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 حفظه هللا ورعاه  صاحب الجاللة امللك عبد هللا الثاني بن الحسين املعظم
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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 "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

 واملياه والنملط بشكل خاصط وت  يه ا  تث ا ا      هذه المطاإا  الحي  ة". 

 6102السابع عشر في تشرين الثاني خطاب العرش السامي في الدورة الثالثة ملجلس األمة 

 

 

 اااااااااااا اااااااااااا م عراااااااااا  باملشااااااااااا    " ن ال  اااااااااازما  الااااااااااا،   ااااااااااا  اااااااااااا ت طرااااااااااج  ماااااااااا ع الملاااااااااااما ال  نيااااااااااة ال اليااااااااااة  ه يااااااااااة   اااااااااا   لااااااااااز  اعال  اااااااااااا  اااااااااا  با اااااااااااا  إ اااااااااال الحك اااااااااااة  ..... 

او ة لحي  اااااااة ا ق داااااااااد األ داااااااااة وا ااااااا ميل األ يااااااااا  الماداااااااااةط الحي  اااااااة الااااااااا، يشااااااا ل الطاقااااااااة واملياااااااااه واليااااااااض ال   يااااااااةط  ااااااا ن امل اااااااا ، قاااااااازاا   ااااااااا لاااااااا   خيااااااااا اط بااااااال  اااااااا

 وإل  الحك اة ال أ ز اي تنفيذها   ي   ا  انية واضحةط لكة يع  امل ا ي تفاصيل هذه املشا    بشفا ية و زاهة كاارة".

 6102النسور في آذار  عبد هللاكتاب التكليف السامي لحكومة د. 
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  -: للهيئةتقديم رئيس مجلس املفوضين الرئيس التنفيذي   

والوسائل  تحدد غايات وأهداف الهيئةو  الرسالةوضح ت . والتي6102-6102 لألعوامقامت الهيئة بوضع خطة استراتيجية وبرنامج تنفيذي  فقد والتنظيمي،الرقابي  من أهمية دورها نطالقاا
كيفية التعامل مع بيئتها الداخلية والخارجية بما يمكنها من إدارة الفرص والمخاطر المحيطة بها، واتخاذ القرارات االستراتيجية  تحدد كذلكالتي ستتبعها للوصول لألهداف المنشودة، و 

وثيقة االجندة الوطنية وكلنا االردن والرؤية االقتصادية واالجتماعية المبادرات الملكية و  يذ متطلباتالمناسبة للوصول ألفضل النتائج، وبما يراعي توجهاتها نحو التكامل والشمولية لتنف
 قطاع الطاقة والمعادن. ب ؛ المتعلقة6162

، تطوير االقتصاد األردني ليكون مزدهرًا، والحفاظ عالأن يكون لألردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود ثالثة اهداف وطنية على النحو التالي : حيث ُبِنَيت الخطة االستراتيجية على 
الطاقة الحفاظ على بنية فاعلة لقطاع و  قطاع الطاقة والمعادنضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في تطبيقها لهدفين قطاعيين يتضمنان على البيئة، فضاًل عن 

الدور الرقابي التنظيمي وأكدت على ذلك من خالل قيمها طبيق وتنفيذ رؤية ورسالة الهيئة في ت وبما يحقق، دوى االقتصادية له وتحسين كفاءتهوتطويرها بما يسهم في تعزيز الجوالمعادن 
ة فقد استشهد بالفرص المتوفرة للهيئة وامكانية جيالجوهرية في االداء والعمل، وجاء تحليل بيئتها الداخلية لتوظيفها بشكل يخدم تحقيق االهداف بكفاءة وفاعلية. اما تحليل بيئتها الخار 

وزيادة فرص انجاحه، وأخذه بعين االعتبار التهديدات المحيطة بالبيئة الخارجية وكيفية معالجتها بطريقة والتنظيمي استثمارها في مشاريع تنفيذية من شأنها تعزيز دور الهيئة الرقابي 
 .سلبية على كفاءة وفاعلية العمل والحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أعمال وخدمات الهيئةفاعلة وناجعة والحد ما امكن من تأثيراتها ال

يتم قياس اداءها بمؤشرات قياس فاعلة ودالة تشمل إعداد وتطبيق سياسات وتشريعات فعالة تؤمن ة متنوعلعدة مشاريع وتظهر أهم مالمح هذه الخطة من خالل تضمينها خطط تنفيذية 
تنظيم قطاع لى تحقيق اهدافها االستراتيجية لوالتي تصبو الهيئة من خالل تنفيذها ا ،ستوى من الكفاءة في مجاالت تطوير االجراءات االدارية والفنية والتشريعية والتنظيمية والرقابيةأعلى م

تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع ، و أي جهات أخرى ذات عالقةوالمستثمرين و والعاملين في القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين الطاقة والمعادن 
ن تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة المستهدفة لضماتنافسية وحماية اإلنسان والبيئة، باالضافة الى لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق ال

يخدم جميع فئات وقطاعات   الطاقة ومعادنلتحقيق التكامل في توفير قطاع لتقوم بالدور المناط بها على اكمل وجه  رفع كفاءة وفاعلية الهيئةليف، فضاًل عن تحسين  األداء وبأقل التكا
ر المؤهلة، وتحقيق التخطيط المؤسسي الشامل المجتمع بتعرفة عادلة، إلى جانب تحقيق اعلى المستويات من الخدمة والتزود اآلمن، ونشر الوعي بأهمية الترشيد، وتزويد الهيئة بالكواد

 والمتكامل للهيئة. 

 

واقتدار،  كفاءة وبكل الواحد الفريق بروح التي بذلوها الطيبة جهودهم على واالمتنان مفوضي وموظفي الهيئة بالشكر الزمالءالزميالت و  من أتقدم والتقدير، االعتزاز وبكل فإني الختام في
االسهام الفاعل في تحقيق مفهوم التنمية والمعايير الدولية، مما سيمكننا من  الممارسات أحدث مؤكدًا على ان السير بهذه الخطة سيحقق االهداف المرجوة ويرتقي بمهام الهيئة وفق

 ورعاه. اهلل حفظه المعظم الحسين ابن الثاني عبد اهلل الملك الهاشمية الجاللة بصاحب الدوام على مقتدين الغالي،الوطنية لهذا البلد الطيب  الشاملة تنفيذًا لألهداف
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 
 

واداري وتةةرتبط بدولةةة رئةةيس الةةوزراء، وتعتبةةر الخلةةف القةةانوني لهيئةةة تنظةةيم  مةةالي ذات اسةةتقالل اعتباريةةة بشخصةةية تتمتةةع والمعةةادن هيئةةة حكوميةةةالطاقةةة  قطةةاع تنظةةيم هيئةةة
انون اعةةةةادة هيكلةةةةة ب قةةةةقطةةةةاع الكهربةةةةاء وهيئةةةةة تنظةةةةيم العمةةةةل االشةةةةعاعي والنةةةةووي وسةةةةلطة المصةةةةادر الطبيعيةةةةة فيمةةةةا يتعلةةةةق بالمهةةةةام التنظيميةةةةة المقةةةةررة للسةةةةلطة وذلةةةةك بموجةةةة

  .01/2/6102، وتم تعيين أول مجلس مفوضين دائم ومتفرغ للهيئة بموجب قرار رئاسة الوزراء بتاريخ 6102( لسنة 01المؤسسات والدوائر الحكومية رقم )
 

 مهام وصالحيات الهيئة

 القطاع.منح التصريح والرخصة للشخص العامل في  .0

  القطاع.التحقق من التزام المصرح له والمرخص له بتطبيق أحكام التشريعات ذات العالقة بتنظيم  .6

التشةةةةريعات ذات العالقةةةةة بتنظةةةةيم القطةةةةاع والتصةةةةريح والرخصةةةةة الممنوحةةةةةةةة ألي منهمةةةةا ولهةةةةا لهةةةةذه  بأحكةةةةامالرقابةةةةة علةةةةى المصةةةةرح لةةةةه والمةةةةرخص لةةةةه لضةةةةمان تقيةةةةدهما  .0
 اخرى.منشأة او أي جهة الغاية اجراء التفتيش على أي 

لمعنيةةةةة إلصةةةةدارها مةةةةن المشةةةةاركة فةةةةي وضةةةةع المواصةةةةفات القياسةةةةية او القواعةةةةد الفنيةةةةة المتعلقةةةةة بةةةةاألجهزة والمنشةةةةات والمةةةةواد المتعلقةةةةة بالقطةةةةاع بالتشةةةةاور مةةةةع الجهةةةةات ا .2
 مؤسسة المواصفات والمقاييس.

