
1 
  

 

  

 واملعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة

 التقرير السنوي 

 

2017 



2 
  

 الفهرس

 2............................................................................................................. الفهرس

 4....................................................................................................... اجلداول فهرس

 6............................................................................. والنووي اإلشعاعي العمل قطاع

 8......................................................................................................... التنظمي جمال

 16 ............................................... والنووي اإلشعاعي العمل قطاع  على والتفتيش الرقابة

 16 ........................................................ .…السلمية لالس تخدامات ال ردين النووي الربانمج تنفيذ عىل الرقابة.أ  

 21 ............................................................................................. ........النووي ال من .ب

 25 ................................................................................ اعيالإشع والرصد اخملربية الفحوصات. ج

 26 ................................................................................................. الإشعاعية الوقاية. د

 28 ...................................................................................... الكهربائية الطاقة قطاع

 29 ....................................................................................................... ميالتنظ جمال

 32 .......................................................... الكهربائية الطاقة قطاع  على والتفتيش الرقابة

 32 ................................................................................. …الكهرابء توزيع رشاكت عىل الرقابة .أ  

 33 .................................................................................. الوطنية الكهرابء رشكة عىل الرقابة. ب

 34 ........................................................................... الكهرابئية الطاقة توليد رشاكت عىل الرقابة  .ج

 36 ..................................................... ..(الكهرابئية للطاقة املرشوع غري الإس تجرار جمال يف) العدلية الضابطة .د

 39 ......................................................................................... الكهرابئية العدادات اعامتد. ه

 39 ..................................................................................... وامحلالت التفتيش ية اجلولت   .د

 41 ............................................... والعوائد الكهرباء شركات على المالية والرقابة التعرفة

 42 ............................................................................................. ……الكهرابئية التعرفة .أ  

 43 ........................................................ الوطنية الكهرابء ورشكة الكهرابء توزيع رشاكت عىل املالية الرقابة. ب

 44 ....................................................................................... المتجددة الطاقة قطاع

 45 ................................................................................ المتجددة الطاقة قطاع تنظيم



3 
  

 45 ....................................................................................................... التنظمي جمال

 47 ............................................................. المتجددة الطاقة قطاع على والتفتيش الرقابة

 50 ................................................................................................. التعدين قطاع

 51 ....................................................................................................... التنظمي جمال

 55 ....................................................................... التعدين قطاع على والتفتيش الرقابة

 60 ............................................................................ الزيتي والصخر البترول قطاع

 61 ..................................................................... الطبيعي والغاز ومشتقاته النفط قطاع

 62 ....................................................................................................... التنظمي جمال

 64 .............................................................. ومشتقاته النفط قطاع على والتفتيش الرقابة

 67 ................................................................................... أخرى تطويرية إنجازات

 68 .................................................................................... للقطاع الوطين املعلومات نظام: أ ولا 

 69 ............................................................................................. امجلهور خدمة مركز: اثنياا 

 74 .......................................................................................... والطوارئ املراقبة مركز: اثلثاا 

 74 ....................................................................................... التوعوية وامحلالت الإعالم: ابعار 

 75 ...................................................................... البرشية واملوارد املؤسيس والتطوير التخطيط: خامسا

 80 ............................................................................................. اجملمتعية املسؤولية: سابعاا 

 

  



4 
  

 فهرس اجلداول
 I .........................................................................................................................  االختصارات

 II ............................................................................ والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة موظفي أعداد

 11 .................................................................................. ويوالنو االشعاعي العمل قطاع إحصائيات

 11 .................................................................................... الطبي المجال في الممنوحة الرخص عدد

 12 ................................................................................ الصناعي المجال في الممنوحة الرخص عدد

 12 ........................................................................................................ الممنوحة التصاريح عدد

 13 ................................................................... والمصدرة المستوردة االشعاعية جهزةواأل المواد عدد

 14 ................................ والنووي االشعاعي العمل قطاع في المضبوطة والمخالفات التفتيشية الجوالت عدد

 14 ..........................................................................................................المفحوصة العينات عدد

 22 ..............................................................................................         النووي األمن

 24 ....................................................................................    المملكة في اإلشعاعي الرصد محطات 

 26 ...............................................................   اإلشعاعية الوقاية مجال في 2017 عام خالل اإلنجازات 

 41 .......................................................    2017 النهائي للمستهلك  الكهربائي التيار ايصال كلفة معدل 

 49 .......................... 2017 األول كانون نهاية حتى الشبكة على المربوطة العبور ألنظمة التراكمي المجموع

 52 ......... 2017 عام خالل المعدنية الخامات تصدير ورخص والتنقيب المقالع رخص وعدد التعدين حقوق عدد

 56 .................................................     2017 عام خالل التعدين قطاع على والرقابية التقتيشية الزبارات 

 57 ........................................................................................   ( طن)   المصدرة المعدنية الخامات 

 58 ......................................................................................       2017 لعام وانواعها المقالع عدد 

 62 ................................................................................................    تصاريح ورخص قطاع النفط

 

 
 
 
 

 
 
 
 



5 
  

 
 االفتتاحية 

يطيب لي في مستهل كلمتي أن أشيد باإلنجازات العديدة التي حققتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة 

، حيث يعرض التقرير السنوي الرابع للهيئة أهم التطورات واإلنجازات 2017والمعادن خالل عام 

والذي شهد  ،2017تي تنظمها الهيئة باإلضافة إلى البيانات المالية عن عام المتعلقة بالقطاعات ال

الكثير من المستجدات والتحديات؛ حيث أنيط لعمل الهيئة مهام تنظيمية ورقابية جديدة تتعلق بقطاع 

لسنة ( 8)الطاقة والمعادن رقم  المشتقات النفطية والغاز الطبيعي بعد صدور قانون هيئة تنظيم قطاع

(2017.) 

مع كل عام، تضع الهيئة أهدافاً طموحة سعياً للريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن  

وتعمل على تنفيذها لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية المبنية على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين 

لق من خالل خوالعاملين والمستثمرين في القطاعات ووضع تشريعات ناظمة وجاذبة لإلستثمار، 

 منظماتاصلت الهيئة التعاون مع الوالعمل بروح الفريق الواحد وتعزيز ثقافة التميز، ولقد و بيئة عمل داخلية تسودها روح القيادة والشفافية

 .ةوالهيئات الدولية واإلقليمية ومؤسسات المجتمع الوطني لإلستفادة من الخبرات ونقل التجارب لتطبيق أفضل الممارسات العالمي

يشهد قطاع الطاقة والمعادن الكثير من التحديات والظروف الصعبة التي أبرزت دور الهيئة بشكل ملحوظ في مجابهة هذه التحديات وتحقيق 

ة قالمبادرات واإلنجازات الهامة في القطاعات المختلفة، ففي قطاع العمل اإلشعاعي والنووي حققت الهيئة بحسب تقرير الوكالة الدولية للطا

اً بحصولها على عالمة كاملة في تقييم المراجعة الشاملة لقدرات الهيئة التنظيمية والرقابية على القطاع النووي والمصادر ميجازاً عالذرية إنال

كما أصدرت رخصة تشغيل للمفاعل النووي  الطبي والصناعي متفوقة على دول أخرى متقدمة بهذا المجال، ينالمشعة المستخدمة في المجال

دني للبحوث والتدريب، وفي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمنت الهيئة ديمومة إيصال التيار الكهربائي لكافة المواطنين وخاصة في األر

الظروف الطارئة، كما قامت بمنح رخصة لشركة الكهرباء الوطنية لممارسة نشاطات النقل والتزويد بالجملة وتشغيل نظام النقل الكهربائي، 

 تقليل الفاقد الكهربائي عملت الهيئة على إلزام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية بوضع خطط لتقليل الفاقد الكهربائي كماوسعياً ل

عام لقامت الهيئة بتكثيف دور وعمل الضابطة العدلية للحد من ظاهرة اإلستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية حيث إنخفض الفاقد الكهربائي 

 خصة لشركة العطاراتومنح ر، ماد الرخصة القياسية لحق التعدين، وفي قطاع التعدين قامت الهيئة بإعت(%2.9)بنسبة  2016عن عام  2017

في عام فوأما بالنسبة لقطاع النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية من خالل الحرق المباشر للصخر الزيتي،  للصخر الزيتي

معاملة، وعملت الهيئة أيضا على إعادة هندسة  1081تصريح وإنجاز  30رخصة و 58قرار تنظيمي و 12تشريعات و 6تم إصدار  2017

 .لتنفيذ برنامج الخدمات الحكومية اإللكترونيةتمهيداً اإلجراءات للخدمات المقدمة 

لهيئة على جهودهم ومساعيهم الدؤوبة نحو االرتقاء بقطاع الطاقة وفي الختام، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجميع كوادر ا

إن بيئة عملنا تغرس روح القيادة في العمل وتعزز أواصر الترابط ، و2017والمعادن والوقوف في وجه التحديات الكبيرة التي شهدها في عام 

باتهم على نحو باهر وبكفاءة تامة مؤكداً أن الهيئة ستواصل بين موظفينا وإنه لمن دواعي فخري أن أرى كافة الموظفين يؤدون مهامهم وواج

منظومة متكاملة لتطور القطاع وتحقيق رسالتها، والتأكد من إحترام  تكثيف جهودها ونشاطاتها لإلسهام  في مسيرة التقدم والبناء مرسخة بذلك

 .يادة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبدهللا الثاني بن الحسين المعظمسيادة القانون، سائلين هللا أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير البالد تحت ظل ق

 وهللا ولي التوفيق

 رئيس مجلس المفوضين                                                                                       

 الرئيس التنفيذي                                                                                                             

 المهندس فاروق الحياري                                                                                                           
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 المفوضين أعضاء مجلس
 
 

  التنفيذي الرئيس /المجلس رئيس  عطوفة المهندس فاروق الحياري

 نائب الرئيس الربضي   وجدان المهندسةعطوفة 

 عضو  واريــــــــــــــعطوفة الدكتور مجد اله

 عضو رورـــــــــــعطوفة األستاذ بشير الس
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 المصطلحات والتعريفات:

 

عملها وتطلق اشعاعات  االجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة في طبيعة األجهزة االشعاعية
 نتيجة تشغيلها

االشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأينًا للمادة عند تعرضها  األشعة المؤينة
 لها. 

اتخاذ الوسائل الالزمة لمنع وقوع الحوادث االشعاعية والنووية وتخفيف عواقب  األمان النووي
 حال وقوعها.  هذه الحوادث في

الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعالت نووية انشطارية او اندماجية او أي تفاعالت  ةالطاقة النووي
لية المختلفة كتوليد الكهرباء وتح لألغراضمنها طاقة تستخدم  نووية اخرى ينتج

 المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.
دون  المنظومة

 الحرجة:
تي تحتوي على مادة انشطارية بقصد منع ادامة تفاعل انشطاري المنظومة ال

 متسلسل محكوم عند مستوى قدرة منخفض. 
المواد التي تصدر طاقة اشعاعية على شكل جسيمات كهرومغناطيسية، وُمصنفة  :المشعةالمواد 

في القانون الوطني او بواسطة هيئة رقابية باعتبارها خاضعة للتحّكم الرقابي 
 طها االشعاعي.بسبب نشا

هي أشكال لعنصر ما، حيث تكون ذرّاته متساوية بعدد البروتونات ومختلفة عن  :المشعةالنظائر 
بعضها البعض بعدد النترونات الموجودة في نوياتها، وبالتالي مختلفة في كتلها 

 الذّرية.
 ستخدام مستقبليأي مواد مشعة ناتجة من ممارسات ال يتوقع ان يكون لها أي ا النفايات المشعة:

اشعاعيًا بمستوى اعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده  او أي مواد ملوثة
 الهيئة. 

 اتلإلشعاعاالجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض  الوقاية االشعاعية:
يل لالمشعة بما في ذلك استخدام االجهزة والمعدات المختلفة لتق المؤينة او المواد

 معقول دون حدود الجرعة المقررة.  االخطار االشعاعية والجرعات الى أدني حد
الوقود النووي 

 الجديد:
الوقود غير المشّعع والوقود الذي ُيصّنع من مواد قابلة لالنشطار مستعادة عن 

 طريق إعادة معالجة وقود سبق تشعيعه.
الوقود النووي 
 المستهلك:

ل ولم يعد صالحا لالستعمال في شكله الحالي بسبب وقود نووي ُأخرج من المفاع
 استنفاد المادة االنشطارية او تراكم المادة الُمفَسدة او حدوث تلف اشعاعي.

 المواد او االجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها االشعة المؤينة.  مصادر االشعة:
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النظام الكهربائي 
 الموحد:

لمربوطة على شبكة النقل الوطنية والتي تخضع جميع الوحدات التوليدية ا
 لمراقبة مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية.

النظام الكهربائي في 
 المملكة:

الى النظام الكهربائي الموحد الوحدات التوليدية المربوطة  باإلضافةيشمل 
 .على نظام التوزيع والتوليد الذاتي

ذات  محطات الطاقة
 الدورة المركبة:

 

 

 

هي محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم توربين غازي وتوربين 
بخاري، حيث يتم استخدام الغازات الساخنة التي تتولد في عوادم 

التوربينات الغازية لتوليد بخار من مراجل خاصة تستخدم في توليد الطاقة 
جة إلى وقود إضافي مما الكهربائية عن طريق توربين بخاري دون الحا
 يؤدي إلى تحسين كفاءة التوليد الكهربائي.

