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 :المعظم الحسين ابن الثاني هللا عبد الملك الجاللة صاحب اقوال من

 

  قد وقف األردنيون، كما كانوا على الدوام، دروعا

لحماية الوطن ومنجزاته، فاألردني ال يتراجع أمام 

الصعاب، بل يصمد ويثابر، فقد ورث العزيمة 

 .از، كابرا عن كابرواإلصرار على العمل واإلنج

 

  أعلم أن الكثيرين اليوم يتساءلون إلى أين نحن

ذاهبون، وأقول لهم، األردن يمضي إلى األمام بخطى 

ثابتة، فقد باتت اإلصالحات األصعب خلفنا، 

والمستقبل الواعد أمامنا، نمضي نحوه بثقة لنحقق 

 .طموح أبناء هذا الوطن

 

 تم تنفيذه لقد قدمت الحكومة برنامجا اقتصاديا سي

على مراحل، ضمن أربعة محاور، تهدف الى إعادة 

النظر في األجور والرواتب، وتنشيط االقتصاد 

وتحفيز االستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة 

 .للمواطنيين، واإلصالح اإلداري والمالية العامة

 

 

 ء واقع جديد يضاعف النمو، ويخلق فلننهض لبنا

، لمن يعمل ويثابر، طامح أردنيالف الفرص لكل آ

لمن يتحلى باألمل، لمن ال يضع لطموحه سقفا، لمن 

يحقق الكثير من القليل، وال يتوقع إنجازا بال عمل. 

فنهضتنا ال مكان فيها لمن يستسلم للتشاؤم 

 .والسوداوية
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 كلمة الرئيس التنفيذي

 2019 لعام والمعادن الطاقة قطاع تنظيم لهيئة السنوي التقرير لكم اقدم ان يسرني
 القطاعات لكافة وتسعير ورقابة تنظيم  من الهيئة نشاطات و إنجازات يلخص والذي
 لقطاعات األساسية المؤشرات عن معلومات يوفر وكذلك الهيئة تنظمها التي

 النووي و اإلشعاعي والعمل الطبيعية والمصادر  البترولية والمشتقات الكهرباء
 يُحتذى إيجابيا مثاال   الهيئة تعد حيث األداء، مؤشرات او اإلحصائية المؤشرات سواء  
 المرافق إدامة يراعي ورقابي تنظيمي مناخ خلق في نجحت مستقلة تنظيمية لهيئة
 بتفاؤل وينظر السابقة السنوات في إنجازه تم ما على ويبني تنظمها التي العامة

 .للمستقبل

 

 من المملكة في والمعادن الطاقة قطاع نموو تطور مواكبة في الهيئة استمرت فقد
 تراعي للقطاع فاعلة هيكلة على للحفاظ المناسبة التنظيمية األدوات تطوير خالل

 الحيوي القطاع هذا في لهم المرخص والتزام أداء مراقبة وكذلك سواء حد على والمستهلكين العاملة الشركات مصلحة
 جهات واي والمستثمرين لهم والمرخص المستهلكين مصالح بين التوازن ساسا على القطاع بتنظيم الهيئة هدف لتحقيق
 .العالية الجودة ذات والمستقرة اآلمنة بالخدمات لهم المرخص تزويد وضمان عالقة، ذات اخرى

 

 ية،البترول المشتقات لقطاع التنظيمية التشريعات إصدار هو 2019 العام خالل الهيئة حققتها التي اإلنجازات أبرز ولعل
( 8) رقم والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة قانون صدور بعد والرقابية التنظيمية المهام هذه الهيئة لعمل أنيط ان بعد وذلك
 التعليمات وإصدار ، البترولية المشتقات بقطاع المتعلقة األنشطة ترخيص نظام بإصدار الهيئة قامت حيث(. 2017) لعام

 أنشطة بممارسة متعلقة قياسية رخصة( 14) إعداد الى باإلضافة المختلفة، البترولية اتالمشتق نشاطات بتنظيم المتعلقة
  .القطاع هذا في مختلفة

 

 واألنظمة القوانين وتنفيذ تطبيق على بحرصها الهيئة استمرت فقد الهيئة تنظمها التي األخرى القطاعات بخصوص أما
 والوقاية البترولية والمشتقات المتجددة والطاقه الكهرباء قطاعات في للهيئة التنظيمية باألعمال الخاصة والتعليمات
 تعزيز في يسهم بما وتطويرها للقطاع فاعلة بنية على والحفاظ الطبيعية والمصادر النووي واألمن واألمان االشعاعية
 .كفاءته وتحسين له اإلقتصادية الجدوى

 

 نحو الدؤوبة ومساعيهم جهودهم على الهيئة كوادر لجميع تقديروال الشكر بجزيل أتقدم أن إال يسعني ال  الختام، وفي
 الهيئة كوادر عطاءات تستمر ان( 2020) عام أبواب على ونحن القدير العلي هللا من وآمل. والمعادن الطاقة بقطاع االرتقاء

 الشباب وبروح واإلصرار ةبالعزيم وذلك تواجهنا التي العديدة القطاع تحديات على والتغلب المرجوة اإلنجازات تحقيق في
 .والمتميز الرائد

 رئيس مجلس المفوضين                                         

 الرئيس التنفيذي                                                                                                                                 

 روق الحياريالمهندس فا
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 رؤية ورسالة وقيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

 

 الهيئة  رؤية

 .ومستدامالريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات اإلشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن 

 

 الهيئة  رسالة

والرقابة  ر معقولة، من خالل النهوض بمجال التنظيمضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعا
ضمان مصالح لوالمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية واألشعة المؤينة في المجاالت السلمية 

  ن.المستهلكين والمستثمري

 

 القيم الجوهرية

 .الشفافية، والنزاهة، والعدالة -
  الحفاظ على التنافسية. -
 بروح الفريق الواحد. العمل -
 التحسين المستمر لألداء. -
 تحفيز العطاء. -
 مراقبة وضبط الجودة. -
 المسؤولية المجتمعية. -
 المبادرة واإلبداع.  -
 التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء.  -
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 2019النظام اإلداري والهيكل التنظيمي وتوزيع الموظفين لعام 

 

  .2018( لسنة 88والمعادن رقم ) الطاقةلهيئة تنظيم قطاع  ام التنظيم اإلدارييؤطر عمل الهيئة إداريا نظ

ريات وبموجب هذا النظام يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من مجلس المفوضين والرئيس التنفيذي واإلدارات والمدي
 التنظيمي. ( الهيكل1والوحدات المبينة في الشكل رقم )

  
 

 (1)الشكل رقم 
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( ذكورا  282منهم ) 2019 لغاية عام ( موظفا353)دد موظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ( ع2كل رقم )الشيبين 
 ( اناثا . 71و)

 

 

 (2الشكل رقم )

 

 

 -ويتوزع الموظفون في المواقع والمناطق التالية: 

 
 .المكاتب الرئيسية في عمان /الدوار الثامن 
 .المحطة الرقابية في مدينة العقبة 
 بوابات الخاصة بالرقابة االشعاعية في المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية.ال 
 شركات توزيع الكهرباء/الضابطة العدلية.  
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 :االختصارات

 

 (1جدول رقم )

 كيلو واط ك.و

 ميجا واط م.و

 كيلو واط ساعة ك.و.س

ميجا واط ساعة )ألف كيلو واط  م.و.س
 ساعة(

ساعة )مليون كيلو واط جيجا واط  ج.و.س
 ساعة(

 كيلو فولت أمبير ك.ف.أ

 ميجا فولت أمبير م.ف.أ

 كيلو فولت ك.ف

 نفط مكافئغرام  كيلو كغ.م.ن

 نفط مكافئطن  .م.ن ط

 كيلو متر كم

 كيلو متر دارة كم.داره

 متر/ ثانية م /ث

µSv/h ساعة /مايكروسيفرت 
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 مقدمة:

 اتذ أخرى جهات وأي والمستثمرين لهم والمصرح والمرخص المستهلكين مصالح بين التوازنالى تحقيق  الهيئة تهدف
 له تصاديةاالق الجدوى تعزيز في يسهم بما وتطويرها للقطاع فاعلة بنية على والحفاظ المستهلكين مصالح ورعاية عالقة

 لعامةا السالمة ومتطلبات روطش وتوفير عالية جودة وذات ودائمة ومستقرة آمنة خدمات توفير وضمان كفاءته وتحسين
 تطبيقخالل  من القطاع بتنظيم العالقة ذات التشريعات ألحكام وفقا   وممتلكاته االنسان وصحة البيئة حماية على والعمل
بيعية والمعادن قطاع الطاقة والمصادر الطعلى  للهيئة التنظيمية باألعمال الخاصة والتعليمات واألنظمة القوانين وتنفيذ
 :في المملكة بما في ذلكوالمشتقات البترولية االشعاعي والنووي  والعمل

 
 من النووي.الوقاية االشعاعية واألمان واأل 
 نشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية 
  المتجددة.الطاقة 
 والغاز الطبيعي البترول والمشتقات البترولية. 
 .الصخر الزيتي والفحم 
 .الوقود الحيوي 

 ( أدناه.3، كما هو موضح في الشكل رقم )عملها تحكم التي والتشريعات الهيئة تنظمها التي اتالقطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3الشكل رقم )

 

 

 

 (3الشكل رقم )
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 :2019عام والمصادر الطبيعية كما في  لطاقةالهيكل المؤسسي لقطاع ا

 رسم السياسة والتخطيط:

لعامة ومتابعة تتبنى عملية التخطيط الشامل للقطاع من حيث التنظيم ووضع السياسات اوزارة الطاقة والثروة المعدنية 

الشاملة بأقل كلفة  تنفيذها لتحقيق المهام الموكولة إليها وأهمها توفير الطاقة الالزمة بمختلف أشكالها ألغراض التنمية

 قة مثل توليدمار في المجاالت المتعددة للطاممكنة وبأفضل المواصفات. باإلضافة الستقطاب رأس المال الالزم لالستث

الطاقة  المحلية للطاقة وخاصة مصادر الطبيعية والثروات نتاج المشتقات النفطية واستغالل المصادروإ الكهرباء

 المتجددة.

 الرقابة والتنظيم:

بيعية والمعادن المصادر الطوالرقابية بعمل قطاع الطاقة و المهام التنظيميةتتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن  

الطبيعي والغاز  والعمل االشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك البترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم

ة المتجددة الوقود الحيوي ونشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقوالغاز الطبيعي المسال و

 عية واألمان واالمن النووي.والوقاية االشعا

 :قطاع العمل االشعاعي والنووي فيالعاملة المؤسسات 

بهدف نقل االستخدامات السلمية  2008تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية األردنية في عام  :هيئة الطاقة الذرية  االردنية

طاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجاالت للطاقة النووية وتكنولوجيا اإلشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها لتوليد ال

 .الزراعية والطبية والصناعية

يمثل هذا المفاعل حجر األساس للبحوث والتدريب في العلوم  (:JRTR)المفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب

وية والعلوم النووية والتكنولوجيا النووية في األردن، ويوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النو

األخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعالت النووية وصيانتها وتطويرها وسيتم إستخدامه إلنتاج النظائر المشعة 

الطبية والصناعية، لدعم التطبيقات النووية في مجاالت الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى األردن 

 والمنطقة.

( كأول مركز عالمي للتميز في البحث SESAMEتم إنشاء مركز السنكروترون ) الضوئي(: )المسارعالسنكروترون 

( في أوروبا، وهو يمثل CERNالعلمي في منطقة الشرق االوسط على غرار المنظمة األوروبية للبحوث النووية )

ردن له في بلدة عالن، منظمة حكومية مشتركة بين الدول األعضاء في المنطقة تحت رعاية اليونسكو وباستضافة األ

 محافظة البلقاء.

تم بناء وتشغيل المنظومة النووية األردنية دون الحرجة في حرم جامعة العلوم   ):JSA(المنظومة دون الحرجة 

والتكنولوجيا األردنية كأول مرفق نووي في األردن، لغايات التعليم والتدريب واألبحاث العلمية بهدف زيادة المعرفة 

طالب الهندسة النووية في الجامعة، وبغية إجراء التجارب على أرض الواقع ألساسيات هندسة مفاعالت التجريبية ل

 .الطاقة

 .للنفايات المشعة تكييف، التخزين المؤقت أو الدائمهي منشأة معدة لمناولة،معالجة، منشأة معالجة النفايات المشعة:

ل لممارسة العمل االشعاعي  المصرح لها  / الصناعية منشأت الطبيةالوهي  :ي والصناعيمؤسسات العاملة في المجال الطبا

 .(709المصادر االشعاعية وعددها ) باستخدام
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 المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة:

 شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة، مهمتها بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل داخل حدود :شركة الكهرباء الوطنية

المملكة إضافة إلى نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع األنظمة الكهربائية لدول أخرى، باإلضافة إلى تامين 

 .المملكة بالطاقة الكهربائية من خالل التوسع في بناء الوحدات التوليدية من خالل القطاع الخاص و/أو القطاع العام

 :بالطاقة التقليدية شركات توليد الكهرباء

على النحو و تتولى توليد الطاقة الكهربائية من مصادر تقليدية وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية شركات وعددها سبع

 :التالي

شركة مساهمة عامة مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة إلى شركة الكهرباء  :كة توليد الكهرباء المركزيةشر

 م.و. (1034)غ االستطاعة التوليدية للشركة وتبل 1999الوطنية وقد تأسست عام 

شركة مساهمه خاصة تمتلك الحكومة كامل أسهمها مهمتها توليد الطاقة الكهربائية  :شركة السمرا لتوليد الكهرباء

 م.و. 1245وتبلغ االستطاعة التوليدية للشركة  2004وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية، وقد تأسست عام 

 األمريكية وشركة AES شركة خاصة تمتلكها شركة :()المناخر )JORDAN.PSC-AESإيه األردن أس إي  (شركة

MITSUI  وتمتلك  2009اليابانية مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية وقد تأسست عام.

المناخر التي افتتحت /أول مشروع توليد للقطاع الخاص في األردن   برعاية صاحب الجاللة هو محطة شرق عمان

 م.و. 370ة وتبلغ االستطاعة التوليدية للشرك 26/10/2009رسميا الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين بتاريخ 

السعودية وقد  XENEL الكورية وشركة KEPCO شركة خاصة تمتلكها شركة :شركة القطرانة للطاقة الكهربائية

 وتبلغ االستطاعة التوليدية للشركة  ،ة وبيعها لشركة الكهرباء الوطنيةبائيمهمتها توليد الطاقة الكهر 2010تأسست عام 

 م.و. 370

 MITSUBISHI الكورية وشركة KEPCO شركة خاصة تمتلكها شركة :شركة عمان آسيا للطاقة الكهربائية

وتبلغ االستطاعة ، 2014باء الوطنية وقد تأسست عام اليابانية مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهر

 .م.و 573التوليدية للشركة 

اليابانية مهمتها توليد الطاقة  MITSUI األمريكية وشركة AES شركة خاصة تمتلكها شركة :ليفانتركة إيه إي أس ش

 م. و. 241وتبلغ االستطاعة التوليدية  2014الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية وقد تأسست عام 

وتبلغ االستطاعة التوليدية تتملكها شركة المملكة وشركة البحر االحمر  شركة خاصة لتوليد الكهرباء: شركة الزرقاء

 م. و. 485
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 :وعلى النحو التاليوالتي تقوم ببيع الطاقة الكهربائية للمستهلك النهائي شركات توزيع الطاقة الكهربائية   

تتولى توزيع الطاقة الكهربائية في محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا شركة مساهمة عامة  :شركة الكهرباء األردنية

 .عاما 20منح الشركة رخصة لمدة 29/5/2014 والبلقاء باستثناء مناطق األغوار الوسطى. وقد تم بتاريخ 

جرش شركة مساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية في محافظات إربد والمفرق و :شركة كهرباء محافظة إربد

 .عاما 25منح الشركة رخصة لمدة  2008عام  وعجلون باستثناء األغوار الشمالية والمناطق الشرقية. وقد تم في 

شركة مساهمة عامة تتولى توزيع الطاقة الكهربائية في المناطق الواقعة خارج مناطق امتياز  شركة توزيع الكهرباء:

وقد تم في عام  "المناطق الجنوبية والشرقية واألغوار "حديداشركتي الكهرباء األردنية وكهرباء محافظة إربد وت

 .عاما 25منح الشركة رخصة   لمدة  2008

 

 العاملة في قطاع الطاقة المتجددة: شركاتال

المشاريع التي تم تنفيذها : المرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بنظام العرض المباشر

الل عطاءات قامت بطرحها وزارة الطاقة والثروة المعدنية ولجنة خاصة بالعروض المباشرة قامت وتشغيلها من خ

 ( شركة.30بدراسة اوراق الشركات المتقدمة لهذه العطاءات وتم ترخيصها من الهيئة الحقا  وعددها )

اريع التي تهدف الى المش :لخاصالمرخص لهم لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة لغايات االستهالك ا

ميجاواط سواء كانت  1خاص بمنشأة معينة وتم ترخيصها من الهيئة في حال كانت قدرتها أكبر من ال تغطية االستهالك

 ( شركة.48) وفقا لنظام صافي القياس او النقل بالعبور وعددها

شركات الطاقة المتجددة أو المؤسسات  :جددةالمرخص لهم بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المت

الفردية التي تعمل في هذا المجال وتم ترخيصها من الهيئة بناء على تعليمات االشخاص العاملين في مجال الطاقة 

 ( شركة.354) المتجددة وعددها
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 المؤسسات العاملة في قطاع المصادر الطبيعية:

المؤسسات التي تقوم باستخراج واستخالص واستغالل المعادن او مشتقاتها ضمن  :دينؤسسات العاملة في حقوق التعالم

 (.127مساحة وفترة زمنية محددة وعددها )

