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 م:الثاين ابن احلسني املعظ هللاامللك عبد  اجلاللةمن اقوال صاحب 

 
  حماور ثابتة، فاألردن هو دولة القانون، ودولة اإلنتاج، وهو دولة حمورها ان رؤية األردن الطموحة ترتكز على

اإلنسان، واألردن دولة ذات رسالة سامية، وضمن هذه الثوابت يتجلى لنا ما مييزه وجيعله دولة وجمتمعا يف 
 حركة مستمرة حنو األفضل.

 
  ،مح بأن فالعدالة حق للجميع، ولن يسواألردن، دولة القانون، لن يسمح بأن يكون تطبيق القانون انتقائيا

يتحول الفساد إىل مرض مزمن. وأؤكد هنا على أن مؤسسات الدولة قادرة على اجتثاث الفساد من جذوره 
 وحماسبة كل من يتطاول على الـمال العام.

 
 إرادة ب ان دولة اإلنتاج اليت نريدها تسعى المتالك العناصر اليت تكرس استقالهلا االقتصادي. فاألردن ميضي

وتصميم إىل ثقافة صناعة الفرص واالعتماد على الذات، وهبذه الروح نتمكن من إجناز مشاريعنا الكربى من 
طاقة، وبنية حتتية، وجذب لالستثمار، ودعم للزراعة، وأهم ما ننجزه يف هذا الـميدان هو حتفيز روح التميز 

 واإلخالص يف العمل وإتقانه.
 

 ـروتنا احلقيقية، فإننا نؤكد على حقه يف تأمني خدمات نوعية له، وتزويده بالعلم وألن اإلنسان األردين هو ث
والـمعرفة ومهارات التكنولوجيا، لتمكينه من الـمسامهة يف هنضة الوطن، حىت نواكب العامل. فاالقتصاد العاملي 

 يتغري بسرعة كبرية تستدعي جهودا مضاعفة.
 

  عربنا عنه وأكدنا عليه، وهي تقوم على ثالثة حماور رئيسية يريدها هذه هي الرؤية والنهج، الذي طالـما
ثانيا: اقتصاد منيع يف منو مستمر، يـتـميز باالنفتاح و  أوال: دولة قانون حازمة وعادلة األردنيون مجيعا، وهي:

 .والـمرونة وثالثا: خدمات أساسية متميزة تقـدم لألردنيني
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 كلمة الرئيس التنفيذي

يسرين ان ادعوكم لالطالع على دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 
 8102ام يف قطاع الطاقة واملعادن لع يف جمال التنظيم والرقابة واملنافسة

 واليت تصب يف احملاور الثالث اليت أشار اليها جاللة امللك عبدهللا الثاين
املعظم يف خطابه الذي افتتح به أعمال الدورة العادية الثالثة جمللس األمة 
الثامن عشر وهي دولة قانون حازمه وعادله، واقتصاد منيع يف منو مستمر 

 ردنيني.اح واملرونه ، وخدمات أساسية متميزه تقدم لأليتميز باالنفت

التعليمات نظمة و وقد حرصت اهليئة على تطبيق وتنفيذ القوانني واأل
لوقاية االشعاعية واملشتقات البرتولية وا ةاخلاصة باألعمال التنظيمية للهيئة يف قطاعات الكهرباء والطاقه املتجدد

يعية وتنظيم القطاع على أساس التوازن بني مصاحل املستهلكني واملرخص من النووي واملصادر الطبواألمان واأل
واملصرح هلم واملستثمرين وأي جهات أخرى ذات عالقة ورعاية مصاحل املستهلكني واحلفاظ على بنية فاعلة للقطاع 

رة ودائمة قوتطويرها مبا يسهم يف تعزيز اجلدوى االقتصادية له وحتسني كفاءته وضمان توفري خدمات آمنة ومست
وذات جودة عالية وتوفري شروط ومتطلبات السالمة العامة والعمل على محاية البيئة وصحة االنسان وممتلكاته وفقاً 

 ألحكام التشريعات ذات العالقة بتنظيم القطاع. 

تقوية روابط و تتعاون اهليئة مع العديد من املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية املختلفة وتوسيع قنوات االتصال 
 التعاون مع اجلهات احمللية واإلقليمية والدولية.

نفخر هبا   8102مثة اجنازات كبرية ومتميزة يف كافة القطاعات اليت نعمل على تنظيمها ومنذ تأسيس اهليئة يف عام 
التها سكمجلس مفوضني وكرئيس تنفيذي وكافة موظفي اهليئة وستواصل اهليئة تكثيف جهودها ونشاطاهتا لتحقيق ر 

اليت تتضمن ضمان توفري خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خالل االستمرار 
لنووية واألشعة طاقة امن للواالستخدام اآلبالنهوض مبجال التنظيم والرقابة واملنافسة يف قطاع الطاقة واملعادن، 

 املستهلكني واملستثمريناملؤينة يف اجملاالت السلمية لضمان مصاحل 

توفري على تنفيذ خططنا وبراجمنا الناجحة يف شىت اجملاالت مبا يف ذلك ال ةوكلنا إصرار على االستمرار وخبطى ثابت
عمال ومهام ونشاطات اهليئة للريادة والتميز واالبداع على ألكوادرنا الشابة الفرص للمشاركة الفاعلة يف مجيع 

 املستوى الوطين والدويل .
 رئيس جملس املفوضني                                         

 الرئيس التنفيذي
 املهندس فاروق احلياري
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 ورسالة وقيم هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ةرؤي
 
 

 الهيئة  رؤية
 . مستدامو  الريادة يف تنظيم وتطوير قطاع الطاقة واملعادن والتطبيقات اإلشعاعية والنووية بشكل سلمي وآمن

 
 الهيئة  رسالة

ضمان توفري خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة، من خالل النهوض مبجال التنظيم 
والرقابة واملنافسة يف قطاع الطاقة واملعادن، واستخدامات الطاقة النووية واألشعة املؤينة يف اجملاالت السلمية لضمان 

  ن.واملستثمريمصاحل املستهلكني 
 

 القيم الجوهرية

 .الشفافية، والنزاهة، والعدالة -
  احلفاظ على التنافسية. -
 العمل بروح الفريق الواحد. -
 التحسني املستمر لألداء. -
 حتفيز العطاء. -
 مراقبة وضبط اجلودة. -
 املسؤولية اجملتمعية. -
 املبادرة واإلبداع.  -
 التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاء.  -
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 8102النظام اإلداري واهليكل التنظيمي وتوزيع املوظفني لعام 

  .8102( لسنة 22رقم ) هليئة تنظيم قطاع الطاقه واملعادن يؤطر عمل اهليئة إداريا نظام التنظيم اإلداري
يتكون اهليكل التنظيمي للهيئة من جملس املفوضني والرئيس التنفيذي واإلدارات واملديريات  ومبوجب هذا النظام

 (  اهليكل التنظيمي.0والوحدات املبينة يف الشكل رقم )
 (0الشكل رقم)
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 :االختصارات
 

 ك.و كيلو واط

 م.و ميجا واط

 ك.و.س كيلو واط ساعة

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

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

 ك.ف.أ كيلو فولت أمبير

 م.ف.أ ميجا فولت أمبير

 ك.ف كيلو فولت

 كغ.م.ن نفط مكافئغرام  كيلو

 ط.م.ن نفط مكافئطن 

 كم كيلو متر

 كم.داره كيلو متر دارة

 م /ث متر/ ثانية

 µSv/h ساعة /مايكروسيفرت
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منهم  8102خالل عام  ( موظفا653)دد موظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ( ع8رقم ) الشكليبني 
  ( اناثاً.69( ذكوراً  و)287)
 

 (8الشكل رقم )

 
 
 

 -ويتوزع املوظفون يف املواقع واملناطق التالية:
 

 .املكاتب الرئيسية يف عمان /الدوار الثامن 
 ةاحملطة الرقابية يف مدينة العقب. 
 .البوابات اخلاصه بالرقابة االشعاعية يف  املنافذ احلدودية الربية واجلوية والبحرية 
 العدلية ةشركات توزيع الكهرباء/الضابط.  
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 مقدمة:
 لتحقيق الالزمة  املنقولة موالمتلك األ الصفة هبذه وهلا واداري مايل ذات استقالل اعتبارية بشخصية يئةتتمتع اهل

لس رئيس جم وميثلوترتبط اهليئة برئيس الوزراء،  العقود، ابرام ذلك يف امبالتصرفات القانونية  جبميع والقيام هدافهاأ
 .لدى الغرياهليئة املفوضني/الرئيس التنفيذي 

املشتقات و قطاع الطاقة واملصادر الطبيعية واملعادن والعمل االشعاعي والنووي التنظيم والرقابة على  هتدف اهليئة إىل 
 :يف اململكة مبا يف ذلكالبرتولية 
 والغاز الطبيعي البرتول واملشتقات البرتولية. 
 .الصخر الزييت والفحم 
 .الوقود احليوي 
 نشاطات توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية 
 . الطاقة املتجددة 
 من النووي.الوقاية االشعاعية واألمان واأل 

 : 2018عام كما في والمصادر الطبيعية  لطاقةالهيكل المؤسسي لقطاع ا

 رسم السياسة والتخطيط: -أ
تتبىن عملية التخطيط الشامل للقطاع من حيث التنظيم ووضع  وزارة الطاقة والثروة املعدنية -

السياسات العامة ومتابعة تنفيذها لتحقيق املهام املوكولة إليها وأمهها توفري الطاقة الالزمة مبختلف 
ألغراض التنمية الشاملة بأقل كلفة ممكنة وبأفضل املواصفات. باإلضافة الستقطاب رأس أشكاهلا 
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شتقات النفطية نتاج املوإ الكهرباء الت املتعددة للطاقة مثل توليداملال الالزم لالستثمار يف اجملا
 والثروات احمللية للطاقة وخاصة مصادر الطاقة املتجددة. الطبيعية  واستغالل املصادر

 الرقابة والتنظيم: -ب
طاع الطاقة واملصادر قوالرقابية بعمل  املهام التنظيميةتتوىل  هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن  -

الطبيعية واملعادن والعمل االشعاعي والنووي يف اململكة مبا يف ذلك البرتول واملشتقات البرتولية 
توليد  املسال و الوقود احليوي ونشاطاتوالصخر الزييت والفحم والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي 

 .ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة املتجددة والوقاية االشعاعية واألمان واالمن النووي
 العمل االشعاعي والنووي :قطاع المؤسسات العاملة  في  -ج

هبدف نقل  8002عام مت إنشاء هيئة الطاقة الذرية األردنية يف  :هيئة الطاقة الذرية  االردنية  -
االستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا اإلشعاع إىل اململكة وتطوير استخدامها لتوليد الطاقة 

 .الكهربائية وحتلية املياه وللمجاالت الزراعية والطبية والصناعية

وث ميثل هذا املفاعل حجر األساس للبح :(JRTR)املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب -
والتدريب يف العلوم والتكنولوجيا النووية يف األردن، ويوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة اهلندسة 
النووية والعلوم النووية األخرى واملهندسني والفنيني لتشغيل املفاعالت النووية وصيانتها وتطويرها وسيتم 

املياه دعم التطبيقات النووية يف جماالت الطب والزراعة و إستخدامه إلنتاج النظائر املشعة الطبية والصناعية، ل
 والصناعة على مستوى األردن واملنطقة.

( كأول مركز عاملي للتميز SESAMEمت إنشاء مركز السنكروترون ) )املسارع الضوئي(:السنكروترون  -
( يف CERNالنووية )يف البحث العلمي يف منطقة الشرق االوسط على غرار املنظمة األوروبية للبحوث 

أوروبا، وهو ميثل منظمة حكومية مشرتكة بني الدول األعضاء يف املنطقة حتت رعاية اليونسكو وباستضافة 
 األردن له يف بلدة عالن، حمافظة البلقاء.

مت بناء وتشغيل املنظومة النووية األردنية دون احلرجة يف حرم جامعة العلوم   :(JSA)املنظومة دون احلرجة  -
والتكنولوجيا األردنية كأول مرفق نووي يف األردن، لغايات التعليم والتدريب واألحباث العلمية هبدف زيادة املعرفة 
التجريبية لطالب اهلندسة النووية يف اجلامعة، وبغية إجراء التجارب على أرض الواقع ألساسيات هندسة 

 .مفاعالت الطاقة
ن( معدة ملناولة،معاجلة،تكييف، التخزين املؤقت أو الدائم )الدف هي منشأة منشأة معاجلة النفايات املشعة: -

 .للنفايات املشعة
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العمل االشعاعي  ملمارسة املنشأت الطبية املصرح هلا وهي  :املؤسسات العاملة يف اجملال الطيب وعددها( -
 ( .010وعددها ) باستخدام املصادر االشعاعية

الشعاعي ملمارسة العمل ا املصرح هلا  الصناعيةاملنشأت وهي : الصناعي املؤسسات العاملة يف اجملال -
 (111وعددها) باستخدام املصادر االشعاعية

-  
 قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة:المؤسسات العاملة في  -د

وهي شركة مسامهة عامة متلكها احلكومة، مهمتها بناء وتشغيل وصيانة نظام النقل  شركة الكهرباء الوطنية .1
اململكة إضافة إىل نظام النقل الذي يربط النظام الكهربائي مع األنظمة الكهربائية لدول أخرى، داخل حدود 

باإلضافة إىل تامني اململكة بالطاقة الكهربائية من خالل التوسع يف بناء الوحدات التوليدية من خالل القطاع 
 .اخلاص و/أو القطاع العام

 :بالطاقة التقليدية شركات توليد الكهرباء .8

على النحو و  تتوىل توليد الطاقة الكهربائية من مصادر تقليدية وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية شركات سبعوعددها 
 :التايل

ة إىل وهي شركة مسامهة عامة مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها باجلمل كة توليد الكهرباء املركزيةشر  -
 (م.و.1001)تبلغ االستطاعة التوليدية للشركة .و  1111شركة الكهرباء الوطنية وقد تأسست عام 

وهي شركة مسامهه خاصة متتلك احلكومة كامل أسهمها مهمتها توليد  شركة السمرا لتوليد الكهرباء -
وتبلغ االستطاعة التوليدية  . 8002الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية، وقد تأسست عام 

 .م.و 1820للشركة 

 وهي شركة خاصة متتلكها شركة )املناخر ( AES-Jordan.Psc)األردن أس إي إيه  (شركة -
AES األمريكية وشركة MITSUI  اليابانية مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية

و ه .ومتتلك أول مشروع توليد للقطاع اخلاص يف األردنً  برعاية صاحب اجلاللة 8001وقد تأسست عام 
وتبلغ  81/10/8001حمطة شرق عمان/املناخر اليت افتتحت رمسيا امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني بتاريخ 

 م.و. 070ة االستطاعة التوليدية للشرك
 الكورية وشركة KEPCO وهي شركة خاصة متتلكها شركة شركة القطرانة للطاقة الكهربائية -

XENEL  ا توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء مهمته 8010السعودية وقد تأسست عام
 م.و. 070 الوطنية. وتبلغ االستطاعة التوليدية للشركة 
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 الكورية وشركة KEPCO وهي شركة خاصة متتلكها شركة شركة عمان آسيا للطاقة الكهربائية -
MITSUBISHI  ة وقد تأسست الوطنياليابانية مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء

 .م.و 070وتبلغ االستطاعة التوليدية للشركة  . 8012عام 
اليابانية  MITSUI األمريكية وشركة AES وهي شركة خاصة متتلكها شركة:ليفانت ركة إيه إي أس ش -

وتبلغ االستطاعة .  2014مهمتها توليد الطاقة الكهربائية وبيعها لشركة الكهرباء الوطنية وقد تأسست عام 
 و. م. 821التوليدية 

وتبلغ . تتملكها شركة اململكة وشركة البحر االمحر  وهي شركة خاصة :شركة الزرقاء لتوليد الكهرباء -
 و. م. 220االستطاعة التوليدية 

على النحو و والتي تقوم ببيع الطاقة الكهربائية للمستهلك النهائي  شركات توزيع الطاقة الكهربائية    .3

 :التالي

وهي شركة مسامهة عامة تتوىل توزيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات العاصمة  شركة الكهرباء األردنية -
منح الشركة  29/5/2014  .والزرقاء ومادبا والبلقاء باستثناء مناطق األغوار الوسطى. وقد مت بتاريخ 

 .عاما  80رخصة ملدة 

وهي شركة مسامهة عامة تتوىل توزيع الطاقة الكهربائية يف حمافظات إربد  شركة كهرباء حمافظة إربد    -
منح الشركة  8002عام  واملفرق وجرش وعجلون باستثناء األغوار الشمالية واملناطق الشرقية. وقد مت يف 

 .عاما 80رخصة ملدة 

ملناطق الواقعة ا وهي شركة مسامهة عامة تتوىل توزيع الطاقة الكهربائية يف شركة توزيع الكهرباء : -
املناطق اجلنوبية والشرقية  "خارج مناطق امتياز شركيت الكهرباء األردنية وكهرباء حمافظة إربد وحتديدا

 .عاما 80منح الشركة رخصةً  ملدة  8002مت يف عام واألغوار. وقد 

 ملتجددة:االطاقة  قطاعالعاملة يف  شركاتال .4

شغيلها املشاريع اليت مت تنفيذها وتهي : و مشاريع الطاقة املتجددة بنظام العروض املباشرة شركات  -
امت قمن خالل عطاءات قامت بطرحها وزارة الطاقة والثروة املعدنية وجلنة خاصة بالعروض املباشرة 

 ( شركة.00عددها )و  بدراسة اوراق الشركات املتقدمة هلذه العطاءات ومت ترخيصها من اهليئة الحقاً 
: هي املشاريع اليت هتدف اىل تغطية  استهالك خاص –الشركات احلاصلة على رخص توليد  -