الفرق بين كمية الطاقة المصدرة من نظام المستخدم الى شبكة الموزع وكمية  نظام صافي القياس:
الطاقة الكهربائية التي يستجرها المستخدم من شبكة الموزع والمقاسة بوحدة 

 الكيلو واط ساعة.
الطبيعية الخام ذات القيمة االقتصادية باستثناء النفط والغاز  جميع المواد معادن:

الطبيعي والمواد الحجرية أو مشتقاتها المتعلقة في البناء أو رصف الطرق 
 ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام. 

الرمل الزجاجي 
 )رمال السيليكا(:

كا يصخور رملية ناصعة البياض نقية جدا تحتوي على نسبة عالية من السيل
وبها كمية قليلة جدا من الشوائب أهم استخداماته صناعة الزجاج 

 والصناعات واستخدامه كمادة مالئة.
عمليات التعدين أو 

 :مرافق التعدين
عمل ضروري الستخراج واستخالص المعادن الحجرية أو مشتقاتها أو أي 

السدود و  إجراء يتعلق بذلك وتشمل حفر وبناء األنفاق وأقنية المياه والخزانات
والمصارف والصهاريج وكذلك إنشاء الخطوط الحديدية ومد األنابيب وتركيب 
اآلالت وتشييد المباني سواء أكانت لعمليات استخراج أو لسكن المستخدمين. 

عدادها للتسويق.   وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها وا 
 مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة أو مشتقاتها.  مقلع:

 مكان تجري فيه أية عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام.  جم:من
 كريرت عمليات خالل من تشتق التي المخلوطة أو النقية العضوية المركبات :البترولية المشتقات

 .الخام الزيت
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 البترولي الغاز
 :المسال

 نبروباال مادتي من غالبا يتكون والذي الهيدروكربونية الغازات من مزيج
 يعيالطب الغاز تقطير من أو الخام الزيت تكرير من المشتقتين والبيوتان
 .الضغط تحت والمسال

 الزيت نم الجاهزة البترولية المشتقات لتصنيع التقنية العمليات من مجموعة :التكرير
 الخام أو من الزيوت غير المصنعة أو من الهيدرو كربونات المصنعة.

 وبيعها اوتوزيعه وتخزينها المسالت البترولية والغاز الطبيعي المشتقا نقل :التوزيع
 .المستهلك الى ايصالها بهدف ادارتها أو تشغيلها أو

 نم يستخرج غازي أو سائل وقود أي أو والميثان وااليثانول الحيوي الديزل :الحيوي الوقود
 .الفرعية الحيوية نواتجها من أو حية كائنات

 عية،الطبي المكامن من سائل بشكلالهيدروكربونات المنتجة  من لسائ مزيج :الخام الزيت
 من المنتج المزيج ذلك في بما الجوي، الضغط تحت سائلة حالة في وتبقى
 ألخرىا والهيدروكربونية اإلسفلتية المصادر ومن القار ورمال الزيتي الصخر
 .التقليدية غير

ية التي تكون في حالة غازية في من المركبات الهيدروكربون مجموعة :الطبيعي الغاز
الظروف الجوية االعتيادية ويمكن ان تتوافر من خالل انتاج الزيت الخام 

 الهيدروكربونية التجمعاتبشكل منفرد من  أووتسمى الغاز المصاحب 
 .الغازية

 الطبيبعي الغاز
 .هالغاز الطبيعي الذي تم تحويله الى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقل  :المسال

طبيعي في باطن االرض في  بشكل يوجدمن المواد الهيدروكربونية  خليط :البترول
حالة سائلة أو غازية بما في ذلك االسفلت المستخلص من المكامن واي 

 في االستخالص بطريقةرمال القار  أوزيوت منتجة من الصخر الزيتي 
 .المكامن

مشتقات البترولية والفحم الواجب االحتفاظ لكل من النفط الخام وال مخزون :التشغيلي المخزون
 .المرخصة الجهات لدىبه 
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 ويتم مراعاة الجوانب التالية قبل اصدارها: وهي الرخص التي تمنح للمنشأة لغايات ممارسة العمل اإلشعاعي الرخص المؤسسية: .1
 

التحقق من حجم العمل االشعاعي والتراكيب الجيولوجية للموقع والثروات هو إجازة الموقع الذي سيتم ممارسة العمل االشعاعي فيه ويتم ترخيص الموقع: 
 الى مخططات االراضي ومخططات الموقع ويصدر هذا النوع من الرخص لمرة واحدة فقط. باإلضافةالطبيعية عند االقتضاء 

 
عي ويطلب فيها المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة هو إجازة أي منشأة أو مرفق اشعاعي ينشأ أو يستأجر لممارسة العمل االشعاترخيص المنشأة: 

الى حجم النفايات المشعة المتوقعة وتركيبها الكيماوي وحالتها الفيزيائية وطرق التخلص منها  باإلضافةالمراد اقامتها واماكن المصادر المشعة وتخزينها 
 ويصدر هذا النوع من الرخص لمرة واحدة فقط.

 
هي إجازة حيازة أو تشغيل أي مرفق اشعاعي أو أي مصدر أشعة وتمنح لمدة سنتين بعد التحقق من رخصة المهن شعاعي: ترخيص ممارسة العمل اال

المرخصين ومؤهالتهم ونوع المصادر وأماكن تخزينها وبرنامج ضمان  باألشخاصأو شهادة تسجيل المؤسسة باإلضافة الى كافة المعلومات التي تتعلق 
اعية الذي سيتم اتباعه أثناء العمل واستيفاء كافة متطلبات الوقاية االشعاعية المنصوص عليها في التشريعات النافذة وتطبق هذه الجودة للممارسة االشع

 الشروط واالسس على المؤسسات سواء كانت طبية او علمية او صناعية. 
الزمة عد تعبئة نموذج معتمد من الهيئة واجراء الفحوصات الطبية الوهي الرخصة التي تمنح للعاملين االشعاعيين لمدة سنتين وتجدد بالرخص الشخصية:  .2

ية عالى صورة عن الشهادة العلمية واجتياز دورة تدريبية ال تقل مدتها عن ثالثين ساعة اضافًة الى اجتياز االمتحان الخاص بالوقاية االشعا باإلضافة
 وجيا النووية او االشعاعية وأطباء االختصاص.ويستثنى من االمتحان ذوو االختصاص في مجال العلوم والتكنول

 تصاريح مصادر األشعة: .3
وهييييييييييي التصيييييييييياريح التييييييييييي تهييييييييييدو الييييييييييى تن يييييييييييم حركيييييييييية دخييييييييييول وخييييييييييروج مصييييييييييادر االشييييييييييعة ونقييييييييييل المييييييييييواد المشييييييييييعة واالشييييييييييخاص القييييييييييائمين 

 على اجراء هذه الحركات وتشمل:
عييييييييييين الميييييييييييرخص ليييييييييييه ومعلوميييييييييييات  ويتضيييييييييييمن معلوميييييييييييات تامييييييييييية أسيييييييييييبوعويعطيييييييييييى لميييييييييييدة  تصـــــــــــريح اســـــــــــتيراد اجهـــــــــــزة اشـــــــــــعاعية .1

االجهيييييييييييزة الميييييييييييراد اسيييييييييييتيرادها مييييييييييين حيييييييييييين االسيييييييييييم والعيييييييييييدد واالرقيييييييييييام المتسلسيييييييييييلة وسييييييييييينة الصييييييييييينع والشيييييييييييركة المصييييييييييينعة وبليييييييييييد المنشيييييييييييأ 
 الى مركز الدخول الجمركي. باإلضافةواعلى نسب اشعاع يصدرها كل جهاز 

اليييييييييى بليييييييييد  باإلضيييييييييافةصيييييييييريح االسيييييييييتيراد ويتضيييييييييمن جمييييييييييع البيانيييييييييات اليييييييييواردة فيييييييييي ت تصـــــــــريح اعـــــــــادة تصـــــــــدير اجهـــــــــزة اشـــــــــعاعية .2
 المقصد )الوجهة( وتاريخ خروجها.

ـــــــــور اجهـــــــــزة اشـــــــــعاعية .3 ويتضيييييييييمن جمييييييييييع بيانيييييييييات تصيييييييييريح االسيييييييييتيراد ويضييييييييياو الييييييييييه بنيييييييييد بليييييييييد المقصيييييييييد )الوجهييييييييية(  تصـــــــــريح عب
 وبند غايات االستخدام.

لوميييييييييات عييييييييين الميييييييييواد ويتضيييييييييمن معلوميييييييييات تامييييييييية عييييييييين الميييييييييرخص ليييييييييه ومع أسيييييييييبوعيعطيييييييييى لميييييييييدة  تصـــــــــريح اســـــــــتيراد مـــــــــواد مشـــــــــعة .4
المشييييييييييييعة المييييييييييييراد اسييييييييييييتيرادها ميييييييييييين حييييييييييييين اسييييييييييييم الن ييييييييييييير المشييييييييييييع والنشيييييييييييياطية االشييييييييييييعاعية والحاليييييييييييية الفيزيائييييييييييييية والييييييييييييرقم المتسلسييييييييييييل 
والشيييييييييييييييركة الصيييييييييييييييانعة والكميييييييييييييييية ودلييييييييييييييييل النقيييييييييييييييل وفئييييييييييييييية تصييييييييييييييينيو الطيييييييييييييييرد والجهييييييييييييييية المسيييييييييييييييتخدمة ورقيييييييييييييييم ترخيصيييييييييييييييها المؤسسيييييييييييييييي 

 مادة المشعة واسم المعبر الحدودي.باإلضافة الى تفاصيل وسيلة النقل وتاريخ دخول ال
 يتضمن جميع البيانات الواردة في تصريح االستيراد ويضاو اليه بلد المقصد.تصريح عبور مواد مشعة  .5
يتضييييييييمن جميييييييييع البيانييييييييات الييييييييواردة فييييييييي تصييييييييريح االسييييييييتيراد ويضيييييييياو اليييييييييه بلييييييييد المقصييييييييد تصــــــــريح إعــــــــادة تصــــــــدير مــــــــواد مشــــــــعة  .6

 واسم المركز الجمركي للخروج.
ــــــــــواد مشــــــــــعةتصــــــــــريح ح .7 ــــــــــل( م ــــــــــة )نق ويتضييييييييييمن بيانييييييييييات طالييييييييييب التصييييييييييريح والجهيييييييييية المسييييييييييتفيدة وضييييييييييابط الوقاييييييييييية المرافييييييييييق  رك

الييييييييييى بيانييييييييييات المييييييييييواد المشييييييييييعة ميييييييييين حييييييييييين  باإلضييييييييييافةومعلومييييييييييات وسيييييييييييلة النقييييييييييل ومسييييييييييار حركتهييييييييييا ووسيييييييييييلة اتصييييييييييالهم مييييييييييع الهيئيييييييييية 
فة الييييييييييييى بيانييييييييييييات العيييييييييييياملين ومييييييييييييؤهالتهم اسييييييييييييماء الن ييييييييييييائر ونشيييييييييييياطها االشييييييييييييعاعي وحالتهييييييييييييا الفيزيائييييييييييييية وطبيعيييييييييييية اسييييييييييييتخدامها اضييييييييييييا

 وخبراتهم.
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 (1جدول رقم )
 :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 تكيلو فول

 كغ.م.ن نفط مكافئكيلو غرام 

 ط.م.ن نفط مكافئطن 

 كم كيلو متر

 كم.داره كيلو متر دارة

 م /ث متر/ ثانية

 MicroSv/h ساعة /مايكروسيفرت
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 :الرؤية

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

  :الرسالة
ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة، من خالل النهوض بمجال التنظيم 
والرقابة والمنافسة في قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية واألشعة المؤينة في المجاالت السلمية 

  لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين
 

  :م الجوهريةالقي
 .الشفافية، والنزاهة، والعدالة  -
  الحفاظ على التنافسية.  -
 العمل بروح الفريق الواحد.  -
 التحسين المستمر لألداء.  -
 تحفيز العطاء.  -
 مراقبة وضبط الجودة. -
 المسؤولية المجتمعية. -
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 (2جدول رقم )
 2017ادن حسب المؤهل العلمي والجنس خالل عام أعداد موظفي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمع

 
 المجموع االناث الذكور العلمي المؤهل

 10 1 9 دكتوراه

 46 12 34 ماجستير

 3 - 3 دبلوم عالي

 181 46 135 بكالوريوس

 77 9 68 دبلوم كليات المجتمع

 79 11 68 فما دون عامة ثانوية

  396 79 317 المجموع
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 قطاع الطاقة والمعادن نظيمت هيئة

 
 بهذه ولها واداري مالي ذات استقالل اعتبارية بشخصية تتمتع هيئة حكومية الطاقة والمعادن قطاع تن يم هيئة

 العقود، ابرام ذلك في ماب التصرفات القانونية بجميع والقيام اهدافها لتحقيق الالزمة المنقولة تملك االموال الصفة
 وتهدو الهيئة إلى، يرلدى الغالهيئة رئيس مجلس المفوضين/الرئيس التنفيذي  ويمثلالوزراء، وترتبط الهيئة برئيس 

التن يم والرقابة على قطاع الطاقة والمصادر الطبيعية والمعادن والعمل اإلشعاعي والنووي في المملكة بما في ذلك 
حيوي ونشاطات الغاز الطبيعي المسال والوقود الالبترول والمشتقات البترولية والصخر الزيتي والفحم والغاز الطبيعي و 

توليد ونقل وتوزيع وتزويد الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن النووي، وضمن 
 األطر التالية: 

لتحفيز اجميع التعليمات والقرارات النا مة للقطاع والتي يتم إقرارها من قبل مجلس المفوضين تراعي خطة  .1
 ( واالستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة واالستراتيجية المؤسسية للهيئة.2022-2018)االقتصادي 

إعطاء األولوية القصوى في اعمال الهيئة لألمان النووي )األمان النووي أوال( في كل ما يخص اعمال  .2
ة للطاقة الذرية طلبات الوكالة الدوليالتن يم والرقابة والتفتيش ورفع القدرات وذلك وفقا للقانون النافذ ولمت

 وتوصيات اللجنة االستشارية الدولية للبرنامج النووي االردني. 
توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة  جميع الرخص والتصاريح الصادرة عن الهيئة تضمن .3

 .عالية
لفرق الفنية المتخصصة العمل الميداني الرقابي اليومي على أداء المرخص والمصرح لهم من خالل ا .4

ولكافة القطاعات ومعالجة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمستثمرين وفقا للتشريعات النافذة والرقابة على 
 ساعة من خالل مركز المراقبة والطوارئ الموجود في الهيئة. 24القطاع بشكل عام وعلى مدار 

الكهربائية واالعتداء على مكونات الن ام رفع وتيرة التصدي ل اهرة االستجرار غير المشروع للطاقة  .5
 غير الفني.الفني و تخفيض الفاقد الكهربائي وتنفيذ خطط لالكهربائي 

ال ترخيص ألي مقلع او تجديد حق تعدين ألي جهة ال تقوم بأعمال إعادة التأهيل وفقا لخطة إعادة  .6
 ضي بدون ترخيص.التأهيل المقرة والتصدي بشكل كبير ل اهرة التعدين الجائر لبعض االرا

ق مع وزارة وبالتنسيوضع خطة شاملة لتنفيذ التحول اإللكتروني لجميع عمليات ونشاطات وخدمات الهيئة  .7
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.