 وط البيئية الواجب توافرها في منشات القطاع وفقًا للتشريعات النافذة.المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشر  .2

 بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.  .2

 القطاع.التشريعات ذات العالقة بتنظيم  وفقًا ألحكامأي مهام او صالحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة  .1

 

 تنظيم قطاع الطاقة واملعادنالتي تنظم عمل هيئة  والسياسات العامةالتشريعات 

o وتعديالته 6116( لسنة 22رقم ) المؤقت قانون الكهرباء العام. 

o 6102( لسنة 00قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتعديالته رقم )القانون المعّدل ل. 

o ( لسنة 20قانون الوقاية االشعاعية واالمان واالمن النووي وتعديالته رقم )6111. 

o  0622( لسنة 06شؤون المصادر الطبيعية رقم )قانون تنظيم. 

o ( لسنة 01قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم )6102. 

o ( تةةةةاريخ 2100قةةةةرار مجلةةةةس الةةةةوزراء رقةةةةم )ورئةةةةيس المجلةةةةس فيمةةةةا يخةةةةص العمةةةةل االشةةةةعاعي والنةةةةووي  الهيئةةةةة والةةةةذي يةةةةنظم صةةةةالحيات مجلةةةةس مفوضةةةةي 62/2/6102
 وشؤون المصادر الطبيعية.

o لية المدنية عن األضرار النووية ن المصادقة على اتفاقية فيينا بشأن المسؤو قانو. 
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o  السياسة العامة لألمان الخاصة باستخدامات الطاقة النووية والوقاية اإلشعاعية. 

o  .السياسة الوطنية في إدارة الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة 

o  6162-6102للفترة استراتيجية تحقيق أمن التزود بالطاقة. 

 

 القطاعات التي تنظمها الهيئة 
 

 (التعدينالمصادر الطبيعية و تنظم الهيئة حاليًا قطاع الطاقة الكهربائية، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع العمل اإلشعاعي والنووي، وقطاع 
الهيئةةةة المنظةةةورة حاليةةةًا لةةةدى ديةةةوان التشةةةريع  قةةةوانينبعةةةد االنتهةةةاء مةةةن إصةةةدار مشةةةاريع  ( وذلةةةكقطاعةةةات )الةةةنفط ومشةةةتقاته، والغةةةاز الطبيعةةةي كمةةةا ستباشةةةر الهيئةةةة مهمةةةة تنظةةةيم

 والرأي ومجلس النواب. 
 

 -للهيئة: املوارد املالية 

 وفقًا ألحكام التشريعات الناظمة فإن الموارد المالية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تتألف مما يلي:
 الرخص والتصاريح وتجديدها. العوائد التي تتأتى لها من رسوم

 بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.

 المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

 حصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام التشريعات ذات العالقة بتنظيم القطاع.

 اق من خالل الموارد المذكورة أعاله والتي يتم تحديدها في الموازنة العامةوتقوم الهيئة باإلنف
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  6102أبرز إنجازات الهيئة خالل عام 

عقد مجلس  6102عام  تقّدمًا ملحوظًا في أداء قطاع الطاقة والمعادن واستطاعت الهيئة في وقت قياسي بعد الدمج معالجة العديد من الثغرات في القطاع، وخالل 6102شهد عام 
( قرارًا، هدفت في مجملها إلى تحقيق الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للهيئة، إضافة إلى تفعيل دور 222( جلسة صدر عنها )010مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن )

قرار التشريعات والوث لغايات تطوير العمل وتحسين الخدمة  المنظمة من قبل الهيئة ائق التنظيمية بمختلف القطاعاتالهيئة في التنظيم والرقابة على أداء الجهات العاملة في القطاع، وا 
 المقدمة، مما حقق تطويرًا متميزًا في أداء القطاع والتفاعل مع جميع المتعاملين مع الهيئة.  

 

: إنجازات الهيئة في مجال الرقابة والتنظيم والتسعير في قطاع الكهرباء والطاقة 
ً
 املتجددة:أوال

 إصدار العديد من التشريعات والقوانين واألنظمة والتعليمات والوثائق التنظيمية بهدف تنظيم عمل قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة.  -

 . لدعم وتشجيع االستثمار في هذين القطاعين تعرفة قطاع الفنادق وقطاع الصناعي املتوسطتعديل  -

 .6102- 6102الكهرباء الوطنية وإعداد السيناريوهات املحتملة للوضع املالي للفترة متابعة األوضاع املالية لشركة  -

 متابعة مديونية قطاع الكهرباء في محاولة للتقليل من مديونية املؤسسات الحكومية على شركات الكهرباء.  -

 ( ساعة طيلة العام.62داد جداول مناوبات ملوظفي الهيئة على مدار )ربط مركز املراقبة والطوارئ في الهيئة مع مراكز االتصال التابعة لشركات الكهرباء وإع -

 كة.النجاح في التنسيق مع املجلس القضائي إلنشاء غرف قضائية متخصصة بقضايا الكهرباء ضمن الغرف الجزائية وفي كافة محافظات ومناطق اململ -

 كهرباء الوطنية.اعداد دراسة تحليلية للخطة االمنية لشركات توليد الكهرباء وشركة ال -

 من موظفي الهيئة منهم )022وتأهيل )استحداث وحدة متخصصة بالضابطة العدلية  -
ً
 في الضابطة العدلية مكان عملهم شركات توزيع الكهرباء، و)00( موظفا

ً
( 062( موظفا

 .يومي يشاركون في حمالت التفتيش على حاالت االشتباه باالستجرار غير املشروع للكهرباء والتي تنظم بشكل

 من خالل الضابطة العدلية في الهيئة وبالتشارك مع شركات توزيع الكهرباء( 22220) تنفيذ عّدة حمالت للتفتيش والرقابة، نتج عنها إجراء حوالى -
ً
واألمن العام وقوات  كشفا

وتحويل ( حالة استجرار غير مشروع، 2202تمكنت الهيئة من ضبط )، للكشف عن حاالت االستجرار غير املشروع للطاقة الكهربائية واالعتداء على شبكات الكهرباء، الدرك

 املخالفين إلى القضاء. 

 ( مليون دينار.21%( وهو ما يشكل كلفة على النظام بقيمة )2تقدر نسبة الفاقد على النظام الكهربائي في اململكة من االستجرار غير املشروع حوالى ) -

التأهب القصوى للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية التي شهدتها اململكة من خالل مركز املراقبة والطوارئ والجوالت التفتيشية تطوير وتحديث خطط الطوارئ وإعالن حاالت  -

 وعلى مدار الساعة.  
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: إنجازات الهيئة في مجال الرقابة والتنظيم والتسعير في قطاع العمل االشعاعي والنووي:
ً
 ثانيا

 إصدار العديد من التشريعات والقوانين واألنظمة والتعليمات والوثائق التنظيمية للعمل اإلشعاعي والنووي.   -

أو أو عبور أراض ي اململكة أي مواد املراقبة اليومية على جميع املراكز الحدودية العاملة بنظام شنا يدر للموانئ الضخمة وتسجيل املالحظات، للتحقق من عدم دخول أو خروج  -

 مصادر مشعة أو نووية غير مصرح لها. 