ميجاواط سواء   1مت ترخيصها من اهليئة يف حال كانت قدرهتا أكرب من استهالم خاص مبنشأة معينة و 
 ( شركة.07)وعددهاكانت وفقا لنظام صايف القياس او النقل بالعبور 

-  
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لطاقة هي شركات ا: توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة املتجددة شركات -
املتجددة أو املؤسسات الفردية اليت تعمل يف هذا اجملال ومت ترخيصها من اهليئة بناء على تعليمات 

 ( شركة.010) وعددهايف جمال الطاقة املتجددة االشخاص العاملني 

 :املصادر الطبيعيةاملؤسسات العاملة يف قطاع  -ه
هي المؤسسات التي تقوم باستخراج واستخالص واستغالل  املؤسسات العاملة يف حقوق التعدين : -

 .(06وعددها )او مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددة المعادن 
 .(800ا )وعددهتعمل على قلع الحجارة ومشتقاتها  هي المؤسسات التي :العاملؤسسات العاملة يف املق -

لتنقيب عن هي املؤسسات اليت تتوىل عمليات او الطبيعيالبرتول والغاز قطاع املؤسسات العاملة يف  -و
 :البرتول والغاز داخل اململكة وكذلك عمليات تكرير النفط اخلام وبيع املشتقات النفطية وهي

عن ٕ نتاجه  والتنقيبوهي شركة مسامهة عامة مملوكة للحكومة تقوم بأعمال البحث  شركة البرتول الوطنية -
  7000يف منطقة االمتياز الواقعة مشال شرق اململكة على احلدود النفط والغاز وا العراقية، والبالغة مساحتها 

 00ومدة هذا االمتياز . ²كم  1000واليت يقع ضمنها حقل الريشة الغازيً  الذي تبلغ مساحته حوايل  ²كم
 .1111دخل حيز عاما التنفيذ يف عام 

ت وهي شركة مسامهة عامة تتوىل مسؤولية تكرير النفط اخلام وإنتاج املشتقا صفاة البرتول األردنيةركة مش -
 النفطية وتوزيعها داخل اململكة

 ، 8010 امع يف أسستت خاصة مسامهة شركة وهي :لمرافق النفطيةاالردنية لالشركة اللوجستية  -
 ونقل ومناولة ختزين خدمات يقدم األردن يف (open access)الوصول مفتوح للتخزين مستقل مزود أول تعد

الشركة  تقدمو . لبرتولا قطاع يف واإلقليميني احملليني للعمالء عاملي مستوى على ختزين وخدمات بالوقود وتزويد
 وتشغيل بناءو  تصميم باإلضافة. األردن أحناء مجيع يف اللوجستية واخلدمات النفط تخزينل ممتكامله خدمات
 .والدولية التنظيمية املعايريا قحقق مب اخلاصة التخزين حمطات وصيانة

لنقل وتوريد الغاز الطبيعي وهي شركة ذات مسؤولية حمدودة تعمل مبوجب  املصرية ركة فجر األردنيةش -
ما بني احلكومة األردنية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة املعدنية وشركة  80/1/8002اتفاقية الرتخيص املوقعة بتاريخ 

الطبيعي من العقبة إىل مشال اململكة واستالم الغاز  األردنية املصرية مهمتها بناء ومتلك وتشغيل أنبوب الغازفجر 
 .الطبيعي املصري يف العقبة ونقله عرب األنبوب وبيعه حملطات توليد الكهرباء والصناعات الكربى

النفطية  للقطاع اخلاص تعىن بتوزيع املشتقات وهي شركات مملوكة :النفطيةكات تسويق املنتجات شر  -
 .شركات 0)البنزين بانواعه،السوالر،الكاز،وقود الطائرات( وعددها 
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وهي حمطات مملوكة الشخاص اعتباريني او طبيعيني تعىن ببيع احملروقات للمواطنني، وقد  حمطات احملروقات -
 .2018حمطة حىت هناية عام  102 بلغ عدد حمطات احملروقات العاملة 

 وهي شركات مملوكة للقطاع اخلاص تعىن بتوزيع الغاز بالصهاريج، وقد بلغ شركات توزيع الغاز املركزي -

 2018.شركات عاملة يف عام  1عددها 

وهي مستودعات مملوكة الشخاص اعتباريني او طبيعيني تعىن بنقل اسطوانات الغاز املسال  مستودعات الغاز -
من حمطات التعبئة اىل املستودعات ومن مث تزويد سيارات التوزيع العائدة لوكاالت التوزيع املرخصة. وقد بلغ 

 .8012مستودع حىت هناية عام  180عدد املستودعات 

، ة الشخاص اعتباريني او طبيعيني تعىن بتوزيع اسطوانات الغاز على املواطننيوهي وكاالت مملوك وكاالت الغاز -
 2018. وكالة حىت هناية عام 182  وقد بلغ عدد الوكاالت العاملة
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 األهداف الوطنية 
 حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني والعدالة يف توزيعها 
  جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات احمللية.خلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على 
 .احلفاظ على االستقرار املايل والنقدي وضبط عجز املوازنة وبناء نظام مايل كفؤ وقليل املخاطر 
 

 املؤسسيةاألهداف 
  املستثمرين واي هلم و  واملصرحتنظيم قطاع الطاقة واملعادن على أساس من التوازن بني مصاحل املستهلكني واملرخص

 .جهات اخرى ذات عالقة
 له واملصرح  الصادرة عن املرخص رعاية مصاحل املستهلكني شريطة التزامهم بشروط تزويد اخلدمة املعتمدة من اهليئة

 له. 
 احلفاظ على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها مبا يسهم يف تعزيز اجلدوى االقتصادية له وحتسني كفاءته. 
 دمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية يف القطاع.ضمان توفري خ 
 ضمان توفري شروط ومتطلبات السالمة العامة والعمل على محاية البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته.  
 ضمان توفري اخلدمات املطلوبة من املرخص هلم إىل املستهلكني بصورة كافية وجبودة عالية. 
 

 األهداف االسرتاتيجية 
  وأي  تثمرينواملرخص هلم واملصرح هلم واملسع الطاقة واملعادن على أساس التوازن بني مصاحل املستهلكني تنظيم قطا

 .جهات أخرى ذات عالقة
 ة ومحاية تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسني وتعزيز ثقة املستهلكني واملستثمرين وحتقيق التنافسي

 .اإلنسان والبيئة
  مات ومنهجيات التسعري على أساس التكلفة املستهدفة لضمان حتسني األداء وبأقل التكاليفتطوير منظو. 
 رفع كفاءة وفاعلية اهليئة . 
 

 
 

 مهام وصالحيات اهليئة
 

  .منح التصريح والرخصة للشخص العامل يف قطاع الطاقة واملعادن 
  ذات العالقة بتنظيم القطاع.التحقق من التزام املصرح له واملرخص له بتطبيق أحكام التشريعات 
  الرقابة على املصرح له واملرخص له لضمان تقيدمها بأحكام التشريعات ذات العالقة بتنظيم القطاع والتصريح والرخصة

 املمنوحة ألي منهما، وهلا هلذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.
  بالتشاور  اعد الفنية املتعلقة باألجهزة واملنشآت واملواد املتعلقة بالقطاعاملشاركة يف وضع املواصفات القياسية أو القو

 مع اجلهات املعنية. 
  املشاركة مع اجلهات املعنية يف وضع املتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها يف منشآت القطاع
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 ومرافقه وفقاً للتشريعات النافذة.
 يف جمال القطاع. بناء نظام متكامل للمعلومات 
 أي مهام أو صالحيات أخرى تتعلق بأعمال اهليئة وفقاً ألحكام التشريعات ذات العالقة بتنظيم القطاع.  
 
 

 .اخلدمات الرئسية 
  علومة.املساعة، وطلب احلصول على  82استقبال ومعاجلة الشكاوى على مدار 
  ،وترخيص العاملني اإلشعاعيني.منح رخص للمنشآت واملرافق النووية واملؤسسات االشعاعية 
 .منح تصاريح استرياد أو إعادة تصدير أو عبور مواد أو أجهزة مشعة، وترخيص مؤسسي لنقل املواد املشعة 
  .فحص العينات خمربياً ومنح شهادة خلو من االشعاع 
 اعي، بنوك، فنادق، ي، زر حتديد التعرفة الكهربائية للمشرتكني يف كافة القطاعات )منزيل، اعتيادي، جتاري، صناع

 ...( وحتديد التعرفة الكهربائية لشركات الكهرباء واعتماد عدادات الكهرباء. اتصاالت،
 .ترخيص شركات الكهرباء وشركات توليد الكهرباء باستخدام نظم مصادر الطاقة املتجددة 
  تجددةالطاقة املترخيص االشخاص العاملني يف أنشطة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر. 
 منح التصاريح والرخص حملطات شحن كهربائية عامة وخاصة للمركبات الكهربائية.  
  منح أو جتديد رخص التنقيب وحقوق التعدين الستغالل املصادر الطبيعية )مثل الفوسفات والبوتاس واحلجر اجلريي

 ومنح رخص املقالع/الكسارات. ،وغريها(والسليكا والبوزوالنا والدولومايت وكربونات الكالسيوم والنحاس... 
 واملنتجات احلجرية وأمالح البحر امليت. ،منح رخص تصدير املواد اخلام املعدنية 
  .ترخيص مكاتب تقدمي اخلدمات االستشارية لدراسات حقوق التعدين 
  عبئة اسطوانات الغازتمنح رخص ملصايف النفط، وأنابيب نقل النفط اخلام، وأنابيب نقل املشتقات النفطية، ومراكز. 
  .منح رخص حمطات احملروقات، ومستودعات ووكاالت توزيع اسطوانات الغاز، ونشاط توزيع الغاز املركزي 
 منح رخصة ملرافق ختزين النفط اخلام ومشتقاته، ورخص توزيع وتسويق املشتقات النفطية. 
  لكهرباء باألنابيب وتزويد الغاز الطبيعي لتوليد امنح رخص استرياد وبيع الغاز الطبيعي ونقل الغاز الطبيعي

 وللصناعات.
 .منح رخصة تشغيل منشأة إلنتاج الوقود الصناعي واحليوي 
 منح رخصة استرياد مادة الفحم البرتويل والفحم احلجري والوقود العايل اللزوجة . 
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 : امللخص التنفيذي
 -: تلخص مبا يليتيف التنظيم والرقابة والتسعري على القطاعات ذات االختصاص عمال ومهام ونشاطات اهليئة أن كافة أ
  

مجيع التشريعات والتعليمات والقرارات الناظمة للقطاع واليت يتم إقرارها من قبل جملس املفوضني تراعي  .1
أولويات و خطط التحفيز االقتصادي واالسرتاتيجية الشاملة لقطاع الطاقة واخلطة االسرتاتيجية للهيئة 

احلكومة وضمن إطار دولة قانون حازمة وعادلة واقتصاد منيع يف منو مستمر يتميز باالنفتاح واملرونة 
واالستمرار بضمان توفري خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية من خالل الرخص والتصاريح 

 الصادرة عن اهليئة.
إعطاء األولوية القصوى لألمان النووي )األمان النووي أوال( وتوفري املصادر الالزمة لبناء القدرات  .8

وذلك وفقا للقانون النافذ والتشريعات املنبثقة عنه وملتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوصيات 
ن الوكالة ول األردن على اعرتاف ماللجنة االستشارية الدولية للربنامج النووي األردين، مما ساهم يف حص

الدولية للطاقة الذرية بأن اهليئة قد جنحت بفعالية يف استكمال قدرات اهليئة التنظيمية والرقابية على 
القطاع النووي واملصادر املشّعة املستخدمة يف اجملالني الطيب والصناعي من خالل املراجعة الشاملة اليت 

( بوابة كشف إشعاعي 10( وإدارة وتشغيل )8017-8012ل السنوات )أجرهتا الوكالة هبذا الشأن خال
تغطي كافة املنافذ احلدودية الربية والبحرية واجلوية يف اململكة، ونتج عن االجراءات الرقابية اليت قامت هبا 

( شحنات ملوثه اشعاعيا مت إعادهتا 0ضبط ) 8012خالل عام اهليئة على املنافذ احلدودية للمملكة 
 لد املنشأ.إىل ب

 تنفيذ خطط لتخفيض الفاقد الكهربائي الفين وغري الفين يف الشبكة الكهربائية )نقل وتوزيع( وصوالً  .0
، وقد أدت إجراءات اهليئة امللزمة لشركات الكهرباء للحد من الفاقد 8080يف عام  %18إىل نسبة 

ا جعل هذه الشركات م هبذه اخلطط ممالكهربائي الفين وغري الفين إىل قيام شركات توزيع الكهرباء بااللتزا
حتقق الفاقد املستهدف من قبل اهليئة واالستمرار برفع وترية التصدي لظاهرة االستجرار غري املشروع 

 للطاقة الكهربائية واالعتداء على مكونات النظام الكهربائي.
ختفيف الكلف على  نإزالة التشوه يف التعرفة الكهربائية والتخفيض التدرجيي للدعم البيين مبا يضم .2

 8012القطاعات اإلنتاجية واخلدماتية وخلق التنافسية هلا وقد سامهت إيرادات التعرفة الكهربائية لعام 
( مليار دينار تقريباً، وساهم ايضا إيراد بند 1.1بتغطية الغالبية العظمى لكلفة النظام الكهربائي مبقدار )

( مليون دينار، 237كلفة النظام الكهربائي حبوايل )بتغطية جزء من   8012فرق أسعار الوقود لعام 
حيث تعترب اهليئة هي من تقوم بقيادة السوق يف موضوع التسعري للخدمات واألنشطة املتعلقة بالقطاع 
بعكس بعض األنشطة يف قطاعات خدمية أخرى اليت يكون فيها السوق هو من يقوم بتحديد سعر 
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ن اخلسائر اليت يتكبدها النظام الكهربائي/شركة أال إات أعاله السلعة واخلدمات، وبالرغم من اإليراد
 100الكهرباء الوطنية نامجة عن سياسة الدعم املعتمدة للشرائح املنزلية اليت ال يتجاوز استهالكها 

ك.و.س/شهر، وقطاعات الصناعي الصغري واملتوسط والفندقي والزراعي وعدم تغطية أصحاب نظم 
 للكلف الثابتة للنظام الكهربائي.مصادر الطاقة املتجددة 

حتفيز قطاع املصادر الطبيعية ورفع القيمة املضافة له واالستمرار بعدم ترخيص أي مقلع أو جتديد حق  .0
تعدين ألي جهة ال تقوم بأعمال إعادة التأهيل وفقا خلطة إعادة التأهيل املقرة والتصدي بشكل كبري 

 يئة.ترخيص وإنفاذ خطة إصالح حقوق التعدين املقرة من اهل راضي بدونلظاهرة التعدين اجلائر لبعض األ
مت وضع خطة شاملة لتنفيذ التحول اإللكرتوين جلميع عمليات ونشاطات وخدمات اهليئة، واستكملت  .1

هندسة اإلجراءات لكافة خدماهتا ذاتيا واملوافق عليها من قبل وزارة تطوير القطاع العام/التطوير املؤسسي 
 اخلصوص. اوزارة االتصاالت هبذ وبانتظار موافقة

تبسيط اإلجراءات وتقدمي اخلدمات من خالل النافذة الواحدة )مكتب خدمة اجلمهور( والذي اصبح  .7
 مثاالُ للعديد من املؤسسات العامة واخلاصة.