 .)مكتب خدمة الجمهور(تبسيط اإلجراءات وتقديم الخدمات من خالل النافذة الواحدة  .8
 

 :الطاقة والمعادن التشريعات التي تنظم عمل هيئة تنظيم قطاع
 ( لسنة 8قانون هيئة تن يم قطاع الطاقة والمعادن رقم )2017. 
 ( لسنة 64قانون الكهرباء العام رقم )وتعديالته. 2002 
 ( لسنة 13قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم )وتعديالته. 2012 
 ( لسنة 43قانون الوقاية االشعاعية واالمان واالمن النووي رقم )وتعديالته. 2007 
 ( لسنة 12قانون تن يم شؤون المصادر الطبيعية رقم )1968. 
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 المصادقة على اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن األضرار النووية قانون.   
 

 أهداف الهيئة:
 تهدو الهيئة إلى تحقيق ما يلي: 

أخرى  مستثمرين وأي جهاتتن يم القطاع على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم وال .1
 ذات عالقة.

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

 اءته.ز الجدوى االقتصادية له وتحسين كفيز في تعالحفا  على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم  .3
 .في القطاع مستقرة ودائمة وذات جودة عاليةو ة ضمان توفير خدمات آمن .4
فقًا و على حماية البيئة وصحة االنسان وممتلكاته العمل شروط ومتطلبات السالمة العامة و توفير  ضمان .5

 ألحكام التشريعات ذات العالقة بتن يم القطاع. 
 .ةسوية جيدوذات  توفير الخدمات المطلوبة من المرخص لهم إلى المستهلكين بصورة كافية ضمان .6

 
  مهام الهيئة:  
 تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصالحيات التالية: ي 

 العامل في القطاع.ة للشخص والرخص التصريحمنح  .1
 .طاعبتن يم الق ذات العالقة التشريعاتبتطبيق احكام  التحقق من التزام المصرح له والمرخص له .2
التشريعات ذات العالقة بتن يم القطاع  بأحكام اه لضمان تقيدهمالرقابة على المصرح له والمرخص ل .3

جهة  و أيأ، ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة ألي منهماالممنوحييية والتصريح والرخصة 
 اخرى.

لمتعلقة االمشاركة في وضع المواصفات القياسية او القواعد الفنية المتعلقة باألجهزة والمنشآت والمواد  .4
 بالقطاع بالتشاور مع الجهات المعنية إلصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات الالزمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت  .5
 وفقًا للتشريعات النافذة. هالقطاع ومرافق

 بناًء ن ام متكامل للمعلومات في مجال القطاع.  .6
 أي مهام أو صالحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة وفقًا ألحكام التشريعات ذات العالقة بتن يم القطاع.  .7
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 .عملها تحكم التي والتشريعات والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة تنظمها( يوضح القطاعات التي 1الشكل رقم )
 
 

 ( 1رقم ) الشكل
 عملها تحكم التي والتشريعات والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة تنظمها التي القطاعات

 

 
 

 
 
 
 
 

قطاع العمل 

اإلشعاعي 

والنووي

قطاع النفط 

والغاز 

الطبيعي

قطاع الطاقة 

املتجددة

قطاع املصادر 

الطبيعية

قطاع 

الكهرباء

 أوالً: القطاعات التي تنظمها الهيئة 
 

اإلشعاعية لوقاية قانون ا

النووي  واألمان واألمن

والتعليمات  واألنظمة
 الصادرة بموجبه

قانون الكهرباء العام 

واألنظمة والتعليمات 

 الصادرة بموجبه

قانون الطاقة املتجددة 

وترشيد الطاقة واألنظمة 

والتعليمات الصادرة 

 بموجبه

قانون املصادر الطبيعية 

واألنظمة والتعليمات 

 الصادرة بموجبه

 والرخص املوقعه االتفاقيات

 على واملعروض املمنوحه

 الطاقه لجنة في مجلس

 القطاع لهذا قانون  مشروع
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م يتكون من رئيس وأربعة أعضاء بمن فيه" المفوضين"مجلس مجلس يسمى  عليها واإلشراف الهيئة إدارة يتولى
ل ين خال مجلس المفوض عقدوقد نائب الرئيس يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس الوزراء، 

 ( أدناه. 3( والشكل )2، وكما هو موضح في الشكل )قراراً ( 1183) عنها صدر إجتماعا( 223) 2017عام 
 

 ( 2رقم ) الشكل
 2017-2013 لألعوام اإلداره ومجالس المفوضين مجلس جلسات عدد
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عدد جلسات مجلس مفوضين هيئة الكهرباء ومجلس ي ادارة هيئة العمل 

2013االشعاعي والنووي وسلطة املصادر الطبيعية  عام 

عدد جلسات مجلس مفوضين هيئة الكهرباء ومجلس ي ادارة هيئة العمل 

2014يسان ن-االشعاعي والنووي وسلطة املصادر الطبيعية للفتره كانون ثاني

-ه أيارعدد جلسات مجلس مفوض ي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن للفتر 

2014كانون األول 

2015عدد جلسات مجلس مفوض ي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن عام 

2016عدد جلسات مجلس مفوض ي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن عام 

2017عدد جلسات مجلس مفوض ي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن عام 

40

6

60

171

177

223

 شراف عليهاإلثانيا: إدارة الهيئة وا
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 ( 3رقم ) الشكل

 2017-2013 لألعوام اإلدارة ومجالس المفوضين مجلس قرارات عدد
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عدد قرارات مجلس 

اء مفوض ي هيئة الكهرب

ومجلس ي ادارة هيئة 

العمل االشعاعي 

والنووي وسلطة 

املصادر الطبيعية 

2013خالل العام 

عدد قرارات مجلس 

اء مفوض ي هيئة الكهرب

ومجلس ي ادارة هيئة 

العمل االشعاعي 

والنووي وسلطة 

املصادر الطبيعية 

-للفتره كانون ثاني

2014نيسان 

عدد قرارات مجلس 

مفوض ي هيئة تنظيم

 قطاع الطاقة واملعادن

ل كانون او -للفترة أيار

2014

عدد قرارات مجلس 

مفوض ي هيئة تنظيم

 قطاع الطاقة واملعادن

2015خالل عام 

عدد قرارات مجلس 

مفوض ي هيئة تنظيم

 قطاع الطاقة واملعادن

2016خالل عام  

عدد قرارات مجلس 

مفوض ي هيئة تنظيم

 قطاع الطاقة واملعادن

2017خالل عام  
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 قطاع العمل اإلشعاعي والنووي
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تتولى الهيئة تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية واألشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة اإلنسان 
روط توافر شوممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض لإلشعاعات المؤينة وفقًا للتشريعات النافذة والتأكد من 

 النووي.ومتطلبات السالمة العامة والوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن 

إنجازات كبيرة في مجال تطبيق أسس األمان واألمن النووي والوقاية اإلشعاعية الهيئة هذا العام وقد سجلت 
فترة ملكة خالل المللزيارة وذلك وفقا لتقرير أعده خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عمل  األمانومعايير 

 المجالين اإلشعاعي والنوويالرقابة والتنظيم على أحرزت الهيئة تقدما كبيرا في  إذ، (22/10/2017-14من )
جراها فريقهم لقدرات الهيئة وواجباتها تجاه الرقابة على المنشآت النووية في أ، جاء ذلك اثر مراجعة شاملة 
مشّعة المستخدمة في المجالين الطبي والصناعي، وتقييم المسؤوليات واإلجراءات المملكة والرقابة على المصادر ال

 Integrated( IRRS) والوثائق التنظيمية واإلطار الرقابي المتبع لدى الهيئة بهذا الشأن ضمن ما يعرف ب
Regulatory Review Service ة عالي.حيث خلص فريق المراجعة إلى أن األردن ممثاًل بالهيئة قد نجح بف

ن الهيئة نفذت بالكامل جميع التوصيات واالقتراحات المقدمة في عام   2014في متابعة نتائج البعثة السابقة. وا 
 وبذلت جهدًا كبيرا إلنجازها.

وتعمل الهيئة حاليا وفق )سياسة عامة لالمان خاصة باستخدامات الطاقة النووية والوقاية االشعاعية( تهدف 
ان النووي وضمان استمرارية جاهزية المملكة للتنظيم والرقابة على البرنامج النووي الى تحقيق متطلبات االم

 .السلمي

باجراءات إنشاء المركز الوطني لألمن النووي واالشعاعي لحماية وضبط استخدام المواد النووية كما تم البدء 
لسنة  43مان واألمن النووي رقم ، تنفيذًا ألحكام قانون الوقاية اإلشعاعية واألواالشعاعية ومكافحة تهريبها

الذي أوجب على الهيئة تنظيم االستخدام اآلمن للطاقة النووية ومراقبة امن وأمان المصادر المشّعة،  2007
في بناء منظومة أمن وطنية شاملة لتأمين المواد النووية واإلشعاعية حيث سيكون لهذا المركز أهمية خاصة 

 .امل مع ما يتم ضبطه منهاوحمايتها ومكافحة تهريبها والتع

ات وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمواد النووية يعلى توحيد المرجعالمركز  سيعملو 
في تشكيل فريق وطني متخصص بمكافحة أهمية  المركزسيكون لهذا كما .الوطنيواإلشعاعية على المستوى 

على تدريبه، وبناء القدرات الوطنية في مجال األمن النووي واإلشعاعي تهريب المواد النووية واإلشعاعية واإلشراف 
 .وبناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة للمواد النووية واإلشعاعية
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 ال التنظميجم

 ( والواثئق التنظميية)قوانني وأ نظمة وتعلاميت الترشيعات .1

 ووية" بالصيغة المعّدلة في تاريخ إصدار "تعليمات إجراءات منح تصريح الموقع لمحطات الطاقة الن
12/6/2017. 

 20/6/2017"تعليمات الهيكل التشغيلي لمشغلي محطات الطاقة النووية" بشكل مبدئي بتاريخ  إصدار. 
  إصدار "تعليمات الحدود المرجعية للنظائر المشّعة الموجودة في المواد الغذائية المستوردة للمملكة

 .20/6/2017األردنية الهاشمية" في تاريخ 
  تعليمات متطلبات ترخيص الممارسات اإلشعاعية في مراكز وأقسام وعيادات طب األسنان" “إصدار

 .29/6/2017بتاريخ 
  إصدار "تعليمات متطلبات ترخيص الممارسات اإلشعاعية في مراكز وعيادات الطب البيطري" بتاريخ

24/7/2017. 
 ة في مراكز وعيادات فحص هشاشة العظامإصدار "تعليمات متطلبات ترخيص الممارسات اإلشعاعي" 

 .24/7/2017 بتاريخ
  إصدار"تعليمات التواصل مع الجمهور في حاالت الحدث والحوادث والطوارئ اإلشعاعية والنووية" بتاريخ

25/7/2017. 
  إصدار "تعليمات متطلبات ترخيص ممارسة أجهزة تفتيش البضائع واألمتعة والمركبات باستخدام

 .13/9/2017ة" بتاريخ المصادر المشع
  إصدار "تعليمات متطلبات ترخيص ممارسة تفتيش البضائع واألمتعة والمركبات باستخدام األشعة

 .13/9/2017السينية" بتاريخ 
  صدار تقارير بها، إصدار تعليمات اإلبالغ عن األحداث غير االعتيادية في المفاعالت البحثية وا 

 .2/11/2017ها اعتبارًا من تاريخ وتعميمها على الجهات المعنية للعمل ب
 خطة االتصال والتفاعل مع الجمهور في حاالت الطوارئ اإلشعاعية والنووية " بتاريخ  صدارإ"

22/6/2017 ، 
  اعتماد أسس االنضمام إلى برنامج القائمة الذهبية الوطنية لقطاع االستيراد اعتبارًا من تاريخ

 ، وتعميمها على الجهات المعنية.2/11/2017
 25/7/2017آلية التعامل مع المواد الملوثة إشعاعيًا بتاريخ  صدارإ،  
  إصدار تعليمات أسس التأهب للطوارئ في المرافق النووية واإلشعاعية والعمل بما جاء فيها اعتبارًا

 .25/7/2017من تاريخ 
 ارًا من تاريخ الدليل المعّدل لدليل االستجابة للطوارئ اإلشعاعية والنووية والعمل به اعتب صدارإ

25/7/2017. 
 االستراتيجية الوطنية الستعادة السيطرة على المصادر اليتيمة بالصيغة النهائية بتاريخ  صدارإ

12/10/2017. 
 17/10/2017 للبحوث والتدريب بتاريخ المفاعل النووي األردنيخطة الطوارئ الخاصة ب اعتماد. 
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  ردني للبحوث والتدريب. اعتماد الخطة األمنية الخاصة بالمفاعل النووي األ 
  إعداد المسودة األولية لنظام إدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وتفكيك المنشآت والمرافق

وذلك من أجل مراجعتها مستقبال من قبل الخبراء المختصين والمعنيين في هذا المجال  النووية،
 واعتمادها بصورتها النهائية.