-  
ً
 املنافذ الحدودية. عبر ضبط وإعادة شحنات ملوثة إشعاعيا

وضع أجهزة الرقابة اإلشعاعية في ميناء العقبة بعد رسم مخططات ميناء الركاب واتجاه سير الشحن ، و جهاز مراقبة إشعاعية حدودية في أربع مواقع في العقبة 06تركيب  -

 .اخلة والخارجة إلى اململكةوالسيارات الد

 مركز حدود وادي األردن ضمن املنح الكندية.مراقبة إشعاعية حدودية في  أجهزة 2تركيب  -

 املشاركة في وضع استراتيجية أمن الحدود. -

  خلو من االشعاع. اتشهاد (2)عينة ضبط جودة، وإصدار  00عينة بيئية و 222عينة محولة من املراكز الحدودية واملؤسسات العامة والخاصة باإلضافة لـ  021فحص  -

 .بمبنى الهيئة تجهيز البنية التحتية ملختبر تحضير الكيمياء االشعاعية، وملختبر التحضير الفيزيائي -

، للتحقق من استيفاء جميع ADSTMتيش والرقابة على أعمال املفاعل األردني للبحوث والتدريب، وبالتشارك مع املعهد الكوري لألمان النووي واملستشار إجراء عمليات التف -

 متطلبات األمان واألمن النووي، ومراجعة الخطة األمنية وخطة الطوارئ للمفاعل. 

 تركة ألمان إدارة الوقود النووية املستهلك وامان إدارة النفايات املشعة.اعداد مصفوفة املهام التنفيذية لالتفاقية املش -

 تنفيذ مشروع الخارطة االشعاعية. -

 املتابعة الدورية لقراءات محطات الرصد االشعاعي والقيام بما يلزم للمحافظة على ديمومة عملها. -

 تطلبات الترخيص ومتطلبات الوقاية االشعاعية. للتأكد من حصولها على الرخص وااللتزام بمتنفيذ حمالت تفتيشية على املؤسسات الصناعية والطبية ومراكز األشعة  -

 زيارة تفتيشية خالل العام. 021اعية بواقع شععلى املؤسسات اال بشكل دوري تفتيشية جوالت تنفيذ  -

 رخصة مؤسسية للمؤسسات االشعاعية.  222رخصة مؤسسية جديدة وتجديد  211اصدار  -

 رخصة شخصية. 210صة مزاولة عمل اشعاعي للعاملين وتجيدد رخ 221اصدار  -

 تصريح استيراد وعبور واعادة تصدير للمواد املشعة واالجهزة االشعاعية. 322اصدار  -

 ادخال برنامج معلومات الهيئة الرقابية الخاص بالرقابة على املؤسسات واملصادر املشعة والعاملين االشعاعيين. -

 .الكميات الصغيرة إلى اتفاقيات الضمانات النووية الشاملةاالنتقال من بروتوكول  -

 للمعنيين بهذا الخصوص.  التعاون مع نقابة أطباء األسنان لتنظيم ترخيص أجهزة األشعة وترخيص األفراد العاملين عليها، وعقد ورش ودورات تدريبية من قبل الهيئة -

 ار ملدة خمس سنوات على املنح األمريكية والكندية.رفد مستودع مديرية الرقابة اإلشعاعية الحدودية بقطع غي -
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)جسر امللك حسين ، ميناء العقبة ، مركز تفعيل نظام النافذة الواحدة و بالتعاون مع دائرة الجمارك األردنية للتسهيل على املستثمرين بانجاز املعامالت في أسرع وقت في كل من  -

 حدود املدورة(.

 الوقود النووي للمفاعل االردني للبحوث والتدريب.منح تصريح استيراد ونقل وتخزين  -

 

: إنجازات الهيئة في مجال الرقابة والتنظيم والتسعير في قطاع التعدين:
ً
 ثالثا

 والوثائق التنظيمية ذات العالقة بقطاع التعدين.  التشريعاتإصدار عدد من  -

 تعدين.  وق ( حق2( رخص للتنقيب، و)6( رخصة، و)0262رخص تصدير الخامات )( رخصة، كما بلغ عدد 662عدد رخص املقالع الصادرة عن الهيئة )بلغ  -

( جولة تفتيشية على املناجم واملقالع بمختلف مناطق اململكة للتأكد من ترخيصها والتزامها 0126أجرت الهيئة )حيث  تنفيذ حمالت التفتيش والرقابة على قطاع التعدين -

 .السالمة العامة والبيئةبالرخص والتصاريح املمنوحة وبشروط 

 .والتعامل معها( حالة مخالفة 612ضبط )تمكنت كوادر الهيئة من  -

 بإغالق و (221) إصدار -
ً
 عدد من املقالع املخالفة لشروط منح الرخص. لإنذار ( 006)قرارا

 سكنية املجاورة. متابعة رصد االهتزازات الناتجة عن عمليات التفجير في املقالع لضمان عدم تأثيرها على املناطق ال -

 

: إنجازات الهيئة في مجال تقديم الخدمات 
ً
 رابعا

ية الترخيص وتجديد الرخص دون بهدف تحسين وتبسيط اإلجراءات والسرعة في إنجاز املعامالت، فقد قامت الهيئة بإضافة ثمانية خدمات إلكترونية منحت متلقي الخدمة إمكان -

س ي للفنادق، وترخيص مؤسس ي لنقل املواد زيارة الهيئة حيث شملت: )ترخيص شخص ي للعاملين اإلشعاعيين، وترخيص مؤسس ي لعيادات ومراكز األسنان، وترخيص مؤس

، ورخصة تصدير مواد خام املشّعة، وترخيص مؤسس ي الستيراد مواد مشّعة أو أجهزة إشعاعية، وتجديد الترخيص الشخص ي للعاملين اإلشعاعيين، وتجديد الترخيص املؤسس ي

 معدنية(. 

 مشاركة الهيئة في  النافذة الواحدة للتخليص على البضائع. -

 مركز لخدمة الجمهور في الهيئة.  إنشاء  -

 2626( شكوى، وحوالى )2233)متابعة عمل مركز املراقبة والطوارئ، حيث بلغ إجمالي الشكاوى الفردية التي تعامل معها مركز املراقبة والطوارئ في الهيئة ما مجموعه  -
ً
( اتصاال

.
ً
 هاتفيا

تحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية حيث اصبح للهيئة القدرة على مراقبة النظام الكهربائي ضمن قطاعي تركيب شاشة مراقبة في املركز مربوطة مع مركز املراقبة وال -

 توليد ونقل الكهرباء.
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 مع بقية شركات توزيع الكهربا -
ً
املعلومة للهيئة بشكل فوري وعلى ء لنقل تركيب شاشة مراقبة في املركز ملراقبة شبكات الضغط املتوسط التابعة لشركة الكهرباء األردنية ومستقبال

 مدار الساعة.

ي مواد مشعة غير مصرح عنها أو تركيب شاشات مراقبة للمنافذ الحدودية للرقابة على املركبات القادمة واملغادرة والعابرة أراض ي اململكة للتحقق من عدم نقل أو عبور أ -

 استخدامها بطرق غير مشروعة. 

 لفة. التفاعل مع وسائل اإلعالم املخت -

 تنفيذ العديد من حمالت التوعية وورش العمل.  -

 تفعيل دور الهيئة في مجال املسؤولية املجتمعية، والتفاعل مع املناسبات الدينية والوطنية واالجتماعية. -

ضها للعامة في محافظات الوسط والشمال تنفيذ مواد إعالمية مختلفة )مرئي مسموع مقروء( ومسرحيات توعوية في قطاعات الكهرباء والعمل اإلشعاعي والتعدين، وعر  -

 والجنوب. 

ومع وزارة الطاقة األمريكية ووزارة الخارجية الكندية  القطاع،عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة واألمن العام والبيئة ونقابة الجيولوجيين لتسهيل عملية التنظيم والرقابة على  -

 خبرات. وتبادل ال لتزويد الهيئة بأجهزة املراقبة اإلشعاعية
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 لهيكل التنظيميا
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؛ 6162املضامين الواردة في كتب التكليف السامية، ووثيقة األجندة الوطنية، ومبادرة كلنا األردن، والرؤية االقتصادية واالجتماعية 

 بخصوص قطاع الطاقة واملعادن

 

 : كتب التكليف السامية ل
ً
 -:لحكومةاوال

 التقليدية والمتجددة واستغاللها تطوير وتنويع مصادر الطاقة المحلية. 