صوهلا على املركز وح األداء احلكومي والشفافية لتميزالثاين املشاركة الفاعلة يف جائزة امللك عبدهللا  .2
لثاين للمؤسسات املشاركة ألول مرة وبناًء على طلبها دون الدخول يف مرحلة التأهيل، وحصول اهليئة ا

واستمرار اهليئة يف إجراءاهتا للحصول على شهادات اجلودة لنظام أمن  ISO 9001على شهادة الـ 
ونظام التفتيش  ISO 17025ونظام اعتمادية خمتربات التحاليل والقياس  ISO 27001املعلومات 

ISO 17020 .لتحقيق الريادة والتميز واالبداع هبذا اجملال 
تكثيف العمل امليداين الرقايب اليومي على أداء املرخص هلم واملصرح هلم من خالل الفرق الفنية  .1

املتخصصة ولكافة القطاعات ومعاجلة الشكاوى اخلاصة باملواطنني واملستثمرين وفقا للتشريعات النافذة 
 ساعة. 82رقابة على القطاع وعلى مدار وال
( مليون دينار وبلغت ايرادات 2.82حوايل ) 8012حتويل فوائض مالية اىل وزارة املالية خالل عام  .10

( مليون دينار، علمًا بأن اإليرادات املذكورة سابقًا ال تتضمن إيرادات 10.1حوايل ) 8012اهليئة لعام 
( مليون 0.1ة الكهرباء الوطنية وغري املسددة والبالغة حوايل )رسوم جتديد الرتخيص املستحقة على شرك

 دينار.  
إن املشغل لقطاعات الطاقة واملعادن هو القطاع اخلاص من خالل الرخص والتصاريح املمنوحة   .11

( رخصة وتصريح مبا يف فيها التصاريح والرخص املمنوحة لألشخاص الطبيعيني 0000له واليت تتجاوز )
ن ، مما يتطلب من هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادالقطاعركات حكومية بأنظمة خاصة يف ( ش0باستثناء )

االستمرار بالقيام يف مهامها الرقابية والتنظيمية املكثفة باإلشراف والرقابة على قطاع الطاقة واملعادن 
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افة القرارات يف كلغايات حتقيق مبادئ املرفق العام ودعم االستثمار وضمان املوضوعية وخلق التوازن 
 الصادرة عن اهليئة.
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 أواًل: القطاعات اليت تنظمها اهليئة مبوجب التشريعات النافذة 
  بموجب التشريعات النافذة مها الهيئة

 
 .عملها كمحت اليت والتشريعات واملعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة تنظمها( يوضح القطاعات اليت 0الشكل رقم )

 (3رقم ) الشكل
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 صنع القرارثانيا: 
 

( قراراً، وكما هو موضح يف الشكل 1302صدر عنها ) 8012خالل عام  إجتماعا( 245)  عقد جملس املفوضني
 . ( أدناه0( والشكل )2)

 

يضمن اجمللس إصدار قراراته اإلدارية وترتيب املراكز القانونية دون إبطاء أو تأخري وذلك لتحقيق مبدأ من 
 . مبادئ املرفق العام املتمثل باستمرار املرفق العام بانتظام واضطراد

 (2الشكل رقم )
 8012-8010عدد جلسات جملس املفوضني لألعوام 
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  (0رقم ) الشكل

 
 

إجتماعا حبثت فيها مجيع املواضيع اليت انيطت  (65) 8102تنسيق خالل عام جلنة التخطيط وال تعقد
كما ، و يئة تنظيم قطاع الطاقه واملعادنص هباواخل 8102( لسنة 22هبا مبوجب نظام التنظيم اإلداري رقم )

 ( أدناه.1هو موضح يف الشكل )
 

 (1رقم ) الشكل
 وفقا لنظام التنظيم (8102-8106) لألعوامجلان التخطيط والتنسيق  تااجتماع عدد

 

وجتدر اإلشارة اىل ان عشرات النشاطات قامت هبا جلنة التخطيط والتنسيق يف اهليئة من خالل احلمالت 
يف اهليئة  والطوارئ ناوبات يف مركز املراقبهامليدانية املوجهه واللقاءات مع الشركاء االسرتاتيجيني للهيئة وامل
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يف  ةاملشاركو  للتحقق من جاهزية املرخص هلم لنةغري املع الومهية والطوارئ ،خالل الظروف اجلوية الطارئة
 مكتب خدمة اجلمهور وحضور غالبية جلسات جملس املفوضني ذات االختصاص.  عمال أ
 

اري واملهام يف إجناز املهام املناطة هبا مبوجب نظام التنظيم اإلدجنة التخطيط والتنسيق إن املشاركة الفاعلة لل
 هو خمطط له أو ما تكلف به قد ساهم بشكل كبري ومميز يف حتقيق أهدافاألخرى اليت تناط هبا وفقاً ملا 

 . اهليئة وتقدمي اخلدمات ملتلقي اخلدمة بسهولة ويسر
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 جمال التنظيميف  .أ

 / مت اجناز ما يلي:والقرارات التنظيميةوالوثائق والسياسات التشريعات  .0
  وضع مشاريع األنظمة والتعليمات فيما خيص دورة الوقود النووي وإدارة النفايات املشعة مبا يراعي

 :وعلى النحو التايل املمارسات الدولية،
o .مشروع النظام اخلاص مبعاجلة النفايات املشعة والوقود النووي املستهلك 
o .مشروع تعليمات مراحل ترخيص منشآت معاجلة النفايات املشعة 

  اعداد مسودة نظام رسوم اصدار الرخص والتصاريح للمنشآت النووية مبا فيها املفاعالت البحثية
 شعة باإلضافة اىل الرخص الشخصية للعاملني فيها. ومنشآت ادارة النفايات امل

  إصدار "تعليمات ترخيص تقدمي اخلدمات الفنية واالستشارية يف جمال الوقاية اإلشعاعية واألمان
 .80/0/8012هبا اعتباراً من تاريخ النووي" والعمل 

  ض" للعمل هبا اعتباراً املريإصدار "تعليمات متطلبات تدريب العاملني اإلشعاعيني فيما يتعلق حبماية
 .12/2/8012 من تاريخ

  مان مفاعالت الطاقة النووية.أاعداد مشروع تعليمات 
  لطاقة ثر البيئي بناء على ورشة عمل مع الوكالة الدولية لتعديل تعليمات مراجعة تقرير تقييم األ

 ثر البيئي.الذرية واعداد الئحة حتقق ملراجعة تقرير األ
  لعاملني يف فراد اتأهيل والتدريب املتخصص وترخيص األتعليمات اعتماد برنامج الاعداد مشروع

 حمطات الطاقة النووية.
  املسامهة يف مراجعة السياسة الوطنية إلدارة النفايات املشعة والوقود املستنفذ بالتعاون مع اجلهات

 املختصة. 
 د املستنفذمن للنفايات املشعة والوقو املسامهة يف إعداد االسرتاتيجية الوطنية اخلاصة بالتصرف اآل، 

 ووضع خطة عمل لتنفيذ االسرتاتيجية.
  املسامهة يف اعداد التقرير الوطين اخلاص باالتفاقية املشرتكة للتصرف اآلمن بالنفايات املشعة والوقود

 خرى ذات العالقة.مع اخلرباء واالطراف األ بالتعاون(، Joint-Convention)املستنفذ 
  اعتماد وتأهيل املفتشني النوويني تشمل جوانب متعددة للمتطلبات واملهارات العامة وضع أسس

 والتدريب املتخصص للمفتشني النوويني.
 .اعداد دليل التفتيش العام للمنشآت النووية 
  8012إصدار تقرير املسح اإلشعاعي البيئي السنوي لعام. 
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 جهزة سترياد املواد املشّعة أو األاللعمل اإلشعاعي مارسة اللمؤسسات املرخصة مل اصدار قرار تنظيمي
اإلشعاعية لصاحل هذه املؤسسات وضمن طبيعة املمارسة مبوجب العمل دون احلصول على رخصة 
استرياد وإمنا مبوجب تصريح فقط كون تلك املؤسسات تستورد املصادر واألجهزة لغايات استخدامها 

 ؤسسة.يف نفس املؤسسة ولنفس غايات عمل تلك امل
 حة اعتماد الصيغة املقرتحة ملذكرة التفاهم املقرتح توقيعها بني اهليئة ووزارة الصاصدار قرار تنظيمي ب

ل الطرفني وحسب توقيعها من قبات الوقاية اإلشعاعية بشكل أويل متهيدا لللتعاون يف تنفيذ متطلب
 األصول.

  نشاء الشرق األوسط العلمي لألمن إل مذكرة التفاهم بني اهليئة ومعهداصدار قرار تنظيمي باعتماد
 . ومت توقيعها حسب االصول مركز تدريب يتعلق بالكشف اإلشعاعي

 

 %100والسياسات والوثائق والقرارات التنظيمية وفقاً ملا ذكر أعاله يف الوصول إىل نسبة إجناز ساهم إجناز التشريعات 
 .8012لعام  للهيئةاالسرتاتيجية وفقاً للخطة والربامج هلذه املشاريع 

 التصاريح والرخص 
 الوقاية اإلشعاعية. 1.8

 ( تصرقحا لغايات استرياد ونقل وعبور445منح ) وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة. 

 (استرياد ونقل وعبور وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة( عدد التصاريح املمنوحة )7ويبني الشكل رقم )

 (7الشكل رقم )
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 ( رخصة مؤسسية872إصدار )،  يف اجملال الصناعي للمؤسسات وتشكل نسبة الرخص املمنوحة
 )%17فيما تشكل نسبة الرخص املمنوحة يف اجملال الطيب ) ،من عدد الرخص املؤسسيه )00%)

 من عدد الرخص املؤسسية.
الل خ والصناعي  يف اجملال الطيبعدد الرخص املمنوحة على التوايل  (2و)( 1رقم )يظهر اجلدول 

 (8102-8102السنوات )
 (1اجلدول رقم )

 

 (8جلدول رقم )ا

 

 

( رخصة للعاملني االشعاعيني يف املفاعل النووي االردين 20منها ) ( رخصة شخصية1437إصدار )
 .للبحوث والتدريب

 (8012-8010) للسنوات الشخصية ملزاولة العمل االشعاعي  صعدد الرخ( 2يبني الشكل رقم )

 

الطيبعدد الرخص املمنوحة يف اجملال   

 2018 2017 2016 2015 السنة

 584 675 690 563 عدد الرخص

الصناعي عدد الرخص املمنوحة يف اجملال   

 2018 2017 2016 2015 السنة

 288 225 152 136 عدد الرخص
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 (2الشكل رقم )

 
عدد الرخص والتصاريح اليت مت منحها يف قطاع العمل اإلشعاعي خالل عام  ( أدناه1الشكل رقم )ويبني 

8012 .  

 (1الشكل رقم )
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كما هي مبينة يف الشكل رقم ( مادة وجهاز  0000)بلغ عدد املواد واألجهزة االشعاعية املستوردة واملصدرة 
(10.) 

 

 (10الشكل رقم )
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2018عدد املواد واالجهزة االشعاعية املستوردة واملصدرة واملنقولة لعام 

 عدد شهادات التسجيل عدد الرخص الشخصية**
تصاريح استيراد ونقل وعبور وإعادة تصدير 

 أجهزة إشعاعية ومواد مشعة*** 
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 .(8102-8106)عدد املواد واالجهزة االشعاعية املستورة واملصدرة خالل السنوات ( 0يبني اجلدول رقم )

 (0اجلدول رقم )

 

 املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب:. 8.8

  يف املفاعل النووي  مشغلنيرخص لل (1)وللمشغلني الرئيسيني شخصية ( رخصه 8)اصدار
 .نأبعد اجتيازهم المتحانات اهليئه هبذا الش األردين للبحوث والتدريب

 املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب بعد استيفاء الشروط الواردة يفرخصة اصدار ملحق ل 
 .الرخصة

 منشأة معاجلة النفايات املشعة: .6.8
 نشأة معاجلة النفايات املشعة.قياسية ملتشغيل  رخصة إعداد 

المواد واألجهزة االشعاعية المستوردة والمصدرةعدد   

 2015 2016 7102 7102 

 172 120 401 406 عدد األجهزة اإلشعاعية املستوردة

 8650 0010 1276 3,374 عدد املواد املشعة املستوردة  

 12 01 1 6 عدد األجهزة اإلشعاعية املعاد تصديرها

 81 00 20 21 عدد املواد املشعة املعاد تصديرها

 20 01 14 11 عدد األجهزة اإلشعاعية املنقولة بالعبور

 0 2 2 994 عدد املواد  املشعة املنقولة بالعبور
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 يف جمال الرقابة .أ

 الوقاية اإلشعاعية   .0
 ( مؤسسة طبية وصناعية متتلك مصادر وأجهزة إشعاعية للتأكد من أن تلك 201تنفيذ جوالت تفتيشية على )

املؤسسات توفر متطلبات األمان والوقاية اإلشعاعية واألمن اإلشعاعي ملصادر االشعة احملددة ضمن القوانني واألنظمة 
 والتعليمات املعمول هبا. 

 

أدناه مقارنه للجوالت التفتيشية املنفذة على املؤسسات العاملة يف قطاع العمل االشعاعي ( 11) رقم الشكليبني 
  (.8012-8010للفرتة )

 
 ( 11) رقم الشكل

 

  
 
 ةأدناه امجايل املخالفات السنوية للمؤسسات العاملة يف قطاع العمل االشعاعي للفرت ( 18رقم ) الشكلكما يبني 

(8010-8012.) 
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 ( 11الشكل رقم )

 
 
  تنفيذ مشروع إزالة مادة السيزيوم املشع عالية اخلطورة املستخدمة يف مشععات الدم ضمن املبادرة العاملية خلفض

التهديدات املتعلقة بإستخدام هذه املادة، واستبداهلا بالتكنولوجيا اليت تعمل باالشعة السينية وذلك من خالل التنسيق 
 . مريكيةمع وزارة الطاقة األ

 يف جمال الوقاية االشعاعية 8012أدناه االجنازات خالل عام ( 10رقم )الشكل يبني 
 

 ( 10الشكل رقم )
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 الرقابة على تنفيذ الربنامج النووي األردين لالستخدامات السلمية  .8
 :اآليتالنووية ك وقد كانت إجنازات اهليئة يف جمال الرقابة على تنفيذ الربنامج النووي األردين وحسب املنشأة

 :املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب 

 

  إعداد برنامج تفتيش خاص للمفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ية، التشغيل الظروفاحلدود و وهي ( جمال للتفتيش 18تغطي كافة األنشطة اإلدارية والتشغيلية للمفاعل مفصلة على )

والفحص  ، املمارسات التشغيلية، الصيانةيل للمفاعل، التدريب والتأهيل، اإلدارة والتشغثقافة األمان، جلان األمان
 املشعة. إدارة النفايات، الوقاية اإلشعاعية و التعديالت واإلضافات، االستخدامات والتجارب، نظام اإلدارة الدوري،

 طفاء غري مراجعه وتدقيق تقرير اإلو  مراجعة الوثائق ذات العالقةورية يف ضوء اعداد خطة التفتيش السنوية والد
 .النووي األردين للبحوث والتدريباجملدول للمفاعل 

  القيام بعمليات التفتيش الدورية على املفاعل النووي االردين للبحوث والتدريب للتحقق من التزام املرخص هلم
 ل.نشطة املتعلقة بعمل املفاعواالطالع على الوضع التشغيلي وسري العمل واأل ،مبتطلبات االمان النووي

  ش زيارة تفتيشية من مفتشي اهليئة على املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب وذلك حملاكاة عمليات التفتيتنفيذ
علق باحلدود عل وخاصة فيما يتضمن مهمة خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملراجعة برنامج التفتيش على املفا

 الفنية التشغيلية ومتطلبات الوقاية االشعاعية.
  تزام ال للتحقق منب األردين للبحوث والتدريالنووي زيارة تفتيشية مشرتكة مع وزارة البيئة على منشأة املفاعل تنفيذ

قبة االشعاعية لإلطالقات ر املراتقريمراجعة وقد مشلت الزيارة  سنوي،البيئي ال التقريرلتقدمي  املرخص له بالنواحي البيئية
انة اليت ملفات الصيو  ةويقراءات برج االرصاد اجلاالشعاع يف عناصر البيئة احمليطة و تقرير مراقبة مستويات السنوية و 

 .8012جرت على االجهزة خالل عام  
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 :للبحوث والتدريب( التابعة للمفاعل النووي األردين RTFمنشأة معاجلة النفايات املشعة )

  ا يف تقرير برنامج ادارة النفايات املشعة مبهلا وهي الوثائق الداعمة و  مراجعة وثيقة حتليل األماناستكمال دراسة و
ع ملنشأة تقرير حسابات التدري( و Waste Acceptance Criteria-WACذلك معايري قبول النفايات )

نفايات املشعة ص مبنشأة إدارة الاالشعاعية واخلطة األمنية والطوارئ/اجلزء اخلابرنامج الوقاية معاجلة النفايات املشعة و 
 دمة.نتائج اختبارات االدخال يف اخلالعاملني يف املنشأة و  برنامج ضمان اجلودة مبا يف ذلك تدريب وتأهيلو 

 ( جوالت تفتيشية 0تنفيذ ) يف املنشأة املني تأهيل وتدريب العمنشأة معاجلة النفايات املشعة مشلت التحقق من على
لنفايات املشعة برنامج ادارة او ، مة لألنظمة املستخدمة يف املنشأةاختبارات االدخال يف اخلدبشقيه النظري والعملي و 

مبا يف ذلك العمليات اخلاصة بإدارة النفايات املشعة داخل منشأة املفاعل األردين النووي للبحوث والتدريب 
(JRTR ومنشأة )( معاجلة النفايات املشعةRTF.) غرف التخزين للنفايات املشعة مبختلف  والتحقق من

أنواعها والناشئة عن عمليات التشغيل ألنظمة املفاعل وغرف انتاج النظائر املشعة، باإلضافة اىل مستودعات ختزين 
مة النفايات املشعة واألنظ غرف املعاجلة والتخزين اخلاصة مبنشأة معاجلة( و Liquid Sumpsالنفايات السائلة )

 العاملة فيها. باإلضافة اىل عمليات املراجعة للوثائق اخلاصة بإجراءات العمل ووثائق الرتخيص املختلفة.
  التزام املرخص  لتحقق منلزيارة تفتيشية مشرتكة مع وزارة البيئة على منشأة املفاعل األردين للبحوث والتدريب تنفيذ

 .له بالنواحي البيئية
 

 

 (JSA):  والتكنولوجيا املنظومة دون احلرجة يف جامعة العلوم

لتفتيش والتحقق من اجلرد املادي للمواد النووية ومعلومات التصميم مبوجب اتفاقية الضمانات النووية امت اهليئة باق
ن ة اىل املنظومة دو التفتيشي خالل الزيارة مفتشي الوكالة  الشاملة املوقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبرافقة

 .وجيااحلرجة يف جامعة العلوم والتكنول

 

 لتوليد الطاقة الكهربائيةحمطة الطاقة النووية 

 النووية الكهرباء شركة نم املقدمة البيئي األثر تقييم وثائق مبراجعة وبويري أرابتك شركة اهليئة مستشار املشاركه مع 
 .والطلب من الشركه مراعاة متطلبات اهليئة األردنية

 النووية كهرباءال شركة من املقدمة املوقع واختيار مسح تقارير راجعةمب االسبانية االستشارية املشاركه مع الشركة 
 والطلب من الشركه مراعاة متطلبات اهليئة. األردنية



 

36 

 الذرية للطاقة بعثة الوكالة الدولية معتابعة امل SEED mission على األردنية النووية الكهرباء شركة ردود ملراجعة 
 .نيةاالسبا االستشارية الشركة وحبضورتقرير مالئمة املوقع للمحطة النووية اخلاصة ب الوكالة مالحظات

 

 )املسارع الضوئي(السنكروترون 

 

 
التحقق و ملنحهم رخصة التشغيل  بأعمال االدخال يف اخلدمة متهيداً  خاصة( جوالت تفتيشية 0تنفيذ )قامت اهليئة ب

 .ية االشعاعية للعاملني والباحثنياجراءات الوقامن 
 األمن النووي  .6

 همة املراقبة اإلشعاعية على مجيع املواد واالرسالياتمباهليئة  تقوم
الوارادة واخلارجة واملارة باململكة سواء كانت غذائية او صناعية أو 
مواد أولية لضمان عدم دخول أي شحنات ملوثة إشعاعيًا إىل 

  ما يلي: ومن خاللاململكة 
 ( بوابة كشف إشعاعي تغطي كافة املنافذ10) إدارة وتشغيل

( بوابة كشف 18)منها  دية الربية والبحرية واجلوية يف اململكةاحلدو 
حسني  يف مطار امللكمت اضافتها  ةجديد هاشعاعية حدودية ثابت

خالل عام  الدويل وذلك بدعم من وزارة اخلارجية الكندية
 -ومن خالل هذه البوابات مت مايلي: ،8012

 
 لكافة االشغاالت. فحص اشعاعي 8,117,161 اجراء
 مت التعامل معها مجيعا. ااشعاعي انذارا 68,015 رصد
 .شعاعي باستخدام األجهزة احملمولةا فحص ثانوي 2,107اجراء
 .)النافذة الواحدةعلى نظام االسيكودا( من خالل معاملة 81,107إجناز 
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مت  ( شاحنات0ونتج عن االجراءات الرقابية اليت قامت هبا اهليئة على املنافذ احلدودية للمملكة ضبط )
 .إعادهتا إىل بلد املنشأ

 
 ود ملفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب للتأكد من االلتزام مبعايري األمن النووي ووجعلى ا تنفيذ مهام تفتيشية

 خطة طوارىء معتمدة حسب متطلبات اهليئة.