 

 

 التنظميية توالقرارا التفسريات .2

  2008-1ال قياسيةاعتماد المواصفة بإصدار قرار تنظيمي ASME-NQA- كمرجعية لبرنامج ضمان
 .الجودة الخاص بطلب اشعار الموقع لمحطة الطاقة النووية األردنية

 اعتماد مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم البنية التحتية واإلطار الرقابي والتشريعي    
(ISSAS)   ةألسلحة النوويامعاهدة حظر انتشار في إطار لتطبيق الضمانات النووية. 

  طلب االشعار الخاص بتصريح موقع محطة الطاقة النووية قبول إصدار قرار تنظيمي بالموافقة على
لموقع األنسب إلنشاء أول عمرة ااعتماد موقع شركة الكهرباء النووية األردنية، و  لمقدم منوااألردنية 
 31/7/2017بتاريخ اقة نووية محطة ط

 عة الجهة جإصدار قرار تنظيمي باعتماد شروط ومعايير استبعاد الموقع بعد أن تم تعديلها في ضوء مرا
 .االستشارية اإلسبانية

 هيئة الطاقة الذرية األردنية تمديد لمدة التصريح للمرحلة الحارة من اإلدخال في  الموافقة على منح
وللمرة الثانية بتاريخ ، 26/2/2017بتاريخ للمرة األولى  للبحوث والتدريب الخدمة للمفاعل األردني

والزامها بجميع الشروط والمتطلبات المضمنة في التشريعات النافذة والوثائق المقّدمة  2/8/2017
 .ضمن طلب التصريح وكتب التعهدات والشروط المرفقة بالتصريح
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 التصارحي والرخص .3

 عيةالوقاية الإشعا .أ  

تتولى الهيئة في مجال تنظيم العمل اإلشعاعي منح التصاريح والرخص للعاملين في القطاع 
تصريحا لغايات ( 425) حيث قامت الهيئة بمنح الرخص،والتحقق من التزامهم بشروط وأحكام هذه 

عادة تصدير  وعبورونقل  استيراد صدار ومواد مشعةأجهزة إشعاعية وا   ،صة مؤسسيةرخ( 900) وا 
ص   أدناه:( 6كما يظهر في الشكل رقم ) شخصية،رخصة ( 1573) داروا 

 

  (4الشكل رقم ) 

 2017 عامخالل عدد الرخص والتصاريح التي تم منحها في قطاع العمل اإلشعاعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  ***أجهزة إشعاعية ومواد مشعة
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( 3جدول رقم )   

 عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل االشعاعي

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 1573 1324 1183 1095 511 عدد الرخص
 

(4جدول رقم )    

 عدد الرخص الممنوحة في المجال الطبي

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 675 690 563 395 203 عدد الرخص

(5جدول رقم )  

 عدد الرخص الممنوحة في المجال الصناعي

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 225 152 136 86 148 عدد الرخص
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( 6جدول رقم )   

 عدد التصاريح الممنوحة

 2017 2016 2015 2014 2013 عدد التصاريح الممنوحة لـ :

 240 242 266 266 277 استيراد المواد المشعة

 5 5 13 19 9 إعادة تصدير المواد المشعة

 1 1 24 39 74 عبور المواد المشعة

 159 184 172 138 120 استيراد األجهزة اإلشعاعية

 10 1 3 5 4 إعادة تصدير األجهزة اإلشعاعية

 10 14 7 4 0 عبوراألجهزة اإلشعاعية

 425 447 485 471 484 المجموع
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( 7جدول رقم )   

 عدد المواد واألجهزة االشعاعية المستوردة والمصدرة

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 381 401 406 329 277 عدد األجهزة اإلشعاعية المستوردة

 1191 1276 3,374 2,922 3,220 عدد المواد المشعة المستوردة  *

 10 1 6 6 8 عدد األجهزة اإلشعاعية المعاد تصديرها

 11 20 21 33 67 عدد المواد المشعة المعاد تصديرها

 10 14 11 8 0 عدد األجهزة اإلشعاعية المنقولة بالعبور

ولة بالعبورعدد المواد  المشعة المنق  4,693 2,299 994 2 4 

في المجال الطبي وهي مواد آمنة % 80تستخدم بنسبة   
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( 8جدول رقم )   

 عدد الجوالت التفتيشية والمخالفات المضبوطة في قطاع العمل االشعاعي والنووي

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 425 555 229 150 100 عدد الجوالت التفتيشية

دد المخالفات المضبوطةع  11 14 43 118 237 

 ( 9جدول رقم ) 

 عدد العينات المفحوصة

 2017 2016 2015 2014 2013 السنة

 عدد العينات
 المفحوصة

523 450 1013 260 3649 
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 املشعة للنفاايت املركزي املس تودع  .ب

تخزين المؤقت للنفايات المشعة التابع لهيئة تجديد رخصة ممارسة العمل اإلشعاعي للمستودع المركزي لل
 .18/6/2017الطاقة الذرية األردنية لمّدة سنتين اعتبارا من تاريخ 

 

 السلمية لالس تخدامات ال ردين النووي الربانمج ج.

دارة وتشغيل لتملك رخصة األردنية الذرية الطاقة هيئة منح  وثللبح األردني النووي المفاعل وصيانة وا 
 المطلوبة واإلجراءات الوثائق جميع مراجعة بعد سنوات عشر ولمّدة 12/11/2017بتاريخ  والتدريب
 لنوويا لألمان الكوري المعهد مع بالتعاون وذلك ،الهيئة في المتخصصة الفنية الكوادر قبل من وفحصها
 جميع يفاءاست نم الهيئة تحققت ان وبعد الغاية لهذه الهيئة مع المتعاقدة األمريكية االستشارية والشركة

 ماتوالتعلي األنظمة وجميع النووي واألمن واألمان اإلشعاعية الوقاية قانون أحكام وفق الرقابية المتطلبات
نما الرخصةولن يقتصر دور الهيئة على منح  .بموجبه الصادرة  راحلم جميع على لإلشراف سيتواصل وا 
 .فترضالم عمره انتهاء عند المفاعل تفكيك وحتى المشروع تشغيل
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 والنووي اإلشعاعي العمل قطاع على والتفتيش الرقابة

 لرقابة عىل تنفيذ الربانمج النووي ال ردين لالس تخدامات السلمية ا .أ  

 وقد كانت إنجازات الهيئة في مجال الرقابة على تنفيذ البرنامج النووي األردني وحسب المنشأة النووية كاآلتي:

 ي للبحوث والتدريب األردنالنووي ملفاعل ا

 والتقييم:املراجعة 

اإلضافة ب السابقة، المراجعة مراحل األردني فيمتطلبات رخصة تشغيل المفاعل النووي  لجميع النهائية المراجعة
 اعداد تقرير تقييم األمانو  .ذات العالقة والتقارير الفنية (SER)األمان تقييم لتقرير النهائية المراجعةإلى 

النووي األردني للبحوث والتدريب ومراجعة إجراءات اختبارات أداء المفاعل النووي للمفاعل  (SER)النهائي
 .األردني للبحوث والتدريب ودراسة وتحليل تجارب أعمال إعادة تجارب اإلدخال في الخدمة للمرحلة الحارة

ل اللجنة الوطنية لألمن األردني للبحوث والتدريب من خال النووي خطة األمن النووي الخاصة بالمفاعل  اعتماد
 .النووي والتي تتضمن أنظمة الحماية المادية، وأمن المعلومات وموثوقية العاملين في المفاعل

 والتدريب.اعتماد برنامج الوقاية اإلشعاعية في المفاعل النووي األردني للبحوث 

 .والتدريب للبحوث األردنيالنووي  للمفاعل الحريق مكافحة خطة اعتماد

 التدريبو  للبحوث األردنيالنووي  المفاعل منطقة حول العينات وتحليل اخذ بنتائج محدث بتقرير الهيئة تزويد
 .العينات وتحليل جمع عملية على شرافلإل الهيئة وبحضور الساخنة الخدمة في االدخال مرحلة خالل وذلك

كول والبروتو  الشاملة النووية لضماناتا باتفاقية الخاصة الذرية للطاقة الدولية الوكالة تقارير وارسال اعداد
 .والتدريب للبحوث األردني النووي فاعلاإلضافي الخاصة بالم
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 والتفتيش:الرقابة 

ن للبحوث والتدريب من خالل المفتشي المفاعل النووي األردنيعمال التفتيش اليومية وسير األعمال في أمتابعة 
 (man.hour 3080وبواقع ) المقيمين في موقع المفاعل

 الساخنة المعادة. أعمال إعادة تجارب اإلدخال في الخدمة الهيئة علىمفتشي من فريق  إشراف

 الخاص عاعياالش البيئي الرصد برنامج ضمن وذلك المحيط الهواء عينات جمع طريقة على تفتيشية بجولة القيام
 .البحثي المفاعل بموقع

ب مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الضمانات للبحوث والتدري المفاعل النووي األردنيزيارة 
 يلي:وذلك للعمل على ما النووية 

 لتطبيق( ISSASالذرية )ضمن مهمة الوكالة الدولية للطاقة  والتشريعي الرقابي واإلطار التحتية البنيةتقييم 
 . النووية لألسلحة االنتشار حضر بمعاهدة المتعلقة النووية الضمانات

لى التحقق من معلومات إ( وقلب المفاعل باإلضافة PIVلتحقق من الوقود النووي داخل مستودع التخزين )ا
 (.DIVالتصميم للمفاعل )

المنطقة المحيطة بموقع المفاعل النووي األردني للبحوث  بيئي فيمحطات رصد إشعاعي  3متابعة تركيب 
 والتدريب في محافظة إربد .

 

 التابعة للمفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب (RTF) ةاملشع نشأة معالجة النفاياتم

 والتقييم:املراجعة 

 المشعة النفايات معالجة لوحدة التشغيل برخصة المتعلقة الوثائق مراجعة وتقييم (RTF) نتائج: مثل 
 التشغيل واجراءات تعليماتو  (Commissioning Test Results) الخدمة في االدخال فحوصات

 المتوقعة الخطةومناقشة  (Operating instructions and procedures) والمعدات مةلألنظ
 المنشأة. في العاملين وتأهيل لتدريب
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 النهائي األمان تقرير من األولية المراجعة بمرحلة الخاصة االجابات مراجعة وتقييم (FSAR RAI's 
Answers ) عم األسئلة هذه ارسال الى ضافةباإل األردنية، الذرية الطاقة هيئة من رسمي بشكل 

 اإلجابات. على الفنية مالحظاته وابداء مراجعتها أجلمن  (KINS) الكوري المستشار الى اإلجابات
 في خبراءال تقييم ومراجعه المشعة، النفايات معالجة لمنشأة التدريع حسابات تقرير مراجعة وتقييم 

 يرتقر  تعديل أجل من الذرية الطاقة لهيئة الهوارس نهائي تقرير اعداد أجل من األوروبي المشروع
 .النواقص واستكمال التدريع حسابات

 حيث .النووي األردني للبحوث والتدريب للمفاعل المشعة النفايات إدارة برنامج تقرير مسودة مراجعة 
  الهيئة.الدولية المعتمدة من  والمتطلبات المعايير على بناء المراجعة تتم

 المشعة النفايات معالجة منشأة في العاملين وتدريب تأهيل ببرنامج متعلقةال الوثائق مراجعة. 
 النفايات معالجة منظومة في العاملة والمعدات لألنظمة الخدمة في االدخال فحوصات نتائج مراجعة 

 اييرمع من والتحقق األنظمة لعمل المعتمدة التشغيل إجراءات ذلك في بما والصلبة، السائلة المشعة
 . والفحص للتشغيل القبول

 

 والتفتيش:الرقابة 

  معالجة النفايات المشعة التابعة للمفاعل منشأةعلى أعمال البناء في دورية تفتيشية  راتزياعدة عمل 
 النهائية.بمراحلها والميكانيكية لالطالع على األعمال المدنية ، األردني للبحوث والتدريب

 لموقع عملية زيارة خالل من وذلك األوروبي االتحاد خبراء مهمة من األول األسبوع في المشاركة 
 .األردني البحثي المفاعل حرم في المشعة النفايات معالجة منشأة

 فاياتالن معالجة منشأة في العاملين وتدريب تأهيل من التحقق عملية ضمن تفتيشية زيارة اجراء 
 وتدريبهم العاملين اختيارب الخاصة المعتمدة الجودة نماذج تطبيق من التأكد تم حيث المشعة،
 وتأهيلهم.