 (.171المؤسسات التي تعمل على قلع الحجارة ومشتقاتها وعددها ) :المؤسسات العاملة في المقالع      

المؤسسات التي تتولى عمليات التنقيب عن البترول والغاز داخل  :المؤسسات العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي

 :المملكة وكذلك عمليات تكرير النفط الخام وبيع المشتقات النفطية وهي

نتاجه في منطقة إشركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة تقوم بأعمال البحث والتنقيب عن ٕ :شركة البترول الوطنية

تي يقع ضمنها وال ²كم 7000العراقية، والبالغة مساحتها كة على الحدود النفط والغاز وملاالمتياز الواقعة شمال شرق الم

دخل حيز عاما التنفيذ في و 50 مدة هذا االمتيازعلما  بأن  ،²كم 1500لذي تبلغ مساحته حوالي احقل الريشة الغازي 

 .1996عام 

تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية شركة مساهمة عامة تتولى مسؤولية  :ركة مصفاة البترول األردنيةش

 وتوزيعها داخل المملكة

 للتخزين مستقل مزود أول تعد ،2015 عام في أسستت خاصة مساهمة شركة الشركة اللوجستية االردنية للمرافق النفطية:

 على تخزين توخدما بالوقود وتزويد ونقل ومناولة تخزين خدمات يقدم األردن في (open access)الوصول مفتوح

 والخدمات النفط تخزينل ممتكامله خدماتالشركة  تقدمو  ،البترول قطاع في واإلقليميين المحليين للعمالء عالمي مستوى

 المعاييرما يحقق ب الخاصة التخزين محطات وصيانة وتشغيل وبناء تصميم باإلضافة ،األردن أنحاء جميع في اللوجستية

 .والدولية التنظيمية

شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب اتفاقية الترخيص  :لنقل وتوريد الغاز الطبيعياألردنية المصرية ركة فجر ش

ما بين الحكومة األردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر األردنية  25/1/2004الموقعة بتاريخ 

العقبة إلى شمال المملكة واستالم الغاز الطبيعي المصري الطبيعي من  المصرية مهمتها بناء وتملك وتشغيل أنبوب الغاز

 .في العقبة ونقله عبر األنبوب وبيعه لمحطات توليد الكهرباء والصناعات الكبرى

مناط بها استيراد وتأمين حاجة  .شركات 3وعددها  شركات مملوكة للقطاع الخاص :كات تسويق المنتجات النفطيةشر

 والمطارات  وتعنى بتزويد  محطات المحروقات وفقا  للرخص المننوحة لهذه الشركات المشتقات النفطيةالمملكة من 

 )البنزين بانواعه،السوالر،الكاز،وقود الطائرات( بـ

مملوكة الشخاص اعتباريين او طبيعيين تعنى ببيع المحروقات للمواطنين، وقد بلغ عدد  محطات :محطات المحروقات

 .2019طة حتى نهاية عام مح 652 محطات المحروقات العاملة 

شركات  7شركات مملوكة للقطاع الخاص تعنى بتوزيع الغاز بالصهاريج، وقد بلغ عددها  :شركات توزيع الغاز المركزي

 .2019عاملة في عام 

مستودعات مملوكة الشخاص اعتباريين او طبيعيين تعنى بنقل اسطوانات الغاز المسال من محطات  :مستودعات الغاز

لى المستودعات ومن ثم تزويد سيارات التوزيع العائدة لوكاالت التوزيع المرخصة. وقد بلغ عدد المستودعات التعبئة ا

 .2019مستودع حتى نهاية عام  129

وكاالت مملوكة الشخاص اعتباريين او طبيعيين تعنى بتوزيع اسطوانات الغاز على المواطنين، وقد بلغ  :وكاالت الغاز

 .2019 وكالة حتى نهاية عام 679  عدد الوكاالت العاملة
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 األهداف الوطنية 

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها 

 .خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية 

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

 

 المؤسسيةاألهداف 

 لهم  تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس من التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص والمصرح

 .والمستثمرين واي جهات اخرى ذات عالقة

 له  عن المرخص الصادرة رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة

 والمصرح له. 

 الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى االقتصادية له وتحسين كفاءته. 

 .ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع 

 سان وممتلكاتهضمان توفير شروط ومتطلبات السالمة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة اإلن.  

 ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وبجودة عالية. 

 

 األهداف االستراتيجية 

  والمرخص لهم والمصرح لهم تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين

 .وأي جهات أخرى ذات عالقة والمستثمرين

 يق ظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقتطوير من

 .التنافسية وحماية اإلنسان والبيئة

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

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة . 

 

 الهيئةمهام وصالحيات 

  .منح التصريح والرخصة للشخص العامل في قطاع الطاقة والمعادن 

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

 لتصريح الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام التشريعات ذات العالقة بتنظيم القطاع وا

 رخصة الممنوحة ألي منهما، ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.وال

 علقة بالقطاع المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المتعلقة باألجهزة والمنشآت والمواد المت

 بالتشاور مع الجهات المعنية. 

 نشآت القطاع متطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في المشاركة مع الجهات المعنية في وضع الم

 ومرافقه وفقا  للتشريعات النافذة.

 .بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع 

 أي مهام أو صالحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقا  ألحكام التشريعات ذات العالقة بتنظيم القطاع . 
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 سية:يالخدمات الرئ

 

  معلومة.الساعة، وطلب الحصول على  24استقبال ومعالجة الشكاوى على مدار 

 .منح رخص للمنشآت والمرافق النووية والمؤسسات االشعاعية، وترخيص العاملين اإلشعاعيين 

 صدير أو عبور مواد أو أجهزة مشعةمنح تصاريح استيراد أو إعادة ت. 

      اشعاعية وثاتمل اية من خلوها من للتأكد االردنية االراضي عبر والعابرة دةوالوار الصادرة المركبات جميع فحص. 

  .فحص العينات مخبريا  ومنح شهادة خلو من االشعاع 

 ث.تحديد التعرفة الكهربائية )تعرفة الجملة( بين شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثال 

 وك، اري، صناعي، زراعي، بنفة القطاعات )منزلي، اعتيادي، تجتحديد التعرفة الكهربائية للمشتركين في كا

 ...( واعتماد عدادات الكهرباء. اتصاالت،شحن المركبات الكهربائية، فنادق،

 .ترخيص شركات الكهرباء وشركات توليد الكهرباء باستخدام نظم مصادر الطاقة المتجددة 

 وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة ترخيص االشخاص العاملين في أنشطة توريد وتركيب وتشغيل. 

 منح التصاريح والرخص لمحطات شحن كهربائية عامة وخاصة للمركبات الكهربائية.  

 جر الجيري منح أو تجديد رخص التنقيب وحقوق التعدين الستغالل المصادر الطبيعية )مثل الفوسفات والبوتاس والح

 سارات.ومنح رخص المقالع/الك ،الكالسيوم والنحاس... وغيرها( والسليكا والبوزوالنا والدولومايت وكربونات

 والمنتجات الحجرية وأمالح البحر الميت. ،منح رخص تصدير المواد الخام المعدنية 

  .ترخيص مكاتب تقديم الخدمات االستشارية لدراسات حقوق التعدين 

 طوانات تقات النفطية، ومراكز تعبئة اسمنح رخص لمصافي النفط، وأنابيب نقل النفط الخام، وأنابيب نقل المش

 .الغاز

  .منح رخص محطات المحروقات، ومستودعات ووكاالت توزيع اسطوانات الغاز، ونشاط توزيع الغاز المركزي 

 .منح رخصة لمرافق تخزين النفط الخام ومشتقاته، ورخص توزيع وتسويق المشتقات النفطية 

  لكهرباء االغاز الطبيعي باألنابيب وتزويد الغاز الطبيعي لتوليد منح رخص استيراد وبيع الغاز الطبيعي ونقل

 وللصناعات.

 .منح رخصة تشغيل منشأة إلنتاج الوقود الصناعي والحيوي 

  .منح رخصة استيراد مادة الفحم البترولي والفحم الحجري والوقود العالي اللزوجة 
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 صنع القرار:

 مجلس المفوضين:

 

يضمن المجلس حيث ( قرارا ، 1806( صدر عنها )2019( إجتماعا  خالل عام )267ين )عقد مجلس المفوض

إصدار قراراته اإلدارية وترتيب المراكز القانونية دون إبطاء أو تأخير وذلك لتحقيق مبدأ من من خالل 

 .مبادئ المرفق العام المتمثل باستمرار المرفق العام بانتظام واضطراد

 

( حتى 2015من )قارنة لعدد جلسات مجلس المفوضين وعدد القرارات لألعوام ( م4يوضح الشكل رقم )

( مقارنة بعام 9( ارتفاع ملحوظ في عدد جلسات المجلس بنسبة )%2019حيث سجل عام )(، 2019)

%( مقارنة 39( وارتفاع كبير في عدد القرارات التي اتخذها المجلس من خالل إجتماعاته بنسبة )2018)

وذلك لتغطية النمو الكبير الذي يشهده قطاعي الطاقة والمعادن في المملكة األردنية ( 2018في عام )

الهاشمية وما يترتب عليه من تشريعات وتعليمات تحفز هذا النمو وتضمن إستمراريته وديمومته بما يتوائم 

 مع الخطط اإلستراتيجية وخطة التحفيز اإلقتصادي. 

 

 (4الشكل رقم )
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 والتنسيق:لجنة التخطيط 

 

 اإلداري التنظيم نظام بموجب بها المناطة المهام إنجاز في والتنسيق التخطيط للجنة الفاعلة المشاركة إن

 في ومميز كبير بشكل ساهم قد به تكلف ما أو له مخطط هو لما وفقا   بها تناط التي والمهام األخرى

 .يسرو بسهولة الخدمة لمتلقي الخدمات وتقديم أهداف الهيئة تحقيق

 

 التي المواضيع جميع فيها بحثت إجتماعا( 69) (2019) عام خالل والتنسيق التخطيط لجنة عقدتحيث 

لطاقة ا( والخاص بهيئة تنظيم قطاع 2018( لسنة )88) رقم اإلداري التنظيم نظام بموجب بها انيطت

 (.5والمعادن، وكما هو موضح في الشكل رقم )

 

 (5الشكل رقم )

 

 الحمالت خالل من الهيئة في والتنسيق التخطيط لجنة بها قامت النشاطات عشرات ان الى اإلشارة وتجدر

 في والطوارئ المراقبه مركز في والمناوبات للهيئة االستراتيجيين الشركاء مع واللقاءات الموجهه الميدانية

 لهم المرخص زيةجاه من للتحقق المعلنة غير الوهمية والطوارئ الطارئة، الجوية الظروف خالل الهيئة

.االختصاص ذات المفوضين مجلس جلسات غالبية وحضور الجمهور خدمة مكتب أعمال في ولمشاركة
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 قطاع العمل اإلشعاعي والنووي

  أحكام القانون
 

تهدف الهيئة في مجال تنظيم العمل االشعاعي والنووي الى * 

 :تحقيق

 .مؤينةتنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية واألشعة ال -

العمل على حماية البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته من أخطار  -

 .التلوث والتعرض لإلشعاعات المؤينة وفقاً ألحكام هذا القانون

التأكد من توافر شروط ومتطلبات السالمة العامة والوقاية  -

 اإلشعاعية واألمان واألمن النووي.

 

 :التاليةالمجال المهام  هدافها في هذاأق تتولى الهيئة في سبيل تحقي* 

لتزامهم بالرخص والتصاريح والتشريعات إمنح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع والتحقق من  - 

 .ة أو أي جهة بهذا الخصوصأالنافذة وإجراء التفتيش على أي منش

االتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة  -

ية واألمان واألمن النووي في الدول النووية والوقاية االشعاع

ستفادة من الخبرات والبحوث العلمية العربية واألجنبية لإل

 .والمعونات في مجال عملها

تنظيم العالقة بين الجهات والمؤسسات االردنية المعنية - 

من النووي من جهة وبينها وبين مان واألبالوقاية االشعاعية واأل

لعربية ذات العالقة من جهة قليمية واالجهات الدولية واإل

 .خرىأ

نشاء نظام لحصر ومراقبة جميع إتطبيق الضمانات الشاملة و -

 المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات.
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                      . األمان النووي:1

 والتفتيش والرقابه التنظيم

  ( تعليمات7)إصدار 

 تعليمات امان محطات الطاقة النووية. -

 اءات منح رخص وتصاريح منشأة السنكروترون.تعليمات إجر -

 .الشخصية في محطات الطاقة النوويةتعليمات اعتماد التدريب المتخصص والتأهيل والرخص  -

 تعليمات أسس تأهيل المفتشين النوويين. -

 تعليمات إجراءات منح تصريح اإلدخال في الخدمة لمحطات الطاقة النووية. -

 حطات الطاقة النووية.تعليمات إجراءات منح رخصة تشغيل م -

 اصدار تعليمات اخراج المحطات النووية من الخدمة -
 

 ( ي الوقود ( رخص للعاملين في المفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب )مناول8إصدار وتجديد

 .النووي والمشغلين والمشغلين الرئيسين(

 .إصدار رخصة مشغل للمنظومة دون الحرجة 

 يح للمنشأة إجراءات تعديل وتجديد أو تعليق أو الغاء الرخص والتصاراصدار أسس تعديل المتعلقة ب

 والمرافق واالنشطة النووية.

 ردني للبحوث اصدار رخصة ادارة وتشغيل منشأة ادارة النفايات المشعة الواقعة في حرم المفاعل األ

 والتدريب.

 .اصدار تصريح انشاء لمنشأة السنكروترون 

  للنفايات المشعة.تجديد رخصة المستودع المركزي 

 

 و المفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب( منشأة معالجة النفايات المشعةRTF التابعة )لمفاعلل 

ة والجودة اعداد خطة وبرامج التفتيش السنوية على المفاعل بما فيها خطة التفتيش على أنظمة اإلدار -

 وتشغيل المفاعل .

 ة االشعاعية خالل فترة تشغيل المفاعل.الزام إدارة المفاعل بتوفير ضباط الوقاي -

 الزام إدارة المفاعل بتعديل المعلومات الخاصة بالتصميم الخاص بالمفاعل. -

لضمانات النووية امرافقة مفتشي ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمفاعل، استنادا ألحكام اتفاقية  -

 والبروتوكول اإلضافي.
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بوع لكل جولة لمتابعه تطبيق برنامج الصيانة واإلدامة للمعدات مهمات تفتيشية بواقع أس 4تنفيذ  -

واألنظمة والتفتيش على نظام احتواء الهواء داخل المفاعل البحثي والتأكد من تطبيق اليات العمل المعتمدة 

 لديهم وضمن شروط رخصة التشغيل.

 اعداد خطة وبرامج التفتيش السنوية على منشأة معالجة النفايات المشعة. -

 

 

 المنظومة دون الحرجة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 اعداد خطة وبرامج التفتيش السنوية على المنظومة دون الحرجة. -

خصة القيام بمهمتين تفتيشيتين على المنظومة دون الحرجة وذلك للتأكد من التزامهم بشروط الر -

 والمتطلبات الرقابية.

كام اتفاقية الذرية للمنظومة دون الحرجة، استنادا ألحمرافقة مفتشي ضمانات الوكالة الدولية للطاقة  -

 الضمانات النووية والبروتوكول اإلضافي.

الدولية  مراجعة وتعديل المعلومات الخاصة بالتصميم الخاص بالمنظومة دون الحرجة وإرساله للوكالة -

 للطاقة الذرية.

 

 )السنكروترون )المسارع الضوئي 

بات الواردة عمليات تركيب حزم االشعة وذلك للتأكد من توافر المتطلمتابعة سير االعمال في المنشأة و -

 في تعليمات إجراءات منح رخص وتصاريح منشأة السنكروترون.

رع للمسا  (Construction Permit) متابعة اعمال تصويب الوضع القانوني إلصدار تصريح االنشاء -

 .الضوئي )السنكروترون(

 

 انشطه اخرى 

ألنظمة اية لمهمة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراجعة مسودات اعداد الشروط المرجع -

 والتعليمات الخاصة باستخراج وتعدين المواد النووية.

كام البروتوكول اعداد تقارير للوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باألنشطة ذات العالقة بتطبيق اح -

 علقة بمعاهدة حظر االنتشار لألسلحة النووية.اإلضافي التفاقية الضمانات النووية المت

 .ألردنيةاستكمال البرنامج التدريبي لطالب قسم الهندسة النووية من جامعة العلوم والتكنولوجيا ا -
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 . الوقاية اإلشعاعية:2

 الرقابة والتفتيش

 .تعليمات متطلبات ترخيص/تصريح مستودعات التخزين المؤقت للمصادر المشعة -

 .طلبات الوقاية اإلشعاعية المتعلقة بالتعرض المهنيتعليمات مت -

 تعليمات متطلبات ترخيص ممارسة نقل المواد النووية والمشعة. -

 ( تصريحا لغايات استيراد ونقل وعبور وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة. 495منح ) -

 ( رخصة مؤسسية.471إصدار) -

 ( رخصة شخصية.1303إصدار ) -

 فتيشية على مؤسسات طبية وصناعية تمتلك مصادر وأجهزة إشعاعية.( جولة ت716تنفيذ ) -

 ( مؤسسة.353على المؤسسات الطبية والصناعية استهدفت ) ( حمالت رقابية8)تنفيذ  -

 ( عامل في المجال االشعاعي.2382( تقرير لنتائج الرصد االشعاعي الشخصي لــ )320دراسة ) -

 المشعة .تنفيذ ورشة عمل حول معايير قبول النفايات  -

د المشعة تنفيذ ورشة عمل على المستوى الوطني حول التحكم والرقابة على النشاطات المتعلقة بالموا -

 الطبيعية النووية.