-8010للفرتة ) أدناه الزيادة يف عدد حمطات املراقبة االشعاعية والرصد االشعاعي البيئي ( 12) رقم الشكل يبني
8012). 

 

 ( 12الشكل رقم )

 

عدد ) /الفحوصات اإلشعاعية من خالل املنافذ احلدوديةعداد االشغاالتمقارنه أل ادناه( 10رقم ) الشكليبني 
اململكة(، وعدد الفحوصات االشعاعية الثانوية والعينات اليت مت فحصها أراضي  والعابرةاملركبات الداخلة واخلارجة 

 .(8012-8010للفرتة ) على املنافذ احلدودية
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 (10الشكل رقم )

 

  البيئي والفحوصات املخربية الرصد اإلشعاعي  .2
ة تقوم اهليئة مبراقبة البيئة اإلشعاعية األردنية من خالل برامج املسح اإلشعاعي البيئي الدوري على خمتلف العناصر البيئي

حمطة،  11ومن خالل حمطات الرصد اإلشعاعي البيئي املتطورة واملنتشرة يف خمتلف أحناء اململكة والبالغ عددها 
 ( أدناه.2اجلدول رقم ) موزعة حسب احملافظات كما يف

 

 (4الجدول رقم )
 محطات الرصد اإلشعاعي في المملكة

 التشغيل ءتاريخ بد عدد املحطات املكان املحافظة

 12/1/8017 1 مبىن ادارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن العاصمة

 الطفيلة
 قاعدة سالح اجلو القادسية / الطفيلة

 مديرية الدفاع املدين منطقة العيص / الطفيلة
 ركزية املحمطة ايربالين 

1 
1 
1 

10/2/8017 
0/18/8011 

8001 

 87/11/8011 1 مركز دفاع مدين الطيبة الكرك
 81/11/8011 1 مركز دفاع مدين البرتاء معان
 1/11/8011 1 مديرية الدفاع املدين العقبة العقبة

 80/10/8011 1 مركز دفاع مدين بريين الزرقاء
 80/10/8011 1 املدين السلطمديرية الدفاع  البلقاء
 81/10/8011 1 مديرية الدفاع املدين مادبا مادبا

2015201620172018

1,532,796

987,789

1,940,871

2,397,359

1013386554804917

في مجال الرقابة اإلشعاعية الحدودية 

(االشغاالتعدد)الحدوديةالمنافذخاللمناإلشعاعيةالفحوصاتعدد

ولةالمحماألجهزةباستخدامالحدوديةالمنافذفيفحصهاتمالتيوالعيناتالثانويةاإلشعاعيةالفحوصاتعدد
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 اربد
 مديرية الدفاع املدين اربد

 موقع املفاعل النووي األردين للبحوث والتدريب
 مركز دفاع مدين صمد

1 
1 
1 

10/11/8011 
8/8/8017 
7/8/8017 

 المفرق
 مديرية الدفاع املدين املفرق

 حوشامركز دفاع مدين 
 ردنية العراقية(طة ايربالين الكرامة ) احلدود األحم

1 
1 
1 

7/11/8011 
8/8/8017 

8008 

 جرش
 مركز دفاع مدين سوف

 حمطة ايربالين قفقفا
1 
1 

82/10/8011 
8001 

 82/10/8011 1 مركز دفاع مدين صخرة عجلون
 

  احلدودية واملؤسسات العامة واخلاصة حيث مت فحص واردة إليها من املراكز  عينه (0212)فحص مت يف خمتربات اهليئة
( شهادة 15( عينة خضار وفواكه ، كما مت إصدار )16للرتبه و )  ( عينة مسح إشعاعي1296( عينة جتارية و )51)

 .مياه( عينة 50)و ضبط جودة، ات( عين6خلو من اإلشعاع، و )
 

  ( جولة 80تنفيذ ) من خالل( نقطة مسح إشعاعي 5286)مشلت  معدل اجلرعة اإلشعاعية احمليطية يف اهلواء قياسمت 
 .حمطات الرصد اإلشعاعي املتنقلة باستخدام( جولة يف حمافظة الطفيلة وذلك 08يف مجيع احملافظات منها )

 ( 11الشكل رقم )
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يضا لعام أبلغ عدد العينات اليت مت فحصها يف خمتربات اهليئة حسب طلب اجلهات املختلفه ولغايات عمل اهليئة 
 ( عينه.1202مبقدار ) 8012

 
 (8012-8010( عدد العينات اليت مت فحصها يف خمتربات اهليئة خالل الفرتة )17يظهر الشكل رقم )

 (17الشكل رقم)
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 يف جمال التنظيم .أ

  حتديد نسب احلوافز املقّدمة لشركات توزيع الكهرباء لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة الستبدال اجراء دراسه مت مبوجبها
 اتتكون النسب مشروطة بقيام شرك ، وحبيثLED ملبات الكهرباء الفلورسنت يف املنازل مبثيالهتا من تكنولوجيا

 .( ملبة00,000توزيع الكهرباء برتكيب )
 .إجازة قيام شركة الكهرباء الوطنية مبمارسة نشاط شراء وبيع الغاز الطبيعي لشركة فجر املصرية لغايات تزويد الصناعات  
  1.10بنسبة  8012عام حتديد نسبة الفاقد الكهربائي لشركة الكهرباء الوطنية لاجراء دراسه مت مبوجبها%. 
  مهب حمطات التحويل اخلاصة حال إلغاء مسامهة املشرتكني يفاسرتداد حتديد نسب اجراء دراسه مت مبوجبها.  
 يص االستطاعة بني تفاقية ختص، واواملستهلك الكبريتفاقية ختصيص االستطاعة بني شركة الكهرباء الوطنية اعداد ا

 توزيع الكهرباء واملستفيد.شركات شركة الكهرباء الوطنية و 
 إعالم  لتشمل ،هربائية عن املستهلكنيلتعليمات املنظمة حلاالت قطع تزويد الطاقة الكاصدار التعليمات املعدلة ل

 أو بأي وسيلة مناسبة. SMSاملواطنني قبل فصل التيار الكهربائي عن اشرتاكاهتم باستخدام الرسائل القصرية 
 ( مت استقطاب شركة استشاريةEconomics Consulting Associate ومن خالل التعاون مع هذه )

التكاليف اليت تتحملها الشبكة الكهربائية حاليا نتيجة مشاريع العبور واعداد املسودة االوىل   الشركة مت دراسة
ري التعليمات تكاليف عبور الطاقة الكهربائية واليت تضمنت عدة اليات الحتساب نسب الفاقد ورسوم العبور وج

وع التعديل على مشر   العمل على مراجعتها ودراستها للتأكد من دقة املؤشرات املطروحة يف هذه املسودة ويتوقع اهناء
 هذه التعليمات خالل منتصف العام احلايل.

 

والسياسات والوثائق والقرارات التنظيمية وفقًا ملا ذكر أعاله يف الوصول إىل نسبة ساهم إجناز التشريعات 
 .8012هلذه املشاريع والربامج وفقاً للخطة االسرتاتيجية للهيئة لعام  %100إجناز 
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 ئيةالكهربا قةالطا الوثائق والتفسريات التنظيمية اليت مت إعدادها أو اصدارها لقطاع (12) الشكل رقميبني 
 .8012حىت هناية عام 

 
 ( 12الشكل رقم )

 
 

 
 

 التصاريح والرخص .ب
  إصدار رخصة لشركة الصنوبر لصناعة الورق الصحي لتوليد الطاقة الكهربائية لغايات االستهالك اخلاص

 ( ميجاواط باستخدام الغاز الطبيعي. 80باستطاعة )
  وخاصة عامةتشغيل حمطات شحن  رخص 6إصدار. 
 إلنشاء حمطة شحن كهربائية تصريح  11و  خاصة شحن كهربائية اتنشاء حمطإل ريحاتص 6 منح

 عامة 
 عليهاعامة ومجع املسامهات  حمطات حتويلإلنشاء  تصرقحاً  209 منح. 
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 يف جمال الرقابة. أ

 ( جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات الكهرباء 171تنفيذ ) )التزام املرخص ن تحقق ملل)النظام الكهربائي
وبالتشريعات النافذة، ومدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة  هلم املمنوحة هلم بالرخص

اجلمهور واملستودعات وحمطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط املنخفض واملتوسط لدى املرخص هلم 
 .التوزيع جملاهبة احلاالت الطارئةب

 

جولة تفتيشية  071مقارنه للجوالت التفتيشية املنفذة خالل السنوات االربع املاضية والبالغة   (11رقم )يبني الشكل 
 ء. على املؤسسات العاملة يف قطاع الكهربا

 
 

 (11الشكل رقم )
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 لكهربائيةااإلستجرار غري املشروع للطاقة 
  استمرت اهليئة بتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء من خالل تواجد

عيل دور وقد أنيط هبم مهمة تف اململكة،موظفني من اهليئة يف مكاتب شركات توزيع الكهرباء يف 
ى ألحكام التشريعات النافذة ومتابعة االعتداءات عل وفقاً  الضابطة العدلية والتحري عن املخالفات

ة التزام نفاذا لدور اهليئة يف محاية املستهلك ومراقبإاملواطنني  شكاوىمهمة استقبال و شبكات الكهرباء 
 شركات الكهرباء بتقدمي اخلدمات املنصوص عليها يف الرخص املمنوحة هلا.

 
 ع شركات قة الكهربائية اليت ضبطتها اهليئة بالتعاون مبلغ جمموع حاالت االستجرار غري املشروع للطا

 حالة . )11(962,  2018 خالل عاممن العام والدرك توزيع الكهرباء واأل
  ر حالة استجرا (10,443) يا ومربجما وضبطت اهليئة من خاللهكشفا دور )  (311,578نفذت اهليئة

عبث  حالة (6,768) من اكتشافشركات توزيع الكهرباء  كما متكنت غري مشروع للطاقة الكهربائية.
لكهرباء امن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع فراد األأفيما ضبط  يف النظام الكهربائي،

 حالة. ) 8,7(51
 عمال موظفي اهليئة املشاركني يف الضابطة العدلية على أتدريب تقوم اهليئة بشكل دوري ومستمر ب

 .الكهربائيالضابطة العدلية ومكونات الشبكة الكهربائية وحاالت العبث 
( اجمالي الضبوطات للهيئة وشركات توزيع الكهرباء واالمن وقوات الدرك لعام 12يبين الشكل )

1212 
 (80الشكل رقم )
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ر الطاقة كشوفات الضبط اليت متت على حاالت استجرا  منحىن عدد( 81رقم )الشكل  يبني

بوطات ا واضحا يف عدد الضضلضابطة العدلية والذي أظهر اخنفاحماضر االكهربائية ومنحىن عدد 
وهذا يدل على فعالية اجراءات الضبط وحتقيق حالة الردع والزجر اجملتمعي وختفيض نسبة الفاقد 

 الكهربائي.
 

 (11الشكل رقم )
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 عتماد العدادات الكهربائية ا
 (%0.2مقداره) وبارتفاع( عداد كهربائي 107081باعتماد ما جمموعه ) 8012 عام خاللاهليئة قامت 

 .8017عام خالل ادات مت اعتماده من عد عما

 

 التعرفة الكهرابئية 

 ات والتشوهات السلبي اعداد دراسة شاملة هليكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من اهليئة استكملت
بالتعاون مع و  احلالية يف  هيكل التعرفة ووفقا لعدة بدائل تعكس الكلف الرئيسة للنظام الكهربائي

( عن AFDومبنحة من الوكالة الفرنسية ) MERCADOSالشركة االستشارية االسبانية مريكادوس 
  .طريق وزارة التخطيط والتعاون الدويل

  بشكل شهريواخلاصة من حمطات الشحن العامة تعرفة شحن املركبات الكهربائية حتديد. 
 رتكني.اليت تصدر للمش رباءيف فاتورة الكهبشكل شهري  قيمة بند فرق أسعار الوقود  حتديد •
 من متتد اليت رتةللف الذروة فرتة خالل النهائي للمستهلك األقصى احلمل تعرفة بإلغاء العمل متديد •

 .01/0/8012 تاريخ حىت 1/8/8012
 تعرفة تطبق حبيثو  التجارية، التعرفة من بدالً  العادية املخابز على الصغري الصناعي تعرفة تطبيق •

 (.اآللية نصف اآللية، العادية،) اململكة يف املخابز مجيع على الصغري الصناعي
 .8010-8012 الرابعة التعرفة لفرتة إربد حمافظة كهرباء لشركة العجز/الفائض حسابات اعتماد •
 الشوبك منطقة يف التفاح مزارع داخل املوجودة والفرازات الربادات على الزراعي القطاع تعرفة تطبيق •

 مشاهبة. زراعية حاالت وأي
 لفرتة الكهرباء توزيع شركات لدى( WACC) املال رأس كلفة على املرجح العائد متوسط اعتماد •

 .8011-8012 التعرفة
 .الكهرباء لتوليد راالسم وشركة الوطنية الكهرباء ةشرك بني الرابعة املرحلة املركبة الدورة تعرفة حتديد •
 .وبشكل ربعي 8011-8012 التعرفة لفرتة الكهرباء توزيع لشركات باجلملة الشراء تعرفة حتديد •
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 الربط نقطة عن لنظرا بغض اململكة يف اإلمسنت مصانع مجيع على املطبقة الكهربائية التعرفة توحيد •
 .1/1/8012 تاريخ من اعتباراً  الكربى الصناعات تعرفة عليها تطبق حبيث الكهربائي،

 للفرتة مراحل الثث علىوحتديدها   اخلاصة املستشفيات مستوية لقطاع كهربائية تعرفةاستحداث  •
 .01/18/8080 تاريخ ولغاية 1/7/8012اعتباراً من 

تاريخ عتبارًا من ا للفرتة مراحل ثالث علىوحتديدها  االتصاالت قطاعل كهربائيةال تعرفةتعديل ال •
 .01/18/8080 تاريخ ولغاية 1/7/8012

 أسعار فرق بند تطبيقو  للكلفة مساوية لتكون احلكومي املياه ضخ قطاع على الكهربائية التعرفة تعديل •
 .1/7/8012 تاريخ من اعتباراً  القطاع هذا على شهرياً  املتحقق الفعلي الوقود

 تطبيقو  املتوسط الصناعي للقطاع الوقود أسعار فرق لبند س.و.ك/فلس( 10) مبقدار سقف وضع •
 .1/7/8012 تاريخ من اعتباراً  عليه األقصى احلمل تعرفة

 مبا ال يتجاوز تعرفة القطاع الصناعي املتوسط.  الصغري الصناعي لقطاعوضع سقف لتعرفة ا •
 نظراً  اململكة، يف والقرى ناملد تنمية لبنك التابعة الفروع كافة اشرتاكات على االعتيادية التعرفة تطبيق •

 قبل من ةاملرخص البنوك ضمن من يعد وال رمسية عامة مؤسسة يعترب والقرى املدن تنمية بنك ألن
 .املركزي البنك

نظم مصادر الطاقة املتجددة لغايات توليد الطاقة  اشرتاكاتتطبيق بند فرق أسعار الوقود على  •
الكهربائية لتغطية استهالكه اخلاص سواء باستخدام نظام صايف القياس أو باستخدام نظام النقل 
 بالعبور على صايف كمية الطاقة الكهربائية لالشرتاك، واليت متثل الفرق بني الطاقة املستجرة من الشبكة

 .1/7/8012ة إىل الشبكة، وذلك اعتباراً من تاريخ الكهربائية والطاقة املصدر 
 80بدالً من فلس/ك.و.س  00حمطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية بقيمة  مالكتطبيق عمولة  •

 .1/1/8012اعتباراً من تاريخ فلس/ك.و.س 
 .1/1/8011 تاريخ من اً لإلستهالك إعتبار أدىن مقطوعية قيمة تعديل   •
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 (88الشكل رقم )

 

 

 000نتيجة الجراءات اهليئة ومن خالل تعديل التعرفة اخنفضت خسائر شركة الكهرباء الوطنية من 
يراد التعرفة إيظهر  (88والشكل رقم ) %11مليون وبنسبة ختفيض تصل اىل  110مليون دينار اىل 

 .والتخفيض الذي مت خالل السنوات األربعة املاضية

 الفاقد الكهربائي الفين وغري الفين:

 -وكما يلي: 8011و 8012حتديد سقوف للفاقد الكهربائي لشركات توزيع الكهرباء لعامي 

 ( 5اجلدول رقم )
 الفقد املعتمد من اهليئة الشركة

 %11.18 شركة الكهرباء االردنية
 %11.08 شركة توزيع الكهرباء

 %10.02 شركة كهرباء حمافظة إربد
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وتستهدف  8010ختفيض الفاقد الكهربائي املعدة يف مطلع عام  ألزمت اهليئة شركات توزيع الكهرباء خبطة
 .8080عن عام  %10ختفيض معدل نسبة الفاقد يف نظام التوزيع 

 
  (1اجلدول رقم )

 

 

االيرادات اليت مت اقتطاعها من شركات توزيع الكهرباء لصاحل التعرفة الكهربائية، ( 23يبني الشكل رقم )
وقد عملت اهليئة خالل األربع سنوات املاضية على ختفيض الفاقد الكهربائي من خالل اقتطاع مبالغ 

 سمالية لدعم التعرفة يف حال عدم قيام شركات التوزيع بتخفيض الفاقد الكهربائي لديها والذي انعك
 على رفع كفاءة وفعالية الشركات.