 .تهيئة الفرص للقطاع الخاص وتشجيعه لالستثمار في مشاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة 

 .االستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن مع اولوية العمل الميداني 

 .استحداث اليات جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه بما يقوي الطبقة الوسطى 

 .تنفيذ برامج الترشيد في االستهالك 

  السلمية واغراض الطاقة البديلة في توليد الطاقة الكهربائية. لألغراضتعزيز االستفادة من الطاقة النووية 

 

 : االجندة الوطنية:
ً
 -ثانيا

 . )تحسين البنية التحتية ومردودها )ان يكون لألردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال 

  على البيئة.الحفاظ 

 .)رفع كفاءة وفاعلية أداء مؤسسات القطاع العام )هيكلة القطاع العام ليكون اكثر انتاجية وفاعلية 

 .تطوير االقتصاد االردني ليكون مزدهرًا 

 

 : مبادرة كلنا االردن:
ً
 -ثالثا

  خالل ايصال هذا الغاز للشركات الكبرى.تمكين القطاعات التي تعتمد على المشتقات النفطية بكثافة من استخدام الغاز الطبيعي من 

 لشمسية. متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة التي تسعى الى تنويع استخدام مصادر الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة ا 
  .دراسة امكانية استخدام مصادر الطاقة غير التقليدية 
  .تحسين كفاءة استخدام الطاقة 
 التنافسية في القطاع. زيادة 

 .السعي الجاد الستخدام النفايات في توليد الطاقة 
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:
ً
 -: 6162الرؤية االقتصادية واالجتماعية  رابعا

 .تحقيق امن التزود بالطاقة 

  الطاقة.تنويع مصادر واشكال 

 .تطوير واستغالل مصادر الطاقة المحلية التقليدية والمتجددة والصخر الزيتي واليورانيوم 

  وتوطين وتطوير تكنولوجيا الطاقة النووية وتطوير استخداماتها وادامتها.نقل 

 .ضبط الوقاية االشعاعية واالمان واالمن النووي واجراءات التفتيش 

  المؤينة والتحقق من توافر متطلبات الوقاية العامة. لإلشعاعاتوقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض 

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

 .حصر ومراقبة جميع مصادر االشعة في كافة الممارسات االشعاعية 

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

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

 .ضبط اجراءات استيراد وتصدير المواد ثنائية االستخدام والمتعلقة بعمل الهيئة 

 نةةةةع حةةةةدوث مثةةةةل دراسةةةةة الحةةةةوادث االشةةةةعاعية والنوويةةةةة والتلةةةةوث االشةةةةعاعي البيئةةةةي الناجمةةةةة عةةةةن التسةةةةرب االشةةةةعاعي وتقصةةةةي اسةةةةبابها التخةةةةاذ االجةةةةراءات الالزمةةةةة لم
 الحوادث الحقًا. هذه

 .زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات 

 .تعظيم القيمة المضافة الستغالل الخامات المعدنية المتوفرة 

 .تطوير تعرفة كهربائية جاذبة لمشاريع الطاقة المتجددة 

 .تطوير التعرفة الكهربائية لتمكين القطاع الكهربائي من العمل على اسس تجارية 

 ر استخدام السخانات الشمسية.زيادة انتشا 

 .االستمرار في تطوير مشاريع توليد الكهرباء الخاص باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

  للنظام.واالعتمادية  التوافقيةتعزيز سالمة النظام الكهربائي ورفع 

  الخاص.تنفيذ مشاريع التوليد الكهربائي من خالل القطاع 

 الممارسات العالمية. أفضلهربائي ليواكب تخفيض الفاقد في النظام الك 

 .تشجيع مشاريع واجراءات ترشيد استهالك الطاقة 

 .التوسع في نشاط االستكشاف والتنقيب عن الخامات المعدنية 

 .توسيع قاعدة االستثمار في قطاع التعدين 
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 شاريع الطاقة المتجددة.االسراع في تنفيذ مشروع الممر االخضر لزيادة قدرة الشبكة الكهربائية على استيعاب م 

 .انشاء 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 : 

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

 ستخدامات الطاقة النووية واألشعة املؤينة في املجاالت السلمية لضمان مصالح املستهلكين واملستثمرين قطاع الطاقة واملعادن، 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 الرقم نقاط القوة الرقم
والطاقة املتجددة والعمل اإلشعاعي والنووي كهرباء الهيئة هي الجهة الرقابية الرسمية لتنظيم قطاع ال  .0

 واملصادر الطبيعية والتعدين.

 نقص الكوادر الفنية املتخصصة  .0

ضــــــــــعف املخصصــــــــــات املاليــــــــــة فــــــــــي مشــــــــــاريع الرقابــــــــــة التــــــــــي تتطلــــــــــب اســــــــــتمرار العمــــــــــل بعــــــــــد الــــــــــدوام   .6 وجود قيادة داعمة للتطوير والتحسين في عمل الهيئة   .6

 الرسمي 

 عدم كفاية املركبات الالزمة للعمل امليداني للهيئة.  .2 مؤهلة وكفؤةوجود كوادر بشرية   .2

 للهيئة  .2 .فّعالوجود هيكل تنظيمي   .2
ً
 عدم تخصيص املبنى الحالي كامال

 وجود جهات تعمل في القطاع دون الحصول على رخص أو تصاريح وااللتزام بما ورد فيها.   .2 .وجود تعليمات تنظيمية واضحة تحكم عمل الهيئة وتحدد عالقتها مع الشركاء االستراتيجيين  .2

ة وصفحات التواصل االجتماعي، االلكترونية املنظمة لعمل الهيئ متةتلألالالزمة  البنية التحتيةتوفر   .2

 واالنضمام لبرنامج الحكومة اإللكترونية. 

  

   رقابة فعالة على كافة القطاعات املنظمة من قبل الهيئة.  منومةوجود   .6

   تفعيل مهام الضابطة العدلية.   .2

   واملقترحات الشكاوى تلقي مركز مجهز لخدمة الجمهور و وجود   .3

 وجود اتفاقيات دولية تتيح تدريب وتأهيل موظفي الهيئة ورفدهم باملهارات واملؤهالت العلمية املتخصصة  .01

 ووجود خطة تدريب سنوية لكافة موظفي الهيئة. 

  

   . للمكافآت والحوافزمفعلة وجود أسس   .00

   وجود مبنى مالئم ملوظفي الهيئة  .06

   تفعيل دور الهيئة في مجال اإلعالم واملعرفة واملسؤولية املجتمعية.   .02

 

 البيئة الخارجية

 التهديدات الرقم الفرص الرقم
 ارتفاع نسبة النمو في الطلب على الطاقة عن ما هو مخطط له 1. متخصصة للنظر في قضايا قطاع الطاقةوجود غرف قضائية   .0

 عــــــــــــن حــــــــــــاجز  2. جاذبة لالستثمار.  توفر بيئة تشريعية  .6
ً
دوالر للبرميــــــــــــل وانعكاســــــــــــها علــــــــــــى األوضــــــــــــاع املاليــــــــــــة فــــــــــــي  21ارتفــــــــــــاع أســــــــــــعار الــــــــــــنفط عامليــــــــــــا

 القطاع. 