ا" تنفيذ ورشة عمل على المستوى الوطني حول "طرق البحث عن المصادر المشعة اليتيمة وتأمينه -

 اإلشعاعي.وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة األمريكية / مكتب األمن 

 تنفيذ ورشة عمل على المستوى الوطني حول  "متطلبات أمن نقل المواد المشعة"  -

( RAISاعداد برمجية ترخيص كواجهة تداخل على قاعدة بيانات برنامج معلومات السلطة الرقابية ) -

 وتطبيقها.

 ةشعاعيتم اعداد برنامج التدريب لتأهيل ضباط الوقاية االشعاعية العاملين في المؤسسات اال -

 يصيةتم االنتهاء من المرحلة التأسيسية من مشروع تحديد المستويات المرجعية في االشعة التشخ -

لذرية متدرب محليين ومتدربين خارجيين عن طريق الوكالة الدولية للطاقة ا 20تم تدريب اكثر من  -

 االردنية.

االشعاعية  امل في مجال الوقاية( ع 100( دورة وقاية اشعاعية، حيث تم تدريب اكثر من )  3تم عقد )  -

 المستوى االول. –

 المشاركة ضمن فريق الهيئة في تقيم جوانب الوقاية االشعاعية لمنشأة السنكروترون. -
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 . األمن النووي:3

 الرقابة والتفتيش

ي المملكة بوابة كشف اشعاعي تغطي المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ف (66)ادارة وتشغيل  -

 .لألمن( بوابة لغايات التدريب في مركز الشرق األوسط العلمي 2ها )من

و  29/8/2019ا الى بلد المنشأ بتاريخ متفوق الحد المسموح وإعادته شاحنتين ملوثتين بنسبضبط  -

24/9/2019 

 ن المدني.إعداد إجراءات العمل المعيارية للكشف اإلشعاعي في مطار الملكة علياء الدولي ومطار عما -

 والتدريب للبحوث االردني للمفاعل المادية الحماية فحوصات ءاجرا -

 والتدريب للبحوث االردني المفاعل طوارئ خطة العتماد االشعاعية الطوارئ نتمري تنفيذ -

 السيبراني االمن برنامج على التفتيش -

 المفاعل في العاملين موثوقية برنامج على التفتيش -

 العقبة حدود مركز في تطبيقهو الوطنية النافذة مشروع في المشاركة   -

 عمان جمرك مركز في المتزامنة المعاينة مشروع تطبيق -

 الدولي علياء الملكة مطار في الحرة المنطقة تشغيل -

 المشاركة في التمرين الوطني لمكافحة أسلحة الدمار الشامل

ءات تقييم يز إجرااالنتهاء من المشروع البحثي المشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص تعز

 اإلنذارات اإلشعاعية

 توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مطار الملكة علياء الدولي ومطار عمان المدني.

 استضافة الوفد العماني الطالعهم على الخبرات االردنية في مجاالت األمن النووي

 إدامة عمل محطات الرقابة اإلشعاعية الحدودية

 االشعاعية في مركز حدود جابرتحديث نظام عمل أجهزة الرقابة 

 إدامة عمل محطات الرقابة اإلشعاعية الحدودية.

 تحديث نظام عمل أجهزة الرقابة اإلشعاعية في مركز حدود جابر.

 ( ورشات تدريبية إقليمية حول الكشف اإلشعاعي وصيانة األجهزة اإلشعاعية. 4عقد )
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 (2جدول رقم )

 

اإلحصائية  كانون  

 الثاني

تشرين  أيلول آب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط

 األول

تشرين 

 الثاني

كانون 

 األول

 المجموع

عدد فحوصات 

 الخردة

350 380 400 380 360 316 300 300 350 340 400 450 4326 

عدد فحوصات   

 البواخر 

7 8 8 9 5 7 7 8 3 5 5 7 79 

 المعادة اتنالشح

المنشأ بلد الى  

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

 االسيكودانظام  

 العالمي

2074 2239 2452 2708 2269 2133 2775 2212 2738 2715 2441 2717 29473 

فحوصات العدد 

 الثانوية 

261 364 444 467 376 335 343 350 336 351 298 284 4209 

 الفحوصات عدد

 االشعاعية

207534 191787 266291 267300 264880 268528 320570 306082 299073 260888 264706 261226 3178865 

عدد االنذارات    3779 3565 6084 7139 6754 7974 8800 6229 12495 9757 4765 4619 82140 
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 :والفحوصات المخبرية. الرصد اإلشعاعي البيئي 4

 الرقابة والتفتيش

لدوري على اح اإلشعاعي البيئي تقوم الهيئة بمراقبة البيئة اإلشعاعية األردنية من خالل برامج المس -

افة مختلف العناصر البيئية ومن خالل محطات الرصد اإلشعاعي البيئي المتطورة والمنتشرة في ك

 محطة. 19المحافظات والبالغ عددها 

امة ( عينه واردة إليها من المراكز الحدودية والمؤسسات الع1873تم في مختبرات الهيئة فحص ) -

( عينات 11( عينة مسح إشعاعي للتربة، و )1765( عينة تجارية و )63والخاصة حيث تم فحص )

 خضار وفواكه. ( عينات15)( عينة فحص جودة، و18مياه و )

ـ  - استخدام ب( نقطة مسح اشعاعي مقاسة 17236)تم قياس معدل الجرعة االشعاعية المحيطة في الهواء  ل

ل ت الرصد االشعاعي والعاملة بشكمتوسط قراءات  من محطا( 5560)مختبرين متنقلين( وتسجيل )

 يومي وعلى مدار الساعة.

 ةلم تسجل محطات الرصد اإلشعاعي أي تجاوز لمعدالت الخلفية اإلشعاعية الطبيعية في المملك -

 

 :القطاع في أرقام

 

 (6شكل رقم )
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 (7شكل رقم )

 

 

 
 (8شكل رقم )
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 الكهرباء قطاع

 أحكام القانون

 يم قطاع الطاقة الكهربائية الى تحقيق:تهدف الهيئة في مجال تنظ 

المستثمرين تنظيم القطاع على أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم و -

 وأي جهات أخرى ذات عالقة.

 الحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى االقتصادية له. -

 طاع وتحسين كفاءته وبيع الكهرباء بأسعار معقولة.تشجيع االستثمار والمنافسة في الق -

دمات ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع والتأكد من توفير خ -

 الكهرباء للمستهلكين بصورة كافية. 

لسالمة ضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات ا -

 لعامة.ا

ه نسبه التأكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تمويل انشطته وتضمن ل -

 معقوله من العائد على استثماراته.

 رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائية. -

 

  تالية: التتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها في هذا المجال المهام- 

 .ترخيص االشخاص والجهات العاملة في القطاع -

 .تنظيم التوليد والنقل والتزويد والتوزيع وتشغيل نظام النقل في المملكة -

يل مع تحديد التعرفة الكهربائية ورسوم االشتراك وبدل الخدمات واألمانات وتكلفة خدمات التوص -

 .نظام النقل ونظام التوزيع

  .ات القياسية المتعلقة باألجهزة والمنشآت الكهربائيةالمشاركة في وضع المواصف  -

مرافق المشاركة في وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت و -

 .القطاع
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 التنظيم: -توليد الطاقة الكهربائية التقليدية 

 :إصدار الرخصة القياسية لكل من 

توليد الطاقة الكهربائية  الرخصة القياسية لممارسة نشاط -1

 )الكهرومائية(.

الرخصة القياسية لممارسة نشاط توليد الطاقة الكهربائية  -2

  من خالل الوقود الهيدروجيني.

 

 الرقابة والتفتيش -يد الطاقة الكهربائية التقليدية تول

 (3جدول )                                                                                    

( شركات توليد كهرباء مرخصه من الهيئة 7تتولى )

الطاقة الكهربائية للنظام الكهربائي  وعامله توليد

 ( ميجاواط4332باستطاعة اجماليه )

( تقرير لألداء ولجميع الشركات 84مراجعة ) -

ولم يسجل على أي شركة تجاوزها لمعايير 

 .األداء ومتطلبات رخصها

تنفيذ جولة رقابية على محطة السمرا لتوليد  -

الطاقة الكهربائية للتأكد من التزامها بأحكام 

 .الرخص

مراجعة خطط الطوارئ الخاصة بمحطات توليد  -

 .ائية التابعة لهاالطاقة الكهرب

متابعة تقدم سير العمل بتنفيذ محطة توليد  -

الكهرباء من الصخر الزيتي باستطاعة حوالي 

 ميجاواط التي تم منحها الرخصة. 470

 

 

                                                                                              

 
 

القدرة التوليدية 

 )ميجا واط(

 الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية  1043

% 49% قطاع خاص و 51)

 حكومه(

ء شركة السمراء لتوليد الكهربا 1250

 )مملوكة للحكومة(

شركة شرق عمان لتوليد الكهرباء  370

 )قطاع خاص(

شركة القطرانه لتوليد الكهرباء  370

 )قطاع خاص(

شركة التوليد الخاص الثالث )قطاع  573

 خاص(

شركة التوليد الخاص الرابع )قطاع  241

 خاص(

شركة التوليد الخاص الخامس  485

 )قطاع خاص(

 المجموع  4332
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 (9الشكل )

 

 (10الشكل )

 

وحدات بخارية 
650

15%

وحدات غازية
90

2%

دورة ُمركبة
2772

64%

وحدات مائية
6
0%

وحدات ديزل
814

19%

Other
820
19%

طاعة ستاالستطاعة التوليدية حسب التكنولوجيات المتاحة ونسب كل منها من اال
التوليدية اإلجمالية

وحدات بخارية 

وحدات غازية

دورة ُمركبة

وحدات مائية

وحدات ديزل

المجموع وحدات ديزل دورة مركبة وحدات غازية وحدات بخارية 

االستطاعة االسمية 4325.56 813.66 2288.3 405 396

االستطاعة التشغيلية 4270.66 813.66 2286.9 395.6 368.4

4
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لمحطات توليد الكهرباء ( ميجا واط)اإلستطاعة اإلسمية والتشغيلية 

االستطاعة االسمية االستطاعة التشغيلية
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 الرقابة والتفتيش - نقل الطاقة الكهربائية

 

( تقارير األداء ولجميع الشركات 12مراجعة ) -

ولم يسجل على أي شركة تجاوزها لمعايير األداء 

 ومتطلبات رخصها.

جوالت رقابية على محطات نقل الطاقة ( 9فيذ )تن -

 .الكهربائية للتأكد من التزامها بأحكام الرخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11الشكل رقم )                                                                                 

 

32503260
3040

2800
2660

2970299029252835
2630

2240
2120

ي ن ا ث ن  و ن ا ط ك ا ب ر ش ا ذ ن ا ا س ي ر ن ا ي ن أ ا ر ي ز ز ح و م بت لآ و ل ي لأ و أ ن  ي ر ش نت ا ث ن  ي ر ش ليت و أ ن  و ن ا ك

(ميجا واط)االحمال القصوى الصباحية الشهرية 
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 (12الشكل رقم )

 

 الرقابة والتفتيشالتنظيم و- في مجال توزيع الطاقة الكهربائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13الشكل رقم )

 

 

3380
31803140

3010
2770

2910301029702950
2750

29202810

ي ن ا ث ن  و ن ا ط ك ا ب ر ش ا ذ ن ا ا س ي ر ن ا ي ن أ ا ر ي ز ز ح و م بت لآ و ل ي لأ و أ ن  ي ر ش ن ت ي ر ش ت
ي ن ا ث

ل و أ ن  و ن ا ك

(ميجا واط)االحمال القصوى المسائية الشهرية 

64%

25%

11%

في شركة الكهرباء االردنيه 

شركة كهرباء محافظة اربد 

شركة توزيع الكهرباء
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  .الطفيلة، باإلضافة لألغوار(شركة توزيع الكهرباء: )محافظات الجنوب: العقبة، ومعان، والكرك، و-

  .شركة كهرباء محافظة إربد: )محافظات الشمال: إربد، وعجلون، وجرش، والمفرق(- 

 شركة الكهرباء األردنية: )محافظات الوسط: العاصمة عّمان، والبلقاء، والزرقاء، ومأدبا(.  -

متطلبات اوزها لمعايير األداء و( تقرير لألداء ولجميع الشركات ولم يسجل على أي شركة تج36مراجعة ) -

 رخصها

 .لغايات تشغيل محطات شحن عامة وخاصة للمركبات الكهربائيةوتصريح رخصة  (24)إصدار  

 إلنشاء محطات تحويل عامة وجمع المساهمات عليها. ( تصريحا146منح ) -

م بالرخص م المرخص له( جولة تفتيشية متخصصة على مواقع النظام الكهربائي للتحقق من التزا135تنفيذ ) -

 جمهورومدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الالنافذة الممنوحة وبالتشريعات 

هم لوالمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص 

 بالتوزيع لمجابهة الحاالت الطارئة.

 كهربائي لشركات توزيع الكهرباء. دادع) 118829) اعتماد - 

في المحطات الرئيسية،  2019راقبة استعدادات شركة الكهرباء لمواجهة ارتفاع األحمال في صيف عام م -

للتأكد من استعدادات شركات الكهرباء  2019حيث تضمنت اإلجراءات خطة القسم للفترة المتبقية من عام 

، واإلشارة بأنه تم إجراء حمالت تفقدية على 2019( لعام N-1من مبدأ ) لمواجهة األحمال الكهربائية والتحقق

محطات التحويل الرئيسة التابعة لشركة الكهرباء الوطنية في محافظات المملكة ومحطات التحويل الرئيسية 

التابعة لشركات توزيع الكهرباء وتفقد خطوط الضغط العالي والمتوسط واالستمرارية بمخاطبة الشركات 

  تائج وتوصيات الحمالت.بن

 

 

 

 الرقم الشركة عدد محطات التحويل

 1 شركة الكهرباء الوطنية 24

 2 شركة توزيع الكهرباء 8

كهرباء محافظه اربد ةشرك 4  3 

الكهرباء األردنية ةشرك 8  4 

 )N-1(( محطة تحويل للتأكد من ان هذه المحطات تحقق معيار    ٤٤كشف على )ال (:4الجدول رقم )



 قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

 

P a g e  33 | 89 

 

 :2020لشبكة التوزيع مع نهاية عام  %10وصوال  إلى نسبة الفاقد الكهربائي 

 

 (14رقم ) الشكل                                                                       

 (5الجدول رقم )                                                        

 

 

 

 

 

                                                                   

 (15الشكل رقم )

13.81%
14.08%

13.03%

12.22% 12.16%

12.70%

11.00%

11.50%

12.00%

12.50%

13.00%

13.50%

14.00%

14.50%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

نسبة الفاقد الكهربائي

مليون 

 دينار

 الشركة

شركة الكهرباء  27

 األردنية

شركة كهرباء  1.8

 محافظة اربد

شركة توزيع  2.2

 الكهرباء

 المجموع  31

استكملت الهيئة دراسة احتساب مقدار الوفر من الفاقد 

الدراسة أن الوفر  وبينت 2018-2015الكهربائي للفترة 

ً 31وصل إلى )  (.5وفقا للجدول رقم ) ( مليون دينار سنويا
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 :ر غير المشروع للطاقة الكهربائيةاالستجرا

 موظف لحمل صفة الضابطة العدلية 200تم تدريب وتأهيل  -

 (16الشكل رقم )                                                                                             

 (17الشكل رقم )

 (18الشكل رقم )

ً 293001)نفذت الهيئة   ومبرمجاً، ضبطت ( كشفاً دوريا

استجرار غير مشروع للطاقة ( حالة 19061من خاللها )

 الكهربائية والتي توزعت كاآلتي:

حالة  6101شركات توزيع الكهرباء من اكتشاف  •

 عبث في النظام الكهربائي 

ضبط افراد االمن العام وقوات الدرك وبالتعاون   •

 حالة. 2413مع شركات توزيع الكهرباء 

 .عبثحالة  10547ن ضبط تمكنت الهيئة م •
0 5000 10000 15000

شركة الكهرباء االردنية

شركة كهرباء محافظة اربد

شركة توزيع الكهرباء 

12658

3626

2777

اجمالي عدد الضبوطات 

605 653 633 580 600 576
453

390

582 612
473

633

234 204
310

247
169

328
176 144

225 196 222 271

79 80 89 75 88 136 85 62 114 63 92 68

918 937
1032

902 857

1040

714
596

921 871
787

972

0

200

400

600

800

1000

1200

كانون األول تشرين 
الثاني

تشرين 
األول

أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط يكانون الثان

ضبوطات الهيئة

شركة الكهرباء االردنية شركة كهرباء محافظة اربد شركة توزيع الكهرباء  المجموع 

19061
6%

293001
94%

مجموع عدد الضبوطات  مجموع عدد الكشوفات 
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عم البيني بين القطاعات قطاع وقائمة على مبدأ الد 18التعرفة الكهربائية/ موزعة على 

 والشرائح

 

( مليار دينار 1791حوالي ) 2019حصيلة اإليرادات من التعرفة الكهربائية النافذة لعام  كانت

 دينار.( مليار 1791ظام الكهربائي )مقابل كلفة الن

 

 (.6) الجدول رقموكما هو مبين في  سو. فلس /ك. 98حوالي  2019بلغت كلفة النظام الكهربائي لعام  -

 (6الجدول رقم )                                

 

ة الكهربائية بالجملة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء الثالث تعديل تعرفة شراء الطاق -

  .2019اعتبارا من مطلع عام 

 

 

 

 

 

قيمة اإليرادات التي تم تحصيلها من حاالت العبث للفترة 

 مليون دينار()  2019وحتى نهاية حزيران  2016

المجمو 2019 2018 2017 2016  

 ع

شركة   

الكهرباء 

 األردنية 
6.4 6.9 7.98 6.5 27.78 

شركة   

كهرباء 

 محافظة إربد
1.31 1.35 1.34 1.15 5.15 

شركة   

توزيع 

 الكهرباء
1.49 1.39 1.13 1.3 5.31 

 38.17 8.9 10.44 9.64 9.19 المجموع    

الوزن النسبي)فلس/ ك.و.س( )مليون دينار(

%374.12320.9تكاليف االستطاعة المدفوعة لشركات التوليد1

%13.110.7تكاليف الصيانة والتشغيل )خاصة بمحطات التوليد(2

%756.44642.2تكاليف الوقود 3

%57.033.2تكاليف الباخرة العائمة )قولر(4

التكاليف التشغيلية )الكهرباء الوطنية(5

- المصاريف االدارية والعمومية %65.643.7أ

-  كلف خدمة الدين )الفوئد( %114.376.4ب

%12.610.7كلف الربط الكهربائي 6

%167.5109.4تكاليف شراء الطاقة المتجددة )رياح وشمسي(7

%42.032.3تكاليف عوائد التوزيع حسب الرخص الممنوحة لها8

%188.01110.5المصاريف اإلدارية والتشغيلية للتوزيع9

1,790.6100.0%

كلفة إليصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي بعد ايراد بند فرق 

اسعار الوقود
98

كلفة إليصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي قبل ايراد بند فرق 

اسعار الوقود وايرادات أخرى
108

معدل كلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي 2019 

اجمالي الكلفة

16,591كمية الطاقة المباعة للمستهلك النهائي )ج.و.س( في عام 2019

162ايراد بند تعرفة فرق اسعار الوقود وأخرى
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 :دراسة إلعادة هيكلة التعرفة الكهربائية )تعرفة التجزئة( حيث خلصت الى ما يليمسودة إعداد  -

 هربائية لعكس كلف النظام الكالغاء بند فرق أسعار الوقود وتضمين ايراده في التعرفة الكهربائي. 