 
 (23الشكل رقم )
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كهربائيةااليرادات التي تم اقتطاعها من شركات توزيع الكهرباء لصالح التعرفة ال

 نسبة الفاقد الكهربائي الفين وغري الفين )%(

ختفيض الفاقد  الشركة
 2018 2017 2016 2015 الكهربائي

شركة كهرباء 
 حمافظة إربد

 01.02 01.72 11.15 11.22 فعلي

 01.11 11.11 11.11 10.63 مستهدف

شركة توزيع 
 الكهرباء

 00.22 11.88 11.88 12.45 فعلي

 11.02 11.89 11.89 11.20 مستهدف

شركة 
الكهرباء 
 األردنية

 11.92 07.21 13.96 15.39 فعلي

 07.22 13.56 13.56 13.00 مستهدف
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إجراءات اهليئة امللزمة لشركات الكهرباء بوضع خطط للحد من الفاقد الكهربائي الفين وغري الفين 
أدت إىل قيام شركات توزيع الكهرباء بااللتزام باإلجراءات واخلطط مما جعل هذه الشركات حتقق الفاقد 

اء لصاحل التعرفة كهرباقتطاع إيرادات من شركات توزيع الاملستهدف من قبل اهليئة، وبالتايل مل يتم 
 . 8012و 8017الكهربائية خالل عامي 

 الرقابة املالية على شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية
 2017 لعام شركات توزيع الكهرباء ميزانيات إعداد الشروط املرجعية لعطاء تدقيق. 
 شركات توزيع الكهرباء.جلميع  8012املرحلية لعام  حتليل مايل للنتائج املالية إعداد 
  احلكومية.مع الدوائر ة شركات توزيع الكهرباء نيمتابعة مديو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 

 كلفة الطاقة الكهربائية واصلة للمستهلك النهائي:
  ( يوضححححف كلنة جنتاج ونقل وتوزيع الكيلو واط سححححاعة الواحد من الطاقة الكهربائية واصححححل 7)والجدول رقم

 ك.و.س./ فلس 063بلغت والذي ُيظهر بوضوح أن الكلنة  8602للمستهلك النهائي خالل عام 
 

 (7الجدول رقم )
 1212 النهائي الكهربائي للمستهلك التيار ايصال كلفة معدل 

 

8102معدل كلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي    

    

 الوزن النسبي )فلس/ ك.و.س( )دينار(  تكاليف قطاعي التوليد والنقل
 %7616 7.16 1,011,506,199 تكاليف الوقود

تكاليف الطاقة واالستطاعة المدفوعة لشركات 
 التوليد 

537,464,292 8.13 8.13% 

والتشغيل والمصاريف مصاريف الصيانة 
 %17.. 16.. 196,338,868 االدارية والفوائد

 %710. 616. 63,6.0,8.8. تطرح : إيرادات فرق أسعار الوقود وأخرى

 %87.0 89.4 1,466,284,046 المجموع

    توزيع الكهرباء  

 %816. 13.4 219,848,921 تكاليف توزيع الكهرباء 

 %100.0 103 1,686,132,966 االجمالي

 66,,7. كمية الطاقة المباعة للمستهلك النهائي )ج.و.س(

 )فلس/ ك1و1س(   68. كلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي
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 يف جمال التنظيم .أ

تعمل اهليئة على تطوير وترسيخ منظومة تشريعية لقطاع الطاقة املتجددة ليكون جاذبا لالستثمار مبا 
املتسارعة يف  ويواكب التطورات التكنولوجية( 8012-8080) يستجيب خلطة التحفيز اإلقتصادي

وقد قامت اهليئة هبذا الدور من خالل إلزام شركات الكهرباء حبزمة تشريعات وإجراءات لتسريع  القطاع،
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، قياس والعبورال صايف نظاميوترية تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة العائدة ملواطنني ومستثمرين من خالل 
أمن الطاقة حتقيق  واملسامهة يفاسرتاتيجيا للمملكة  هذا القطاع باعتباره خيارا االستثمار يفمما يعزز فرص 

وقد قامت اهليئة بالعديد من اإلجنازات يف هذا القطاع وعلى اجملال أمام املزيد من فرص العمل، ويفتح 
 النحو التايل:

 

 لربط أنظمة مصادر الطاقة املتجددة باستخدام  املعدل للدليل اإلرشادي الدليل اإلرشادي إصدار
نظام النقل بالعبور لتشمل احلالة املتعلقة برغبة املشرتك يف الربط على شبكة شركة الكهرباء الوطنية 

 . االستهالك من خالل شركات التوزيعو 

 اص يص األشختعليمات ترخ الواردة يف االنتقال بني املستويات الثالثة للمرخص هلمط و شر  تعديل
وذلك  جددةوفحص نظم مصادر الطاقة املت العاملني يف جمال تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة

 .بإلغاء شرط خربة )سنة(

 ق بدل يتطباريخ لتحديد تتعليمات بدل تكاليف عبور الطاقة الكهربائية اصدار التعليمات املعدلة ل
االتفاقيات اخلاصة  توقيع عندتكاليف العبور ونسب الفاقد الكهربائي احملددة يف التعليمات النافذة 

 .بذلك

 إخضاع ( طلبات الطاقة املتجددة بنظامZero Feed In )لمتطلبات واحملددات الفنية ل
 .واإلجراءات الواردة يف الدليل اإلرشادي كأي مشروع طاقة متجددة

  الطاقة املتجددة اخلاصة مبدارس وزارة الرتبية والتعليم احلكومية من بدالت ربط نظم إعفاء مشاريع
 مصادر الطاقة املتجددة.

  اعتماد الصيغة املقرتحة لالتفاقية القياسية لشركات االتصاالت لغايات ربط وعبور نظم مصادر الطاقة
 املتجددة باستخدام نظام النقل بالعبور.
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 ط وعبور نظم مصادر الطاقة املتجددة من خالل نظام النقل بالعبور والذي اعتماد منوذج اتفاقية رب
يانات سيطبق على االتفاقية اليت سيتم توقيعها بني شركة الكهرباء الوطنية وشركة األبعاد لبناء وتطوير الب

 .رقمياً 

لطاقة ا ( الوثائق والتفسريات التنظيمية اليت مت إعدادها أو اصدارها لقطاع24الشكل رقم )يبني 
 .8012املتجددة حىت هناية عام 

 
 ( 24الشكل رقم )

 

 

 %100والسياسات والوثائق والقرارات التنظيمية وفقاً ملا ذكر أعاله يف الوصول إىل نسبة إجناز ساهم إجناز التشريعات 
 .8012هلذه املشاريع والربامج وفقاً للخطة االسرتاتيجية للهيئة لعام 
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  ربائية من مصادر الطاقة املتجددةطاقة كهتوليد  ةرخص (01)إصدار. 
  ملمارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة املتجددة رخصة  (081) اصدار

لتوريد شاطات ان( شركة على رخص من املستوى األول )أ( واليت تؤهلها لتنفيذ 28حيث حصلت )
على  شركة( 11حصلت )و  والفحص لنظم مصادر الطاقة املتجددة.والرتكيب والتشغيل والصيانة 

 شركة على رخص من املستوى الثالث )ج(. (10) ، وحصلترخص من املستوى الثاين )ب(
 

مقارنه للرخص والتصاريح املمنوحة لقطاع الطاقة املتجددة  للسنوات  (25رقم ) يبني الشكل
 . 8107 عام منظمة قبلن هذه األنشطة كانت غري بأ علماً  (8010-8012)
 

 (25الشكل رقم )

 

 
 
 

 جمال الرقابةأ.يف 
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  كثفت اهليئة إجراءات الرقابة والتفتيش على شركات توليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة
ائية بواسطة الرياح باستطاعة لتوليد الطاقه الكهرب شركات 1 شركة منها (12وعددها )املتجددة 

 . 8012مت تنفيذها خالل عام  ( جولة10خالل ) منميجا واط  280.00
 

فرتة لعلى املؤسسات العاملة يف قطاع الطاقة أدناه مقارنه للجوالت التفتيشية ( 26رقم ) يبني الشكل
(8010-8012.) 
 

 (26الشكل رقم )

 
 

 فور  ةالتحقق من أداء شركات توزيع الكهرباء يف التعامل مع طلبات الطاقة املتجددة ومعاجلة أي حال
التأكد منها حيث يقوم فريق متخصص من املهندسني وعلى أساس شهري وعند احلاجة بعمليات 
الكشف امليداين على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من سري إجراءات قبول طلبات الربط ألنظمة 

 الطاقة املتجددة وفقا للتشريعات املقرة.
 
 املربوطة على نظام صايفالطاقة املتجددة أنظمة  عددل الرتاكمياجملموع ادناه ( 27رقم )الشكل يبني 

 .8012حىت هناية عام  وقدرهتا القياس
 

 (27الشكل رقم )
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حىت ع على شبكة التوزينظمة العبور املربوطة أ عددستطاعة و الكمي ا اجملموع الرت  (28رقم ) الشكليبني 
 .8012 عامهناية 

 

 ( 28الشكل رقم )
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شركة الكهرباء األردنية  شركة كهرباء محافظة اربد  شركة توزيع الكهرباء 

4953

1913

2737

155 63.36 29.75

س أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع وفق نظام صافي القيا

عدد أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع  (ميجاواط)انطمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع ( استطاعة)قدرة 

شركة الكهرباء األردنية 

شركة كهرباء محافظة اربد 

شركة توزيع الكهرباء 

96

9

13

63

22.80

25.9

بور أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع وفق نظام الع

(ميجاواط)انطمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع ( استطاعة)قدرة 

عدد أنظمة الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة التوزيع 
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 8012( لسنة 11) صدور قانون املصادر الطبيعية رقم. 
  اعتماد مشروع نظام الكفاالت املالية إلعادة تأهيل األراضي املعّدنة استنادًا ألحكام املادتني

إىل رئاسة الوزراء  هورفع 8012( لسنة 11در الطبيعية رقم )( من قانون املصا02( و)0/أ/88)
 لعرضه على جملس الوزراء إلقراره ونشره يف اجلريدة الرمسية حسب األصول.

 ( لسنة 11اعتماد مشروع نظام املقالع استنادًا إىل قانون املصادر الطبيعية رقم )إىل  هورفع 8012
 إلقراره ونشره يف اجلريدة الرمسية حسب األصول.رئاسة الوزراء لعرضه على جملس الوزراء 

 ( لسنة 11اعتماد مشروع نظام رسوم التعدين واملقالع استنادًا إىل قانون املصادر الطبيعية رقم )
إىل رئاسة الوزراء لعرضه على جملس الوزراء إلقراره ونشره يف اجلريدة الرمسية حسب  هورفع 8012
 األصول.

  تناداً مؤقت لغايات استغالل املواد احلجرية يف تنفيذ املشاريع اإلنشائية اسإصدار تعليمات منح تصريح
، اعتباراً من تاريخ 8012( لسنة 11( من قانون املصادر الطبيعية رقم )07( و)12ألحكام املواد )

80/18/8012. 
 ةإصدار تعليمات منح تصريح مؤقت لغايات استصالح األراضي يف منطقة عجلون واملناطق املشاهب 

( لسنة 11( من قانون املصادر الطبيعية رقم )07هلا واستخراج احلجر وبيعه استناداً ألحكام املادة )
 .80/18/8012، اعتباراً من تاريخ 8012

 لشروط املرجعية املتعلقة بالدراسات االستكشافية يف منطقة اللسان/البحر امليت.ا إعتماد 
 القياسية رخصة التعدين اعتماد. 
  صخر الزييت.لا الستغالل رخصة قياسية لالستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيلاعداد مسودة 
 مسودة الرخصة القياسية لالستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل إلنتاج البرتول إعداد. 
 حق تعدين. حلصول علىلغايات ا ستشاريةالدمات ااملعنية بتقدمي اخلتب اكأسس إعتماد امل تعديل 
 ( حقوق تعدين 7إلغاء ) منذ تاريخ منحها فيهالعدم العمل. 
 .وضع خطة لتصويب واقع حقوق التعدين املمنوحة وفقاً للتشريعات النافذة 
  لشركة األردنية لاملصاحبة يف حممية ضانا والعائدة متديد رخصة التنقيب عن النحاس واملنغنيز واملعادن

 .12/8/8011 املتكاملة للتعدين والتنقيب ولغاية تاريخ
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 %100والسياسات والوثائق والقرارات التنظيمية وفقاً ملا ذكر أعاله يف الوصول إىل نسبة إجناز ساهم إجناز التشريعات 
 .8012هلذه املشاريع والربامج وفقاً للخطة االسرتاتيجية للهيئة لعام 

 الرخص والتصاريح .ت
 ( 8127إصدار)  ( دولة.01مت تصديرها اىل اكثر من ) ،خامات معدنيةلعدة رخصة تصدير 
 ( رخصة 800إصدار ).مقلع 
 (رخصة مفجر ألغام. 80إصدار ) 
 ( رخص 0إصدار )تنقيب . 
 ( رخص تعدين2إصدار ) . 

                                                 
للفرتة قطاع التعدين ل الصادرةالرخص والتصاريح مقارنة العداد ادناه ( 29رقم ) الشكل يبني 

(8010-8012). 

 (29الشكل رقم )

. 
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 (8)الجدول رقم 

 

 

 جمال الرقابة يف  .أ

 اخلامات املعدنية املصدرة  ) طن (

 8602 8607 2016 2015 اخلام

 6 6 6 8,300,000 الفوسفات 

 8700426.08 333632 348588 341,693 حجر بناء

 30732.86 02481 6166 9,056 رخام

 360640.66 444642 80776 15,910 تف بركاين

 012.00 863 000 115 طينة البحر امليت

كربونات 
 الكالسيوم

411,751 448407 331478 3200267.66 

 0220463.66 770212 188701 233,515 رمل صويلح

أمالح البحر 
 امليت

2,962 0800 0642 00800.41 

 00862.06 8083 8041 4,526 ترافرتني

 166.66 6 6 30 جبص 

 10404.16 3773 0122 2,929 جرانيت )كتل(

 30320.66 8246 236 581 الصلصال

 40380.66 88712 2222 5,233 الرمل الزجاجي

 300180.16 03024 1662 0 بازلت

 10080.16 8312 3767 20 ملح طعام
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  مايلي: نتج عنها ،ورقابية على املناجم واملقالع يف كافة حمافظات اململكةجولة تفتيشية  (916)تنفيذ 
 

 ضبط ألصحاب املقالع املخالفة . حمضر( 30إصدار ) -
 ق مقالع خمالفة.( قرارا بإغال211إصدار ) -
 .لتصويب املخالفات مقلعاً مرخصا (114إنذار )  -
 عينة رمل وركام لضبط جودة املنتج.  (120) مجع وحتليل -

 
 واجراء املطابقة بني تقارير اجلرد خلامات  8017عداد تقرير جرد خام الفوسفات للربع الرابع لعام إ

اصدار التقارير الربعية االول والثاين والثالث جلرد و  8017الفوسفات للربعني الثالث والرابع من العام 
 .8012خام الفوسفات لعام 

  مطابقة الكميات املصدرة من طينة وأمالح البحر امليت مبوجب رخص التصدير الصادرة عن اجراء
 .8017اهليئة مع الكميات املباعة من خالل شركة النمرية لألمالح املختلطة والطني للعام 

 ( جولة رقابية على مشروع توليد الطاقة الكهربائية من احلرق املباشر للصخر ال18تنفيذ ) ييت اخلاص ز
 شركة عطارات للطاقة.ب
 ( جولة رقابية على منطقة رخصة التنقيب عن النحاس واملنغيز واملعادن املصاحبة هلا يف منطقة 18تنفيذ )

 حممية ضانا.
  8017تدقيق تكاليف إنتاج مادة الربومني وحساب االيرادات املستحقة خلزينة الدولة عن العام . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(8012-8010للفرتة )امجايل املخالفات ملؤسسات قطاع التعدين ( 30رقم )يبني الشكل 
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 (30الشكل رقم )

 
 8012لعام  على حمافظات اململكة موزعة نواعهاأو  املرخصة عدد املقالع( 1رقم )اجلدول يبني 

 ( 1اجلدول رقم )
 8102 خالل عام املقالع املرخصة حسب نوعية املادة واحملافظة

 فرشيات ركام احملافظة
حجر 

 بناء
رمل 
 صويلح

ركام ورمل 
 رخام سيل

كسر 
 اجملموع صناعي رخام

 46   0  10  9 26 ةالعاصم

 21    3 4   14 البلقاء

 48 2 10 7  4 2 5 18 الزرقاء

 5        5 مادبا

 20        20 اربد

 32  1    17 3 11 املفرق

 18      18   عجلون

 3     1   2 جرش

 15    1 1   13 الكرك

 5      1  4 ةالطفيل

 13      10  3 معان

 6    4    2 ةالعقب

  2 11 2 8 20 48 17 118 اجملموع
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  (11برتولية رقم )قانون املشتقات المبوجب املشتقات البرتولية بتنظيم قطاع مهامها مبمارسة اهليئة بدأت 
 .8012لسنة 