 

  (JSA)والتكنولوجيا العلوم جامعة في الحرجة دون  املنظومة

 والتفتيش الرقابة: 
 الشاملة النووية الضمانات باتفاقية الخاصة الذرية للطاقة الدولية الوكالة تقارير وارسال اعداد 

( JSA) الحرجة دون المنظومة زيارة دبع وذلك والتكنولوجيا العلوم جامعة في الحرجة دون للمنظومة
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 مألحكا طبيقات المادي الجرد من للتحقق الذرية للطاقة الدولية الوكالة في الضمانات مفتشي مع
 .الشاملة النووية الضمانات اتفاقية

 

 املستودع املركزي للنفايات املشعة

 والتقييم:املراجعة 

المركزي للنفايات المشعة مع عمل تقرير نهائي خاص ترخيص المستودع بتجديد استكمال المتطلبات الخاصة 
بتجديد الترخيص ومتطلبات الوقاية االشعاعية وسالمة العاملين في المستودع وعمل زيارات تفتيشية على 

من  اإلجراءات التصحيحية المتخذة تطبيق متابعة، و قق من االلتزام بمتطلبات الترخيصمستودع النفايات للتح
 الهيئة.لذرية بناء على المالحظات المرسلة من قبل قبل هيئة الطاقة ا

 

 والتفتيش:الرقابة 

  ف حسي . وعمل كشالهيئة تفتيشية على مستودع النفايات المركزي من قبل مفتشي عدة زياراتإجراء
 لمرافق المستودع واألنظمة التابعة له.

  المشعة للنفايات المركزي تودعالمس لموقعمفتشي الضمانات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرافقة 
 .الشاملة النووية الضمانات اتفاقية ألحكام المادي تطبيقا الجرد من للتحقق
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 في منطقة عمره حطة الطاقة النوويةاملوقع املقترح مل

 والتقييم:املراجعة 

 لمقدمةا الموقع ارواختي مسح تقارير مراجعة ألعمال االسبانية االستشارية الجهة اعمال تقييم متابعة 
 .األردنية النووية الكهرباء شركة من

 األثر يمتقي دراسات بمراجعة الخاصة جردانة أرابتك/الفنلندية االستشارية الجهة لاأعم تقييم متابعة 
 النووية. الطاقة محطة لموقع البيئي

 ة فيما يتعلق بأمانمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذريبناء على  إعداد نماذج التقييم والمراجعة 
عداد خطة  المفاعالت، باء شركة الكهر  تفتيش على اعمال تقييم الخنادق في الموقع بالتعاون معللوا 

 .النووية االردنية
 لشركة استالم ردود او  األردنية النووية الكهرباء شركة من المرسل الموقع مالئمة تقرير وتقييم مراجعة

 الصدوع.ة بتقدير عمر على طلبات المعلومات اإلضافية الخاص

 

 والتفتيش: الرقابة

 ارمستش وبوجود عمرة قصر/الموقر من بالقرب ةاألردني ةالنووي محطة الطاقة لموقع ميدانية زيارة 
 ركيبةت على لالطالع وذلك األردني، النووي للمفاعل الموقع ترخيص وثائق لمراجعة اإلسباني الهيئة

 األرصاد رجب على استطالعية زيارة تنفيذ. و أخرى وأمور للمنطقة الزلزالية والحركة الجيولوجية الطبقات
 األثر متقيي وثائق بمراجعة الخاص الهيئة مستشار مع النووية الطاقة محطة منطقة محيط في الجوية
 .األردنية النووية الكهرباء شركة من المقدمة البيئي

 النووية. التفتيش على اعمال الخنادق الخاصة بتقييم موقع محطة الطاقة 
 المحيطة بموقع محطة الطاقة النووية. المحتملة الصدوع على جولة القيام ب 
 االردنيةفيالجودة المطبق في شركة الكهرباء النووية األردنية  ضبط نظام على تفتيشية مهمة تنفيذ 

 في الشركة االستشارية المطبق الجودة ضبط نظام على تفتيشيةال مهمةوال عمان، في الشركة مقر
 .بلغاريا/ صوفيامقر الشركة ب في االردنية األردنية النووية الكهرباء شركةل )وارلي يارسون(

  اعداد وارسال تقرير تفتيش ضبط الجودة على شركة الكهرباء النووية األردنية تمهيدا التخاذ االجراء
 .ةالمحطموقع واعداد وارسال تقرير التفتيش على أعمال الخنادق الخاصة ب الشركة،الالزم من قبل 
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 SESAME السنكروترون

  والتقييم:املراجعة 

 حزم حقن من الثالثة للمرحلة السنكروترون لمشروع الخدمة في االدخال وثائق مراجعة اعمال متابعة
 (.التخزين حلقة) الثالث المسارع الى الثاني الناقل الخط من االلكترونات

 

  والتفتيش:الرقابة 

م لمرحلة الثالثة حيث تم حقن حز وذلك لمتابعة أعمال ا شية لمركز السنكروترونتفتيات زيار القيام بعدة 
 ذلك.ب التقارير الخاصةااللكترونات من الخط الناقل الثاني الى المسارع الثالث )حلقة التخزين( واعداد 

 

 ال من النووي .ب

ديد من الزيارات الميدانية بإجراء الع 2017قامت الهيئة خالل عام  لدور الهيئة في أعمال الرقابة تعزيزاً 
التي  ركباتمالمراكز الحدودية للتأكد من آليات العمل في الرقابة على ال إلىوالجوالت التفتيشية التفقدية 

وجد يا حدودي أحد عشر منفذاوالبالغة تدخل إلى المملكة من خالل المعابر الحدودية المنتشرة في المملكة 
كد األردني للبحوث والتدريب للتأالنووي مت بتنفيذ زيارات للمفاعل كما وقا ،بوابة كشف إشعاعي 53 فيها

 معتمدة حسب متطلبات الهيئة.من االلتزام بمعايير األمن النووي ووجود خطة طوارىء 
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 (5الشكل رقم )

 المراكز الحدودية في المملكةالبوابات في  توزيع

 

 

 يلي:ما  نووياألمن الئة في مجال يوقد كانت أبرز إنجازات اله
  عم منبداليدوية المحمولة معدات الكشف اإلشعاعي جهزة و أتجهيز مختبر إلكترونيات متقدم لصيانة 

 .وزارة الطاقة األمريكية
  جسر الملك حسين،  مركز حدودمنها في  3أجهزة مراقبة إشعاعية حدودية ثابتة جديدة،  4إضافة

 المركزين مع كالربط وتم  ،وزارة الخارجية الكنديةمن  وذلك بدعم، في مطار الشحن ماركا وجهاز واحد
 .مركز االتصال الوطني في الهيئةمن خالل  الرئيسي ةالهيئ مبنى

 كون أكثر كفاءة وبكلفة مالية أقلاعتماد آلية جديدة لتركيب أجهزة المراقبة اإلشعاعية الحدودية لت. 
 لىمن  وخارجة داخلة مركبة 1,940,871 ل إشعاعية فحوصات إجراء  خلوها من للتأكد المملكة وا 

 مشعة أو مواد ملوثة باإلشعاع. مصادر مواد نووية أو أية من
 الحاويات اءمين عبر المملكة الى اوردت به المسموح الحد تفوق بنسب شعاعيا،تين إملوث تينشحن ضبط
األولى حيث كانت  ،15/11/2017وتاريخ  20/4/2017بتاريخ  المنشأ بلد الى امواعادته العقبة في

 مستعملة.محملة باألخشاب والثانية محملة بقطع غيار سيارات 

8

6

21

4

4

4

4
1

0 0
1

مركز حدود العمري

مركز حدود الكرامه

مركز حدود العقبة

مركز حدود المدوره

مركز حدود جسر الملك حسين

مركز حدود جسر الشيخ حسين

مركز حدود جابر

الحرة السورية المشتركة

جمرك عمان

مطار الملكة علياء الدولي للشحن 

مطار ماركا الشحن
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تاريخ ب حماية المعابر الحدودية ضمن صك التعاون التنفيذي مع الحكومة الكنديةاتفاقية ملحق  توقيع
 والتي تهدف إلى رفع جاهزية المملكة بتعزيز منظومة األمن النووي. ،25/7/2017

 مع دائرة الواحدة بالتعاونمة ومركز حدود العمري ضمن مشروع النافذة انضمام كل من مركز حدود الكرا
 المنافذ.في تلك  المعمول به في الهيئةتفعيل نظام االنتقائية و  األردنيةالجمارك 

 ( أدناه:3كانت إنجازات الهيئة في مجال األمن النووي في المنافذ الحدودية كما في الجدول رقم )
 

 (10) رقم الجدول

 لمجموعا البند
 2 عدد الشحنات التي تم إعادتها إلى بلد المنشأ

عدد الفحوصات اإلشعاعية من خالل المنافذ الحدودية باستخدام األجهزة الثابتة  
 1,940,871 )عدد االشغاالت (

 45302 عدد اإلنذارات من خالل المنافذ الحدودية
ة ا في المنافذ الحدوديعدد الفحوصات اإلشعاعية الثانوية  والعينات التي تم فحصه

 5480 باستخدام األجهزة المحمولة

عدد المعامالت التي تم إنجازها في المنافذ الحدودية )النافذة الواحدةعلى نظام 
 28,187 االسيكودا(
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 (6) رقم الشكل
 المملكةتوزيع المحطات الرقابية في 

 

 

 (7)رقم الشكل 
  2017 عامخالل المسرب  نوع المنجزة على نظام األسيكودا حسب الجمركيةتفصيل المعامالت 

 

مركز جمرك 
عمان

مطار الملكة 
علياء 
للشحن

مركز حدود 
المدورة

جسر الملك 
حسين

مركز ميناء 
العقبة

مركز حدود 
العمري

مركز حدود 
الكرامة 

5386

4740

0 85

4190

194
0

783

11259

4
14

1503

41
1

المسرب االحمر المسرب االصفر

 محطات إنذار مبكر

 محطات رصد إشعاعي مركزي

 محطات مراقبة إشعاعية حدودية
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 والرصد الإشعاعي  اخملربية الفحوصات. ج

مراقبة البيئة اإلشعاعية األردنية من خالل برامج المسح اإلشعاعي البيئي الدوري على بتقوم الهيئة 
 المنتشرة في مختلفو  رةالمتطو  مختلف العناصر البيئية ومن خالل محطات الرصد اإلشعاعي البيئي

خالل عام تم إضافتها محطات رصد إشعاعي  5 منها  محطة، 19المملكة والبالغ عددها أنحاء 
 المحافظات.أدناه توزيعها حسب  (4رقم ) كما يوضح الجدول، و 2017

 (11قم )ر  الجدول
 محطات الرصد اإلشعاعي في المملكة

 لالتشغي ءتاريخ بد عدد املحطات املكان املحافظة

 14/1/2017 1 مبنى ادارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن العاصمة

 الطفيلة
 قاعدة سالح الجو القادسية / الطفيلة

 مديرية الدفاع المدني منطقة العيص / الطفيلة
 محطة ايبرالين مركزية 

1 
1 
1 

10/4/2017 
5/12/2016 

2001 
 27/11/2016 1 مركز دفاع مدني الطيبة الكرك
 29/11/2016 1 كز دفاع مدني البتراءمر  معان
 1/11/2016 1 مديرية الدفاع المدني العقبة العقبة
 25/10/2016 1 مركز دفاع مدني بيرين الزرقاء
 23/10/2016 1 مديرية الدفاع المدني السلط البلقاء
 26/10/2016 1 مديرية الدفاع المدني مادبا مادبا

 اربد
 مديرية الدفاع المدني اربد

 للبحوث والتدريب المفاعل النووي األردني عموق
 مركز دفاع مدني صمد

1 
1 
1 

13/11/2016 
2/2/2017 
7/2/2017 

 المفرق
 مديرية الدفاع المدني المفرق

 مركز دفاع مدني حوشا
 محطة ايبرالين الكرامة ) الحدود االردنية العراقية(

1 
1 
1 

7/11/2016 
2/2/2017 

2002 

 جرش
 مركز دفاع مدني سوف

 حطة ايبرالين قفقفام
1 
1 

24/10/2016 
2001 

 24/10/2016 1 مركز دفاع مدني صخرة عجلون
 

  راكز الحدودية مبفحص مجموعة من العينات الواردة إليها من ال 2017عام خالل قامت الهيئة
( عينة مسح إشعاعي و 866تجارية و ) ة( عين65والمؤسسات العامة والخاصة حيث تم فحص )

و  اإلشعاع،( شهادة خلو من 8كما تم إصدار ) الهيئة،( عينة من 2ر وفواكه و )خضا عينة (76)
 نقطة مسح إشعاعي مقاسة. (3649) المياه،لسلطة  ( عينة21) جودة،ضبط  ة( عين19)

 2017عام بشكل ربعي ل صدار تقرير المسح االشعاعي للتربةإ. 
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 (8الشكل رقم )

 2017 عامخالل هيئة عدد العينات التي تم فحصها في مختبرات ال

 

 

 الوقاية الإشعاعية د. 

اية والوق  األمانومتطلبات تقوم الهيئة بمتابعة الجانب الرقابي اإلشعاعي من خالل التأكد من توافر شروط 
اإلشعاعية وأمن المصادر المشعة والفضالت المشعة ونقل المواد المشعة وحماية البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته 

لتلوث والتعرض لألشعة المؤينة ومراقبة التزام المرخص لهم في القطاعين العام والخاص بشروط من أخطار ا
خطط األمن اإلشعاعي لبعض الترخيص والوقاية اإلشعاعية ، والتأكد من توفر خطط طوارئ إشعاعية مؤسسية و 

والمصرح لهم بالتقيد  ، كما تعمل على اتخاذ اإلجراءات المناسبة حسب األصول إللزام المرخص لهمالحاالت
تستند في تسيير أعمالها بهذا الشأن على ، حيث إلشعاعيبشروط ومتطلبات الوقاية اإلشعاعية واألمان واألمن ا

 نصوص أحكام القانون واألنظمة والتعليمات ذات العالقة .