 ائح لتغطية دراسة ادخال مفهوم التعرفة الثابتة في فاتورة الكهرباء الشهرية ولكافة القطاعات والشر

وتحفيز  المشتركين وجزء من كلفة االستطاعة كلفة النظام الكهربائي المتعلقة بكلفة خدمات جزء من

 .القطاعات اإلنتاجية والخدماتية

تجاتهم من لتحفيز المشتركين الصناعيين بهدف تخفيض كلفهم التشغيلية لزيادة تنافسية منإعداد دراسة   -

توليدية المتاحة خالل تخفيض كلفة الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبلها اعتماداً على استغالل القدرات ال

 2018ام عى استهالك في النظام الكهربائي وعلى أساس الكميات التي يتم استهالكها والتي تزيد عن مستو

كبر من أوبيعهم هذه الكميات بكلفة تحفيزية في حال كانت نسبة النمو لدى المشترك الصناعي المتوسط 

 %.2% ولدى المشترك الصناعي الكبير أكبر من 6

 

ً لإلجراءات والتوجهات الحكومية الرامية إلى تخفيض كلفة اإلنتاج وتنشيط االقتصاد  - تحفيز وتطبيقا

 -وتحسين جودة الخدمات وجعلها أكثر تنافسية فقد قامت الهيئة بما يلي:االستثمار 

 ( فلس/ك.و. 75منح تعرفة تحفيزية لجميع قطاعات التعرفة حيث تم اعتماد تعرفة مقدارها )س

ي تزيد عن لكميات الطاقة الكهربائية المستهلكة من كل قطاع من قطاعات التعرفة الكهربائية والت

تعرفتها او  لطاقة الكهربائية للعام الذي يسبقه باستثناء القطاعات التي تقلمستوى استهالكه من ا

زراعي، فلس/ ك.و.س( مثل القطاع المنزلي والقطاع ال 75معدل تعرفتها عن التعرفة التحفيزية )

 2019على الكميات التي تزيد عن مستوى استهالك عام  2020وتطبيق هذا القرار مع نهاية عام 

 لكل قطاع.

 الثية( ل تعرفة الحمل األقصى للقطاع الزراعي )المشتركون الذي تنطبق عليهم التعرفة الثتعدي

 . 1/1/2020دينار/شهر اعتباراً من تاريخ  3.79دينار/ك.و/ شهر بدال من  2.00لتصبح 

 10واقع تعديل التعرفة الكهربائية لكل من القطاع الصناعي المتوسط والقطاع الصناعي الصغير ب 

الجراء احيث ان األثر المالي المتوقع لهذا  1/1/2020لكل قطاع اعتباراً من تاريخ  فلس/ك.و.س

 مليون دينار/سنة. 28هو دعم هؤالء المشتركين بواقع 

 تي تكون تحت تعديل التعرفة الكهربائية لالشتراكات المؤقتة والتي يتم تطبيقها على االشتراكات ال

دف وعلى ث يتم تطبيق التعرفة حسب نوع النشاط المستهبحي 1/1/2020االنشاء اعتباراً من تاريخ 

 ان ال تقل عن كلفة النظام الكهربائي.

كلفة  فلسات/ك.و.س واعتبار االنخفاض في 10ضخ المياه بمقدار تعديل التعرفة الكهربائية لقطاع  -

دة )مشروع دمشتريات المياه من الكهرباء  بديال عن العائد الذي كان متوقعا من مشاريع الطاقة المتج

م.و  26.5م.و باإلضافة الى المشاريع األخرى الشمسية بقدرة  50الطاقة الشمسية / الضليل بقدرة 

طاقة لقطاع والمقترحة لدعم  الموازنة(، حيث تبين بان األثر المالي لهذا التعديل هو انخفاض كلف ال

 مليون دينار. 18ضخ المياه بحوالي 
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التي و 2018- 2015و في الطلب على الطاقة الكهربائية للفترة اعداد دراسة تفصيلية عن نسب النم -

 2017و  2016و 2015خلصت الى ارتفاع نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية لالعوام 

لتصبح  2018% على التوالي في حين انخفضت هذه النسبة في عام 3.6% و2.4% و4.4وبواقع 

لى المشتركين الستخدام الطاقة المتجددة باإلضافة ا ( حيث يعزى هذا االنخفاض الى تحول-2%)

انخفاض و% 8.4وبواقع  2014عن عام  2015ارتفاع نسبة النمو في إيرادات الطاقة الكهربائية للعام 

(  2017- 2013بسبب توقف تفعيل خطة رفع التعرفة الكهربائية للفترة ) 2016هذه النسبة في عام 

لطاقة والتي تُعزى الى نفس أسباب انخفاض الطلب على ا 2018ام فيما عاد االيراد لالنخفاض في ع

ى %( عل3.6-% و)0.15%( و1-% و)8.4الكهربائية حيث كانت نسب النمو في اإليرادات للفترة :  

 التوالي.

 

اعداد دراسة باألثر المالي لمقترح تعديل  -

فاز في القطاع  3تعرفة اشتراكات الــ 

فة المنزلي واالعتيادي ودمج تعر

الشرائح الثالث األولى من القطاعين 

االعتيادي والمنزلي بتعرفة التكلفة مع 

اإلبقاء على التعرفة الحالية للشرائح 

األربعة المتبقية، حيث خلصت نتائج 

الدراسة بأن اإليراد اإلضافي المتوقع 

من تعديل تعرفة الثالث شرائح األولى 

 كاآلتي:

  ( 5.5للقطاع المنزلي حوالي )

 دينار.مليون 

 ( 1.1القطاع االعتيادي حوالي )

 مليون دينار

  القطاعين االعتيادي والمنزلي

 ( مليون دينار سنوياً.6.72حوالي )

 

اعداد نموذج مالي متكامل لتعديل التعرفة الكهربائية ) التجزئة والجملة( وبما يضمن تغطية كلف النظام  -

 بل البنك الدولي.حيث تم اعتماد هذا النموذج من ق 2019الكهربائي لعام 

مراجعة عمولة التعبئة إلسطوانات الغاز البترولي المسال في حال فصل نشاط تعبئة اسطوانات الغاز  -

 البترولي المسال في مراكز التعبئة الثالث )الزرقاء/موقع المصفاة، عمان، واربد/مركز صالح الدين( .

 2018 عاممقارنة مع  2019 لعامكهربائية اعداد دراسة تفصيلية عن نسب النمو في الطلب على الطاقة ال -

 %.1.2والتي خلصت الى ارتفاع نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية بواقع 
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 قطاع الطاقة المتجددة

 أحكام القانون

 

 تهدف الهيئة في مجال تنظيم قطاع الطاقة المتجددة وترشيد االستهالك:- 

زيادة نسبة لاستغالل وتطوير مصادر الطاقة المتجددة  المساهمة في  تطوير مصادر الطاقة المتجددة -

 مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي

 المساهمة في ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة  -

 

 : تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها في هذا المجال المهام التالية- 

 .في القطاع ترخيص االشخاص والجهات العاملة -

 .ةاعداد مرجع القياس لتحديد الية احتساب اسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجدد -

الطاقة  تحديد حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة وأنظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع -

 الكهربائية المولدة.

 .إصدار التعليمات واالدلة االرشادية والرخص -

 

 
 (19الشكل رقم )
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 (7جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 (20شكل رقم )                  

 

 

االستطاعة التوليدية  

 اسم الشركة )ميجا واط(

شركة مشروع رياح  116.85

 األردن

 شركة الطاقة الخضراء 86.10

 شركة الفجيج لطاقة الرياح 89.10

 شركة عابور للطاقة 51.75

شركة الشوبك لطاقة  45.00

 الرياح

 شركة دايهان لطاقة الرياح 51.75

للطاقة شركة ماس االردن  100.00

 المتجددة

 المجموع 540.55

 الشركات المرخصة في القطاع وقدراتها التوليدية /عروض مباشرة 

 التوليد من خالل الرياح 
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 (8جدول رقم )                                      

 

القدرة التوليدية )ميجا 

 واط(
 الشركة

 شركة زهرة السالم لتوليد الطاقة 10.979

 شركة شمسنا للطاقة 9.8

 ى )حالياً(اضواء معان األولشركة  20.53

شركة انوار األرض لتوليد الطاقة  22.01

 الشمسية

شركة ارض االمل لتوليد الطاقة  11.40

 الشمسية

 شركة الزنبق لتوليد الطاقة 10.98

شركة العربية األولى الستثمارات  10.08

 الطاقة النظيفة

 شمس معان لتوليد الطاقة 52.50

 شركة الورد الجوري لتوليد الطاقة 10.98

شركة جوردان سوالر ون كايمن/  20.00

 األردن

 سكاتك سوالر ايه اس ايه /األردن 10.47

شركة البادية لتوليد الطاقة المساهمة  10.00

 الخاصة

 شركة صقر معان 21.00

شركة اف ار في هولدينغز بي في /  50.00

 األردن

 الشركة المحلية العمال المياه والطاقة 50.00

 براطوريةشركة اإلم 50.00

 شركة الصفاوي للطاقة الخضراء 50.00

 القوات المسلحة األردنية 10.00

 شركة بينونة للطاقة الشمسية 200.00

 الريشة لمشاريع الطاقة الشمسية 50.00

 األردن -آي ام سوالر بي في  40.00

 الحسينية لتوليد الطاقة 50.00

 القويرة  103.00

.72873  المجموع 

 التوليد من خالل الخاليا الشمسية 
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 التنظيم والرقابة والتفتيش -الطاقة المتجددة 

( 30عبور هي )الموافقة على ان تكون اقل قدرة مسموحة لتركيب نظام طاقة متجددة وفقاً لنظام النقل بال -

 .بما يتوافق مع التعليمات المنصوص عليها بهذا الخصوص( كيلو واط و50كيلو واط بدالً من )

طنية من الموافقة على إعفاء أصحاب المنازل الفقيرة والعفيفة والمستفيدين من صندوق المعونة الو -

لمستفيدين ابدالت ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة التي تطلبها شركات توزيع الكهرباء من المشتركين 

ألنه يتم  متعلقة بربط أنظمة الطاقة المتجددة وفق نظام صافي القياس نظراً وفق الدليل االرشادي ال

 .استرداد هذه البدالت

 .المطابقة على محوالت العكس لمشاريع الطاقة المتجددةG99 ، G98 اعتماد معاير   -

اء اط واعطوميغا 1اعتماد السياسة بعدم منح موافقات تجديد المشاريع الطاقة المتجددة التي تزيد عن  -

 .فرصة للمشتركين الجدد

الطاقة  إصدار الرخصة القياسية لممارسة نشاط توليد وتخزين الطاقة الكهربائية الناتجة من أنظمة -

 المتجددة لغايات االستهالك الخاص.

خص لهم ( جولة تفتيشية للتأكد من التزام المر118) عدد الجوالت التفتيشية على المرخص لهمبلغت  -

 حة لهم.بشروط الرخصة الممنو

 

نظام صافي أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة شركات توزيع الكهرباء حسب 

 القياس:

 

 (21الشكل رقم )
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شركة الكهرباء األردنية  شركة كهرباء محافظة اربد  شركة توزيع الكهرباء 

7765

4308

3066

208.645 93.15 34.49

عدد أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع  (ميجاواط)انطمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع ( استطاعة)قدرة 
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النقل نظام أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة شركات توزيع الكهرباء حسب 

 :بالعبور

 (22الشكل رقم )

 :أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة

 ام صافي القياس نظ

 (9الجدول رقم )

القدرة االجمالية لألنظمة 

 المربوطة )ميجاواط(

العدد االجمالي لألنظمة 

 المربوطة
 الرقم اسم الشركة

 1 شركة الكهرباء األردنية 7765 208.645

 2 شركة كهرباء محافظة إربد 4308 93.15

 3 شركة توزيع الكهرباء 3066 34.49

 عالمجمو 15139 336.285

 

 نظام العبور

 (10جدول رقم )

القدرة االجمالية لألنظمة 

 المربوطة )ميجاواط(

العدد االجمالي لألنظمة 

 المربوطة
 الرقم اسم الشركة

 1 شركة الكهرباء األردنية 175 101.594

 2 شركة كهرباء محافظة إربد 17 24.878

 3 شركة توزيع الكهرباء 18 38.386

 المجموع 210 164.858

175

17

18

101.594

24.878

38.386

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

شركة الكهرباء األردنية 

شركة كهرباء محافظة اربد 

شركة توزيع الكهرباء 

(ميجاواط)انطمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع ( استطاعة)قدرة  عدد أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع 
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 (23لشكل رقم )ا

 

ظم رخصة للعاملين لممارسة أنشطة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص ن( 127قامت الهيئة بإصدار )

ما قامت ك .(24الشكل رقم ) مصادر الطاقة المتجددة وفقاً للتصنيف المعتمد من الهيئة، كما هو موضح في

 ( رخصة للعاملين 83هيئة بتجديد )ال

 

 

 (24الشكل رقم )

 

336.285
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164.858
33%

أنظمة  االستهالك الخاص بالميجا واط المربوطة على شبكة شركات 
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 ع المصادر الطبيعيةقطا

 أحكام القانون

 -تتولى الهيئة المهام التالية: 

 .وضع سياسة لتطوير واستغالل الثروات المعدنية والحجرية في المملكة -

 .إجراء التحريات والدراسات الجيولوجية االقتصادية الالزمة للثروات المعدنية -

 .اإلشراف الفني على طرق تعدينها واستغاللها  -

 ت الفنية واالستشارية ألغراض التعدين.تقديم الخدما -

 

 

 انواع الرخص التي تمنحها الهيئة في قطاع التعدين 

 رخص حقوق التعدين -

  .رخص التنقيب -

 .رخص مقالع -

  رخص خبير المتفجرات -

 رخص تصدير الخامات المعدنية -

مال جري،ررخص لالستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج )البترول، الصخر الزيتي، الفحم الح -

 القار( وتسويقها.

 رخص لالستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن االستراتيجية وتسويقها. -

 

 :انواع التصاريح التي تمنحها الهيئة في قطاع التعدين 

 صريح نقل المواد الحجريةت -

 لهاتصريح استصالح األراضي وبيع الحجر المنتج في محافظة عجلون والمناطق المشابهه  -

 تصريح تنفيذ المشاريع التنموية -

 سم المعدن(.إتصريح التحري لممارسة نشاط االستطالع والبحث والمسح األرضي عن خامات ) -
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 في مجال التنظيم والرقابة والتفتيش

 القرارات التنظيمية

 .اصدار تعليمات ممارسة نقل المواد الحجرية -

 .اصدار تعليمات التلوث البصري -

 س الرقابة والتفتيش على قطاع المصادر الطبيعية اعتماد أس -

 .اعتماد آليات حجز ومصادرة اآلليات والمعدات -

ل من إصدار"تعليمات تقديم المرخص له بالتعدين للمخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العم -

 "الناحية الفنية لعمليات التعدين

التي تستعمل  لمعادن عن الكميات المعدنة الموردة للجهاتإصدار"تعليمات تبليغ هيئة تنظيم قطاع الطاقة وا -

 ."المعادن ومصدرها

 اعتماد مرحلة التحري كأساس للحصول على رخص التنقيب. -

تها بعد تصويب تحديد بدل الخدمات المترتبة على اإلجراءات التي يتم تنفيذها لحجز اآلليات والمعدات إلعاد -

 ( دينار عن كل يوم حجز. 50نافذة بقيمة )الوضع أو مصادرتها وفقاً للتشريعات ال

 اعتماد مرحلة التحري كأساس للحصول على رخص التنقيب. -

تها بعد تصويب تحديد بدل الخدمات المترتبة على اإلجراءات التي يتم تنفيذها لحجز اآلليات والمعدات إلعاد -

 حجز.  ( دينار عن كل يوم50الوضع أو مصادرتها وفقاً للتشريعات النافذة بقيمة )

اعتماد سياسة عامة وقف أي حق تعدين ألي شخص أو جهة تم صدور مخاطبة له من دائرة األراضي  -

لتزام بتسديد والمساحة/وزارة المالية بتحويله أو تحويلها إلى األموال األميرية ولحين تصويب الوضع واال

 المبالغ المستحقة بحسب األصول.