  املشتقات النفطيةومناولة النفط اخلام و قياسية لتخزين اعتماد رخصة. 
 انون املشتقات قلمشروع نظام ترخيص األنشطة املتعلقة بقطاع املشتقات البرتولية استنادًا  إعداد

 .صولالقراره حسب األ ورفعه جمللس الوزراء ،8012 ( لسنة 11البرتولية رقم )
 ن تنظيم نشاطات قطاع أسطوانات الغاز البرتويل املسال )نقل وختزي معدلة لتعليمات تعليمات إصدار

 الغاز البرتويل املسال(.وتوزيع أسطوانات 
  ( للفقرة )أ( من قانون املشتقات 82وفقًا للمادة ) ،خطة طوارئ لتزويد املشتقات البرتوليةإعداد

 . 8012 لسنة  (11)البرتولية رقم 
  ح انشاء تصري منححمروقات بناء حمطة شحن كهربائية عند الزام أي مستثمر يرغب ببناء حمطة

 للمحطة.
  لشمالية اناطق األغوار مل واملخصصةختم االنكماشي لالسطوانات املعبأة اللون األصفر للاعتماد

 املعبأة ملناطق األغوار اجلنوبية.األبيض لالسطوانات اللون والوسطى ومنطقة األزرق و 
 رتولية ر املشتقات البرتولية اىل حتديد احلد األعلى ألسعار املشتقات البلغايات االنتقال من حتديد أسعا

هيكلة القطاع  إعادةلربنامج وعموالت وتعريفة املرخص له، قامت اهليئة مبراجعة تطور القطاع وفقا 
( وما 8080-8002النفطي وفتحه للمنافسة واملضمن يف االسرتاتيجية الشاملة لقطاع الطاقة )

هبذا تقريراً  اهليئة عدتأو ، 1/7/8012خطط تنفيذية خالل الفرتة اليت سبقت تاريخ انبثق عنه من 
لطاقة والثروة ورفعه اىل وزارة اخلص إىل أن القطاع أصبح متطوراً للغايات املشار إليها أعاله  اخلصوص

 .النافذ قانون املشتقات البرتوليةحكام املعدنية الستكمال االجراء وفقاً أل
  10التسويق وشركة مصفاة البرتول األردنية بتأمني حاجة اململكة من ماديت البنزين )إلزام شركات 

( وفقًا للقانون والرخص املمنوحة لشركات التسويق وباملواصفات الفنية/القواعد الفنية النافذة 10و
وفقًا لقانون مؤسسة املواصفات واملقاييس، وذلك خالل الفرتة اليت شهدت تداول بنزين مبحتوى 

 غري مضمنة باملواصفة القياسية. حديد ومنغنيز
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  املشاركة يف الوصول إىل التفامهات اليت حددت مستقبل عمل شركة مصفاة البرتول األردنية بعد تاريخ
، واليت جنم عنها صدور قرار من جملس الوزراء باعتماد هذه التفامهات ومتكني شركات 1/0/8012

 امل احتياجها من املشتقات النفطية دون أي إلزام لتأمنيتسويق املشتقات النفطية من استرياد ك
حاجتها من منتج املصفاة، باإلضافة إىل التفامهات احلكومية مع املصفاة خبصوص مديونية املصفاة 

 . على املؤسسات احلكومية واملخزون االسرتاتيجي اخلاص باحلكومة
 

ة وفقًا لما ذكر أعاله في الوصول إلى نسب والقرارات التنظيميةوالوثائق  ساهم إنجاز التشريعات
 .1212لهذه المشاريع والبرامج وفقًا للخطة االستراتيجية للهيئة لعام  %122إنجاز 

 التصاريح و الرخص 
، 8012ام يف العالنفط ومشتقاته  ( معاملة يف كافة النشاطات املتعلقة يف قطاع1700جناز ما جمموعه )إبقامت اهليئة 

 موزعة على النحو التايل: عامالتكانت املحيث  
 

 (501 ) قات.و حمطات احملر  
 (277 )لغاز البرتويل املسال املركزي ا. 
 (122 )مراكز توزيع اسطوانات الغاز 
 (176 ) مستودعات اسطوانات الغاز. 
 (18.السترياد اإلسفلت والفحم البرتويل ) 
 (2) الوقود الصناعي . لرتخيص 
 (011متفرقة ) . 

برتولية يف قطاع املشتقات الادناه مقارنة العداد الرخص والتصاريح اليت مت اصدارها ( 31) رقمالشكل  يبني
 .(8012-8010للفرتة )
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 ( 31الشكل رقم )

 

 

 الرقابة مجال في .ب

  لمرخص هلم.يف املرافق النفطية العائدة ل املشتقات النفطيةالنفط اخلام و خمزون الرقابة اليومية على 
 ( جولة ميدانية 001تنفيذ ) طات حمروقات حملة مقرتحقائمة و للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع

 موزعة على النحو التايل :ومستودعات ووكاالت الغاز،  ومراكز
 على حمطات احملروقات. اً كشف  001 -
 على مستودعات الغاز. اً كشف  182 -
 على وكاالت الغاز. اً كشف  11 -
 .الوقود الصناعيكشوفات على مصانع   2 -
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الفرتة الل خعلى قطاع املشتقات البرتولية للجوالت التفتيشية املنفذة  ةأدناه مقارن( 32رقم ) يبني الشكل
(8017-8012). 

 
 ( 32الشكل رقم )

 
 

 

 قطاع المشتقات البترولية ( اعداد المؤسسات العاملة في 12ول رقم )يظهر الجد

 (12الجدول رقم )

ن ختزي مستودعات حمطات احملروقات  السنة
 اسطوانات الغاز

شركات توزيع الغاز  وكاالت الغاز 
 املركزي 

2018 512 081 582 5 

2017 547 131 890 7 

2016 518 126 1176 6 

2015 496 127 1112 6 
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 أواًل: نظام املعلومات الوطين للقطاع
 

( 2رقم )تنظيم قطاع الطاقة واملعادن هيئة /أ من قانون 17و 1/ب/2املادتني  استنادًا ألحكام
 -  2017لسنة

  معلومات وطين للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات املعلومات  نظاممت إنشاء
ومراجع  ملكة،املاحلديثة ويشتمل على نشاطات القطاع والسوق األساسية واإلحصاءات املتعلقة بعمل القطاع يف 

بوضع  وإلعالم اجلمهور دوريا املعنية،أداة ختطيط اسرتاتيجي للحكومة ولألطراف كمعلومات عاملية الستخدامها  
 القطاع.

 بات املقدمة تسجل فيه الطل للقطاع، ال يتجزأ من نظام املعلومات الوطينسجل وطين للقطاع ويكون جزءا  مت انشاء
والتصاريح والرخص الصادرة عن اهليئة وأي تغيري على أي منها أو وقفها أو إلغائها وأي معلومات ذات عالقة 

 باملصرح له أو املرخص له والعمليات اليت يقوم هبا واملنشآت العائدة له.
 تخدم ام ومشتقاته والغاز الطبيعي املسال واملسإعداد تقارير يومية عن كفاية خمزون اململكة باأليام من النفط اخل

 لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية يف حمطات التوليد املوزعة يف أرجاء اململكة.
 طة توليد يف  وحتديد مسامهة كل حمعن نسب مشاركة خمتلف مصادر التوليد يف احلمل الكهربائي  يومية إعداد تقارير

 املنتجة.كمية الطاقة الكهربائية 
 واملساحيه اخلاصه باملقالع ةيث قاعده بيانات املقالع واملناجم بعد إدخال البيانات املكانيحتد. 
  نشرها اعداد قوائم بالطلبات املقدمة للهيئة و حق احلصول على املعلومة  من خالل تعزيز مبادئ الشفافية وضمان

يف اهليئة استنادا  واحملمية السرية واملعلوماتمجيع الوثائق صنيف وتبويب تبشكل شهري على املوقع االلكرتوين و 
كثر من أاتاحة خدمة تقدمي الطلب بسرار الدولة و أعلومة وقانون محاية حكام قانون ضمان حق احلصول على املأل

 من الكرتونی أو اجلمهور خدمة مكتب خالل من ورقيا املعلومات طلب تقدمي اخلدمة ملتلقي ميكنطريق حيث 
 االجابة،  اىل الطلب تقدمي منذ كامل بشكل املعلومات على احلصول خدمة أمتتةو للهيئة  كرتويناالل املوقع خالل
الرتويج خلدمة طلب احلصول على املعلومة عرب و  طلبه عن واالجابة الطلب ملقدم الكرتوين اشعار ارسال يتم حبيث

 الربيد االلكرتوين من خالل حساب حكوميت خبدميت
 طلبا  (6) ورقيا طلبا ( 42 ) ( طلباً منها22) 8012للهيئة خالل العام  املقدمة املعلومات طلبات عدد بلغ 

 .الكرتونيا
 والشكل 8012خالل عام  (%72.8املعلومات ) طلب على الرد خدمة عن اخلدمة متلقي رضا  نسبة بلغت 

 . لحصول على املعلومةل (8012-8011للفرتة ) املقدمة للهيئة عداد الطلبات( أدناه يبني أ33رقم )
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 ( 33الشكل رقم )
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 : مركز خدمة اجلمهورانياً ث
 

 

 

ن خالل مبشكل يومي ومستمر كافة املعامالت الواردة للهيئة و مركز خدمة اجلمهور املراجعني  استقبل
ة يف املركز النوافذ املوجودوتغطي  ،مت التعامل معها بكل مهنية وسالسةاملوجودة يف املركز وقد النوافذ 

 -التالية:القطاعات 
 
 الكهرباء والطاقة املتجددة 
 ـةــالــــــــوقاية اإلشعاعيـــــــــــ 
 ةـــــــــــــــــــــاملصادر الطبيعي 
 املشتقات البرتولية 
 املختربات  
 

امجايل الشكاوى واملعامالت اليت تعامل معها مركز خدمة اجلمهور خالل العام  (34رقم )الشكل يبني 
 .معاملة وشكوى (1118) والبالغة 8012
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 (34الشكل رقم )
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 املراقبة والطوارئ وحدةثالثاً: 
 

ذ احلدودية للرقابه على املنافاليومية وعلى مدار الساعة املراقبة والطوارىء يف اهليئة بالرقابه استمرت وحدة 
ق امليدانية ر والف كافة املرخص واملصرح هلم يف القطاعاالشعاعيه وغرف الطوارئ ومراكز االتصال لدى  

 ،بسبب الظروف اجلوية (عتياديةإو  ( مرات )قصوى2) الطوارئ حالةإعالن واحلمالت التفتيشية وختللها 
عاون الوطنية للتأكد من أمن التزود بالطاقة وبالتنسيق والت عياد واملهرجاناتوخالل فرتات املناسبات واأل
 .مع اجلهات املعنية يف القطاع

 

  اإلعالم واحلمالت التوعويةرابعا: 
يف جمال العمل  محله( 11)، منها 8012( محلة توعوية يف جمال عمل القطاع خالل عام 74مت تنظيم )

املصادر يف قطاع  محله( 23والطاقة املتجددة، و) ( محلة يف قطاعي الكهرباء23اإلشعاعي والنووي، و)
برز اإلجنازات يف أأدناه ( 35رقم ) الشكليبني ، و املشتقات البرتوليةيف قطاع  محله( 17، و)الطبيعية 

 :واحلمالت التوعوية التواصل جمال
 

 (35الشكل رقم )
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 املوارد البشريةخامسا: 
 

  إعداد مشروع نظام التنظيم اإلداري هليئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن والذي صدر بتاريخ
81/0/8012 . 

  التقييم الذايت ملمارسات احلوكمة. اعتماد تقرير  
  8012اعتماد ميثاق القيادة لعام . 
  8012اعتماد ميثاق التميز لعام . 
  .اعتماد مدونة سلوك مفتشي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن 
 ول مرة بالتعاون مع مركز امللك عبدهللا للتميز.عقد ورشة توعوية للمؤسسات املشاركة أل 

 

وعلى النحو داخلية وخارجية ( )دورة، مؤمتر، اجتماع، ورشة عمل( 565مت مشاركة موظفي اهليئة يف )
 التايل: 

 (100 ) ( موظف72شارك فيها ) ،خارجيةمشاركة . 
 (202 ) ( موظف. 801شارك فيها ) ،داخليةمشاركة 

 

 : ( متدرب يف اهليئة، وعلى النحو التايل55كما مت تدريب )

 (10  .جيولوجي بالتعاون مع نقابة اجليولوجيني ) 
 (80 .مهندس بالتعاون مع وزارة األشغال العامة واإلسكان ونقابة املهندسني ) 
 (87 .طالب من جامعات خمتلفة ) 
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 املعلومات تكنولوجياسادسا: 
  التاليةااللكرتونية تطوير األنظمة: 

o املركبات. نظام لتخزين ومعاجلة بيانات 
o باصدار تقارير املناوبات يف وحدة املراقبة والطوارئ نظام خاص. 

 ( خدمات جديدة على املوقع االلكرتوين للهيئة ليصبح العدد االمجايل 6نشر )(خدمة80 ). 
 
 

 .(8012-8010للفرتة )عدد اخلدمات االلكرتونية ( 36رقم )يبني الشكل 

 ( 36الشكل رقم )

 

 .تفعيل نظام تراسل )نظام املراسالت بني دواوين الوزرات واملؤسسات احلكومية( يف اهليئة 
  فواتريكم.-الدفع االلكرتوين ايتطوير برنامج 
 .إعداد خطة طوارئ لتكنولوجيا املعلومات يف اهليئة 
 يل للمراكز احلدودية حبيث يتم إدخال املستندات وترحيلها بشكل أتوماتيكي اىل تفعيل القبض اآل

 حسابات اهليئة.
  احلصول على اعتماد وزارة تطوير القطاع العام على وثائق إعادة هندسة اإلجراءات ضمن املرحلةA. 
  ونشرها على املوقع اإللكرتوين الداخلي. 8017حتديث املوجودات املعرفية الصرقحة يف اهليئة للعام 
 احسب فاتورتك لألجهزة اخللوية بكال النظامني  نشر تطبيق ذكيIOS + Android. 
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 اجلودة ادارة: بعاً سا
 

 الـ حصول اهليئة على شهادة ISO 9001 بعد إمتام املتطلبات الالزمة. 
  مراجعة وتطوير منهجية ادارة العمليات والعمل على مراجعة وتطوير دليل العمليات وتطوير كافة

 عمليات ومنهجيات اهليئة بالتعاون مع الوحدات التنظيمية املختلفة. 
 وضمن املدد الزمنية  %100شكوى عرب بوابة احلكومة االلكرتونية بنسبة اغالق  800 التعامل مع

 الالزمة للرد.
 متام مشروع ترميز وضبط الوثائق والنماذج .إ 
  من املعلومات أإعداد خطة عمل للحصول على نظامISO 27001.  
  الفاعلية(  كفاءة،القانون، الوكمة الثالث )سيادة ارسات احلوكمة ملبادئ احلمملإعداد التقييم الذايت

 .ير الدولة لتطوير األداء املؤسسيورفعه لوز 

 

 التميز واألبداع:ثامناً: 
ار وتشكيل جلنة هلذه الغاية بتكبداع واالسس لإلأقرار إللموظفني مت  جتذيراً لثقافة التميز لدى اهليئة وحتفيزاً 

 ملوظف املتميز يف اهليئة.معايري اسس و أقرار إ، و توعية املوظفني مبفاهيم التميزو 

ويني من جوائز التميز على املست نتيجة لالجراءات اليت متت حصدت اهليئة ومن خالل موظفيها عدداً 
 :احمللي والدويل وعلى النحو التايل

 جائزة املوظف احلكومي املتميز:

  عن فئة املوظف الفين املساندالسيد رشيد صفية. 
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 :يف اخلدمة املدنية جائزة املوظف املثايل

 السيد صالح اخلزاعلة.  
 السيد حسان كناكرية.  

 

 

 

 

 

 

 مرأة يف العامل يف جمال العلوم والتكنولوجيا  100فضل أ
 .واهلندسة

 أمال اخلطاطبة املهندسة  
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 : املسؤولية اجملتمعية تاسعاً 
   

اطالق فعالية مبناسبة يوم الشجرة 
مبشاركة  17/0/8012بتاريخ 

موظفي اهليئة لزراعة األشجار 
احلرجية يف حمافظة عجلون حيث 

شتله يف قطعة  ٠٥١مت زراعة 
 ارض تابعة لوزارة الزراعه.

أقامت اهليئة العديد من البازارات 
 اخلريية لدعم األسر العفيفة.

اطالق محلة توعوية تستهدف 
اجملتمع احمللي )فئة ربات البيوت( 
 لغايات التوعية يف جمال الطاقة

الكهربائية وطرق الرتشيد ويف جمال 
الوقاية االشعاعية مبناسبة عيد االم 

-80على مدار يومني )
( مبشاركة موظفات 81/0/8012

 اهليئة.
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االحتفال مبناسبة عيد االم تكرمياً 
ملوظفات اهليئة بتاريخ 

81/0/8012. 

اإلحتفال باملناسبات الدينية 
السنة اهلجرية والوطنية )رأس 

  وامليالدية، يوم الكرامة....(
 

تنظيم سلسلة من ورشات العمل 
ئة بالتعاون مع اجمللس الشبايب يف اهلي

)مبادرة بالشباب نعزز متيزنا( حيث 
مت عقد جلسات حوارية تضمنت 
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لقاءات بني الوحدات التنظيمية 
والفرق املشكلة وفقا حملاور عمل 

 جملس الشباب.
 