الجهــــــات تــــــداخل بعــــــظ املهــــــام التنظيميــــــة مــــــع مهــــــام رســــــم السياســــــات والعمليــــــات التنفيذيــــــة مــــــع بعــــــظ  3. الجهات الدولية واملانحة بطبيعة عمل الهيئة. دعم  .2

 عدم وضوح الصالحيات بسبب  الحكومية

 وجود مؤسسات محلية وإقليمية ودولية جاذبة للكفاءات املوجودة في الهيئة 4. والتوجه لالشتراك بجائزة االبداع االشتراك في جائزة امللك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية  .2

 

  



 

18 
 

 

 تسهم الهيئة في تحقيق األهداف الوطنية التالية:

 

 الحفاظ على االستقرار املالي والنقدي وضبط عجز املوازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل املخاطر .0

 استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس االموال االجنبية وتشجيع االستثمارات املحليةخلق بيئة  .6

 تحسين مستوى الخدمات املقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها .2

 

 

 األهداف القطاعية التي تساهم الهيئة في تحقيقها بشكل مباشر

 

 .قطاع الطاقة واملعادنضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في  .0

 وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى االقتصادية له وتحسين كفاءته.الطاقة واملعادن الحفاظ على بنية فاعلة لقطاع  .6

 

 

 األهداف اإلستراتيجية:

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

تطــــــــوير منظومــــــــة فعالــــــــة للرقابــــــــة والتفتــــــــيش علــــــــى القطــــــــاع لتحســــــــين وتعزيــــــــز ثقــــــــة املســــــــتهلكين واملســــــــتثمرين وتحقيــــــــق التنافســــــــية وحمايــــــــة اإلنســـــــــان  .ب 

 والبيئة. 

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

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة.  .د 

 



 

19 
 

 الربط بين األهداف الوطنية واالهداف االستراتيجية

 

 

 والمعادن الطاقة قطاع تنظيم
 بين التوازن أساس على

 المستهلكين مصالح
 القطاع في والعاملين

 جهات وأي والمستثمرين
 .عالقة ذات أخرى

 فعالة منظومة تطوير
 على والتفتيش للرقابة
 ثقة وتعزيز لتحسين القطاع

 والمستثمرين المستهلكين
 وحماية التنافسية وتحقيق
 والبيئة االنسان

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة

تحسين مستوى 
الخدمات المقدمة 

للمواطنين 
والعدالة في 
 توزيعها

 والمعادن الطاقة قطاع تنظيم
 بين التوازن أساس على

 المستهلكين مصالح
 القطاع في والعاملين

 جهات وأي والمستثمرين
 .عالقة ذات أخرى

 الهيئة وفاعلية كفاءة رفع

 ومنهجيات منظومات تطوير
 التكلفة أساس على التسعير

 تحسين لضمان المستهدفة
 .التكاليف وبأقل األداء

 فعالة منظومة تطوير
 على والتفتيش للرقابة
 ثقة وتعزيز لتحسين القطاع

 والمستثمرين المستهلكين
 وحماية التنافسية وتحقيق
 والبيئة االنسان

خلق بيئة 
استثمارية جاذبة 
قادرة على جذب 
رؤوس االموال 

االجنبية 
وتشجيع 

االستثمارات 
 المحلية

 فعالة منظومة تطوير
 على والتفتيش للرقابة
 ثقة وتعزيز لتحسين القطاع

 والمستثمرين المستهلكين
 وحماية التنافسية وتحقيق
 والبيئة االنسان

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة

الحفاظ على 
االستقرار المالي 
والنقدي وضبط 
عجز الموازنة 
وبناء نظام مالي 

كفؤ وقليل 
 المخاطر
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 مديريات المعنية بالتنفيذ اليلية التي تسعى الهيئة لتحقيقها الربط 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•

تطوير بيئة رقابية تعزز المنافسة واالستثمار في •
 القطاع

 

تطوير بيئة رقابية تعزز حماية صحة االنسان •
 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  

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة

 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 

 االشعاعية الحدوديةمديرية الرقابة 
 مديرية االمن واالمان النووي

 مديرية المختبرات والرصد االشعاعي

 مديرية الشؤون القانونية 
 مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة

 جممديرية المقالع والمنا
 مديرية البترول والصخر الزيتي

 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
 تكنولوجيا المعلومات مديرية

 وحدة ضبط الجودة
 وحدة التفتيش والضبط 

 مديرية الكهرباء والطاقة المتجددة
 مديرية المقالع والمناجم

 مديرية االدارة والموارد البشرية
 مديرية الشؤون المالية مديرية البترول والصخر الزيتي

 مديرية الوقاية االشعاعية 
 الحدوديةمديرية الرقابة االشعاعية 

 مديرية االمن واالمان النووي
 مديرية االدارة والموارد البشرية

 املالية مديرية الشؤون

 مديرية المختبرات والرصد االشعاعي
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 مصفوفة تحديد الشركاء

  

 الهدف من الشراكة الجهة الرقم
 درجة الشراكة

 وصف الشريك
 ملحوظات

 القطاع إطار الشراكة
  خاص حكومي دولي عربي محلي شريك استراتيجي

  ئا ة ال   اع  .1
والحد   إل  اإلقاا ا  اللاو  ة ل ي   والن  يا     ال ما  ا 

 الع ل
           

            تزو ز الهيئة بال يا ا  امل عرمة بالمطاع املعز ية و ا ة الطاقة والث وة  .2

 ال  نية الكهاباع شا ة  .3

 
 
 

ت  ي  املعر اا  والييا ا  والخطط واملشا    ال  اة لع ل الهيئة 
 ال نظيم،الاقابة 

          

            األ د ية الكهاباع شا ة  .4

            ا بز ا ا ظة شا ة  هاباع  .5

            الكهاباع ت     شا ة  .6

           الكهاباع املا ز ة ت ليز شا ة  .7
ا ر  ة بن ية 

 % للحك اة44

           الكهاباع ال  اا ل  ليز شا ة  .8

            شا ة ت ليز شاق إ ان  .4

            الطاقة الكهابائية المطاا ة ل  ليز شا ة  .11

             شا ة إ ان ا يا لرطاقة الكهابائية   .11

             شا ة امه اي اس ولز   بة      .12

 اؤ  ة امل اصفا  واملمام    .13
و   امل اصفا  الميا ية امل عرمة باأل هزة واملنشآ  الكهابائية 

 وا شعاإية والن و ة
           

 الي ئة و ا ة  .14
و   امل طريا  ال  اة ل نفيذ الشاوط الييئية ال ا ج ت ا اها    

 املنشآ  الكهابائية وا شعاإية والن و ة
 ال ن ي  لل ان وقامة الي ئة وصحة ا ا ان اي اخا ا ا شعاع

          

             وال دا  حوالاخص   إامة ادالحهم      ع التزااهم بشاوط التزو ز ا رمة الخزاة  .15

            يش ي  ا  تث ا  واملنا  ة وال  إية المطاع الخاص وال ها  لي  الاب ية  .16

           إزاد و قاا  امل ا  ة و ا ة املالية/دائاة امل ا  ة العااة  .17

          ت  ي  الزإم املا   لر شا    و ا ة ال خطيط وال عاون الزو    .18

          وال نظيم اإلدا ي الهيكرة  و ا ة تط  ا المطاع العام  .14

           دا ة وتنظيم شؤون امل ظفين دم ان الخزاة املز ية  .21

           تمزمم الزإم الفا، املا ز ال  ا، لي  ث الطاقة  .21

           قاا  األ ظ ة وتمزمم ا  تشا ا  الما   ية دم ان التشا   والا ي   .22

 املؤ  ا  اإلإ اية  .23
لنشا املعر اا  والييا ا  والز ا ا  ذا  الع قة تن يمية ويعاو ية 

 بالمطاعط و   ق ه    ال  إية واإل شاد
          

           ال عاون  ي ا مخص املعاا   ال  ا ية ذا  الع قة بع ل الهيئة األ د يةدائاة ال  ا ك   .24

25.  
و ا ة الزاخرية / ازما ة ا اي العام 

 واملؤ  ا  ا انية 
           ال عاون    ي هيل إ ل الهيئة 
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 الهدف من الشراكة الجهة الرقم
 درجة الشراكة

 وصف الشريك
 ملحوظات

 القطاع إطار الشراكة
  خاص حكومي دولي عربي محلي شريك استراتيجي

           وا طريا  ال  اة العااة وال قامة ا شعاإية ا لتزام بشاوط املؤ  ا  الطيية  .26

           وا طريا  ال  اة العااة وال قامة ا شعاإية ا لتزام بشاوط املؤ  ا  الي ثية والدناإية  .27