 .2019خصة تنقيب"إصدار "تعليمات تقديم طلب الحصول على ر -

 إصدار الرخصة القياسية التنقيب.  -

 إصدار "تعليمات تقديم طلب الحصول على رخصة تعدين". -

 اعتماد قرار تنظيمي باعتماد خواص الصلصال )طفال الطمي(. -

 إعداد الرخص القياسية لكل من: -

موضوع ممارسة نشاط االستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج )المعدن االستراتيجي  .1

 الرخصة( وتسويقه.

 ممارسة نشاط التنقيب عن )الخام( بقصد التثبت من وجوده ومعرفة كمياته ونوعياته. .2

ي/ رمال ممارسة نشاط االستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج )الصخر الزيتي/الفحم الحجر  .3

  القار( وتسويقه.

 ية.وإنتاج الفوسفات للصناعات التحويلممارسة نشاط االستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل   .4

 األرضي عن خامات )المعدن(.إعداد تصريح التحري لممارسة نشاط االستطالع والبحث والمسح  .5

 . 2019إعداد نظام المكافأة المالية الكتشاف المعادن لسنة  .6
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 إعداد شهادة اكتشاف معدن. .7

 

 

 
 وتحقيق العشوائي غاللواالست الهدر من الطبيعية المصادر على الحفاظ في أعاله ظيميةالتن والقرارات والوثائق والسياسات التشريعات انجاز ساهم

 . والصناعية االنشائية لألغراض جودتها وتحسين لها األمثل االستخدام

 أنواع المعادن الموجودة في األردن

 (11الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفوسفات:

 الدولية الممارسات بيان مع الفوسفات، مادة من العالمي والسوق المحلي وقالس احتياجات حول دراسة إعداد -

 .المادة هذه وتسويق إنتاج على المنافسة مجال في الفضلى

 

 المساحات حيث من األردنية الفوسفات مناجم لشركة الممنوحة التعدين حقوق حول مفصلة دراسة اعداد  -

 قبل من المطلوبة المواقع كافة على الحسي الكشف واقع من تجديدها أو تقليصها أو عنها التنازل المطلوب

 .الشركة

 

إعداد عوائد تعدين الفوسفات لصالح الخزينة والتي تم تنظيمها بموجب نظام عائدات تعدين الفوسفات رقم   -

 2013( لسنة 50)

 ( رخصة 2688إصدار ) حيث كان توزيع الرخص والتصاريح على النحو التالي: 2019لعام 

  ( رخصة تصدير لعدد من الخامات المعدنية حيث بلغت الكمية المصدرة 2256) ما مجموعهإصدار

 .( دولة41( طن، تم تصديرها الى أكثر من )1,643,761)

 ( رخصة استيراد187إصدار ) ( طن. 47,342)بكميات بلغت 

 .( رخصة مقلع186إصدار ) -

 .( رخصة خبير متفجرات23إصدار ) -

 .راضي( تصريح استصالح ا25إصدار ) -

 التسلسل المعدن التسلسل المعدن

-9 الجبس -1 البازلت   

-10 الكاولين -2 البنتونايت/الصلصال   

الحجر الجيري 

 النقي

11- -3 الطباشير   

-12 رمل السيليكا -4 النحاس   

-13 التف الزيواليتي -5 دياتومايت   

-14 المعادن الثقيلة -6 دولومايت   

-7 فلدسبار  -15 الفوسفات  

  -8 الذهب  -16 البوتاس
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 .( رخص تنقيب5إصدار ) -

 .تعدين( حق 4إصدار ) -

 إصدار رخصتين إعتماد لمكتبين هندسيين لخدمات استشارية للحصول على حقوق التعدين -
 

 

 (25الشكل رقم )

  كسنة أساس لمعدل نمو عدد الرخص والتصاريح. 2016تم اعتماد سنة 

 

 

 

 ع في كافة محافظات المملكة( جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقال995) تنفيذ 

 .( قرار بإغالق مقالع مخالفة128إصدار ) -

 .( إنذارات للمقالع المرخصة والمخافة لشروط التراخيص55إصدار ) -

 ( عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.165جمع وتحليل ) -
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 2019 للعام وانواعها المرخصة المقالع عدد

 (12جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حجر  فرشيات ركام المحافظه

 بناء
رمل 

 صويلح
ركام 

ورمل 

 سيل

كسر  رخام

 رخام/بازلت
رمل 

 زجاجي
 العدد

 7 26 العاصمه

 

12 5 

  

0 50 

 10 البلقاء

  

1 3 

  

2 16 

 7 5 2 1 3 4 16 الزرقاء

 

38 

 4 مادبا

   

1 

   

5 

 25 اربد

   

1 

   

26 

 4 3 12 المفرق

     

19 

 عجلون
  

21 

     

21 

 1 جرش

  

1 

    

2 

 7 الكرك

       

7 

 5 الطفيله

 

1 

   

2 

 

8 

 معان
  

7 

 

2 

   

9 

 4 العقبه

   

3 

  

3 10 

 211 5 9 5 17 15 36 14 110 المجموع
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 2019 للعام المصدرة المواد الخام وكميات نوع

 (13جدول رقم )
 

 2016 2017 2018  2019  نوع الخام  الرقم

 522,765 771,958 688,403 817,650.0 رمل صويلح 1

 442,467 335,472 396,807 421,564.0 كربونات كالسيوم 2

 348,588 333,038 276,480 302,874.5 حجر بناء  3

 - - - 16,991.0 + ركام حجر  كسر بازلت 4

 21,770 40,593 30,041 33,568.0 تف بركاني 5

 1,589 3,773 5,465 1,596.2 جرانيت 7

 3,707 2,359 5,127 1,317.0 طعام ملح 8

 9,899 22,758 4,326 14,389.3 رمال سيليكا 9

 2,645 2,623 1,209 2,021.6 رخام ترافرتين 10

 6,166 19,425 3,739 48898 رخام  11

 1,211 1,048 1,266 1,975.6 أمالح البحر الميت 12

 0 0 500 150.0 جبص 13

 830 2,840 3,396 13,801.0 الصلصال 14

 5,009 13,684 36,522 9154 حجر بازلت 15

 116 203 159 128.1 طينة البحر الميت 16

 - - - 1,691.0 + بلوكات حجر بلوكات رخام 17

 1,366,762 1,549,774 1,453,439 1,643,761 المجموع  

 

 

 (26الشكل رقم )
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 والتفتيش والرقابة التنظيم/ الزيتي والصخر البترول

 رات التنظيميةالقرا

منح تصريح تحري لممارسة نشاط االستطالع والبحث والمسح االرضي والجوي عن خامات الذهب لكل  -

 من الشركة االردنية للتنمية االقتصادية والتجارة وشركة الصناعات الكيماوية والتعدينية.

استغالله في تعليمات تقديم طلب الحصول على رخصة التنقيب عن الصخر الزيتي لغايات تعدينه و -

 الصناعات المحلية.

 تنظيم االستكشاف واالستغالل لقطاع البترول والصخر الزيتي والمعادن االستراتيجية -

متكاملة تجديد رخصة التنقيب عن النحاس والمنغنيز والمعادن المصاحبة والممنوحة للشركة األردنية ال -

 .13/8/2020اريخ وحتى ت 14/2/2019للتعدين والتنقيب لمدة عام ونصف من تاريخ 

 تحديث خطة العمل لتصويب واقع حقوق التعدين. -

 .تعديل على الرخص القياسية للصخر الزيتي والبترول والخامات المعدنية -

 .اعداد مسودة نموذج رخصة تحري لخام الذهب قياسا على رخصة التنقيب عن خام النحاس -

لكهرباء االعطارات للطاقة لمشروع توليد  جوالت رقابية على رخصة التعدين الممنوحة لشركة )12(انجاز  -

 .ةبالحرق المباشر للصخر الزيتي بما يضمن تقدم سير العمل بالرخصة وفقاً لخطة التطوير السنوي

احبة ( عن النحاس والمنغنيز والمعادن المص1/2016جوالت رقابية على رخصة تنقيب رقم ) )12(انجاز  -

عمل بمنطقة ردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب لضمان سير الفي منطقة محمية ضانا والممنوحة للشركة األ

 الرخصة وفقاً لخطة التنقيب.
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 قطاع النفط والغاز الطبيعي

 أحكام القانون

  :تتولى الهيئة المهام التالية- 

 .منح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع -

حة ألي لقانون والتصريح والرخصة الممنوالرقابة على المرخص له والمصرح له لضمان تقيدهما بأحكام ا -

 .منهما ولهذه الغاية إجراء تفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى

ة بعمل القطاع المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية لألجهزة والمنشآت والمواد المتعلق -

 .اييسبالتشاور مع الجهات المعنية إلصدارها من مؤسسة المواصفات والمق

رها في منشآت المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب تواف -

 .القطاع ومرافقه

 وضع مشروعات األنظمة المتعلقة بعمل الهيئة. -

 

 أنشطة المشتقات البترولية 

 .نشاط استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره -

ا وتخزينهما ستيراد الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهمنشاط ا -

 .وأي نشاط يتعلق بهما

تفريغها نشاط استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها و -

 .وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة

 .كزي للغاز البترولي المسالنشاط التوزيع المر -

 .نشاط مراكز تعبئة أسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال -

زيعه وبيعه نشاط إنتاج أو استيراد الفحم وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتو -

 .بالجملة والتجزئة

ريغه وتوزيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفنشاط إنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه  -

  وبيعه بالجملة والتجزئة.

 .نشاط محطات توزيع المشتقات البترولية -

 .نشاط مستودعات تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال -

 نشاط وكاالت توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال. -

 وبيعه غهوتفري وتحميله وتخزينه وتعبئته نيعهوتص ونقله وتصديره المسال البترولي الغاز استيراد نشاط -

 .(المسال البترولي الغاز أسطوانات تعبئة مراكز) بالجملة

 .(ترانزيت) البترولية المشتقات تصدير وإعادة استيراد نشاط -

 .يجالصهار باستخدام المستهلكين الى المحروقات محطات في والكاز السوالر مادتي وبيع توزيع نشاط -

 . باألنابيب البترولية المشتقات نقل أو/و الخام تالزي نقل نشاط -
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 . باألنابيب الطبيعي الغاز نقل نشاط -

 .البترولية والمشتقات الخام النفط ومناولة تخزين نشاط -

 

  والتفتيشفي مجال التنظيم والرقابة 

 القرارات التنظيمية

ثيرها لزائد عن الحاجة وتأتعليمات معدلة لتعليمات تراخيص محطات المحروقات بهدف الحد من العدد ا -

 على الجدوى االقتصادية للمحطات القائمة.

 تعليمات استيراد مادة الفحم. -

ت الخام تعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشاط استيراد الزي -

 وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.

سطوانات أأو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشاط مراكز تعبئة  تعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح -

 وصهاريج الغاز البترولي المسال.

ز الطبيعي تعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشاط استيراد الغا -

 هما.بوأي نشاط يتعلق أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما 

ين تعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشاط مستودعات تخز -

 أسطوانات الغاز البترولي المسال.

يراد الفحم تعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشاط إنتاج أو است -

 عه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة.وتصديره ونقله وتصني

 تعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشاط وكاالت توزيع -

 أسطوانات الغاز البترولي المسال.

تقات ط استيراد المشتعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشا -

 لة والتجزئة البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجم

تعليمات تقديم طلب الحصول على تصريح أو رخصة أو تجديدهما أو تعديلهما لنشاط محطات توزيع  -

 المشتقات البترولية.

 محطات المحروقات الجديدة. اعتماد آلية التعامل مع طلبات ترخيص -

 إقرار آلية استيراد المشتقات النفطية المرفق طيه عبر)الترانزيت(. -

لقيود المالية اتحديد بدل مناولة وتخزين مادة زيت الوقود في خزانات محطة العقبة الحرارية ولغايات اقفال  -

 ة.وإصدار القوائم المالية لدى الشركة اللوجستية األردنية للمرافق النفطي

 تعديل متطلبات وشروط انشاء محطة توزيع المحروقات. -

 سابقة. وضع األسس لتمديد مهلة الموافقة الفنية على إقامة محطات المحروقات ألكثر من سنة في سنوات -

 .لهيئة مناسبةااستبدال كفالة حسن التنفيذ المطلوبة بتعهد خطي ملزم لشركات االسمنت وبالصيغة التي تراها  -

 تعليمات إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية. الموافقة على -

 الموافقة المبدئية على تعليمات وكاالت توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال. -
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 .2019تعليمات االستعانة بمفتشين في قطاع المشتقات البترولية لسنة  -

 تعليمات طرق استخدام الكاشف. -

 قبل الهيئة لتطبيق تعليمات طرق استخدام الكاشف. اإلجراءات المعتمدة من -

 اعتماد معايير ضبط ترخيص محطات المحروقات الجديدة. -

 

المشتقات بساهم انجاز التشريعات والسياسات والوثائق والقرارات التنظيمية أعاله في تحقيق أمن التزود 

لمستهلكين بين مصالح المستثمرين واالنفطية بشكل مستدام وتعزيز المنافسة في القطاع من خالل الموازنة 

 والجهات ذات العالقة.

 

 الرقابة والتفتيش    

 إصدار الرخصة القياسية الستيراد وإعادة تصدير المشتقات النفطية )ترانزيت(. -

 تعديل على األسس المتعلقة بإضافة مناطق جديدة لمنطقة االختصاص المحددة في الرخص الممنوحة -

 الغاز البترولي المسال لوكاالت توزيع أسطوانات

 اعداد مسودة الرخصة القياسية لممارسة نشاط تسويق المنتجات النفطية وتوزيعها. -

 .مسودة خطط الطوارئ لتزويد المشقات البترولية -

صفاة البترول تكليف الهيئة باإلشراف اتفاقية بيع وشراء المنتجات البترولية المقترح توقيعها بين شركة م -

 التسويقية الثالث. األردنية والشركات

نه رخصة شركة مصفاة البترول األردنية لممارسة نشاط استيراد الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزي -

 وتكريره.

نقله رخصة شركة مصفاة البترول األردنية لممارسة نشاط استيراد الغاز البترولي المسال وتصديره و -

 ملة/محطة غاز عّمان.وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وبيعه بالج
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رخصة شركة مصفاة البترول األردنية لممارسة نشاط استيراد الغاز البترولي المسال وتصديره ونقله  -

 وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وبيعه بالجملة/محطة صالح الدين.وتصنيعه 

ترولي المسال وتصديره ونقله رخصة شركة مصفاة البترول األردنية لممارسة نشاط استيراد الغاز الب -

 وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وبيعه بالجملة/محطة غاز الزرقاء.

رخصة شركة مصفاة البترول األردنية لممارسة نشاط زيوت األساس والمحسنات وزيوت التزييت الجاهزة  -

تها وتخزينها وتحميلها وتفريغها والشحوم وأي مواد أخرى متعلقة بالنشاط وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئ

 وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة

رخصة الشركة اللوجستية األردنية للمرافق النفطية لممارسة نشاط تخزين ومناولة النفط الخام والمشتقات  -

 البترولية

 رخصة القياسية لممارسة نشاط التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال. -

الغاز الطبيعي وضغطه أو تسييله ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه  لممارسة نشاط استيراد -

 وبيعه بالجملة والتجزئة.

رخصة الشركة األردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات لممارسة نشاط استيراد الغاز الطبيعي  -

 ه بالجملة والتجزئة.وضغطه أو تسييله ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وبيع

 

 الرخص والتصاريح 

( معاملة في كافة النشاطات المتعلقة في قطاع النفط ومشتقاته في 1721قامت الهيئة بإنجاز ما مجموعه )

 ، حيث كانت المعامالت موزعة على النحو التالي:2019العام 

 :لة لكل منرخص عام 6رخص لتوزيع الغاز البترولي المسال بالصهاريج من أصل  )3(تجديد  -

 شركة النخبة الهندسية للغاز والمحروقات. -

 . الشركة المتقدمة للغاز المركزي -

 .شركة التكنولوجيا المركزية للغاز -

منشأة الستالم الغاز البترولي المسال بالصهاريج، ليصبح عدد المنشاّت  (486)الموافقة على تشغيل  -

 .2019منشأة حتى نهاية  (5733)التراكمي 

 .2019محطة حتى نهاية  652خصة لمحطات المحروقات، ليصبح عدد المحطات التراكمي ر (46)اصدار  -

 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز. (7)اصدار  -

رخصة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، ليصبح عدد المستودعات التراكمي  (119)تجديد  -

 .2019مستودع حتى نهاية  129

 خصة مركز توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال.ر (55)اصدار  -

 .رخص الستيراد المشتقات البترولية والغاز البترولي المسال والفحم البترولي (6)اصدار  -

 .رخص عبر الترانزيت( 7)اصدار  -

 :من المقترحة لكل  الموافقة من حيث المبدأ على الصيغ 
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 . رخصة وقود صناعي (2)اصدار  -

 ي الرخصة.زمنية المحددة فتم تجديد رخصتها بخصوص التقيد بالفترة ال( إنذارات للشركات التي 3إصدار ) -
 

 

 (27الشكل رقم )

 كسنة األساس. 2018تم احتساب سنة 
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 الرقابة والتفتيش 

سب إلزام شركة مصفاة البترول األردنية للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لألنشطة التي تمارسها ح -

 .المتطلبات واألسس المعتمدة لدى الهيئة

لتي تمارسها اة االردنية للمرافق النفطية للتقدم بطلب الحصول على ترخيص لألنشطة إلزام الشركة اللوجستي -

 .المتطلبات واألسس المعتمدة لدى الهيئةحسب 

لتحقق من اجولة تفتيشية ورقابية على محطات المحروقات العاملة في المملكة لغاية  458تم القيام بعمل  -

 .وشروط السالمة العامة مدى التزام المحطات بالتسعير وكفاية المخزون

 .مخالفة بحق أصحاب محطات المحروقات لعدم توفر مادة الكاز في محطاتهم 12تحرير   -

ملة في جولة تفتيشية ورقابية على مستودعات ومراكز توزيع أسطوانات الغاز العا 505تم القيام بعمل  -

 المملكة.