 

 

 

   
استشعارًا للعمق املؤسسي للهيئة 
بعد مرور اربعة أعوام من االجناز 
النوعي فقد مت التنسيق مع 
املؤسسات احلكومية ذات العمق 
املؤسسي التارخيي املؤثر يف مسرية 
الدولة األردنية وعلى أصعدة خمتلفة 
ومنها )مدرسة السلط الثانوية/وزارة 
الرتبية والتعليم، وذلك لعقد ورشات 

 .الطلبةت حوارية مع وجلسا
 

ت اهليئة ألربع اقامة ورشة اجنازا
 راقسنوات مضت واستش

ة املستقبل بتطلعات موظفي اهليئ
( تضمنت 00/2/8012يوم )

العديد من الفقرات ومن ضمنها 
عرض اإلجنازات اجلوهرية للهيئة 
خالل هذه األعوام األربعة وحضر 

 االحتفالية موظفي اهليئة.
 

اطالق محلة خريية لتوزيع طرود 
هر شاخلري لالسر العفيفة يف 

بتاريخ  املبارك رمضان
87/0/8012. 
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اطالق مبادره جتاه كبار السن  حتت 

( لنزالء 8مسمى كبرينا بركتنا )
دارات مسري مشا بتاريخ 

(0/1/8012.) 

اطالق مبادرة لبسة العيد علينا 
، حيث 11/1/8012بتاريخ 
( يتيم من ٠١املبادرة )مشلت 

منطقة دعم الغزاالت/ حمافظة 
السلط بالتعاون مع مركز احباب 

 .هللا القرآين
 

زيارة الشاب اليافع حممد قنديل 
، 11/1/8012بتاريخ 

 .لالطمئنان على حالته الصحية
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 
 

 البيانات المالية 
 وتقرير المدقق المستقل

 7102كانون األول  00للسنة المنتهية في 
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 
 

 
 
 

 الفهــــرس
 

 الصفحة  البيان  
 0  بيــان  )أ( 7102كانون أول  00بيان المركز المالي كما في  .0

 7  بيــان )ب(  7102كانون أول  00بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  .7

كانون أول  00بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المالية المنتهية في  .0
7102 

 0  بيــان )ج(

 1  بيــان )د( 7102كانون أول  00بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في  .1

 02- 5  77- 0 إيضاحات حول البيانات المالية .5
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 

 السادة رئيس واعضاء مجلس مفوضي

 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المحترمين

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 

  الرأي

 30ما في والتي تتكون من بيان المركز المالي كلهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة 8602كانون األول 

و  لهامةلسياسات المحاسبية ابما في ذلك ملخص ل0 المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية 
 المعلومات التوضيحية األخرى.

كما في  يئةهجن البيانات المالية  المرفقة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية المركز المالي لل، رأينافي 
يير الدولية للتقارير معا، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لل8602كانون األول  30

 . المالية

 

 اساس الرأي 

 

حقا في تقريرنا ضمن الموضحة  مسؤولياتنا وفقا لهذه المعاييرلقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. جن 
االخالقية ذات الصلة  وفقا للمتطلباتعن الهيئة  مستقلوننحن . فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية 

  .0 وفقا لهذه المتطلباتبالمسؤوليات االخالقية االخرى بالتزامنا باإلضافةتدقيق البيانات المالية  بأعمال

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

 

 البيانات المالية  و األشخاص المسؤولين عن الحوكمة  حول اإلدارة  ات مسؤولي

 

جن اإلدارة مسؤولة عن جعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسؤولة 
ية، خطاء جوهر خالية من أ 0الذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض جعداد بيانات مالية و  عن جعداد نظام رقابة داخلي

 سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.
 

 على االستمرار واالفصاح، عندما ينطبق ذلك،ان اإلدارة مسؤولة عند جعداد البيانات المالية عن تقييم قدرة الهيئة 
صنية ، باستثناء وجود نية لدى االدارة لتياستخدام اساس االستمرارية المحاسبو  باالستمراريةاالمور ذات العالقة  عن

 .غير ذلك  و عدم وجود بديل واقعيأمالها اع إليقافالهيئة أو 
 

 للهيئة. اجراءات التقارير المالية علىعلى االشراف  هم المسؤولين الحوكمةالمسؤولين عن األشخاص ان 
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 فقرة إيضاحية

 

تم  88/06/8602( تاريخ 0010ورقم ) 01/06/8602 ( تاريخ0134بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )
 نقل موازنة الهيئة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة.

 

 مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية

 

سواًء  ،ةالجوهري ان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما جذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء 
صدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا ،أو الخطأ االحتيالكانت ناشئة عن   حولها. وا 

 
لمعايير الدولية لالقيام به وفقا  الذي تمبان التدقيق  ةولكنه ليس ضمان ،التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد

 ، ان وجد.أي خطأ جوهريتدقيق سيكتشف دائما لل
 

ن أ ججمالي، ممكنبشكل فردي أو  ،أو الخطأ، وتعتبر جوهرية جذا كانت االحتيالان االخطاء يمكن أن تنشأ من 
  .لمالية ت اناالبيا هذه على اساسمن قبل المستخدمين بشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة تؤثر 

  

 جتهاد المهني والمحافظة على تطبيقاالنقوم بممارسة  للتدقيق، ةللمعايير الدوليكجزء من عملية التدقيق وفقاً 

 باإلضافة الى:ق، مبدأ الشك المهني خالل التدقي

  و خطأ، أ احتيالسواًء كانت ناشئة عن  0 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية
ة ومناسبة أدلة تدقيق كافيلتلك المخاطر، والحصول على مستجيبة دقيق توكذلك تصميم وتننيذ ججراءات 

أعلى من الخطر  احتيالاالخطاء الجوهرية الناتجة عن  اكتشافلتوفر أساسًا لرأينا. ان خطر عدم 
 أو سوءأو الحذف المتعمد  رأو التزويقد يشتمل على التواطؤ  االحتيالالناتج عن الخطأ، حيث ان 

 أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. التمثيل
  لتدقيق لغايات تصميم ججراءات تدقيق مناسبة باالحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة

 أي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الهيئة.ر حسب الظروف، وليس لغرض جبداء 
 لعالقة ا تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات

 المعدة من قبل اإلدارة.
 يق ي وبناءًا على أدلة التدقالمحاسب االستمرارية ألساساإلدارة  استخدامحول مالئمة  التوصل إلستنتاج

كن أن أو ظروف يم يتعلق بأحداث، فيما جذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري التي تم الحصول عليها
نه يتطلب منا ، فاجوهريتيقن استنتجنا عدم وجود  جذا. الستمراراتثير شكًا جوهريا حول قدرة الهيئة على 

ذا كان اإلفصاح وا   0 ات العالقة في البيانات المالية ذفي تقرير التدقيق جلى اإليضاحات  االنتباهان نلنت 
تي تدقيق التعتمد على أدلة ال استنتاجاتناعن هذه المعلومات غير مالئم، فإننا سوف نقوم بتعديل رأينا. ان 

فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف  ذلك،تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع 
 .على االستمرار الهيئةمن قدرة حد ة في المستقبلي

  نات المالية وفيما جذا كانت البيااإلفصاحات بيانات المالية بما فيها للمحتوى الو  والشكلتقييم العرض العام
 األحداث بشكل يحقق العرض العادل.تمثل المعامالت و 

 
تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ، 

 بما في ذلك أية أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.
 
 

 االخرىوالتشريعية  تقرير حول المتطلبات القانونية 
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سجالت محاسبية منظمة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية بقيود وتحتفظ الهيئة 

 .المرفقة 

 

 

 

 

 من المراقبون المهنيون
 

 

 

 
 

 

 (JCPA,ACPAجمال حموده  )
 63,اجازة رقم 

 
 

 6.3.شباط  ,عمان في 
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 والمعادنهيئة تنظيم قطاع الطاقة 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان أ 

 7102كانون األول  00بيان المركز المالي كما في 

 
 

 
 

 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان

 

   اإليضاحات  7102  7102

     دينار أردني  دينار أردني

 الموجودات      

 الموجودات المتداولة      

 النقد والنقد المعادل  1  751,111  250,160

 ذمم مدينة  2  8,861,181  162,188

 مجموع الموجودات المتداولة    011771050  012061720

       

 الموجودات غير المتداولة      

 أراضي    8,122,111  8,122,111

 الممتلكات واآلالت والمعدات  6  5,101,021  7,782,010

 موجودات أخرى بالصافي  5  0  0

 مجموع الموجودات غير المتداولة    212521051  0116271007

 مجموع الموجودات    0712221510  0711221115

       

 المطلوبات وحقوق الملكية      

 المطلوبات المتداولة      

 ذمم دائنة  7  608,120  702,016

 أرصدة دائنة أخرى  2  061,528  51,112

 مجموع المطلوبات المتداولة    6661670  2221100

       

 حقوق الملكية      

 فائض إعادة تقييم الموجودات الثابتة  1  8,157,511  8,157,511

 ايرادات مؤجلة عن منح أصول  01  6,206,517  5,122,221

 الفائض المتراكم   00  1,281,501  8,122,101

 بيان ج -مجموع حقوق الملكية     0717071221  0012111027

 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية    0712221510  0711221115
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 هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 
 بيان ب 

 7102كانون األول  00بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في 

 

 
 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان
 
 

7102 

 

7102 
 

 اإليضاحات

  

 

     دينار أردني  دينار أردني

 اإليرادات      

 ايرادات رسوم الترخيص لقطاع الكهرباء  08  6,585,261  6,272,107

 ايرادات رسوم المصادر الطبيعية  01  5,087,217  7,626,022

 ايرادات رسوم العمل اإلشعاعي والنووي  02  8,521,815  0,265,615

 ايرادات فوائد بنكية     212  05,212

 ايرادات أخرى    02,108  52,002

 إطفاء ايرادات مؤجلة عن أصول    0,116,211  0,116,211

 ايرادات النفط ومشتقاته  06  511,186  115,152

 مجموع اإليرادات    0610671122  0615221622

       

 المصروفات      

 رواتب وأجور وملحقاتها  05  (1,511,120)  (1,612,521)

 مصاريف إدارية وعمومية  07  (222,111)  (610,857)

 النفقات الرأسمالية  02  (588,110)  (567,202)

 دراسات واستشارات    (21,588)  (062,151)

 استهالكات واطفاءات    (0,702,175)  (0,681,178)

 مدينة غير متحركةتدني ذمم     (811,111)  (812,275)

 إيرادات )مصاريف(  سنوات سابقة  01  (160,252)  (20,151)

 مجموع المصروفات    (211211212)  (616601705)

 بيان ج –فائض السنة     217221022  212021117
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 والمعادنهيئة تنظيم قطاع الطاقة 
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان ج        

 7102كانون األول  00بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 
 
 

  المجموع  الفائض المتراكم
 

  دينار أردني  دينار أردني
 

 0/0/8107رصيد   01,876,511  01,876,511

 المبلغ المحول الى الخزينة العامة  (00,111,111)  (00,111,111)

 إيرادات مؤجلة عن منح  أصول  0,088,217  0,088,217

 إطفاء ايرادات مؤجلة  (0,116,211)  (0,116,211)

 بيان ب –فائض السنة   1,117,228  1,117,228

 00/07/7102رصيد   0012111027  0012111027

 الى الخزينة العامةالمبلغ المحول   (2,818,171)  (2,818,171)

 إيرادات مؤجلة عن منح  أصول  218,572  218,572

 إطفاء ايرادات مؤجلة  (0,116,211)  (0,116,211)

 بيان ب –فائض السنة   1,877,171  1,877,171

 بيان أ – 00/07/7102رصيد   0717071221  0717071221

     
 
 
 

 من هذا البيانإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ 
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7102  7102   

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  دينار أردني  دينار أردني

 فائض السنة  1,877,171  1,117,228

 إستهالكات وإطفاءات  0,702,175  0,681,178

الفائض التشغيلي قبل التغير في بنود رأس المال   0112201255  0011611201
 العامل

 
 

 التغير في الموجودات و المطلوبات المتداولة:    

 ذمم مدينة  (0,112,112)  221,761

 ذمم دائنة  (816,082)  (61,117)

 أرصدة دائنة أخرى  21,712  (861,611)

 صافي التدفق من األنشطة التشغيلية  215661762  0711001122

     

 االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة     

 ممتلكات وأجهزة  (211,112)  (0,108,178)

 صافي التدفق من األنشطة اإلستثمارية  (2221021)  (010071227)

     

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية    

 المحول الى الخزينة العامة  (2,818,171)  (00,111,111)

 منح مؤجلة  (618,208)  (808,521)

 صافي التدفق من األنشطة التمويلية  (212611220)  (0015071620)

     

 صافي التدفقات النقدية من األنشطة  (12,102)  (712,662)

 النقد والنقد المعادل في بداية السنة  250,160  0,566,111

 النقد و النقد المعادل في نهاية السنة  2601000  2601050
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 الطاقة والمعادن هيئة تنظيم قطاع
 المملكة األردنية الهاشمية –عمان 

 بيان د

     7102كانون األول  00بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في             

 
 
 
 

 إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذا البيان
 
 
 

 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 تشكلت بموجب قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية 
لة مالي واداري ولها بهذه الصنة تملك االموال المنقو ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل 8604( لسنة 07رقم )

الالزمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية، وتعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة 
ويمثلها  ،تنظيم العمل االشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية فيما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة

رئيس مجلس المنوضين/الرئيس التننيذي لدى جميع الجهات االخرى، وتتألف من مجلس منوضي الهيئة والجهاز 
، 8607( لسنة 2صدر قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم ) 8607التننيذي، وفي شهر نيسان من عام 

ة الى األهداف باإلضاف س المنوضين والرئيس التننيذيوالذي نظم عمل الهيئة وحدد أهدافها ومهامها وصالحيات مجل
 والمهام الواردة في التشريعات التالية:

 وتعديالته. 8668( لسنة 04قانون الكهرباء العام رقم ) -
 وتعديالته. 8667( لسنة 43قانون الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن النووي رقم ) -
 وتعديالته. 8608( لسنة 03)قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم  -
 .8602( لسنة 00قانون المشتقات البترولية رقم ) -
 .8602( لسنة 02قانون المصادر الطبيعية رقم ) -

 
 األهداف االستراتيجية والقطاعية والوطنية التي تساهم الهيئة في تحقيقها

 األهداف الوطنية التي تسهم الهيئة في تحقيقها: 
 المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء نظام مالي كنؤ وقليل المخاطر.الحناظ على االستقرار  .0
 على جذب رؤوس األموال األجنبية وتشجيع االستثمارات المحلية. بيئة استثمارية جاذبة قادرة خلق .8
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 تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها. .3
 قيقها بشكل مباشر:األهداف القطاعية التي تساهم الهيئة في تح

تنظيم القطاع على اساس من التوازن بين مصالف المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين واي جهات اخرى  .0
 ذات عالقة.

رعاية مصالف المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة المعتمدة من الهيئة الصادرة عن المرخص له  .8
 والمصرح له. 

 طاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى االقتصادية له وتحسين كناءته.الحناظ على بنية فاعلة للق .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 وفقًا  .1
 بتنظيم القطاع.ألحكام التشريعات ذات العالقة 

 ضمان توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم جلى المستهلكين بصورة كافية وبجودة عالية.  .0
وتوجد أهداف قطاعية أخرى مضمنة في التشريعات ذات العالقة بعمل قطاع الطاقة والمعادن تعمل الهيئة على 

 . لقطاع الطاقةتحقيقها بما في ذلك األهداف الواردة في االستراتيجية الشاملة 
 

 
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالف المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين  .0

 وأي جهات أخرى ذات عالقة. 
تطوير منظومة فعالة للرقابة والتنتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق  .8

  .سان والبيئةالتنافسية وحماية اإلن
 .تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلنة المستهدفة لضمان تحسين األداء وبأقل التكاليف .3
 رفع كناءة وفاعلية الهيئة. .4

 للهيئة المالية الموارد
 .العامة الموازنة في لها تخصص التي المبالغ:يلي مما للهيئة المالية الموارد تتألف

 .وتجديدها والتصاريف الرخص رسوم من لها تتأتى التي العوائد .0
 .الهيئة تقدمها التي الخدمات بدل .8
 .دنيأر  مصدرغير من كانت جذا عليها الوزراء مجلس موافقة شريطة والمنف والتبرعات والهبات المساعدات .3
 . القطاع بتنظيم  العالقة ذات التشريعات بموجب الهيئة تنرضها التي الغرامات حصيلة .4

 السنوي الفائض
 .العامة الخزينة الى ننقاتها جميع  اقتطاع بعد الهيئة لدى تتحقق التي السنوية  النوائض تؤول

 اإلعفاءات
 . الحكومية والدوائر الوزارات بها تتمتع التي والتسهيالت اإلعناءات بجميع الهيئة تتمتع -
 الغاية لهذهو  به المعمول األميرية األموال لقانون وفقاً  تحصيلها يتم عامة أمواالً  وحقوقها الهيئة اموال تعتبر -

 في يهاعل المنصوص األميرية األموال تحصيل للجنة او اإلداري للحاكم المخولة الصالحيات الرئيس يمارس
 .القانون ذلك
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 عدد الموظفين
 (4) مبتعثين و ( موظنين 3منهم )( 310) 8602في نهاية عام   الموظنين على رأس عملهمبلغ عدد   -

( موظف مكلف بالعمل لدى جهة حكومية، بينما بلغ عدد الموظنين 0موظنين موقوفين عن العمل، وعدد )
 .موظنًا وموظنة (40) ن بدون راتبيمجاز ال

 إعتماد البيانات المالية
شباط  81بتاريخ   ( المنعقحدة33تم اعتمحححاد البيحححانات الماليححة من قبل مجلس منوضي الهيئة في جلسته رقم )  -

8602.       

. السياسات المحاسبية الهامه1   

تم عرض البيانات المالية المرفقه وفقًا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية وفيما يلي ملخصًا الهم      
المحاسبية المتبعة: السياسات  

اساس القياس  -أ  

التكلنة التاريخية وتم تعديل هذا االساس بالنسبة  لبعحض األصول كما تم اعتماد البيانات المالية وفقًا الساس  -
 هو موضف ادناه.