 و ا ة الصحة   .28
الحد   إل  املعر اا  ال  اة لميام الهيئة بزو ها الاقابة إل  

 املؤ  ا  الطيية ذا  الع قة بالع ل ا شعاع 
          

         تاشيز ا   ا ك    المطاع الدناع  وال نا ي  و ا ة الدناإة وال نا ة   .24

 ااا ة إ ان الك      .31
الحد   إل  املعر اا  ال  اة لميام الهيئة بزو ها الاقابة إل  

 املؤ  ا  ذا  الع قة بالع ل ا شعاع 
        

 األ د يةهيئة الطاقة الذ  ة   .31
املفاإ   الي ثية والطاقة ال ن ي     املشا    الزولية واشا    

 واعال ة النفاما  املشعة وال ق د امل تنفذ
        

         ملنح  خص ال عزمي  ال  اةالحد   إل  امل ا ما   دائاة ا  اض ، وامل اهة   .32

         ملنح  خص ال عزمي ال  اةالحد   إل  امل ا ما    رطة وادي ا  دن   .33

  رطة انطمة العمية ا ق دادمة الخاصة   .34
 ملنح  خص ال عزمي  ال  اةالحد   إل  امل ا ما  

 امل اه ة    اخ يا  ا اق  تا يج ا هزة املااقية ا شعاإية
        

         امل اه ة واملشا  ة    تا يج ا هزة املااقية ا شعاإية شا ة تط  ا العمية   .35

         ت  ي  ا اق  ا هزة املااقية ا شعاإية  ايناع هاو ا  العمية   .36

         ت  ي  ا اق  ا هزة املااقية ا شعاإية األ د يةاؤ  ة امل اائ   .37

          ملنح  خص ال عزمي  ال  اةالحد   إل  امل ا ما   دائاة ا ثا  العااة  .38

          ملنح  خص ال عزمي  ال  اةالحد   إل  امل ا ما   و ا ة املياه والاي   .34

          ملنح  خص ال عزمي ال  اةالحد   إل  امل ا ما   و ا ة الشؤون اليرزمة   .41

          ملنح  خص ال عزمي ال  اةالحد   إل  امل ا ما   الخط الح ا ي ا  داة   .41

         تز  ج املهنز ين ال زداتفاقيا    مابة املهنز ين األ د يين   .42

          اتفاقيا  تز  ج املهنز ين ال زد نقابة الجيولوجيين األردنيين  .43

          امل اه ة    تفعيل الاقابة ا شعاإية إل  إيادا  ا ياع ا  نان نقابة أطباء األسنان   .44

          اتفاقيا  تز  ج املهنز ين ال زد وزارة األشغال العامة  .45

          الزإم الفا، لإلهزاثيا   المركز الجغرافي الملكي  .46

          بط الهيئة بشيكة الحك اة ا انة  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات   .47

          تاخيص ال  انيا  شا ة اامكاو   ت مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني  .48

          الزإم الفا، واملا   الوكالة الدولية للطاقة الذرية  .44

51.  
تجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر 

           تياد  خ  ا    MEDREGالمتوسط 

           تياد  خ  ا    ERRAانظ ة   .51

           الحد   إل    هزة اااقية  شعاإية هزودمة وقط  ليا   و ا ة الطاقة األاا كية   .52

           الحد   إل    هزة اااقية  شعاإية هزودمة وقط  ليا  و ا ة الخا  ية الكنزمة  .53
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 لتشغيلية مصفوفة اوزان املشاريع الالزمة لتحقيق االهداف ا
تنظيم قطاع الطاقة واملعادن على أساس التوازن بين مصالح املستهلكين والعاملين في القطاع واملستثمرين وأي  الهدف االستراتيجي الرقم

  عالقة. جهات أخرى ذات

اولوية الهدف  الهدف التشغيلي

0-2 

اثر الهدف 

0-2 

وزن الهدف ) االولوية 

X  )االثر  

 62 2 2 وضع تشريعات ناظمة لقطاع الطاقة والمعادن مرنة وجاذبة لالستثمار أ/ا
 

اولوية 

 2-0المشروع

اثر 

المشروع 

0-2 

)االولوية   وزن المشروع

X  )االثر  

 الكهرباء والطاقة المتجددةفي مجال قطاع  /أ1أ/
 

 55 5 5 مشروع إصدار قانون الكهرباء 1/أ/1أ/
 

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

 15 4 4 مشروع تعديل تعليمات تكاليف التوصيل 3/أ/1أ/
 

 4 5 5 مشروع تعديل تعليمات قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين 4/أ/1أ/
 

 9 3 3 مشروع تعديل تعليمات مسافات السماح 5/أ/1أ/
 

 9 3 3 مشروع تعديل تعليمات اعتماد العدادات الكهربائية 6/أ/1أ/
 

 55 5 5 مشروع إصدار تعليمات ترخيص أنشطة شحن المركبات الكهربائية 7/أ/1أ/
 

 55 5 5 مشروع تعديل تعليمات صافي القياس 8/أ/1أ/
 

 16 4 4 تعليمات تكاليف عبور الطاقة الكهربائيةمشروع تعديل  9/أ/1أ/
 

 9 3 3 مشروع تعديل تعليمات سجل مرجع القياس 11/أ/1أ/
 

 16 4 4 مشروع إصدار تعليمات ترخيص األشخاص العاملين في مجال تركيب نظم مصادر الطاقة المتجددة 11/أ/1أ/
 

 1 1 1 الترخيصمشروع إصدار تعليمات اإلعفاء من الحصول على  15/أ/1أ/
 

 1 1 1 مشروع إصدار تعليمات حصول الهيئة على المعلومات والبيانات الفنية والمالية من المرخص له 13/أ/1أ/
 

 1 1 1 مشروع تعديل كود التوزيع 14/أ/1أ/
 

 1 1 1 مشروع تعديل كود النقل 15/أ/1أ/
 

 4 5 5 مشروع تعديل كود معايير األداء 16/أ/1أ/
 

 4 2 2 الطافيمشروع اعداد تعليمات كود التدقيق  17/أ/1أ/
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 في مجال العمل اإلشعاعي والنووي /ب1أ/
 

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

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

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

 9 3 3 مشروع تعديل نظام رسوم الرخص والتصاريح اإلشعاعية 4/ب/1أ/
 

 8 2 4 مشروع إعداد نظام الرسوم المفروضة على إنتاج النفايات المشعة 5/ب/1أ/
 

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

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

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

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

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

 25 5 5 إصدار نظام نقل المواد المشعةمشروع  11/ب/1أ/
 

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

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

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

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

مشروع إصدار تعليمات إجراءات منح تصريح تعديل المباني واألنظمة والمعدات وحدود واشتراطات التشغيل واإلجراءات  16/ب/1أ/

 العالقة لألمان واألمن النووي والوقاية اإلشعاعية والضمانات النوويةواألنظمة الداخلية ذات 
4 4 16 

 

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

 المنشآت والمرافق النووية
3 3 9 

 

 6 2 3 ترخيص التدريب المتخصص والتأهيل والرخص الشخصية في محطات الطاقة النوويةمشروع إصدار تعليمات  18/ب/1أ/
 

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

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

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

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

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

 12 4 3 نطاق المناطق المحظورة حول المنشآت والمرافق النووية مشروع إصدار تعليمات 24/ب/1أ/
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 3 1 3 مشروع إصدار تعليمات إجراءات دمج مراحل الترخيص للمنشآت والمرافق النووية 25/ب/1أ/
 

النووية مشروع إصدار تعليمات إجراءات تجديد أو تعليق أو إلغاء الرخص والتصاريح للمنشآت والمرافق واألنشطة  26/ب/1أ/

 والرخص الشخصية النووية
3 4 12 

 

 9 3 3 مشروع إصدار تعليمات منهجية ودورية تقييم األمان النووي للمنشآت والمرافق النووية 27/ب/1أ/
 