 عامخالل لهيئة اقامت  فقد القانون،ولتعزيز الجانب الرقابي للهيئة وتنفيذًا ألهداف الهيئة المنصوص عليها في 
مختلفة  مصادر وأجهزة إشعاعيةطبية وصناعية تمتلك ة مؤسس( 425)يشية على تفتجوالت بتنفيذ  2017

األمن اإلشعاعي للمصادر المشعة و  األمان والوقاية اإلشعاعيةللتأكد من أن تلك المؤسسات توفر متطلبات 
ة صناعية وطبية باالمتثال لمتطلبات ( مؤسس130مت )حيث قا بها،القوانين واألنظمة المعمول المحددة ضمن 

 ( مؤسسة لتصويب أوضاعها. 237وتم مخاطبة )الهيئة 

866

65

76

2
19

21

فحص عينات ضبط الجودة

 سلطة المياهفحص عينات 
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 في مجال الوقاية اإلشعاعية  2017والجدول أدناه يبين اإلنجازات خالل عام 

 

 (12الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املجموع البند

 425 عليها التفتيش تم التي املؤسسات عدد

 237 اوضاعها لتصويب مخاطبتها تم التي والطبية يةالصناع املؤسسات عدد

 273 التفتيشية الزيارة بخصوص الصادرة املخاطبات عدد

 108 أوضاعها تصويب بخصوص الهيئة خاطبت التي والطبية الصناعية املؤسسات عدد

التفتيشية الحمالت عدد  6 

الهيئة ملتطلبات املمتثلة املؤسسات عدد  130 

الشخصية اإلشعاعية التعرضات مراقبة تقارير ل حصر  عمليات عدد  259 

 14 عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال الوقاية اإلشعاعية 
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 قطاع الطاقة الكهربائية
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ص لهم خعلى أساس من العدالة والتوازن بين مصالح المستهلكين والمر  قطاع الكهرباءتهدف الهيئة الى تنظيم 
والمستثمرين وأي جهات أخرى ذات عالقة والحفاظ على هيكلة فاعلة للقطاع وتطويره بما يضمن ويعزز الجدوى 
االقتصادية له وتشجيع االستثمار والمنافسة في القطاع وتحسين كفاءته وبيع الكهرباء باسعار معقولة وضمان 

قطاع والتاكد من توفير خدمات الكهرباء للمستهلكين توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في ال
بصورة كافية وضمان تقيد المشاريع العاملة في القطاع بمعايير المحافظة على البيئة وشروط ومتطلبات السالمة 
العامة والتاكد من أن أسعار الكهرباء التي يتقاضاها المرخص له تمكنه من تمويل انشطته وتضمن له نسبه 

 .لعائد على استثماراته ورعاية مصالح المستهلكين شريطة التزامهم بشروط تزويد الخدمة الكهربائيةمعقوله من ا

 جمال التنظمي

 

 إصدار خطة إدارة الطوارئ للنظام الكهربائي. .1
إجازة قيام شركة الكهرباء الوطنية بممارسة نشاط شراء وبيع الغاز الطبيعي لشركة فجر المصرية لغايات  .2

 .تزويد الصناعات
إجازة قيام شركة الكهرباء الوطنية بممارسة نشاط شراء الغاز الطبيعي ونقله من خالل خط الغاز العربي مع  .3

اء نشاط إدارة وتشغيل وصيانة مين، و راء الغاز الطبيعي المسال مع شركة شل، ونشاط ششركة فجر المصرية
 األمريكية. NBLنشاط بيع وشراء الغاز الطبيعي مع شركة ، و الغاز الطبيعي المسال

إلزام شركات توزيع الكهرباء بالمشاركة بجائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز للقطاع الخاص، والطلب من  .4
 الشركات تزويد الهيئة باإلجراءات المتخذة بهذا الشأن.

هي  اتطبيق كود معايير األداء الممنوحة لشركة الكهرباء األردنية والطلب من الشركة االلتزام المعايير كم .5
 موجودة في الرخصة بعد انتهاء فترة االعتماد.
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 ( 9) الشكل رقم
 التشريعات والوثائق والتفسيرات التنظيمية التي تم إعدادها أو اصدارها 

 لقطاع الكهرباء

 
 

 
 
 مجال الطاقة المتجددة:  في .أ
  

  .المتجددة الطاقة مصادر أنظمة لربطالمعدل  اإلرشادي لدليلا إصدار .1

اريع دور العبادة من بدالت ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة، وذلك تشجيعًا الستخدام نظم إعفاء مش .2
 مصادر الطاقة المتجددة في دور العبادة بما يحقق تخفيض فاتورة الكهرباء المترتبة عليها، 

جب و تحديد ملكية نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات االستهالك الخاص والتي تعود ملكيتها للغير بم .3
 ترتيبات تعاقدية بين الطرفين تخلو من أي إشارة لبيع الطاقة الكهربائية.

شمول اشتراكات المبادرات الملكية السامية بمشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بواسطة  .4
 .( ميجاواط في منطقة الماضونة12األلواح الشمسية بقدرة )

الوطنية باستخدام مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة  السماح لشركة الكهرباءإصدار قرار تنظيمي ب .5
األولى/لنظام العروض المباشرة الخاصة بمشاريع العبور لبعض المستهلكين، لتغطية استهالكه أو جزء 

 .من هذا االستهالك
تحديد الضوابط التي تحكم مشاريع توليد الطاقة الكهربائية لتغطية إصدار قرار تنظيمي يتضمن  .6

مشاريع واالشتراكات المنوي إقامتها وال تملك في الوقت الحالي رقم اشتراك والتي يرغب استهالكات ال
 .مالكيها بناء نظم مصادر الطاقة المتجددة بالتزامن مع إقامة المشروع
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 (10) رقم الشكل

 لتي تم إعدادها أو اصدارها ا التنظيمية والتفسيرات والوثائقالتشريعات 

 قطاع الطاقة المتجددةل

 
 

 التصارحي والرخص .1

قد قامت و  والتصاريح،تقوم الهيئة وضمن مهامها في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية بإصدار الرخص 
 هي:رخص  6بإصدار  2017خالل عام الهيئة 

 ح شركة الكهرباء الوطنية رخصة لممارسة نشاطات النقل والتزويد بالجملة وتشغيل نظام النقل، من
إلى حين تحول القطاع إلى سوق الكهرباء التنافسي وفقا ألحكام  3/10/2017اعتبارا من تاريخ 

 وتعديالته.  2002لسنة  64( من قانون الكهرباء العام رقم 48المادة )
 عامة.لغايات تشغيل محطات شحن  رخص خمس إصدار 

 
ألمانة عمان  تابعة خاصةشحن كهربائية  اتنشاء محطإل  تصريح 9 منها:تصريحا كان  214 منح
محطات إلنشاء  تصريحاً  201إصدار تم  عامة كماوتصريحين إلنشاء محطة شحن كهربائية ى الكبر 

 رقابيتين.وموافقتين  عليها،عامة وجمع المساهمات  تحويل
 

ومنذ تولي الهيئة مهمة االشراف على أنشطة شحن المركبات الكهربائية منتصف شهر أيار من العام 
 التصاريح والرخص التي وردت إليها في هذا القطاع. الماضي، فقد قامت الهيئة بإصدار كامل
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 الكهربائية الطاقة قطاع  على والتفتيش الرقابة
 

 يلي:وقد أنجزت الهيئة ما  القطاع،تقوم الهيئة بدورها في الرقابة الفاعلة على هذا 

 الرقابة عىل رشاكت توزيع الكهرابء  .أ  

لى إنشاء وتعزيز الشبكات الكهربائية ومحطات التحويل في المملكة ع العاملة فيتقوم شركات توزيع الكهرباء 
المناطق التابعة لها لتلبية احتياجات المشتركين من الطاقة الكهربائية من أجل تزويد المستهلكين النهائيين 

كما تعمل على تطوير وتحسين وصيانة شبكات التوزيع القائمة للمحافظة على استمرارية  الكهربائية،بالطاقة 
 ن:مويتولى ذلك كل  الساعة،د المشتركين بالتيار الكهربائي وتقديم الخدمات المميزة لهم على مدار تزوي

  األردنية.شركة الكهرباء 
 .شركة كهرباء محافظة إربد 
  الكهرباء.شركة توزيع 

  (11الشكل رقم )
 شركات توزيع الكهرباء العاملة في المملكة

من المناطق المأهولة بالسكان في المملكة وتعمل كل  %99.9ويغطي عمل شركات توزيع الكهرباء حوالي 
 بالرخصة.شركة من هذه الشركات حسب منطقتها الجغرافية المحددة لها 

12%

64%

24%

من املشتركين وتخدم % 12شركة توزيع الكهرباء وتغطي 

. الكرك والطفيلة ومعان واألغوار واملنطقة الشرقية 

من (% 24)شركة كهرباء محافظة اربد وتغطي 

.املشتركين وتخدم اربد واملفرق وجرش وعجلون 

من (% 64)شركة الكهرباء االردنية وتغطي 

ك املشتركين وتخدم عمان والسلط والكر 

.والزرقاء
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 لي:يعلى شركات توزيع الكهرباء ما الفنية والتنظيمية وقد كانت أبرز إنجازات الهيئة في مجال الرقابة 

 قييم دراسات إدارة الطلب على الكهرباء تDSM  ع ظة إربد وشركة توزيمن شركة كهرباء محاف والمقدمة
 .LEDالكهرباء والمتعلقة باستبدال لمبات الفلورسنت بمثيالتها من تكنولوجيا 

  2014الموافقة على اعتماد حسابات الفائض/العجز لشركة توزيع الكهرباء لفترة التعرفة الرابعة-
2015. 

 2017و 2016لعامي توزيع الكهرباء  لشركات اعتماد سقف الفاقد الكهربائي. 

 

 عىل رشكة الكهرابء الوطنية  . الرقابةب

وبيع  الكهربائية،والمملوكة بالكامل للحكومة تشغيل نظام نقل الطاقة تتولى شركة الكهرباء الوطنية 
الطاقة الكهربائية بالجملة إلى شركات توزيع الكهرباء أو بيعها للمستهلك الرئيسي المربوط مباشرة 

 أدناه:( 15) بنظام النقل، وكما يظهرفي الشكل رقم

 (12الشكل رقم )
 دور شركة الكهرباء الوطنية بتشغيل نظام النقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتقوم الهيئة بإجراءات إقرار الكودات في مجال نقل الكهرباء لتغطية نشاطات شركة الكهرباء الوطنية  
 .القانونالتي ستقوم بها بموجب أحكام 

 يلي:كهرباء الوطنية بما الهيئة في مجال الرقابة على شركة ال وقد قامت
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  تمديد عمل الوحدة الغازية الرابعة في محطة توليد الريشة، على أن يتم منح الموافقة النهائية
بعد استالم االتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية 

 بصيغتها النهائية.
  الوطنية بما فيها مقترح تعديل سعر خام إعداد مقترحات لتخفيض خسائر شركة الكهرباء

دوالر / برميل بدال من  53برنت التأشيري لحالة التعادل لدى شركة الكهرباء الوطنية ليصبح 
دوالر / برميل، والتحقق من فعالية مقترحات شركة الكهرباء الوطنية في تغطية  55من 

 .2017خسائرها حتى نهاية عام 
 

 اقة الكهرابئية الرقابة عىل رشاكت توليد الط .ج

 واحدة حكومية وأخرى مشتركة وأربع تعمل حاليًا في نشاط توليد الطاقة الكهربائية ست شركات توليد
 خاصة.شركات 

حسب  موزعة 2016عام لشركات حتى نهاية لهذه ااالستطاعة التوليدية ( يبين 16الشكل رقم )
 الشركات العاملة في القطاع.

