

مستمر

35

مشروع اعداد رخصة لتشغيل منشأة ديزل حيوي

A

مستمر

A

جديد

36

مشروع اعداد تصريح إلنشاء منشأة وقود الصناعي

A

جديد

37

مشروع اعداد رخصة قياسية لتشغيل منشأة وقود الصناعي

A

جديد

38

مشروع اعداد تصريح استخدام اسطوانات الغاز البترولي المسال في المنشآت

A

جديد

39

مشروع اعداد رخصة استخدام اسطوانات الغاز البترولي المسال في المنشآت

A

جديد

الهاشمية من ميناء العقبة

34

مشروع اعداد تصريح إلنشاء منشأة ديزل حيوي

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

-1تعزيز منظومة الرقابة والتفتيش

المشروع

الرقم

أولوية

وصف

المشروع

المشروع

الكهرباء والطاقة المتجددة
40

متابعة مؤشرات أداء شركات الكهرباء العاملة في القطاع

B

مستمر

المصادر الطبيعية

الرقابة على أنشطة االستكشاف والتنقيب واالنتاج البترولي الرقابة على أنشطة

A

مستمر

42

دراسات تقييم حجم مخزون البوتاس في منطقة اللسان في البحر الميت

A

مستمر

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

41

االستكشاف والتنقيب واالنتاج البترولي

الرقابة على رخصة التنقيب عن النحاس والمنغنيز والمعادن المصاحبة رقم

45

()2016/1

46

بموجب التصريح الممنوح لشركتي التنمية االقتصادية والتجارة وشركة الصناعات

الرقابة على نشاط االستطالع البحث والمسح األرضي والجوي لخامات الذهب

A

مستمر

الكيماوية والتعدينية
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

51

بوابة رصد حدودية

A

جديد

A

جديد

A

جديد

A

جديد

52

مشروع التقييم الدوري لألمان النووي للمفاعل البحثي
مشروع تركيب أجهزة كشف اشعاعي في مطار الملكة علياء الدولي (الشحن

53

الجوي)

54

مشروع تركيب أجهزة كشف اشعاعي في مطار عمان المدني (الركاب والحقائب)
النفط والغاز الطبيعي

مشروع الرقابة على ميناء الغاز الطبيعي وخطوط النقل ومحطات الرفع والمرافق
55

التابعة لها والتأكد من أمور السالمة وااللتزام بشروط الرخص

A

مستمر

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

استدامة عمل مركز المراقبة والطوارئ

A

مستمر

التكاليف والتسعير
59

ادخال الشبكات والعدادات الذكية للمشتركين

A

جديد

60

إعداد دراسة حول تطور القطاع وصوالً لنظام هيكلي تنافسي للقطاع

A

جديد

A

جديد

61

ادخال البطاقات المدفوعة مسبقا للمشتركين

-2تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة واالستثمار في القطاع

الهدف التشغيلي

المشروع

الرقم

أولوية

المشروع

وصف

المشروع

الكهرباء والطاقة المتجددة
62

الرقابة على المرخص لهم بتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة

A

مستمر

63

الرقابة على المرخص لهم بممارسة التوزيع

A

مستمر

A

مستمر
مستمر

الرقابة على المرخص لهم بممارسة نشاط توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم

64

مصادر الطاقة المتجددة

65

مشروع متابعة مشاريع ادارة الطلب على الطاقة لدى شركات التوزيع

A

66

مشروع الرقابة على المرخص لهم بممارسة أنشطة شحن المركبات الكهربائية

A

مستمر

A

مستمر

A

مستمر

A

جديد

مشروع الرقابة على المرخص لهم بممارسة بالتوزيع والنقل لتخفيض الفاقد

67

الكهربائي

68

مشروع التحول ألنظمة الشبكات والعدادات الذكية

69

مشروع ( EN01تحسين إدارة الطلب على الطاقة من خالل تطوير الشبكة
الكهرباء الذكية).