لفحم لهما لنشاط انتاج او استيراد اتعليمات طلب الحصول على تصريح او رخصة او تجديدهما او تعدي -

 وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة.

 لخاص.على تصريح او تجديده او تعديله لنشاط استيراد الفحم لغايات االستهالك اتقديم طلب الحصول  -

 

 

 
 (28الشكل رقم )
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 المؤسسات العاملة في قطاع المشتقات البترولية يظهر الجدول اعداد 

 (14جدول رقم )

محطات  السنة

 المحروقات 

مستودعات 

تخزين 

اسطوانات 

 الغاز

شركات توزيع  وكاالت الغاز 

 الغاز المركزي 

2019 652 129 679 6 

2018 604 123 624 6 

2017 547 131 890 7 

2016 518 126 1176 6 

2015 496 127 1112 6 
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 تطوير األداء المؤسسي وإدارة الجودة

    في مجال التخطيط االستراتيجي

 :لكل منالعام لنظام المعلومات الوطني للقطاع  اإلطاروضع 

 .الكهرباء والطاقة المتجددة -

 قطاع المصادر الطبيعية -

 قطاع المشتقات البترولية.  -

 قطاع االشعاعي والنووي. -

عنى بامدادت مؤشر ت 18ية ومقارنتها بالمؤشرات العالمية والتي بلغت اعتماد عدد من مؤشرات الطاقة المحل -

 الطاقة واستهالكات الطاقة واالنتاجية واالداء وغيرها.

طاع الطاقة م مع التوجهات الوطنية المتعلقة بقئبما يتوا 2021-2019يجية لألعوام اقرار الخطة االسترات -

ة التنظيمي يئة والتي تم استحداثها بما يخدم دور الهيئوالمعادن مشتملة على المشاريع لكل قطاع في اله

 والرقابي.

 .)2021-2019تحديث وتطوير خطة إدارة المخاطر لألعوام ) -

 وتقييمها. 2019عداد الخطط التنفيذية بالتنسيق مع كافة الوحدات التنظيمية لعام إ -

 (.2021-2019يجية لألعوام )ستراتإلت التنظيمية بهدف مراجعة الخطة الكافة الوحدا اتعقد عدة لقاء -

 .2019إعداد دراسة رضا الشركاء للعام  -

    في مجال ادارة العمليات والخدمات

 من توالسياسا المؤسسي األداء تطوير إدارة/  الوزراء رئاسة توجيهات وحسب محدث خدمات دليل اقرار -

 .الهيئة خالل من تقدم خدمة لكل ومستهدفات أداء ومؤشرات معايير خالل

 عتمدةالم االتصال خالل قنوات من 2019 عام خالل للهيئة الواردة قتراحاتواال الشكاوى كافة لجةمعا -

 تراحاتباالق االلكتروني الخاص البريد والشكاوى، قتراحاتالا بخدمتكم(، صناديق بـ )منصة والمتمثلة

 تراحاتقالا ادارة ةالى منهجي واستنادًا المحدد الوقت ضمن )وذلك الحكومية الشكاوى نظام والشكاوى،

 .الحكومية الجهات لدى والشكاوى

 حيز الخطة دخالوا الثامنة، الدورة عن للتميز عبد هللا الملك جائزة بتقارير الخاصة التحسينية الخطة إعداد -

 .الهيئة وعمليات واجراءات التنفيذية الخطة وضمن التنفيذ

 الشفافية، والكفاءة الفعالية القانون، سيادة الثالث ييرللمعا الحوكمة تقرير وتحسين تقييم ادوات وتعديل تنقيح  -

 ً  النهائية. بصيغته التقرير واخراج للحوكمة الوطني الفريق لمتطلبات وفقا

داد الخطة عقد ورشتي عمل في مجال التدريب واالبتعاث بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وورشة عمل اع -

 .الثاني للتميز عبد هللامركز الملك التحسينية لمعايير الجائزة بالتنسيق مع 

 .9001:2015االستمرارية للهيئة باالعتماد لاليزو  منح -

 .تطوير تقارير على نظام الدوام والشؤون -

 .IMSإعداد العمليات الخاصة بمشروع  -
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 .للمعامالت الواردة لمنصة بخدمتكم 2019إعداد التقرير السنوي للعام  -

 .2019م متلقي الخدمة للعا اإعداد تقرير رض -

 .2019إعداد تقرير متابعة انجاز المشاريع المدرجة ضمن الخطة االستراتيجية للعام  -

 .لهيئةاعداد قائمة بالتراخيص القطاعية التي تمنحها الهيئة والوثائق المطلوبة والجهات الشريكة ل -

ذ تى نوافاإلنتهاء من إعداد رسم توضيحي والفتات توضح رحلة متلقي الخدمة من موقف السيارات وح -

 خدمة الجمهور وتجهيز البنية التحتية لرحلة ُمتلقي الخدمة من ذوي اإلعاقة أيضاً.

( مراجع 12691) 2019للعام بلغ إجمالي عدد المراجعين التي تم التعامل معهم في مركز خدمة الجمهور  -

 موزعين 

 كاآلتي:

 (29الشكل رقم )
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    ماتانفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلو

 

 والذي 2017 ة( لسن8من قانون الهيئة رقم ) 3أ//17إعداد الكتيب االحصائي الشهري تنفيذاً للمادة  -

ؤسسة، منصت على نشر المعلومات المتضمنه في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح الي فرد أو 

 الغاية. بأستثناء المعلومات التي تعتبرها الهيئة سرية وفق تعليمات تصدرها لهذه 

 إصدار تعليمات تصنيف وثائق ومعلومات الهيئة.  -

سمية مسؤول ل عدة اجراءات تمثلت بتالخعملت الهيئة على مأسسة العمل فيما يتعلق بإنفاذ القانون من  -

ستدامة ا، بهدف ضمان مديرية نظام المعلومات الوطني للقطاعمعلومات في الهيئة وإضافة مهامه الى 

 .العمل

 .ةلمعلومالحصول على ابات أتمتة خدمة طل -

كتروني اللاتوعية موظفي الهيئة بحق الحصول على المعلومات بوسائل مختلفة مثل البريد  -

 .واالجتماعات الدورية والمحاضرات

لنافذة ا وحسب التشريعاتاالصول المهنيةً والفنية المرعية  الهيئة( حسبتحديث )تصنيف وثائق  -

زيد عن يضمان حق الحصول على المعلومات حيث تم تصنيف ما ( من قانون 14للمادة ) وذلك تنفيذا

 .معلومة 580

ن حق لمبادئ الشفافية وضما ولتعزيزاً ( طلب 5817) 2019 للهيئة لعامبلغ عدد الطلبات المقدمة  -

موقع اعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على ال المعلومة تمالحصول على 

 ( طلب لغايات الحصول على5741غ عدد الطلبات الشهرية التي تم قبولها )االلكتروني حيث بل

على  ( طلبات لغايات الحصول76)ترخيص إلول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء( في حين تم رفض )

 ألول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء(، موزعة على كافة القطاعات()ترخيص 

لى النحو ع( طلب موزعة على القطاعات 33) 2019لهيئة للعام بلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة ل -

 التالي:

 19 للمعلومة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.  طلب 

 6 .طلب للمعلومة في قطاع العمل االشعاعي والنووي 

 7  الطبيعية.طلب معلومة في قطاع المصادر 

 2 .طلبات في قطاع المشتقات البترولية 
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    التطبيقات واعداد والريادة الرقمي االقتصاد

الطبيعية  درلقطاع المصاالرقابة والتفتيش على االنشطة االقتصادية: تم إعداد برامج للتفتيش االلكتروني  -

لتطبيقات اوقطاع الكهرباء حيث يهدف هذا البرنامج الى حوسبة عمليات التفتيش اليدوية من خالل عدد من 

 :لتحقيق ما يلي

ونية لجميع ش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط كجزء من قاعدة بيانات إلكترتحديد مواقع التفتي -

داول جالمنشآت التي تتم مراقبتها لتساهم في تنظيم وترتيب وتصنيف المعلومات وتبويبها ووضعها في 

 دائم.وبيانات إحصائية وجغرافية بشكل 

لمراقبة اعدلية واألحمال الكهربائية في وحدة وبيانات الضابطة ال الشكاوىإعداد برنامج خاص لمتابعة  -

 .والطوارىء وتفعيله

 .داريةإعداد برنامج خاص بحركة وصيانة السيارات والمركبات في الهيئة وتفعيله لدى قسم الخدمات اإل -

 .إعداد برنامج خاص لمتابعة ذمم شركات التعدين -

يث يتوافق حاللغتين العربية واإلنجليزية ب   www.emrc.gov.jo إطالق الموقع االلكتروني الجديد للهيئة -

أحدث  ه وفقتصميمالثاني للتحول اإللكتروني وقد تم  عبد هللاالموقع اإللكتروني الجديد مع جائزة الملك 

 .المعادنالمعايير والتكنولوجيا بهدف مواكبة اخر التطورات العالمية في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة و

بناء على تعميم  فواتيركم(مة لتفعيل عمليات الدفع االلكتروني من خالل نظام )أي إعداد البنية التحتية الالز -

ام خدمة يمكن دفعها بصورة إلكترونية من خالل نظ 64رئاسة الوزراء بهذا الخصوص، وقد تم تجهيز 

 .الدفع اإللكتروني

ل )دليل معلوماتية مثتجهيز تطبيق هواتف نقالة خاص بالهيئة حيث يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات ال  -

ة وطلب اإللكتروني الشكاوىوتقديم  الكهرباء،الخدمات( والخدمات اإللكترونية مثل اإلبالغ عن سرقات 

 .الحصول على المعلومة وخدمة أقرب محطة محروقات وأقرب محطة شحن كهربائي

غرفة الخوادم ة( الخاصة باالنتهاء من تجهيز البنية التحتية )إعادة تأهيل وترتيب تمديدات الشبكة الداخلي -

من خالل تركيب أجهزة  ISO9001:2015 مع تنفيذ جميع توصيات التدقيق الخاص بشهادة الرئيسية،

خلية في إنذار متخصصة في عمل غرفة الخوادم وتنفيذ سياسة أمن المعلومات السيبراني على الشبكة الدا

 .الهيئة

 . 4يدوي في مركز حدود العقبة /ساحة رقمإنجاز عملية التحول إلى القبض اآللي بدالً من ال -

دة، حيث تم تطبيق سياسات أمن المعلومات بناء على تعميم رئاسة الوزراء ووزارة االقتصاد الرقمي والريا -

خلية في وبالتنسيق مع مديرية أمن المعلومات في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني لفحص الشبكة الدا

 .لمعالجة أي ثغرات على الشبكة الداخلية الهيئة ووضع التوصيات المناسبة

لتنظيمية بشكل اعداد لوحة للتحكم لمتابعة نسب انجاز المشاريع الرقابية والتنفيذية للمديريات والوحدات ا -

 .الحاجةالكتروني بمؤشرات أداء واضحة وتقاس بشكل نصف سنوي او كلما دعت 



 وإدارة الجودة  تطوير االداء المؤسسي

 

    P a g e  62 | 89 

 

 للتعرف على كافة الوثائق  QR CODEتفعيل استخدام ال  -

المطلوبة واإلجراءات التي تتعلق بالمعامالت ووضع لوحة 

 إرشادية على باب خدمة الجمهور.

 

 

 

  

 

                 
 (30الشكل رقم )                                                                                             

 

    المراقبة والطوارئ

طاع الطاقة والمعادن على مدار الساعة بما في ذلك المنافذ الحدودية الجوية والبرية إدامة الرقابة على ق  -

 .والبحرية

التنسيق والمشاركة في إجراء التمرين الوهمي الذي أعده المركز الوطني إلدارة االزمات )بر االمان(  -

 .و )قوة الحق(

ارئ والتحقق من ارجاع التيار متابعة حاالت االنقطاع خالل فترة المنخفضات الجوية وحاالت الطو -

 .الكهربائي للمشتركين المتضررين

الترتيب والتنسيق لحمالت رقابية للتأكد من استدامة مادة الكاز والمشتقات البترولية في محطات بيع  -

 .الوقود واسطوانات الغاز لدى المستودعات والوكاالت قبل وأثناء وبعد المنخفضات الجوية

قيب الخاصة بنشاطات التحري عن معدن الذهب في مناطق ابو خشيبة والتفتيش التفتيش على أعمال التن -

 .على كافة االنشطة المتعلقة بعمليات التعدين في مناطق الجنوب

 التفتيش على مقالع البازلت منطقة الهاشمية / محافظة الزرقاء وحجز االليات المخالفة. -

( شكوى واتصال تم 4409هو ) 2019العام  بلغ عدد الشكاوى واالتصاالت التي وردت للمركز خالل -

  %.100رصدها وتم إغالقها بنسبة 

متابعة كافة الشكاوى الواردة للمركز والواردة من خالل كافة قنوات االتصال المعلن عنها باالضافة  -

والتي بلغت حوالية   للشكاوى الواردة من خالل منصة بخدمتكم ولكافة القطاعات المعنية بعمل الهيئة

 ( شكوى.1029)

الرقابة على المنافذ الحدودية للتحقق من البيانات التي تم تثبيتها على التطبيق الخاص بنظام المعلومات  -

 الوطني والمعني بقطاع المشتقات البترولية

متابعة حاالت االنقطاع للتيار الكهربائي خالل وبعد المنخفضات الجوية والتحقق من ارجاع التيار  -

 المتضررين الكهربائي للمشتركين
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الترتيب والتنسيق لحمالت رقابية تم تنتفيذها على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من جاهزيتها لمواجهة  -

 الحاالت االستثنائية والطارئة.

اطق ابو تنفيذ حمالت رقابية على قطاع التعدين بما فيها اعمال التحري الخاصة بمعدن الذهب في من -

ى مصادرة ة المتعلقة بعمليات التعدين في مناطق الجنوب والعمل علخشيبة والتفتيش على كافة االنشط

 االليات المخافة والتي تعمل في اماكن ومواقع غير مرخصة

ما فيها محطات تنفيذ حمالت رقابية للتأكد من توافر المواد البترولية بكافة انواعها لدى المرخص لهم ب -

 . ووكاالت بيع الغاز المسال بيع الوقود ومستودعات 

 تنفيذ حمالت رقابية وتفتيشية على شركات توزيع الغاز المسال المركزي. -

تنفيذ حمالت رقابية وتفتيشية على قطاع العمل االشعاعي تضمنت كافة العديد من الشركات  -

 والمستشفيات والمراكز الصحية العاملة في القطاع.
 

 

    بناء القدرات

 اركشحيث % 83  أعلى من بنسبة 2019دريبية للعام الخطة التالُمستهدف من قامت الهيئة بتحقيق  -

 تالي: ( )دورة، مؤتمر، اجتماع، ورشة عمل( داخلية وخارجية وعلى النحو ال360موظفي الهيئة في )

 (168مشاركة خارجية ). 

 (192مشاركة داخلية ).  

 

 

 

 

 

 (31الشكل رقم )                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

47%
53%

عدد المشاركين في دورات
داخلية 

عدد المشاركين في دورات
خارجية  
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    االعالم والتوعية

 

 (32الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 ( اخبار صحفيه تعكس انجازات الهيئة.30نشر )

 

 ( لقاء تلفزيوني 3عقد )

 

 ( لقاءات عبر اإلذاعات المحلية3)

 

 .اإللكتروني دالبري خالل من الموطفين جميع على األخبار هذه وتعميم للهيئه، اإللكتروني الموقع على الرسمية الصحفية االخبار نشر

 

  االخبارو والزيارات النشاطات جميع عن واإلعالن Facebook للهيئه الرسمية االجتماعي التواصل صفحة بتحديث االستمرار
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 المسؤولية المجتمعية

 

لية المجتمعية مفهوم المسؤوتقوم لجنة المسؤولية المجتمعية في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على تحقيق 

ل من الهيئة بمفهومها الشامل من حيث االلتزام االخالقي والتطوعي تجاه المجتمع المحلي والبيئة والذي جع

تنسيق أكثر استجابة لما يدور حولها، وذلك من منطلق وجود دافع داخلي نابع من أعضاء اللجنة لعمل و

ع مراعاة العمل البيئة والسالمة العامة وخدمة المجتمع المحلي م النشاطات التطوعية المتعلقة بالمحافظة على

 .يتهابأسس وأُطر واضحة لنشاطات ومبادرات اللجنة تقوم على إظهار أبعاد المسؤولية المجتمعية وأهم

 

 

 

 

 

 

 

:نشاطات تجاه موظفي الهيئة

ل تعزيز التعاون والتكاف
االجتماعي بين موظفي 
الهيئة، وتقوية روابط 

.الزمالة فيما بينهم

:نشطات تجاه المجتمع المحلي

إظهار دور الهيئة كعنصر 
فاعل ومؤثر في المجتمع 

المحلي من خالل النشاطات 
.التطوعية بخدمة المجتمع

:نشاطات تجاه البيئة

إظهار دور الهيئة كعنصر 
فاعل ومؤثر على البيئة من 
خالل النشاطات التطوعية 
المتعلقة بالمحافظة على 

.البيئة والسالمة العامة
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 (15جدول رقم )

 الرقم  النشاط 

 1 ين، وتكريم الفائز بالبطولة.ميالد جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحس تنظيم بطولة شطرنج لموظفي الهيئة الراغبين بالمشاركة بمناسبة عيد

  2 تنظيم نشاط ترفيهي خارج الهيئة لموظفات الهيئة بمناسبة عيد األم.