 
 (13الشكل رقم )

 2016توليدية للشركات كما هي في نهاية عام االستطاعة ال

 
 

1392

1059

373

570

240
373

شركة توليد الكهرباء المركزية 

شركة السمرا لتوليد الكهرباء

شركة القطرانة لتوليد الطاقة الكهربائية

شركة عمان آسيا للطاقة الكهربائية المساهمة المحدودة

األردن/ شركة أيه إي أس ليفانت هولدينجز بي في 

(AES-jordan)شركة إيه إي أس األردن 
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 يلي:وتقوم الهيئة في مجال الرقابة على شركات توليد الكهرباء بما 
  الرقابة على شركات توليد الكهرباء وفقًا للرخص الممنوحة لها وذلك من خالل الجوالت

 الميدانية.
 ت ية والتأكد من تحقيقها للمؤشرامراجعة تقارير األداء الواردة من شركات توليد الطاقة الكهربائ

 المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
  متابعة تنفيذ مشروع العطارات لتوليد الطاقه الكهربائية من خالل الحرق المباشر للصخر

 .الزيتي
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 (رابئيةلكها للطاقة املرشوع غري الإس تجرار جمال يف) العدلية الضابطة .د

ة بتفعيل الضابطة العدلية للرقابة على أداء شركات توزيع الكهرباء من خالل تواجد استمرت الهيئ
وقد أنيط بهم مهمة تفعيل دور  المملكة،موظفين من الهيئة في مكاتب شركات توزيع الكهرباء في 

الضابطة العدلية والتحري عن المخالفات ألحكام التشريعات النافذة ومتابعة االعتداءات على شبكات 
 نفاذا لدور الهيئة في حماية المستهلكإالمواطنين  شكاوىلكهرباء كما أنيط بهم أيضا مهمة استقبال ا

 ومراقبة التزام شركات الكهرباء بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها.
مع شركات  نبلغ مجموع حاالت االستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي ضبطتها الهيئة بالتعاو

 حالة. 22,789 2017خالل عام توزيع الكهرباء واالمن العام والدرك 
كشفا دوريا ومبرمجا وضبطت الهيئة  300,387 ما مجموعه 2017خالل عام حيث نفذت الهيئة 

اما الضبوطات التي نفذتها   حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية.  11,108من خالله 
حالة فيما ضبط افراد االمن العام وقوات الدرك بالتعاون مع  8,943اء فقد بلغت شركات توزيع الكهرب

 حالة.  2,738الكهرباء شركات توزيع 
الهيئة على شركات توزيع الكهرباء الثالث التي قامت بها الضابطة العدلية في وتوزعت حاالت ضبط 
حالة في مناطق شركة 1,078و مناطق شركة الكهرباء األردنية في حالة7,614في المملكة، بواقع 

 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد. 2,416توزيع الكهرباء والباقي وعددها 
قضية  4435 ما مجموعه 2017عام خالل وقد بلغ عدد القضايا المسجلة والمنظورة لدى المحاكم 

ركة ش قضية سجلتها1784وقضية سجلتها شركة الكهرباء األردنية  2350الماضي وتوزعت بواقع 
 لدى توزيع الكهرباء. قضية 301وكهرباء محافظة اربد 

فقد  2017خالل عام وفيما يتعلق بحاالت االستجرار غير المشروع التي صدر فيها احكام قضائية  
في كهرباء محافظة  قضية 1624وقضية في شركة الكهرباء األردنية  983قضية منها  2772بلغت 
 رباء.في شركة توزيع الكه قضية 165واربد 

موظفي الهيئة المشاركين في الضابطة العدلية على أعمال الضابطة العدلية وقد قامت الهيئة بتدريب 
حيث تم عقد عدة ورش متخصصة في هذا  الكهربائي،ومكونات الشبكة الكهربائية وحاالت العبث 

 المجال.
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 (14الشكل رقم )
 باء واألمن وقوات الدرك إجمالي عدد الضبوطات من الهيئة وشركات توزيع الكهر 

 

 (15لشكل رقم )ا
 2017عام  خاللنسبة الضبوطات 

 

11108

2738

8943

المجموع

عدد ضبوطات الضابطة العدلية من الهيئة  عدد ضبوطات األمن وقوات الدرك عدد ضبوطات شركات توزيع الكهرباء 

48.7%

12.0%

39.2%

عدد ضبوطات الضابطة العدلية من 

الهيئة 

عدد ضبوطات األمن وقوات الدرك

اء عدد ضبوطات شركات توزيع الكهرب
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 (16الشكل رقم )
 عدد القضايا المرفوعة والتي تم البت فيها في المحاكم المختصةمجموع 

 
 

 حمالت مستهدفة لفئات وقطاعات معينة لتفقد أوضاع عدةوقد قامت الضابطة العدلية في الهيئة بتنفيذ 
  لكهربائي.االنظام 

 (17الشكل رقم )
 2017 عام خاللعدد الضبوطات والكشوفات من قبل موظفي الضابطة العدلية في الهيئة  مجموع
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 عامتد العدادات الكهرابئية ا ه.

مقداره  وبارتفاع( عداد كهربائي 134,929باعتماد ما مجموعه ) 2017عام  خاللالهيئة قامت 
 .2016عام خالل  اداتتم اعتماده من عد عما (6.9%)
 

 

 اجلولت التفتيش ية وامحلالت .د

  على مواقع شركات الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى  تفتيشية متخصصةتقوم الهيئة بعمل جوالت
جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل 

الت اة الحجابهملمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع ليسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض وائالر 
كما قامت الهيئة بعدة  تفتيشية جولة (158بتنفيذ ) 2017عام خالل قد قامت الهيئة ، و الطارئة

ة للتحقق من طريق عّدة حمالت إطالقشملت حمالت تفتيشية توعوية على شركات توزيع الكهرباء 
واتير فمن صحة قراءة  للتحقق الهيئة،باآللية المقرة من قراءة عدادات المشتركين والتزام الشركات 

 ألفمشترك في مختلف محافظات المملكة ولمدة أربعة أيام تستهدف عينة من عشرين  ألف 20
في  2500في محافظه إربد، و 2500في محافظه العاصمة، و 5000مشترك، موزعين بواقع 

الرقابي ضمن دور الهيئة  المحافظات،عينة من كل محافظة من باقي  1000محافظة الزرقاء، و
 والتنظيمي للقطاع من خالل قانون الكهرباء والتشريعات النافذة.

  حوالىع توزي شملتشيد استخدام الطاقة وتر  توعوية بمخاطر استجرار الطاقة الكهربائية حمالتتنفيذ 
 .المملكة بمختلف محافظات نشرة توعويةألف  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
  

40 

 (18الشكل رقم )
 2017و 2016عامي  خالل الجوالت التفتيشية في قطاع الطاقة الكهربائية مجموعمقارنة 
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  التعرفة والرقابة المالية على شركات الكهرباء والعوائد

 

 كلفة الطاقة الكهربائية واصلة للمستهلك النهائي:
ك الواحد من الطاقة الكهربائية واصل للمستهل( يوضح كلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكيلو واط ساعة 13)والجدول رقم 

 ك.و.س.فلس/ 100بلغت والذي ُي هر بوضوح أن الكلفة المذكورة  2017النهائي خالل عام 
 

 (13الجدول رقم )
 2017 النهائي الكهربائي للمستهلك التيار ايصال كلفة معدل

 النسبة )فلس/ ك.و.س( )دينار(  تكاليف قطاعي التوليد والنقل

 %57.4 57.4 961,750,820 ف الوقودتكالي

 %23.5 23.5 394,498,621 تكاليف الطاقة واالستطاعة المدفوعة لشركات التوليد 

 %5.9 5.9 98,285,869 مصاريف التمويل )الفوائد(

 %4.3 4.3 71,845,245 مصاريف الصيانة والتشغيل والمصاريف االدارية 

 %91.1 91.1 1,526,380,555 مجموع التكاليف 

 %2.6 2.6 43,120,459 إيرادات غير رئيسة 

 %88.5 88.5 1,483,260,096 الصافي

 االهمية النسبية )فلس/ ك.و.س( ) دينار( تكاليف شركات التوزيع

 %11.5 11.50 192,720,050.0 االنفاق التشغيلي )مصاريف ادارية وصيانة وتشغيل والفوائد والعوائد(

 16,754,325,475 ك النهائي )ك.و.س(كمية الطاقة المباعة للمستهل

 %100.0 100.03 1,675,980,146 االجمالي
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 التعرفة الكهرابئية  .أ  

  تعرفة شحن المركبات الكهربائية بشكل شهريتحديد. 
  فلس كيلو واط  35المركبات الكهربائية لالصحاب محطات الشحن العامة بواقع تحديد عمولة شحن

 .ساعة
 الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمشتركين.قيمة بند فرق أسعار  تحديد 
  الموافقة على اعتماد األوزان النسبية آللية منح الحسومات على التعرفة الكهربائية للمشتركين

، كما تم وضع سقف لمنح الحافز للمشترك الذي يحقق 11/1/2017الصناعيين المتوسطين بتاريخ 
ضافة %85وفرًا بما ال يقل عن  الكهربائية هذا البند على آلية منح الحسومات على التعرفة  وا 

 للمشتركين الصناعيين المتوسطين. 
  شتركين مومشتركيه ممن ينطبق عليهم تعرفة الحمل االقصى ولللمرخص لهم بالتوزيع لفترة الذروة تحديد

 .2018لعام االستخراجية والتعدينية والصناعات الكبرى(  )الصناعاتالكبار 
 11/1/2017صناعي المتوسط بتاريخ اعتماد آلية منح الحسومات على التعرفة الكهربائية للقطاع ال. 
  تطبيق تعرفة الصناعي الصغير على جميع معاصر الزيتون بغض النظر عن أحمالها اعتبارًا من تاريخ

19/4/2017. 
 1/4/2017ريبية تمتد من لغاء تعرفة الحمل األقصى للمستهلك النهائي خالل فترة الذروة لفترة تجإ 

 .مع تطبيقها خالل ثالثة أشهر )تموز، آب، كانون أول( 31/12/2017حتى تاريخ 
  على الطاقة المستجرة لمحطة توليد الكهرباء باستخدام طاقة المياه في تطبيق تعرفة القطاع الصناعي

 .سد الملك طالل بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء محافظة إربد
  افقة على اعتماد تسمية عداد خدمات متعدد األغراض لغايات الخدمات بحيث تكون التعرفة المطبقة المو

 .على هذه العدادات
  بقيمة نخفاضاً اتعديل تعرفة شراء الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء األردنية من شركة الكهرباء الوطنية

 ، 1/9/2017اعتبارًا من تاريخ  و. س( فلس/ك.1.4)
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 لوطنيةا الكهرابء ورشكة الكهرابء توزيع رشاكت عىل املالية الرقابةب. 

 لى إنشاء حسابات جديدة ضمن شجرة الحسابات الواردة في النظام المحاسبي الموحد لدى الموافقة ع
 .جميع شركات توزيع الكهرباء والمتعلقة بمبيعات شحن السيارات الكهربائية

 2016لعام  شركات توزيع الكهرباء ميزانيات قيقإعداد الشروط المرجعية لعطاء تد. 
 لجميع شركات توزيع الكهرباء. 30/9/2017لغاية بشكل ربعي تحليل مالي للنتائج المالية  إعداد 
  الحكومية.مع الدوائر ة شركات توزيع الكهرباء نيمتابعة مديو 
  بالديون المشكوك فيالتدقيق على كل من شركة كهرباء إربد وشركة توزيع الكهرباء فيما يتعلق 

 التوالي.لكل منهما على  %90ونسبة  %80نسبة اعتماد  والموافقة علىتحصيلها 
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 قطاع الطاقة المتجددة
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 المتجددة الطاقة قطاع تنظيم

 

 

ستجيب لالستثمار بما ي تعمل الهيئة على تطوير وترسيخ منظومة تشريعية لقطاع الطاقة المتجددة ليكون جاذبا
وقد قامت  ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع،( 2018-2020)لخطة التحفيز اإلقتصادي

جراءات لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة  الهيئة بهذا الدور من خالل إلزام شركات الكهرباء بحزمة تشريعات وا 
 ثمار فياالست، مما يعزز فرص قياس والعبورخالل أسلوبي صافي الالمتجددة العائدة لمواطنين ومستثمرين من 

 هذا القطاع باعتباره خيارا استراتيجيا للمملكة يعزز أمن الطاقة ويفتح المجال أمام المزيد من فرص العمل .

 وقد قامت الهيئة بالعديد من اإلنجازات في هذا القطاع وعلى النحو التالي:

 جمال التنظمي

 المعّدلة للدليل اإلرشادي لربط أنظمة مصادر الطاقة المتجددة بأربعة أدلة إرشادية الصيغة  إصدار
 . 1/7/2017على أن تكون نافذة اعتبارًا من تاريخ 

  السماح لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة األولى/لنظام العروض
 .هلكين، لتغطية استهالكه أو جزء من هذا االستهالكالمباشرة الخاصة بمشاريع العبور لبعض المست
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 التصارحي والرخص .1

تقوم الهيئة وضمن مهامها في تنظيم قطاع الطاقة المتجددة بإصدار الرخص والتصاريح ، وقد قامت الهيئة 
جددة طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المترخص توليد  19، منها   رخصة   192 بإصدار  2017 عامخالل 

 حيث حصلتلممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة .رخصة  173 ،و
شاطات التوريد والتركيب ن( شركة حصلت على رخص من المستوى األول )أ( والتي تؤهلها لتنفيذ 102)

ن مشروع على ان يكووالتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة بغض النظر عن استطاعة ال
 مهندسين عاملين وفنيان وعامالن ومهندسان متدربان وفنيان متدربان. 3لدى الشركة المرخصة 

على رخص من المستوى الثاني )ب( والتي تؤهلها تنفيذ نشاطات التوريد والتركيب  شركة( 21وحصلت )
ميغاواط او اقل على ان  1طاعة والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة للمشاريع باست

 يكون لدى الشركة المرخصة مهندسان عامالن وفنيان عامالن ومهندس متدرب وفني متدرب.