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

ون على اليرادات فتكا تتبع الهيئة مبدأ االستحقاق في اثبات ايراداتها ومصروفاتها فيما يتعلق بالكهرباء أما باقي -
 األساس النقدي.

الممتلكات وااٌلالت والمعدات -ب  

يتم اثبات كافة الممتلكات واالالت والمعحدات بالتكلنة مطحروحًا منها االستهحالك المتراكحححم أو أي مخصص مقابل 
والمعدات عدا االراضي  التدني وتتبع الهيئة طحريقة القسط الثابت فحي احتساب االستهالك علحى الممتلكححات واالالت

 المملوكة على العمر االنتاجي المقدر لهذه الممتلكات باستخدام النسب المئوية التالية:

%8مباني                                 

%06 اثاث ومنروشات   

%01 سيارات   

%01 آالت وأجهزة ومعدات   
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من تاريخ  لة لالصل المستبعد واالستهالك  المتراكم في حالة استبعاد اي من الممتلكات فيتم حذف القيمة المسج 
 االستبعاد من الحسابات وترحل النتيجة سواء ربف او خسارة الى بيان الدخل.

يتم رسملة االضافات والتحسينات الكبيرة بالتكلنة 0 اما مصاريف الصيانة والتصليف فيتم تحميلها على العمليات 
 الجارية حال حدوثها.

لغ الممكن استرداده من أي من الممتلكات والمعدات عن صافي قيمتها الدفترية فإنه يتم تخنيض عندما يقل المب
 قيمتها الى القيمة الممكن استردادها وتسجل قيمة التدني في قائمة الدخل الشامل.

مع  يتم مراجعة العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك بشكل دوري للتأكد من ان طريقة وفترة االستهالك تتناسب
 المنافع االقتصادية المتوقعة من الممتلكات والمعدات.

الموجودات غير الملموسة -ج  

يتم تصنيف الموجودات غير الملموسة على اساس تقدير عمرها الزمني لمدة محددة او لمدة غير محددة. ويتم 
االطناء في قائمة الدخل. اطناء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر ويتم قيد 

أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم 
 المالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة الدخل.

مة الدخل الشامل في ننس ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن اعمال الهيئة ويتم تسجيلها في قائ
 السنة.

يتم مراجعة أية مؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تاريخ القوائم المالية . كذلك يتم مراجعة 
 تقدير العمر الزمني لتلك الموجودات ويتم اجراء أية تعديالت على النترات الالحقة.

سنويًا. %01لتي تطنأ بنسبة تتمثل الموجودات غير الملموسة ببرامج الحاسوب وا  

النقد والنقد المعادل -د  

الهداف اعداد بيان التدفقات النقدية فان بند النقد والنقد المعادل يتمثل في النقد في الصندوق والحسابات الجارية 
 لدى البنوك والودائع قصيرة األجل والتي لديها تواريخ استحقاق ثالثة اشهر أو أقل.

يةالعمالت االجنب - هـ  
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تسجل المعامالت بالعملة االجنبية خالل السنة بالدينار االردني على اساس اسعار السوق السائدة بتاريخ هذه 
المعامالت وتقيد الموجودات والمطلوبات بالعمالت االجنبية بالدينار االردني على اسعار الصرف السائدة كما في 

يير في اسعار الصرف الى بيان الدخل.نهاية السنة المالية وتؤخذ النروقات الناجمة عن التغ  

المخصصات -و  

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الهيئة التزامات في تاريخ قائمة المركز المالي ناشئة عن أحداث 
 سابقة وان تسديد االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

الذمم واألرصدة الدائنة األخرى -ز  

المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت او لم تتم يتم اثبات 
 المطالبة بها من قبل المورد.

الذمم المدينة -ح  

تظهر الذمم المدينة والدائنة بمقدار قيمة العقود أو المطالبات التي عقدتها الهيئة ويتم اخذ مخصص تدني للذمم 
يتبين لإلدارة عدم امكانية تحصيل كامل هذه الذمم ويتم احتساب المخصص على اساس النرق فيما المدينة عندما 

 بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد.

إثبات االيرادات -ط  

 يتم اثبات جيرادات بيع األراضي عندما تنتقل منافع ومخاطر الملكية الى المشتري وعند التمكن من قياس االيرادات
 بشكل يمكن االعتماد عليه.

 يتم اثبات اإليرادات األخرى وفقًا لمبدأ االستحقاق.

المنح العينية والنقدية -ي  

ويتم بعد ذلك االعتراف بهذه  يتم تسجيل المنف العينية كإيرادات مؤجلة ضمن بند المطلوبات عند استالمها
تلك الممتلكات والمعدات. أما المنف النقدية  المساهمات كجزء من اإليرادات وذلك بشكل يتناسب مع استخدامات

 فيتم االعتراف بها في بيان الدخل.

األدوات المالية -ك  

تعرف االداة المالية بأنها اي عقد ينتج عنه أصل مالي في منشأة أو أداة حقوق ملكية في منشأة اخرى. -     
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المعادل وأرصحدة البنوك والذمحم المدينحة والدائنة. تتألف االدوات المحالية للشركة بشكل رئيسي محن النقد والنقد -     

التغيرات في السياسات المحاسبية -ل  

 جن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة.

استخدام التقديرات -م   

ة يتطلب من جدارة الهيئة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر على جن جعداد القوائم المالية وتطبيق السياسات المحاسبي
مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. جن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر أيضا على 

دير اإليرادات والمصاريف والمخصصات وبشكل خاص يتطلب من جدارة الهيئة القيام بأحكام واجتهادات هامة لتق
مبالغ وأوقات التدفقات النقدية المستقبلية الناجمة عن اوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل. جن التقديرات 
ن النتائج  المذكورة مبنية بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متناوتة من التقدير وعدم التيقن وا 

رات في المستقبل في أوضاع وظروف تلك المخصصات.النعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغي  

 
 
 النقد والنقد المعادل.  3
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني

 البنك المركزي  40703  40703
 بنك االردن  -  00661

 بنك لبنان والمهجر  70643  700640
 عمانبنك القاهرة   7100177  7070121

 الصندوق الرئيسي  -  00227
 المجموع  713,333  211,361
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 ذمم مدينة. 4
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني

 ذمم شركات الكهرباء    
 شركة الكهرباء الوطنية  300630088  001210000

 الكهرباءمجموع ذمم شركات   3,123,111  1,6,6,111
 ذمم شركات مولدة للطاقة المتجددة  -  40263
 ذمم موظنين  00701  246

 ذمة الشركة المتحدة الخضراء للتكنولوجيا   30323  30323
 سلف مؤقته ودائمة  826  771

 المجموع  212,,3,12  11,,1,124
 مخصص تدني ذمم مدينة  (2160666)  (0160666)

 الذمم المدينة بعد المخصص  212,,1,16  11,,64,
 
 
 موجودات أخرى بالصافي  .1

 يتألف هذا البند مما يلي:
1217  1212   

   دينار أردني  دينار أردني
 برمجيات حاسوب  4210440  4210440

 اإلطناء المتراكم  (4210446)  (4210446)
 المجموع  1  1

 
 
 ذمم دائنة .7

 يتألف هذا البند مما يلي:
1217  1212   

   دينار أردني  دينار أردني
 ذمم شركات الكهرباء  870861  200206

 ذمم موردين  4700128  0310066
 ذمم موظنين  70  844
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 ذمم الشركات المولدة للكهرباء من الطاقة المتجددة  40336  360
 ذمم أخرى  20772  -

 المجموع  21,,611  712,126
 
 
 أرصدة دائنة اخرى. 2

 يتألف هذا البند مما يلي:
1217  1212   

   دينار أردني  دينار أردني
 امانات الضابطة العدلية  370420  187

 امانات شيكات معلقة  00462  -
 امانات موظنين  00208  10871

 امانات تسييل كناالت  000028  030028
 ADSTMشركة   70463  70463
 المراكز الحدوديةأمانات أعمال صيانة   -  438

 أمانات وزارة المالية وضريبة الدخل  46  830607
 أمانات تطوير النظام الكهربائي  066  00666

 أمانات تدريب جقليمي ومحلي  070032  000067
 أمانات معتمد صرف  00120  80411

 أمانات تدريب وتحنيز ونقل تكنولوجيا  760362  -
 السنديانة للخدمات اللوجستيةأمانات مؤسسة أوراق   2  -

 المجموع  163,141  22,,,1
 
 
 
 فائض إعادة تقييم الموجودات الثابتة.  ,
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني
 أراضي  800280866  800280866
 اجهزة وادوات  0820410  0820410
 أثاث ومنروشات  060272  060272

 سيارات  0330666  0330666
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 مباني  1630066  1630066
 المجموع  17,132,,1  17,132,,1

 
 

 ايرادات مؤجلة عن منح أصول.  12
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني
 أجهزة ومعدات وحاسوب  0601860822  207070283
 سيارات  8700637  8700637
 كرفان  300666  300666
 أثاث ومنروشات  810363  810626

 المجموع  12,261,112  62,,,12,24
 مجمع جطناء جيرادات مؤجلة  (106300220)  (307600160)

 المجموع  6,216,137  ,1,342,44
 
 

 الفائض المتراكم.  11
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

1217  1212   
   أردنيدينار   دينار أردني
 فائض المدور   803240303  307400270
 فائض السنة  208770372  202370448

 تحويالت لوزارة المالية   (208380672)  (0003660666)
 المجموع  113,,3,41  1,324,313

 
 
 

 إيرادات رسوم الترخيص لقطاع الكهرباء. 11
 أ( يتألف هذا البند مما يلي:

1217  1212   
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   دينار أردني  أردنيدينار 
 ايرادات ترخيص شركة توليد الكهرباء المركزية  3310708  4010110

 ايردات ترخيص شركة الكهرباء الوطنية  002060372  002070784
 ايرادات ترخيص شركة توزيع الكهرباء  3020661  3860222
 ايردات ترخيص شركة السمرا لتوليد الكهرباء  0740700  7800110
 ايردات ترخيص شركة كهرباء محافظة اربد  3800701  3600047
 ايردات ترخيص شركة كهرباء شرق عمان  8320071  3100712
 القطرانة  Xenel-kepcoايردات ترخيص شركة   8720173  8720036
 ايردات ترخيص شركة الكهرباء األردنية  006070072  2810722

 آسياايرادات ترخيص شركة   820116  -
 ايرادات ترخيص شركة اي ايه اس  210770  -

 ايرادات بدل خدمات طلب الحصول على رخصة طاقة متجددة  8210200  0280123
 ايرادات بدل خدمات توليد طاقة كهربائية ذاتية  420217  180244
 ايرادات ابراء واعتماد عدادات قياس الطاقة الكهربائية  20030  00618
 ايرادات رخصة شركة البادية لتوليد الطاقة   00062  00682

 شركة رياح األردن للطاقة المتجددةايرادات رخصة   000827  000781
 ايرادات رخصة شركة شمسنا للطاقة  280  230

 شركة صن اديسونايرادات رخصة   80130  80116
 شركة سكاتك سوالرايرادات رخصة   00627  -
 أرض األمل لتوليد الطاقةايرادات رخصة   00024  -
 أنوار األرض لتوليد الطاقةايرادات رخصة   80142  -

 الشركة العربية األولى إلستثمارات الطاقة النظينةايرادات رخصة   00084  00324
 شركة الورد الجوري لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   00023  00202
 السالم لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة شركة زهرة   00072  00204
 شركة الزنبقة لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   00076  00784
 ايرادات شركة جوردن سوالر لتوليد الطاقة الشمسية  80823  30110
 شركة صقر معان لتوليد الطاقة الشمسيةايرادات رخصة   80080  30362

 لتوليد الطاقة الشمسية شركة شمس معانايرادات رخصة   070763  -
 المجموع  6,111,263  17,,6,474

 
 
 
 



 

102 

 ايرادات رسوم المصادر الطبيعية. 13
 يتألف هذا البند مما يلي:  

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني
 ايرادات ترخيص المناجم  800220681  808720130
 ايرادات ترخيص المقالع  8000680  8230636

 ايرادات المتابعة والتنتيش  300340000  402260427
 ايرادات رخص تنقيب عن المعادن  330866  30066

 المجموع  1,117,427  7,646,142
 
 
 
 

 ايرادات رسوم العمل اإلشعاعي والنووي. 14
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني
 ايرادات بوابات حدودية  808840802  000020284
 ايرادات الترخيص والتنتيش  4800040  8300182

 ايرادات رسوم فحص العينات  30728  10624
 المجموع  121,,1,14  1,261,631

 
 ايرادات النفط ومشتقاته. 16
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني

 ايرادات ترخيص وكاالت الغاز  110204  400214
 ايرادات ترخيص مستودعات الغاز  820210  800060

 ترخيص محطات المحروقات ايرادات  4210811  8310262
 جستيراد مواد بترولية ايرادات  330266  00066

 المجموع  16,,123  321,212
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 رواتب وأجور وملحقاتها. 11
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني

 رواتب الموظنين  2230028  2170302
 عالوات الموظنين  002440828  002020260
 مكافآت الموظنين  3220227  3220433
 مساهمة الهيئة في الضمان االجتماعي  3140222  3020222
 مساهمة الهيئة في صندوق االدخار  370670  320638

 المجموع  3,132,241  3,634,123
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 مصاريف إدارية وعمومية .17
 
 يتألف هذا البند مما يلي: 
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني

 بريد وهاتف وانترنت  860222  800626
 محروقات  280237  230302
 قرطاسية ومطبوعات  800242  020102
 كهرباء ومياه  0600102  220881
 نظافة  330001  330080
 صيانة  430201  720216
 مصاريف سنر في مهمات رسمية  400416  480323
 تدريب وبعثات علمية  20822  20742

 تأمين مركبات  820221  020170
 مواد وخامات  40276  20204
 مصاريف ضيافة ورش عمل  00322  00630
 مصاريف اعالنات  00070  10060
 مصاريف بنكية  00780  80020

 مصاريف مكافآت لغير الموظنين  020621  010221
 مصاريف اخرى  460388  310624
 ايجارات  800264  020103

 تقاعد وتعويضات  261  067
 المجموع  22,,424  621,117
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 النفقات الرأسمالية. 12
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

1217  1212   
   دينار أردني  دينار أردني

 المعدات واآلالت واألجهزة  330000  000843

 مواد ولوازم متنرقة  340238  820017

 مصاريف التدريب والتأهيل ودراسات أبحاث   420767  780206

 مصاريف جشتراكات وتأمينات  720040  100618

 مختلنةصيانة مباني ومرافق   730002  120727

 الدعم اإلداري لمشاريع الرقابة على قطاعات الهيئة  3620003  8230626

 محطة الرصد اإلشعاعي  326  00041

 رخص وبرامج أنظمة تشغيل  810276  730676

 ترويج وا عالن وتوعية ومطبعة  70013  -

 مصاريف عن تنظيم قطاع توزيع المشتقات الننطية  20306  -

 المجموع  21,,111  167,414
 
 
 
 

 إيرادات ) مصاريف ( سنوات سابقة. ,1
 يتألف هذا البند مما يلي:  
 

1217  1212   
   دينار اردني  دينار أردني

 رد جيرادات شركات كهرباء مقدرة عن السنة السابقة  (3100202)  (200206)

 المجموع  (361,212)  (12,,21)
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 كتاب المستشار القانوني. 12

 ( دينار أردني.000200731بلغ رصيد القضايا المرفوعة من الغير على الهيئة )      
   
 

 األدوات المالية. 11
 القيمة العادلة:-أ 
 جن القيمة الدفترية لألصول و االلتزامات المالية تساوي تقريبًا قيمتها العادلة. -
العادلة لهذه األدوات الحمالية، كما تعرض بحعض السياسات تشير االيضاحات المحرفقة بالقوائم المالية الى القيم  -

 ( الطرق المستخدمة في تقييم هذه االدوات.8المحاسبية في االيضاح )
 
 مخاطر السوق: -ب

 تعرف مخاطرة السوق بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التححححححححححدفقات النقدية المححححححححححستقبلية لألدوات المححححححححححالية بسبب
 رالسوق وتتضمن المخاطر التالية:التغيرات في أسعا

 مخاطرة العملة -
تعرف مخاطرة العملة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسححتقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات 

 في أسعار صرف العمالت األجنبية.
 
 مخاطرة السعر األخرىح 

ة  القيمة العادلة أو الححتدفقات النقدية المستقبلية لألداة الماليحححة نتيج تعرف مخاطرة السعر األخرى بأنها مخاطرة تقلب
التغيرات في أسعار السوق )غير تلك الناجمة عن مخاطحححححححرة سحححححححعر النائدة أو مخاطرة العملحححححححة(، سواء كحححححححان سبب  

ة دوات المالية المححححشابهالتغيرات عوامل خاصة باألداة المالية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كححححححححافة األ
 المتداولة في السوق.

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

نتيجة  ةتعرف مخاطرة سعر النائدة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفححححقات النححححقدية المستححححقبلية لألداة الماليحححححححح
 التغيرات في معدالت النائدة في السوق.

 
جن األدوات المالية الظاهرة في بيان المركز المالي خاضححححححححححعة لمخاطرة سححححححححححعر النائدة على موجوداتها والتي تحمل 

 فائدة والمتمثلة بالودائع لدى البنوك.
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 مخاطرة اإلئتمان -ج
أطراف األداة المححححالية في الوفححححاء بالتزاماته مسببًا بذلك  خسححححارة تعرف مخاطرة اإلئتمان بأنهححححا مخاطرة جخنححححاق أحححححد 

 مالية للطرف اآلخر.
 تحتنظ الهيئة بالنقد لدى مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب. -
 تحافظ الهيئة على رقابة جيدة على مستويات اإلئتمان الممنوحة للعمالء وعمليات التحصيل. -
 
 
 

 أرقام المقارنة.  11
 جعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية.تم      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