 9 3 3 مشروع إصدار تعليمات نظام إدارة الجودة في المنشآت والمرافق واألنشطة النووية 28/ب/1أ/
 

 12 4 3 ونماذج الترخيص للعمل اإلشعاعي والنووي االسترشاديةمشروع إصدار األدلة  29/ب/1أ/
 

 10 2 5 النووية. األضرار ضد النووية لمدنيةا المسؤوليةقانون  اعداد مشروع 30/ب/1أ/
 

 في مجال قطاع التعدين /ج1أ/
 

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

 9 3 3 المقالع والتعدينمشروع تعديل نظام رسوم  5/ج/1أ/
 

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

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

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

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

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

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

0-2 

اثر الهدف 

0-2 

وزن الهدف ) االولوية 

X  )االثر  

 62 2 2 تصريح وترخيص العاملين في قطاع الطاقة والمعادن 5أ/

 

اولوية  

 2-0المشروع

اثر 

المشروع 

0-2 

)االولوية   وزن المشروع

X  )االثر 
 

 الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددةفي مجال قطاع  /أ5أ/
 

 16 4 4 مشروع إصدار رخصة نشاط النقل وتشغيل النظام والتزويد بالجملة 1/أ/5أ/
 

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

 16 4 4 مشروع إصدار رخصة لشركة العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي 3/أ/5أ/
 

 4 2 2 مشروع إصدار رخصة لشركة الراجف لتوليد الكهرباء من الرياح 4/أ/5أ/
 

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

 4 2 2 الكهربائية من الخاليا الشمسية في األزرقمشروع إصدار رخصة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوليد الطاقة  6/أ/5أ/
 

 9 3 3 مشروع إصدار رخصة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية في القويرة. 7/أ/5أ/
 

 1 1 1 في األزرق مشروع إصدار رخصة لوزارة المياه والري لتوليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية 8/أ/5أ/
 

 1 1 1 مشروع إصدار رخصة لشركة مصدر اإلماراتية لتوليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية 9/أ/5أ/
 

 1 1 1 مشاريع إصدار رخص المرحلة األولى/طاقة الرياح، والمرحلة الثانية/الطاقة الشمسية من العروض المباشرة 11/أ/5أ/
 

 9 3 3 لشركة السنديان لتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي. مشروع إصدار رخصة 11/أ/5أ/
 

 16 4 4 مشروع إصدار رخص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة باستخدام نظام العبور و/أو صافي القياس. 15/أ/5أ/
 

 9 3 3 الكهربائيةمشروع إصدار التصاريح والرخص العامة والخاصة لممارسة أنشطة شحن المركبات  13/أ/5أ/
 

 4 2 2 مشروع إصدار رخص لممارسة أنشطة تركيب أنظمة مصادر الطاقة المتجددة 14/أ/5أ/
 

 9 3 3 مشروع إصدار رخص لممارسة أنشطة إعداد دراسات أثر الربط على النظام الكهربائي من نظم مصادر الطاقة المتجددة. 15/أ/5أ/
 

 16 4 4 الملكية العلمية للجمعية الكهربائية الطاقة مجال في خصةر راإصد مشروع 16/أ/5أ/
 

 4 2 2 االجتماعي للضمان الكهربائية الطاقة مجال في رخصة راإصد مشروع 17/أ/5أ/
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 في مجال العمل اإلشعاعي والنووي /ب5أ/
 

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

 25 5 5 إصدار تصريح تحميل الوقود في قلب المفاعل البحثيمشروع  5/ب/5أ/
 

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

 25 5 5 مشروع إصدار الرخص الشخصية للعاملين في المفاعل البحثي 4/ب/5أ/
 

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

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

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

  55 5 5 إصدار تجديد ترخيص المستودع المركزي للنفايات المشعة مشروع 8/ب/5أ/

 25 5 5 وترونرالسنك الخدمة لمسارعمشروع إصدار تصريح اإلدخال في  9/ب/5أ/
 

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

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

 25 5 5 مشروع إصدار تصريح البناء لمحطة الطاقة النووية 12/ب/5أ/
 

 25 5 5 الخلو من اإلشعاعمشروع إصدار شهادات  13/ب/5أ/
 

 في مجال قطاع التعدين /ج5أ/
 

 4 2 2 البس كورس من خالل الكسارات المتنقلة مشروع إصدار تصريح مؤقت لممارسة نشاط إنتاج مادة 1/ج/5أ/
 

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

 4 2 2 مشروع إعداد رخصة قياسية لالتفاقية التنفيذية للمعادن االستراتيجية 3/ج/5أ/
 

 4 2 2 مشروع تحديد المناطق البديلة للمقالع والكسارات 4/ج/5أ/
 

 4 2 2 الرمل الزجاجي مشروع تحديد منطقة بديلة إلنتاج 5/ج/5أ/
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للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين تطوير منظومة فعالة  الهدف االستراتيجي الرقم

  وتحقيق التنافسية وحماية اإلنسان والبيئة
-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي

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

 

 55 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 /أ1ب/
 

 4 5 5 مشروع الرقابة على أنشطة شحن المركبات الكهربائية 1/أ/1ب/
 

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

 16 4 4 الرقابة على شركة العطاراتمشروع  3/أ/1ب/
 

 في مجال العمل اإلشعاعي والنووي /ب1ب/
 

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

 55 5 5 مشروع الرقابة على المفاعل البحثي 2/ب/1ب/
 

 55 5 5 مشروع الرقابة على موقع محطات الطاقة النووية 3/ب/1ب/
 

 55 5 5 نكروترونمشروع الرقابة على مسارع الس 4/ب/1ب/
 

 55 5 5 مشروع الرقابة على منشأة معالجة النفايات المشعة 5/ب/1ب/
 

 9 3 3 مشروع الرقابة اإلشعاعية على مختلف العناصر البيئية 6/ب/1ب/
 

 9 3 3 مشروع الرقابة اإلشعاعية على الخضار والفواكه المنتجة محليا   7/ب/1ب/
 

 9 3 3 مشروع الرقابة اإلشعاعية على المياه المستوردة 8/ب/1ب/
 

 55 5 5 / منحة أمريكيةمشروع الرقابة اإلشعاعية على المنافذ الحدودية  9/ب/1ب/
 

 55 5 5 مشروع الرقابة اإلشعاعية على المنافذ الحدودية/ منحة كندية 10/ب/1ب/
 

اإلشعاعية غير المرخصة لغايات مشروع إعداد دراسة لحصر المؤسسات  11/ب/1ب/
 ترخيصها.

5 5 55 

 

 9 3 3 الرادون غاز مستوي على الرقابة مشروع 15/ب/1ب/
 

 55 5 5 المايكرويف بخدمة الحدودية المنافذ مشروع ربط 13/ب/1ب/
 

 في مجال قطاع التعدين /ج1ب/
 

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



 

29 
 

 16 4 4 مشروع الرقابة على شركة البترول الوطنية 5/ج/1ب/
 

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

 16 4 4 مشروع الرقابة على شركة أومونايت في منطقة الجفر 4/ج/1ب/
 

 16 4 4 الزيتيمشروع الرقابة على شركة شل )جوسكو( للصخر  5/ج/1ب/
 

 16 4 4 مشروع الرقابة على شركة الصخر الزيتي األردني للطاقة 6/ج/1ب/
 

 16 4 4 مشروع الرقابة على شركة الكرك الدولية للبترول 7/ج/1ب/
 

 16 4 4 مشروع الرقابة على الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي 8/ج/1ب/
 

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

3 3 9 
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-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 5ب/
5 