المصادر الطبيعية
70

عقد ورشات عمل مع المستثمرين في قطاع التعدين لتعزيز المنافسة وتشجيع

االستثمار في القطاع

الهدف التشغيلي

A

جديد

-3تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة اإلنسان والبيئة

71

فحص الحليب المستورد

B

جديد

72

فحص المياه السطحية

B

جديد

73

قياس مستويات غاز الرادون في محافظتي الزرقاء والمفرق

B

جديد

الهدف االستراتيجي
الهدف التشغيلي
P a g e 28 | 31

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

-1تدقيق الكلف والعوائد

اسم المشروع

الرقم

أولوية
المشروع

وصف
المشروع

التعدين والمصادر الطبيعية
A

74

المعدنة
مشروع حساب الكميات
ّ

75

التدقيق على سجالت وقيود وأنظمة الكمبيوتر المعتمدة في شركة مصفاة البترول

جديد

التكاليف والتسعير
A

جديد

األردنية من سنة 2016-2013
76

تدقيق حسابات شركات توزيع 2019الكهرباء
-2تطوير منظومات ومنهجيات التسعير

الهدف التشغيلي

اسم المشروع

الرقم

A

جديد

أولوية

المشروع

وصف

المشروع

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

77

المرتبطة بال زمن)Time of day (TOD

A

جديد

78

إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية

A

جديد

79

عمولة تعبئة اسطوانات الغاز البترولي المسال

A

مستمر

-4رفع كفاءة وفاعلية الهيئة

الهدف االستراتيجي
الهدف التشغيلي
الرقم

-1تطوير اليات ومنهجيات العمل لالرتقاء بمستوى الخدمات
اسم المشروع

أولوية

وصف

المشروع

المشروع

80

مشروع المفتش االلكتروني

A

مستمر

81

التدقيق الداخلي حسب متطلبات الجودة

A

مستمر

82

الحصول على االيزو ( 17020الرقابة والتفتيش)

B

مستمر

83

الحصول على االيزو ( 10002خدمة الجمهور)

B

جديد

84

الحصول على االيزو ( 17025اعتماد المختبرات)

A

مستمر

85

تحديث دليل العمليات حسب أفضل الممارسات العالمية للجودة

86

اعداد التقرير السنوي وملخص التقرير لعام 2019

B

جديد

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

تحديث دليل اجراءات الرقابة

A

مستمر

الهدف التشغيلي
الرقم
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-2تعزيز التوعية واالعالم
اسم المشروع

أولوية

وصف

المشروع

المشروع

الكهرباء والطاقة المتجددة
91

A

مشروع توعية المستهلكين بالتعاون مع المرخص لهم

مستمر

العمل االشعاعي والنووي
92

A

مشروع االسبوع الوطني للوقاية االشعاعية

جديد

التكاليف والتسعير
93

وضع عدد من االليات لتحفيز المواطنين على استخدام السيارات والحافالت

A

جديد

الكهربائية
-3بناء القدرة المؤسسية

الهدف التشغيلي

اسم المشروع

الرقم

94

المشروع
A

تحديد الكفايات الوظيفية
اسم المشروع

الرقم

أولوية

تطوير اجراءات العمل في مديرية الوقاية االشعاعية (تشمل جوانب الرقابة

االشعاعية التالية :الترخيص االشعاعي والمراجعة والتقييم والتفتيش ،وااللزام)

مستمر
وصف

المشروع

المشروع

A

جديد

-5تعزيز البنية التحتية للهيئة

الهدف التشغيلي

اسم المشروع

الرقم

المشروع

-4تحسين إجراءات العمل

الهدف التشغيلي

95

أولوية

وصف

أولوية

وصف

المشروع

المشروع

96

تحديث الموقع اإللكتروني الداخلي Portal

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

حفظ وجمع البيانات الخاصة بكافة األنشطة والمنشآت المرخصة

A

مستمر

101

دراسات التحليل اإلحصائي والتنبؤ بسلوك القطاع واستشراق المستقبل

A

جديد

تحديث وسائط التخزين  SAN Storageوجهاز النسخ االحتياطي Tape

102

Library

B

تعزيز المسؤولية المجتمعية

الهدف التشغيلي
الرقم
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جديد

اسم المشروع

أولوية

وصف

المشروع

المشروع

103

ايزو المسؤولية المجتمعية 26000

B

جديد

104

تعزيز ودعم المشاريع االبتكارية والبحث والتطوير في مجال الرقابة على قطاع الطاقة.

C

جديد

C

جديد

105
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انشاء صندوق تكافلي لكفل يتيم