 أيام: 6محاضرات صباحية لموظفي الهيئة تحتوي على مواضيع ذات قيمة ُمضاقة على مدار  6تنظيم 

 .سعادة المتعاملين -ب                                      المؤسسي.المواطنة الصالحه واالنتماء  -أ

 الوقاية االشعاعية. -د                                                             االتصال واإلعالم. -ج

 .التميز المؤسسي -و                                                              الرقابة الداخلية. -هـ

3 

ل اإلحتفال، وتقديم مأدبة الغداء تنظيم اإلحتفال الخاص بالذكرى الخامسة لتأسيس الهيئة وعيد العمال، وتكريم الموظفين المتقاعدين من الهيئة خال
 للحضور الكريم من حساب مبادرات لجنة المسؤولية المجتمعية.

4 

 5 شجرة بمناسبة يوم الشجرة 100غرس 

 6 والثانية والثالثة. لمشاركة في الحملة الوطنية للتوعية البيئية  / أردن النخوة المرحلة األولىتنظيم ا

 7 طفل يتيم تضمنت افطار رمضاني ٤٠تنظيم فعالية خيرية ترفيهية تجاه 

 8 توزيع طرود الخير الرمضانية لعدد من األسر العفيفة 

 9 عما لمركز الحسين للسرطانفعالية "خليك قد التحدي" تضمن بازارا خيريا د

 10 بازار خيري إبداعي تحضيرا لمبادرات الخير في شهر الخير

 11 زيارة دار المسنين وادي الشتاء

 12 رحالت لموظفي الهيئة بإسم فعاليات الطاقة اإليجابية 3تنظيم 
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 المسؤولية المجتمعية في صور:
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 
 

 البيانات المالية

 وتقرير المدقق المستقل

 2019كانون األول  31للسنة المنتهية في 
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 
 

 

 

 

 

 

 الفهــــرس
 

 الصفحة  بيانال  

 1  بيــان  )أ( 2019كانون أول  31بيان المركز المالي كما في  .1

 2  بيــان )ب(  2019كانون أول  31بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  .2

 3  بيــان )ج( 2019كانون أول  31بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في  .3

 4  بيــان )د( 2019كانون أول  31ات النقدية للسنة المالية المنتهية في بيان التدفق .4

 22- 1 إيضاحات حول البيانات المالية .5
 

5 -16 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 

 السادة رئيس واعضاء مجلس مفوضي

 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المحترمين
 يةالمملكة األردنية الهاشم –عمان 

 

  الرأي

، وكل من 2019كانون األول  31والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 

بما المالية، حات حول البيانات بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضا

 الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية 

، 2019كانون األول  31كما في  هيئةتظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لل المالية المرفقةإن البيانات ، رأينافي 

 المالية.ية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير وأدائها المالي وتدفقاتها النقد

 

 اساس الرأي 

فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق الحقا في تقريرنا ضمن موضحة  مسؤولياتنا وفقا لهذه المعاييرلقد قمنا بتدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. إن 

بالمسؤوليات  بالتزامنا باإلضافةتدقيق البيانات المالية  بأعمالاالخالقية ذات الصلة  وفقا للمتطلباتعن الهيئة  مستقلوننحن المالية. البيانات 

  االخرى، وفقا لهذه المتطلبات.االخالقية 

 نعتقد ان بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساسا لرأينا حول التدقيق.

 

 البيانات المالية  دارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة حولمسؤوليات اإل

 قابة داخليإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسؤولة عن إعداد نظام ر

 خطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.من أ ةمالية، خاليالذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد بيانات و
 

االمور ذات العالقة  على االستمرار واالفصاح، عندما ينطبق ذلك، عنان اإلدارة مسؤولة عند إعداد البيانات المالية عن تقييم قدرة الهيئة 

 ي.استخدام اساس االستمرارية المحاسبو باالستمرارية

 للهيئة. اجراءات التقارير المالية علىعلى االشراف  هم المسؤولين وكمةالحالمسؤولين عن األشخاص ان 

 

 فقرات إيضاحية

تم نقل موازنة الهيئة من قانون  22/10/2018( تاريخ 1656ورقم ) 15/10/2018( تاريخ 1534بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ) -

 موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.

 

 تاريخ 2020/222 س المفوضين رقمللقرار مجوالحقا  2020حزيران  3تاريخ  403/2020جب قرار مجلس المفوضين رقم بمو -

 2019في البيانات المالية لعام  أردنيدينار  -/15,254,825البالغة  2018فقد تم تاجيل قيد ذمم شركات التعدين حتى نهاية عام  2020/2/23

إحتساب القيم بين الهيئة والجهات العاملة في قطاع التعدين بشكل نهائي بسبب التاخر في استكمال التسوية  لحين االنتهاء من التوافق حول

 نتيجة أزمة كورونا وسيتم متابعة هذا الموضوع حسب االصول.

 

 

 

 مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية

أو  االحتيالسواًء كانت ناشئة عن  ،نات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهريةان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيا 

 حولها. وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا ،الخطأ
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خطأ أي دقيق سيكتشف دائما تلللمعايير الدولية لالقيام به وفقا  الذي تمبان التدقيق  ةولكنه ليس ضمان ،التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد

 ، ان وجد.جوهري

 

ول على القرارات بشكل معقأن تؤثر  إجمالي، ممكنبشكل فردي أو  ،أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت االحتيالان االخطاء يمكن أن تنشأ من 

  المالية.ت ناالبيا هذه على اساسمن قبل المستخدمين االقتصادية المتخذة 

  

ق، ك المهني خالل التدقيجتهاد المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشاالنقوم بممارسة  للتدقيق، ةالدوليللمعايير كجزء من عملية التدقيق وفقا  

 باإلضافة الى:

  مستجيبة دقيق تأو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات  احتيالكانت ناشئة عن  المالية، سواءً تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات

أعلى  احتيالاالخطاء الجوهرية الناتجة عن  اكتشاف، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. ان خطر عدم لتلك المخاطر

أو تجاوز ألنظمة الرقابة  أو سوء التمثيلأو الحذف المتعمد  رأو التزويقد يشتمل على التواطؤ  االحتيالمن الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان 

 .الداخلية

  أي رلتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء باالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة

 حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الهيئة.

 ات العالقة المعدة من قبل اإلدارة.تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذ 

 فيما إذا كان على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ي وبناءاً المحاسب االستمرارية ألساساإلدارة  استخدامحول مالئمة  التوصل إلستنتاج ،

استنتجنا عدم وجود  إذا. االستمرار أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول قدرة الهيئة على يتعلق بأحداثهنالك وجود لعدم تيقن جوهري 

كان اإلفصاح عن هذه  المالية، وإذاات العالقة في البيانات ذفي تقرير التدقيق إلى اإليضاحات  االنتباه، فانه يتطلب منا ان نلفت جوهريتيقن 

تي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع تعتمد على أدلة التدقيق ال استنتاجاتناالمعلومات غير مالئم، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. ان 

 .على االستمرار الهيئةمن قدرة حد ة في الفإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلي ذلك،

  األحداث بشكل يحقق وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامالت واإلفصاحات بيانات المالية بما فيها للمحتوى الو والشكلتقييم العرض العام

 العرض العادل.

 

بما في ذلك أية أوجه قصور هامة  الهامة،تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق 

 في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.

 خرىاالالقانونية والتشريعية تقرير حول المتطلبات 

 المرفقة.سجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية بقيود وتحتفظ الهيئة 

 

 من المراقبون المهنيون
 

 

 
 

 

 (JCPA,ACPAجمال حموده )
 478اجازة رقم 

 

 2020أيار  20عمان في 
 
 
 
 
 

 

 



  البيانات المالية

  

 

    P a g e  73 | 89 

 

 

 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 كة األردنية الهاشميةالممل –عمان 

 يان أب                                                                                                                                 

 2019كانون األول  31بيان المركز المالي كما في 

 

 
 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان

1 

 
 

   اإليضاحات  2019  2018

     دينار أردني  دينار أردني

 الموجودات      

 الموجودات المتداولة      

 النقد والنقد المعادل  3  652,500  763,333

 ذمم مدينة  4  3,222,363  2,259,020

 مجموع الموجودات المتداولة    3,874,863  3,022,353

       

 الموجودات غير المتداولة      

 أراضي    2,944,000  2,944,000

 الممتلكات واآلالت والمعدات  5  5,128,597  6,913,149

 موجودات أخرى بالصافي  6  1  1

 مجموع الموجودات غير المتداولة    8,072,598  9,857,150

 مجموع الموجودات    11,947,461  12,879,503

       

 المطلوبات وحقوق الملكية      

 المطلوبات المتداولة      

 ذمم دائنة  7  471,694  512,981

 أرصدة دائنة أخرى  8  276,381  153,642

 مجموع المطلوبات المتداولة    748,075  666,623

       

 حقوق الملكية      

 فائض إعادة تقييم الموجودات الثابتة  9  2,967,630  2,967,630

 ايرادات مؤجلة عن منح أصول  10  4,480,147  5,815,637

 الفائض المتراكم   11  3,751,609  3,429,613

 بيان ج -مجموع حقوق الملكية     11,199,386  12,212,880

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية    11,947,461  12,879,503
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 ية الهاشميةالمملكة األردن –عمان 

 بيان ب 

 2019كانون األول  31بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 

 
 
 

 إليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيانإن ا
2 

 

2018 

 

2019 
 

 اإليضاحات

  

 

     دينار أردني  دينار أردني

 اإليرادات      

 ايرادات رسوم الترخيص لقطاع الكهرباء  12  5,385,805  5,626,853

 وم المصادر الطبيعيةايرادات رس  13  6,084,638  6,127,407

 ايرادات رسوم العمل اإلشعاعي والنووي  14  2,491,022  2,649,206

 ايرادات مديرية الغاز الطبيعي    10,000  -

 ايرادات أخرى    16,831  19,206

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

 تهايرادات النفط ومشتقا  15  1,024,356  603,925

 مجموع اإليرادات    16,348,142  16,362,087

       

 المصروفات      

 رواتب وأجور وملحقاتها  16  (3,736,645)  (3,630,041)

 مصاريف إدارية وعمومية  17  (392,766)  (484,900)

 النفقات الرأسمالية  18  (550,281)  (622,901)

 اتدراسات واستشار    (11,761)  (80,622)

 استهالكات واطفاءات    (1,839,363)  (1,714,376)

 تدني ذمم مدينة غير متحركة    (870,604)  (200,000)

 إيرادات )مصاريف(  سنوات سابقة  19  (91,491)  (351,868)

 مجموع المصروفات    (7,492,911)  (7,084,708)

 بيان ج –فائض السنة     8,855,231  9,277,379
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان ج        

 2019كانون األول  31بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 
 
 

  المجموع  الفائض المتراكم
 

  يدينار أردن  دينار أردني
 

 1/1/2018رصيد   11,700,392  11,700,392

 المبلغ المحول الى الخزينة العامة  (8,232,079)  (8,232,079)

 إيرادات مؤجلة عن منح  أصول  802,678  802,678

 إطفاء ايرادات مؤجلة  (1,335,490)  (1,335,490)

 بيان ب –فائض السنة   9,277,379  9,277,379

 31/12/2018رصيد   12,212,880  12,212,880

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

 إيرادات مؤجلة عن منح  أصول  -  -

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

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

 بيان أ – 31/12/2019رصيد   11,199,386  11,199,386

     
 
 
 
 

 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان د

     2019كانون األول  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في             
 

 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان
4 

2018  2019   

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  دينار أردني  دينار أردني

 فائض السنة  8,855,231  9,277,379

 إستهالكات وإطفاءات  1,839,363  1,714,376

 الفائض التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال العامل  10,694,594  10,991,755
 

 التغير في الموجودات و المطلوبات المتداولة:    

 ذمم مدينة  (963,343)  (1,304,098)

 ذمم دائنة  (41,287)  (205,124)

 أرصدة دائنة أخرى  122,739  83,734

 صافي التدفق من األنشطة التشغيلية  9,812,703  9,566,267

     

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية    

 ممتلكات وأجهزة  (54,811)  (899,394)

 صافي التدفق من األنشطة اإلستثمارية  (54,811)  (899,394)

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 المحول الى الخزينة العامة  (8,533,235)  (8,232,079)

 منح مؤجلة  (1,335,490)  (532,812)

 صافي التدفق من األنشطة التمويلية  (9,868,725)  (8,764,891)

     

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة   (110,833)  (98,018)

 النقد والنقد المعادل في بداية السنة  763,333  861,351

 النقد و النقد المعادل في نهاية السنة  652,500  763,333
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 إيضاحات حول البيانات المالية
 

 الوضع القانوني والنشاط .1

 نبذة عن الهيئة     

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هيئة حكومية تشككككلت بموجب قانون اعادة هيكلة المؤسكككسكككات والدوائر الحكومية رقم 

مالي واداري ولها بهذه الصككككفة تملك االموال المنقولة  ، وتتمتع بشككككخصككككية اعتبارية ذات اسككككتقالل2014( لسككككنة 17)

الالزمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصكككككككرفات القانونية، وتعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة 

ة، ويمثلها رئيس تنظيم العمل االشككعاعي والنووي وسككلطة المصككادر الطبيعية فيما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسككلط

مجلس المفوضكككككين/الرئيس التنفيذي لدى جميع الجهات االخرى، وتتألف من مجلس مفوضكككككي الهيئة والجهاز التنفيذي، 

، والذي نظم عمل 2018( لسكنة 8صكدر قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم ) 2018وفي شكهر نيسكان من عام 

باإلضافة الى األهداف والمهام الواردة في  لس المفوضين والرئيس التنفيذيالهيئة وحدد أهدافها ومهامها وصالحيات مج

 التشريعات التالية:

 وتعديالته. 2002( لسنة 64قانون الكهرباء العام رقم ) -

 وتعديالته. 2007( لسنة 43قانون الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن النووي رقم ) -

 وتعديالته. 2012( لسنة 13قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم ) -

 .2019( لسنة 11قانون المشتقات البترولية رقم ) -

 .2019( لسنة 19قانون المصادر الطبيعية رقم ) -
 

 األهداف االستراتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الهيئة في تحقيقها

 : التي تسهم الهيئة في تحقيقها األهداف الوطنية

 والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كفؤ وقليل المخاطر. الحفاظ على االستقرار المالي .1

 على جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية. بيئة استثمارية جاذبة قادرة خلق .2

 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها. .3
 

 بشكل مباشر: األهداف القطاعية التي تساهم الهيئة في تحقيقها

تنظيم القطاع على اساس من التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين واي جهات اخرى  .1

 ذات عالقة.

رعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له  .2

 والمصرح له. 

 تطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى االقتصادية له وتحسين كفاءته.الحفاظ على بنية فاعلة للقطاع و .3

 ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع. .4

ضمان توفير شروط ومتطلبات السالمة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته وفقاً ألحكام  .5

 لقطاع.التشريعات ذات العالقة بتنظيم ا

 ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية وبجودة عالية.  .6

وتوجد أهداف قطاعية أخرى مضمنة في التشريعات ذات العالقة بعمل قطاع الطاقة والمعادن تعمل الهيئة على تحقيقها 

 اقة. بما في ذلك األهداف الواردة في االستراتيجية الشاملة لقطاع الط
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 للهيئة:األهداف اإلستراتيجية 

مرين وأي تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستث .1

 جهات أخرى ذات عالقة. 

التنافسية يق تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحق .2

  .وحماية اإلنسان والبيئة

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

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة. .4
 

 الموارد المالية للهيئة

 تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:

 .المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة .1

 العوائد التي تتأتى لها من رسوم الرخص والتصاريح وتجديدها. .2

 بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. .3

المسككككككاعدات والهبات والتبرعات والمنح شككككككريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصككككككدرغير  .4

 أردني.

 قطاع. ال العالقة بتنظيمحصيلة الغرامات التي تفرضها الهيئة بموجب التشريعات ذات  .5
 

 الفائض السنوي

 نفقاتها الى الخزينة العامة. اقتطاع جميعالتي تتحقق لدى الهيئة بعد  الفوائض السنويةتؤول 

 اإلعفاءات

 الحكومية.تتمتع الهيئة بجميع اإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر   -

وفقاً لقانون األموال األميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس تعتبر اموال الهيئة وحقوقها أمواالً عامة يتم تحصيلها   -

 الرئيس الصالحيات المخولة للحاكم اإلداري او للجنة تحصيل األموال األميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

 عدد الموظفين

موظفين موقوفين  (4) مبتعثين و( موظفين 5منهم )( 353) 2019في نهاية عام  الموظفين على رأس عملهمبلغ عدد   -

 (41) ن بدون راتبيمجازعن العمل، وعدد )صفر( موظف مكلف بالعمل لدى جهة حكومية، بينما بلغ عدد الموظفين ال

 .موظفاً وموظفة

 إعتماد البيانات المالية

    2020حزيران  3المنعقـدة بتاريخ ( 68)تم اعتمـــاد البيـــانات الماليــة من قبل مجلس مفوضي الهيئة في جلسته رقم   -

 

 الهامةالسياسات المحاسبية . 2 

المحاسككبية  تم عرض البيانات المالية المرفقه وفقاً للمعايير الدولية العداد التقارير المالية وفيما يلي ملخصككاً الهم السككياسككات     

 المتبعة:
 

 اساس القياس  -أ

 األصول كما هو موضح ادناه. بالنسبة لبعـضة وتم تعديل هذا االساس تم اعتماد البيانات المالية وفقاً الساس التكلفة التاريخي -

 ان الدينار األردني هو عملة اظهار القوائم المالية والذي يمثل العملة الرئيسية للهيئة. -

ى األساس االيرادات فتكون عل تتبع الهيئة مبدأ االستحقاق في اثبات ايراداتها ومصروفاتها فيما يتعلق بالكهرباء أما باقي -

 النقدي.
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 الممتلكات واالاٌلت والمعدات -ب

مقابل التدني وتتبع  يتم اثبات كافة الممتلكات واالالت والمعـدات بالتكلفة مطـروحاً منها االستهـالك المتراكـــم أو أي مخصص

وكة على العمر االراضي المملالهيئة طـريقة القسط الثابت فـي احتساب االستهالك علـى الممتلكــات واالالت والمعدات عدا 

 االنتاجي المقدر لهذه الممتلكات باستخدام النسب المئوية التالية:

 

 %2مباني                               

  %10 اثاث ومفروشات

  %15 سيارات

  %15 آالت وأجهزة ومعدات

 

تاريخ االستبعاد من  واالستهالك المتراكم منتبعد في حالة استبعاد اي من الممتلكات فيتم حذف القيمة المسجلة لالصل المس 

 الحسابات وترحل النتيجة سواء ربح او خسارة الى بيان الدخل.