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف 
 

 55 5 5 المنافسة واالستثمار في القطاعتطوير بيئة رقابية تعزز 
 

اولوية  
 5-1المشروع

-1اثر المشروع 
5 

)االولوية   وزن المشروع
X  )االثر  

 في مجال قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة /أ5ب/
 

 9 3 3 مشروع إعداد دراسة لتقييم أداء شركات الكهرباء وتحفيزها 1/أ/5ب/
 

 16 4 4 الطاقةمشروع جائزة  5/أ/5ب/
 

 في مجال العمل اإلشعاعي والنووي /ب5ب/
 

 1 1 1 مشروع تعزيز الرقابة اإلشعاعية من خالل نظام النافذة الواحدة. 1/ب/5ب/
 

مشروع بحثي مشترك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسرعة  5/ب/5ب/
 وكفاءة تحديد نوع النظائر المشعة في المنافذ الحدودية

5 5 55 

 

 في مجال قطاع التعدين /ج5ب/
 

 55 5 5 مشروع إدراج رخص تصدير الخامات المعدنية ضمن برنامج النافذة الواحدة. 1/ج/5ب/
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 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 3ب/
 

 55 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 /أ3ب/
 

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

3 3 9 

 

مشروع إعداد دراسة لتقييم أثر استخدام المركبات الكهربائية في تقليل  5/أ/3ب/

 االنبعاثات
5 5 4 

 

 في مجال العمل اإلشعاعي والنووي /ب3ب/
 

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

مشروع مراجعة دراسات تقييم األثر البيئي اإلشعاعي الخاصة بالمشروع  5/ب/3ب/
 النووي

5 5 55 

 

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

3 3 9 

 

 9 3 3 تطوير وتوسيع شبكة الرصد اإلشعاعي البيئي 4/ب/3ب/
 

 في مجال قطاع التعدين /ج3ب/
 

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

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

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  2-0اثر الهدف  2-0اولوية الهدف  الهدف التشغيلي
 

 62 2 2 تدقيق الكلف والعوائد ج/ا

 

 االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 2-0اثر المشروع  2-0اولوية المشروع
 

 مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددةفي  /أ1ج/
 

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

 9 3 3 مشروع دراسة تكاليف التوصيل والربط على النظام الكهربائي 5/أ/1ج/
 

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

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

 الكهربائي

3 3 9 

 

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

1 1 1 

 

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

 9 3 3 مشروع دراسة تكاليف صافي القياس 7/أ/1ج/
 

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

5 5 25 

 

  15 3 4 مشروع تدقيق حساب الكميات المعدنة 9/ا/1ج/

 في مجال العمل اإلشعاعي والنووي /ب1ج/
 

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

 في مجال قطاع التعدين /ج1ج/
 

 55 5 5 مشروع تدقيق حساب الكميات المعّدنة 1/ج/1ج/
 

 9 3 3 مشروع تدقيق عوائد وبدل خدمات للهيئة لقطاع التعدين 5/ج/1ج/
 

 15 3 4 مشروع تدقيق حسابات شركات التعدين 3/ج/1ج/
 
 
 

 

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  2-0اثر الهدف  2-0اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 
 

 62 2 2 تطوير منظومات ومنهجيات التسعير 5ج/

 

 االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 2-0اثر المشروع  2-0اولوية المشروع 
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 في مجال قطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة /أ5ج/
 

 25 5 5 مشروع إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية 1/أ/5ج/
 

 9 3 3 للطاقة المتجددة شادية رمشروع تحديد األسعار االست 5/أ/5ج/
 

 25 5 5 مشروع تحديد التعرفة الكهربائية ألنشطة شحن المركبات الكهربائية 3/أ/5ج/
 

مشروع تحديد بدل الخدمات المقّدمة من قبل الهيئة في قطاع الطاقة  4/أ/5ج/
 الكهربائية والطاقة المتجددة

1 1 1  

 في مجال العمل اإلشعاعي والنووي /ب5ج/
 

 في مجال قطاع التعدين /ج5ج/
 

 9 3 5 مشروع تحديد بدل الخدمات المقّدمة من قبل الهيئة في قطاع التعدين 1/ج/5ج/
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 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة الهدف االستراتيجي لرقم

 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  2-0اثر الهدف  2-0اولوية الهدف  الهدف التشغيلي

 1د/
 

 62 2 2 آليات ومنهجيات العمل لالرتقاء بمستوى الخدمات تطوير

 االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 2-0اثر المشروع  2-0اولوية المشروع

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

 16 4 4 مشروع تطوير مركز المراقبة والطوارئ 1/5د/

 55 5 5 مشروع تطبيق دليل الجودة 1/3د/

 55 5 5 االهتزازات متنقل جهاز قياسمشروع شراء  1/4د/

 55 5 5 طاقي لمبنى الهيئة تدقيق عملمشروع  1/5د/

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

    تعزيز التوعية واإلعالم 5د/

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

 16 4 4 مشروع إعداد الخطة اإلعالمية لالستجرار غير المشروع 5/1د/

 55 5 5 مشروع إعداد دراسة مدى رضا متلقي الخدمة 5/5د/

 4 5 5 لوجيةومشروع السياحة الجي 5/3د/

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

    بناء القدرة المؤسسية 3د/
 االثر(  X)االولوية   وزن المشروع 5-1اثر المشروع  5-1اولوية المشروع 

 55 5 5 مشروع إعداد دراسة مدى رضا موظفي الهيئة 3/1د/

 16 4 4 مشروع تطوير الخطة التدريبية وإعداد دراسة األثر العائد على التدريب 3/5د/

 55 5 5 مشروع إنشاء برنامج ماجستير في الوقاية اإلشعاعية 3/3د/

مشروع تدريب قضاة الكهرباء وموظفي الضابطة العدلية وكوادر األمن العام  3/4د/
 وقوات الدرك

5 4 51 

 51 4 5 مشروع تدريب المستجيبين األولين للطوارئ اإلشعاعية والنووية 3/5د/

 55 5 5 بناء القدرات 3/6د/
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 االثر(  Xوزن الهدف ) االولوية  5-1اثر الهدف  5-1اولوية الهدف  الهدف التشغيلي 

    تحسين إجراءات العمل 4د/

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

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

5 5 55 

مشروع إعداد دراسة مقارنة تقييمية مع هيئات تنظيم ورقابة في القطاع خارج  4/5د/
 المملكة

3 3 9 

 55 5 5 مشروع إعداد خطة إلدارة المخاطر في الهيئة 4/3د/

 55 5 5 تطوير دليل العمليات واإلجراءات في الهيئة 4/4د/

 55 5 5 الخدمات في الهيئةتطوير دليل  4/5د/

 61 2 2 دراسات واستشارات متخصصة /ترجمة 4/6د/

 9 3 3 دراسات واستشارات متخصصة /تعيين مستشار 4/7د/

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

 55 5 5 تعزيز البنية التحتية للهيئة 5د/

 (االثر Xاالولوية ) المشروعوزن  5-1اثر المشروع  5-1المشروع اولوية 

 55 5 5 مشروع إنشاء نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة 5/1د/

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

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

 55 5 5 حساب الكميات المعدنة أتمتهمشروع  5/4د/

 55 5 5 مشروع تطوير الخدمات اإللكترونية 5/5د/

 16 4 4 مشروع أرشفة الوثائق 5/6د/

 6 5 3 مشروع إدارة األصول المعرفية إلكترونيا   5/7د/

 9 3 3 مشروع إنشاء مدرج للهيئة 5/8د/

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

 55 5 5 مشروع إنشاء مركز تدريب إقليمي 5/11د/

 55 5 5 مشروع تطوير أجهزة ومعدات السالمة العامة 5/11د/
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 55 5 5 مشروع تركيب خاليا شمسية لمبنى الهيئة 5/15د/

 51 4 5 مشروع تجهيز فريق الهيئة لالستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية 5/13د/

 55 5 5 للهيئة في محافظات )إربد، والكرك، والعقبة(مشروع استحداث ثالثة مكاتب  5/14د/

 55 5 5 النووية اإللكترونيات مختبر مشروع تجهيز 5/15د/

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

 55 5 5 تعزيز المسؤولية المجتمعية 6د/

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

 55 5 5 مشروع سلسلة مبادرات صناع األمل 6/1د/

      

 

 

 

 

 

 