 

اما مصاريف الصيانة والتصليح فيتم تحميلها على العمليات الجارية حال  بالتكلفة،يتم رسملة االضافات والتحسينات الكبيرة 

 حدوثها.

 

داده من أي من الممتلكات والمعدات عن صككككككافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمتها الى عندما يقل المبلغ الممكن اسككككككتر

 القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.

 

يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االسكككككتهالك بشككككككل دوري للتأكد من ان طريقة وفترة االسكككككتهالك تتناسكككككب مع المنافع 

 القتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات.ا
 

 

 الموجودات غير الملموسة -ج

يتم تصككككككنيف الموجودات غير الملموسكككككككة على اسكككككككاس تقدير عمرها الزمني لمدة محددة او لمدة غير محددة. ويتم اطفاء 

مة الدخل. أما الموجودات غير الموجودات غير الملموسكككة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد االطفاء في قائ

الملموسككككككة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم تسككككككجيل أي تدني في 

 قيمتها في قائمة الدخل.
 

 مل في نفس السنة.ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال الهيئة ويتم تسجيلها في قائمة الدخل الشا
 

كذلك يتم مراجعة تقدير العمر  المالية.يتم مراجعة أية مؤشكككرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسكككة في تاريخ القوائم 

 الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة.
 

 % سنوياً.15بة تتمثل الموجودات غير الملموسة ببرامج الحاسوب والتي تطفأ بنس
 

 النقد والنقد المعادل -د

الهداف اعداد بيان التدفقات النقدية فان بند النقد والنقد المعادل يتمثل في النقد في الصكككندوق والحسكككابات الجارية لدى البنوك 

 أو أقل. أشهروالودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة 
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 العمالت االجنبية - هـ

ذه المعامالت وتقيد المعامالت بالعملة االجنبية خالل السنة بالدينار االردني على اساس اسعار السوق السائدة بتاريخ هتسجل 

ة المالية وتؤخذ الموجودات والمطلوبات بالعمالت االجنبية بالدينار االردني على اسككعار الصككرف السككائدة كما في نهاية السككن

 سعار الصرف الى بيان الدخل.الفروقات الناجمة عن التغيير في ا

 

 المخصصات -و

سككابقة وان  يتم االعتراف بالمخصككصككات عندما يكون على الهيئة التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشككئة عن أحداث

 تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 

 

 الذمم واألرصدة الدائنة األخرى -ز

وبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت او لم تتم المطالبة بها من يتم اثبات المطل

 قبل المورد.

 

 الذمم المدينة -ح

تظهر الذمم المدينة والدائنة بمقدار قيمة العقود أو المطالبات التي عقدتها الهيئة ويتم اخذ مخصص تدني للذمم المدينة عندما 

ن لإلدارة عدم امكانية تحصيل كامل هذه الذمم ويتم احتساب المخصص على اساس الفرق فيما بين القيمة الدفترية يتبي

 والقيمة القابلة لالسترداد.

 

 إثبات االيرادات -ط

كل يتم اثبات إيرادات بيع األراضككككي عندما تنتقل منافع ومخاطر الملكية الى المشككككتري وعند التمكن من قياس االيرادات بشكككك

 يمكن االعتماد عليه.

 يتم اثبات اإليرادات األخرى وفقاً لمبدأ االستحقاق.

 

 المنح العينية والنقدية -ي

ويتم بعد ذلك االعتراف بهذه المساهمات كجزء  يتم تسجيل المنح العينية كإيرادات مؤجلة ضمن بند المطلوبات عند استالمها

لك الممتلكات والمعدات. أما المنح النقدية فيتم االعتراف بها في بيان من اإليرادات وذلك بشككككككل يتناسكككككب مع اسكككككتخدامات ت

 الدخل.

 

 األدوات المالية -ك

 تعرف االداة المالية بأنها اي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة أو أداة حقوق ملكية في منشأة اخرى. -   

 المعادل وأرصـدة البنوك والذمـم المدينـة والدائنة.تتألف االدوات المـالية للشركة بشكل رئيسي مـن النقد والنقد  -   

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية -ل

 إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة.
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 استخدام التقديرات -م 

ت تؤثر على مبالغ حاسكككككبية يتطلب من إدارة الهيئة القيام بتقديرات واجتهاداإن إعداد القوائم المالية وتطبيق السكككككياسكككككات الم

إليرادات االموجودات والمطلوبات واإلفصككككككاح عن االلتزامات المحتملة. إن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضككككككا على 

قات ة لتقدير مبالغ وأووالمصكككككاريف والمخصكككككصكككككات وبشككككككل خاص يتطلب من إدارة الهيئة القيام بأحكام واجتهادات هام

رة مبنية بالضرورة التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. إن التقديرات المذكو

التقديرات وذلك  على فرضككيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد تختلف عن

 التغيرات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.نتيجة 

 
 
 النقد والنقد المعادل.  3
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني
 البنك المركزي  -  4,713
 بنك لبنان والمهجر  -  7,043

 بنك القاهرة عمان  652,500  751,577

 مجموعال  652,500  763,333

 
 
 ذمم مدينة. 4

 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني

 ذمم شركات الكهرباء    
 شركة الكهرباء الوطنية  4,938,869  3,103,622

 مجموع ذمم شركات الكهرباء  4,938,869  3,103,622
 ذمم موظفين  595  1,715
  جموعة التكنولوجيا الخضراءمذمة شركة   3,393  3,393

 سلف مؤقته ودائمة  110  290

 المجموع  4,942,967  3,109,020
 مخصص تدني ذمم شركات الكهرباء  (1,720,604)  (850,000)

 الذمم المدينة بعد المخصص  3,222,363  2,259,020
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 موجودات أخرى بالصافي  .6

 يتألف هذا البند مما يلي:

2018  2019   

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

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

 المجموع  1  1
 

 ذمم دائنة .7

 يتألف هذا البند مما يلي:

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني

 ذمم شركات الكهرباء  -  27,205
 دينذمم مور  376,004  471,592

 ذمم موظفين  170  76
 ذمم الشركات المولدة للكهرباء من الطاقة المتجددة  4,029  4,330
 ذمم أخرى  -  9,778

 شركة توليد الكهرباء المركزية  91,491  -

 المجموع  471,694  512,981
 

 أرصدة دائنة اخرى. 8

 يتألف هذا البند مما يلي:
2018  2019   

   أردنيدينار   دينار أردني
 امانات الضابطة العدلية  18,114  37,491
 امانات شيكات معلقة  8,279  1,409
 امانات موظفين  1,962  1,962

 امانات تسييل كفاالت  53,192  16,192
 ADSTMشركة   7,403  7,403

 أمانات أعمال صيانة المراكز الحدودية  3,402  -
 الدخل أمانات وزارة المالية وضريبة  -  40

 أمانات تطوير النظام الكهربائي  100  100
 أمانات تدريب إقليمي ومحلي  17,138  17,138
 أمانات معتمد صرف  -  1,591

 أمانات تدريب وتحفيز ونقل تكنولوجيا  106,248  70,308
 أمانات مؤسسة أوراق السنديانة للخدمات اللوجستية  -  8
 ني لألمن النوويأمانات المركز الوط  16,396  -
 أمانات كفاالت   22,000  -
 أمانات صيانة قطع غيار  21,270  -
 أمانات حضانة هيئة الطاقة  690  -
 أمانات شركات و مؤسسات تجارية  187  -

 المجموع  276,381  153,642
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 فائض إعادة تقييم الموجودات الثابتة.  9
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني
 أراضي  2,192,200  2,192,200

 اجهزة وادوات  128,451  128,451
 أثاث ومفروشات  10,879  10,879

 سيارات  133,000  133,000
 مباني  503,100  503,100

 المجموع  2,967,630  2,967,630

 
 
 ايرادات مؤجلة عن منح أصول.  10

 د مما يلي:يتألف هذا البن 
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني
 أجهزة ومعدات وحاسوب  10,520,288  10,520,288

 سيارات  276,037  276,037
 كرفان  31,000  31,000
 أثاث ومفروشات  25,303  25,303

 المجموع  10,852,628  10,852,628
 مؤجلة مجمع إطفاء إيرادات  (6,372,481)  (5,036,991)

 المجموع  4,480,147  5,815,637

 
 الفائض المتراكم.  11

 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني
 فائض المدور   3,429,613  2,384,313
 فائض السنة  8,855,231  9,277,379

 تحويالت لوزارة المالية   (8,533,235)  (8,232,079)

 المجموع  3,751,609  3,429,613
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 إيرادات رسوم الترخيص لقطاع الكهرباء. 12

 أ( يتألف هذا البند مما يلي:
2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني

 ايرادات ترخيص شركة توليد الكهرباء المركزية  -  335,712
 ايردات ترخيص شركة الكهرباء الوطنية  1,835,248  1,860,378

 ايرادات ترخيص شركة توزيع الكهرباء  309,049  318,005
 ايردات ترخيص شركة السمرا لتوليد الكهرباء  621,709  674,716
 ايردات ترخيص شركة كهرباء محافظة اربد  319,597  321,765
 ايردات ترخيص شركة كهرباء شرق عمان  283,993  238,175
 القطرانة  Xenel-kepcoايردات ترخيص شركة   297,353  279,573

 ايردات ترخيص شركة الكهرباء األردنية  889,334  1,067,179
 ايرادات ترخيص شركة آسيا  84,413  29,550
 ايرادات ترخيص شركة اي ايه اس  64,861  95,776

 ايرادات بدل خدمات طلب الحصول على رخصة   136,860  295,966
 ات توليد طاقة كهربائية ذاتيةايرادات بدل خدم  78,305  48,957

 ايرادات ابراء واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية  22,732  8,631
 ايرادات رخصة شركة البادية لتوليد الطاقة   2,221  1,108

 شركة رياح األردن للطاقة المتجددةايرادات رخصة   19,252  16,287
 ةايرادات رخصة شركة شمسنا للطاق  955  926

 شركة صن اديسونايرادات رخصة   2,453  2,536
 شركة سكاتك سوالرايرادات رخصة   1,176  1,097
 أرض األمل لتوليد الطاقةايرادات رخصة   1,147  1,194
 أنوار األرض لتوليد الطاقةايرادات رخصة   2,385  2,549
 الطاقة النظيفة الشركة العربية األولى إلستثماراتايرادات رخصة   1,097  1,124
 شركة الورد الجوري لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   1,244  1,193
 ايرادات رخصة شركة زهرة السالم لتوليد الطاقة الشمسية  1,242  1,179
 لتوليد الطاقة الشمسية نبقةشركة الزايرادات رخصة   1,248  1,170
 وليد الطاقة الشمسيةايرادات شركة جوردن سوالر لت  2,394  2,283
 شركة صقر معان لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   2,231  2,121

 شركة شمس معان لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   7,416  17,703
 ايرادات رخصة الطاقة الخضراء للطاقة المتجددة  15,969  -
 ة الشمسيةايرادات رخصة محطة سالح الجو الملكي للطاق  1,824  -
 ايرادات رخصة الشركة المحلية العمال المياه والطاقة الشمسية  6,780  -
 ايرادات ترخيص شركة الزرقاء لتوليد الطاقة  371,317  -

 المجموع  5,385,805  5,626,853
 

 ايرادات رسوم المصادر الطبيعية. 13

 يتألف هذا البند مما يلي:  
2018  2019   

   نار أردنيدي  دينار أردني

 ايرادات ترخيص المناجم  2,498,758  2,199,025
 ايرادات ترخيص المقالع  233,426  261,021

 ايرادات المتابعة والتفتيش  3,350,604  3,634,161
 ايرادات رخص تنقيب عن المعادن  1,850  33,200

 المجموع  6,084,638  6,127,407
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 اعي والنوويايرادات رسوم العمل اإلشع. 14

 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني
 ايرادات بوابات حدودية  2,253,747  2,224,268

 ايرادات الترخيص والتفتيش  231,603  421,146
 ايرادات رسوم فحص العينات  5,672  3,792

 المجموع  2,491,022  2,649,206
 

 
 النفط ومشتقاتهايرادات . 15

 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني
 ايرادات ترخيص وكاالت الغاز  99,475  55,914
 ايرادات ترخيص مستودعات الغاز  22,050  28,856

 ترخيص محطات المحروقات ايرادات  586,909  485,255

 مواد بترولية إستيراد ايرادات  315,922  33,900

 المجموع  1,024,356  603,925

 
 
 رواتب وأجور وملحقاتها. 16

 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني
 رواتب الموظفين  1,005,767  993,692

 عالوات الموظفين  1,862,053  1,844,282
 مكافآت الموظفين  446,151  399,997
 مساهمة الهيئة في الضمان االجتماعي  385,945  354,999
 مساهمة الهيئة في صندوق االدخار  36,729  37,071

 المجموع  3,736,645  3,630,041
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 مصاريف إدارية وعمومية .17
 

 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني

 هاتف وانترنتبريد و  20,991  20,999

 محروقات  64,597  82,937

 قرطاسية ومطبوعات  12,920  21,849

 كهرباء ومياه  55,582  106,569

 نظافة  34,000  33,615

 صيانة  43,112  43,915

 مصاريف سفر في مهمات رسمية  57,057  41,450

 تدريب وبعثات علمية  7,635  8,289

 تأمين مركبات  22,628  29,995

 مواد وخامات  4,867  4,970

 مصاريف ضيافة ورش عمل  1,258  1,399

 مصاريف اعالنات  756  6,176

 مصاريف بنكية  477  1,721

 مصاريف مكافآت لغير الموظفين  12,585  18,085

 مصاريف اخرى  31,301  40,322

 ايجارات  23,000  21,804

 تقاعد وتعويضات  -  805

 المجموع  392,766  484,900
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 النفقات الرأسمالية. 18
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

2018  2019   

   دينار أردني  دينار أردني

 المعدات واآلالت واألجهزة  -  33,166

 مواد ولوازم متفرقة  15,311  34,932

 مصاريف التدريب والتأهيل ودراسات أبحاث   20,845  49,707

 مصاريف إشتراكات وتأمينات  79,263  79,141

 صيانة مباني ومرافق مختلفة  -  73,619

 الدعم اإلداري لمشاريع الرقابة على قطاعات الهيئة  378,743  309,113

 محطة الرصد اإلشعاعي  -  390

 رخص وبرامج أنظمة تشغيل  42,840  25,870

 ترويج وإعالن وتوعية ومطبعة  6,759  7,653

 مصاريف عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات النفطية  6,520  9,310

 المجموع  550,281  622,901

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

2018 
 

2019 
  

   دينار اردني  دينار أردني

(351,868) 
 

(91,491) 
 

 رد إيرادات شركات كهرباء مقدرة عن السنة السابقة

(351,868) 
 

(91,491) 
 

 المجموع
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 كتاب المستشار القانوني. 20

 ( دينار أردني.1,686,735/-)بلغ رصيد القضايا المرفوعة من الغير على الهيئة       

   
 األدوات المالية. 21

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

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

 مخاطر السوق: -ب
التغيرات في  دية المـستقبلية لألدوات المـالية بسببتعرف مخاطرة السوق بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التـدفقات النق

 أسعارالسوق وتتضمن المخاطر التالية:
 مخاطرة العملة -

تعرف مخاطرة العملة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستتتتتتتتقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في 
 أسعار صرف العمالت األجنبية.

 

 لسعر األخرىمخاطرة اـ 
تعرف مخاطرة السعر األخرى بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو الـتتتتتتتتدفقات النقدية المستقبلية لألداة الماليـتتتتتتتـتتتتتتتة نتيجة 
التغيرات في أسعار السوق )غير تلك الناجمة عن مخاطـتترة سـتتعر الفائدة أو مخاطرة العملـتتة(، سواء كـتتان سبب التغيرات 

لية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كـتتتتتـتتتتتافة األدوات المالية المـتتتتتشابهة المتداولة في عوامل خاصة باألداة الما
 السوق.

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

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

 

إن األدوات المالية الظاهرة في بيان المركز المالي خاضتتتتتتتعة لمخاطرة ستتتتتتتعر الفائدة على موجوداتها والتي تحمل فائدة 
 والمتمثلة بالودائع لدى البنوك.

 

 مخاطرة اإلئتمان -ج
رف مخاطرة اإلئتمان بأنهـتتا مخاطرة إخفـتتاق أحـتتد أطراف األداة المـتتالية في الوفـتتاء بالتزاماته مسبباً بذلك خسـتتارة مالية تع

 للطرف اآلخر.
 تحتفظ الهيئة بالنقد لدى مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب. -
 يات التحصيل.تحافظ الهيئة على رقابة جيدة على مستويات اإلئتمان الممنوحة للعمالء وعمل -
 
 أرقام المقارنة.  22

 تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية.     
 

16 