شركة فقد حصلت على رخص من المستوى الثالث )ج( والتي تؤهلها لتنفيذ  (50الشركات وعددها ) اما باقي
ادر الطاقة المتجددة للمشاريع باستطاعة نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مص

كيلوواط او اقل على ان يكون لدى الشركة المرخصة مهندس عامل وفني عامل ومهندس متدرب وفني  100
 .متدرب

 بنظم مصادر الطاقة المتجددة. ةريحًا لتعديالت خاصصت 42 كما قامت الهيئة بإصدار
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 متجددةالرقابة والتفتيش على قطاع الطاقة ال
 

  اآلتي:تقوم الهيئة بدورها الرقابي على قطاع الطاقة المتجددة وعلى النحو 
  كثفت الهيئة خالل هذا العام إجراءات الرقابة والتفتيش على شركات توليد الطاقة الكهربائية من نظم

بة احيث قامت بالرق الرخصة،مصادر الطاقة المتجددة وفق التشريعات النافذة والشروط الواردة في 
والتفتيش على جميع شركات توليد الطاقة الكهربائية من نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقا للرخص 

( شركة منها شركة واحدة لتوليد الطاقه الكهربائية بواسطة الرياح 15والتصاريح الممنوحة لها وعددها )
 ميجا واط. 117باستطاعة 

 مع طلبات الطاقة المتجددة ومعالجة أي حاله فور  التحقق من أداء شركات توزيع الكهرباء في التعامل
التأكد منها حيث يقوم فريق متخصص من المهندسين وعلى أساس شهري وعند الحاجة بعمليات 
الكشف الميداني على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من سير إجراءات قبول طلبات الربط ألنظمة الطاقة 

 كشفًا. 33غ عدد عمليات الكشف الميداني خالل هذا العام المتجددة وفقا للتشريعات المقرة حيث بل
 ( حمالت5إطالق ) يشتللتفتيش على مشاريع الطاقة المتجددة المملوكة للحكومة والجامعات والتف 

 رخص.لمشاريع الطاقة المتجددة الحاصلة على  سير العملعلى 
   ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة. تنفيذ حمالت التوعية الوطنية الشاملة لبرامج  الهيئة فياستمرت

قيام مجلس المفوضين بعدة زيارات على شركات توزيع الكهرباء لالطالع على أداء الشركات في مجال و 
 المتجددة.الطاقة 

 ( لغاية نهاية شهر 6566بلغ المجموع التراكمي لعدد أنظمة صافي القياس المربوطة على الشبكة )
 الكهرباء.حسب شركات توزيع  (27) في الشكل رقم موزعة كما يظهر 2017 كانون األول
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 (19الشكل رقم )

 2017كانون األول عدد اإلجمالي لألنظمة المربوطة على نظام صافي القياس حتى نهاية ل التراكميالمجموع 
 حسب شركات التوزيع

 

  واوط لغاية نهاية شهر ميجا (153.594لقدرة اإلجمالية ألنظمة صافي القياس )المجموع التراكمي لبلغ
 .2017 كانون األول

 (20الشكل رقم )
 

حسب  2017 األولحتى نهاية  قدرة اإلجمالية لألنظمة المربوطة على نظام صافي القياسكمي للتراالمجموع ال
  شركات التوزيع)ميجاواوط(

 

 

 

 

3132

977

2457

شركة توزيع الكهرباءشركة كهرباء محافظة إربدشركة الكهرباء األردنية

100.891

30.38
22.323

شركة توزيع الكهرباءشركة كهرباء محافظة إربدشركة الكهرباء األردنية
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 (21الشكل رقم )

كانون األول بوطة حسب الشركات حتى نهاية عدد والقدرة اإلجمالية ألنظمة العبور المر كمي للراالمجموع الت
2017 

 
 

 (14الجدول رقم )

  2017 كانون األولنظمة العبور المربوطة على الشبكة حتى نهاية كمي أل االمجموع التر 

القدرة االجمالية لالنظمة 

 املربوطة )ميجاواط(

العدد االجمالي لالنظمة 

 املربوطة
 الرقم اسم الشركة

 1 باء األردنيةشركة الكهر 49 30.697

 2 شركة كهرباء محافظة إربد 5 2.428

 3 شركة توزيع الكهرباء 7 15.121

 المجموع 61 48.246

 

 

 

 

 

 

 

(ميجاواط)القدرة االجمالية لالنظمة املربوطة العدد االجمالي لالنظمة املربوطة

49

30.697

5
2.428

7

15.121

شركة الكهرباء األردنية شركة كهرباء محافظة إربد شركة توزيع الكهرباء
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 قطاع التعدين 
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 جمال التنظمي

  ومن المتوقع اقراره من 2015أقرت "لجنة الطاقة النيابية" مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة ،
 ب الحالي في الدوره العادية الثانية له.قبل مجلس النوا

  إصدار تعليمات جرد كميات الفوسفات الجاهز وغير الجاهز في مناجم شركة مناجم الفوسفات األردنية
 ودائرة التصدير والمجمع الصناعي.

  صدار آلية منح رخص تصدير و المعدنية تعديل أسس تصدير الخامات والعمل بموجبها اعتبارًا من  ها،ا 
 .9/8/2017تاريخ 

   30/10/2017اعتماد الرخصة القياسية لحق التعدين بتاريخ. 
  رخص المقالع المصنفة كمقالع فرشيات .شروط تعديل 
  إعداد السياسة العامة الستغالل المصادر الطبيعية.المساهمه في 
 من  نإصدار قرار تنظيمي بأن أي تعديل في أسماء الشركاء في شركات التضامن الممنوح لها حق تعدي

الهيئة هو من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة، وأن أي تصرف في حق التعدين أو تحويله أو رهنه 
وفق القواعد المقررة في القوانين واألنظمة المرعية يتطلب أخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة وذلك 

 .1968سنة ل 12من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم  43استنادًا ألحكام المادة 
 المعنية بتقديم الخدمات االستشارية لغايات الحصول على حق تعدين. تبامكإصدار أسس إعتماد ال 
  تعديل الشروط الواجب االلتزام بها لغايات توريد الطمم واألنقاض الناتجة عن أعمال الحفريات لألبنية

  .تإلى مصانع اإلسمن او البلديات المرخصة داخل حدود أمانة عمان الكبرى
  إصدار قرار بأن تكون الموافقة على التنازل عن حق التعدين مشروطة بدفع كافة الرسوم المترتبة على

 .حق التعدين بما في ذلك رسوم الطوابع
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 ص الرخلتصارحي و ا.3
 ( صدار )3( رخصة تنقيب ومنح )10( رخصة مقلع و )244إصدار ( رخصة 1872( حق تعدين وا 

 .2017عام ل خال  معدنيةتصدير خامات 
  الموافقة على تمديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة األردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب عن خامات

النحاس والمنغنيز والمعادن المصاحبة في منطقة محمية ضانا لمّدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ 
14/8/2017. 

 االستشارية لغايات لتقديم الخدمات  منح رخصة اعتماد لمركز الجسر العربي للدراسات الهندسية
 .الحصول على حق التعدين

 المعدنية( عدد حقوق التعدين وعدد رخص المقالع والتنقيب ورخص تصدير الخامات 15يبين الجدول رقم ) 
 .2017عام خالل 

 

 (15الجدول رقم )

كانون  البند
 تشرين أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط ثاني

 األول
 نيتشر 

 الثاني
 كانون
 المجموع األول

 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 عدد حقوق التعدين

عدد رخص تصدير 

 املعدنيةالخامات 
152 129 190 147 167 107 169 155 121 175 179 181 1872 

 244 20 21 20 14 11 25 15 28 17 22 27 24 عدد رخص املقالع

 10 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 عدد رخص التنقيب
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 (22الشكل رقم )
 2017-2016لعامي أعداد رخص المقالع ورخص التنقيب وحقوق التعدين مقارنة 

 
 

                                    

 (23الشكل رقم )
 2017 عامخالل عدين رخص المقالع والتنقيب وحقوق الت مجموع
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 (24الشكل رقم )
 2017عام خالل شهريا  المعدنيةعدد رخص تصدير الخامات 
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 قطاع التعدين علىلرقابة والتفتيش ا

 

  تقوم الهيئة وضمن دورها الرقابي على قطاع التعدين بتسيير فرق الرقابة والجوالت التفتيشية بشكل
 جوالت ومقلع ضمن( منجم 1013حيث تم استهداف )وفجائية برامج تفتيش مجدولة  وفقو يومي 

  التراخيص الالزمة. لتأكد من حصولهم علىلبمختلف مناطق المملكة و  2017عام خالل تفتيشية 
 ( 127إصدار )صدار ) محضر ( قرارا بإغالق مقالع مخالفة 237ضبط ألصحاب المقالع المخالفة وا 

نذار )لشروط منح الرخص،   خالل عاملشروط الترخيص في المملكة مقلعًا مرخصا ومخالفا  (66وا 
2017. 

  تفتيشية وتوعوية في قطاع التعدين وعلى النحو التالي:حمالت القيام بخمس 
مناطق المملكة استهدفت كافة والتي  الدولة،إطالق حملة للتصدي لكل المعتديين على أمالك  .أ

 عبد اهللاحتفااًل بميالد جاللة الملك  31/1/2017ين بتاريخ جميع مناطق المقالع وحقوق التعدو 
 الثاني بن الحسين.

على جميع المقالع والكسارات في  ةوهي حمله موجهحقيقي"ال ترخيص بدون تأهيل "إطالق حملة  .ب
 .15/3/2017كافة محافظات المملكة بتاريخ 

بما  كوادر الهيئة من قبل  على حقوق التعدين الممنوحه في المملكة ميدانيةحمالت   3تنفيذ  .ج
الدوريه ألداء الهيئة  ضمن متابعات  . 14/8/2017-11-5بتاريخ يشمل كافة مناطق المملكة 

 .المرخص لهم بالتعدين وتقدم سير العمل في الحقوق الممنوحه وفق التشريعات النافذه
 ركة ع المنشآت التابعة لشاعداد تقارير المطابقة الرقابية الربعية لمخرجات جرد خام الفوسفات في جمي

 .  2017مناجم الفوسفات األردنية للعام 
 ( 2017،2015إعداد دراسة مقارنة لصادرات خامات الفوسفات والبوتاس لألعوام). 
 .اعداد الخرائط التعدينية بحسب توزع حقوق التعدين الممنوحة في المملكة 
 المقالع. رخص التنقيب وحقوق التعدين و تحديث قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية  بطلبات رخص 
  إعتماد مقترح المفتش اإللكتروني المتضمن عمل تطبيق إلكتروني للرقابة الميدانية على المناجم

 والمقالع، 
  التواصل مع شركات التعدين لغايات القيام بمسح شامل للشركات الصناعية التي تستخدم الخامات

تها من الخامات المستوردة للحصول على المعلومات ضمن طور التعدينية االولية المحلية او مثيال 
 اعداد تقرير القطاع .

 مراجعة وتدقيق واعداد قوائم بصادرات طينة وامالح البحر الميت مقارنة بمبيعات شركة النميرة. 
   2016والعام  2015تدقيق كلف انتاج خام البرومين و احتساب عوائد تعدين البرومين للعام 

  .للخزينة العامةالمستحقة 
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 (25الشكل رقم )
 2017-2016بجوالت تفتيشية خالل عامي  استهدافها تممقارنة عدد المناجم والمقالع التي 
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2016
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 (16جدول رقم )

2017الزبارات التقتيشية والرقابية على قطاع التعدين خالل عام   

 

 

عدد الزيارات على  المحافظـــة
 المقالع

قات عدد كتب االغال
 الصادرة

عـــــــــدد  عــــــــدد اإلنذارات
ضبوطات 
 المخالفة

 10 13 38 118 العاصمة 

 0 6 3 23 اربد 

 7 3 29 51 عجلون 

 0 0 2 4 جرش 

 65 7 89 320 المفرق 

 2 16 39 154 الزرقاء

 4 4 30 43 البلقاء

 0 2 2 22 مأدبا 

 2 6 5 11 الكرك

 1 5 0 12 الطفيلة

 1 8 27 85 معان 

 6 5 9 227 العقبة 

 98 75 273 1070 المجموع



 

58 
  

58 

 

 (17)جدول رقم 

 الخامات المعدنية المصدرة  ) طن (

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الخام

7,301,0 5,097,000 6,188,000 الفوسفات 
00 

8,300,000  0 

212,81 247,011 239,165 حجر بناء
2 

341,693 348588 3330
38 

1942 6166 9,056 4,815 9,340 16,394 رخام
5 

 1046 1202 7,221 4,406 3,884 4,896 كسر رخام

4440 21770 15,910 19,297 30,426 3,131 تو بركاني
49 

طينة البحر 
 الميت

156 218 135 115 116 203 

كربونات 
 الكالسيوم

431,260 322,385 313,40
4 

411,751 442467 3354
72 

100,00 79,000 143,630 رمل صويلح
0 

233,515 522765 7719
58 

 9568 6113 886 1,220 4,326 4,273 ركام

أمالح البحر 
 الميت

1,789 3,261 1,736 2,962 1211 1048 

 2623 2645 4,526 6,311 8,914 6,317 ترافرتين

 0 0 30 1,430 - 75 جبص 
جرانيت 
 )كتل(

690 2,182 2,998 2,929 1589 3773 

 2840 830 581 10,414 2,720 44,157 الصلصال
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(18جدول رقم )  

2017عدد المقالع وانواعها لعام   

الرمل 
 الزجاجي

31,491 9,416 1,737 5,233 9899 2275
8 

 0 0 50 30 - 39 كتل رخامية

1368 5009 0 1,027 478 690 بازلت
4 

 2359 3707 20 3,672 - 375 ملح طعام

عدد المقالع  المحاف ة
 المرخصة

رمل  حجر بناء فرشيات ركام
 صويلح

 8  0 10 31 50 العاصمة

 0   0  0 20 20 اربد

 5 2 6 22 47 الزرقاء

  - 9 2 17 28 المفرق

 - - -  13 14 الكرك 

 2 - - 4 6 الطفيلة

 4 - -  15 25 البلقاء 

 - - -  1 2 مادبا

 - - -  4 4 العقبة

 - - -  1 1 جرش

 - - -  - 25 عجلون 

 - -  - 1 13 معان
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 ع البرتول والصخر الزييت قطا

تهدف الهيئة الى العمل على تطوير قطاع االستكشاف البترولي واستغالل الصخر الزيتي بالتعاون مع 

 -وزارة الطاقه والثروة املعدنيه وقد انجزت الهيئة في هذا املجال ما يلي: 

 اتمذكر  أو  امتياز  حقوق  على الحاصلة سواء األردن في يتيالز  الصخر  شركات ملواقع خرائط إعداد 

 .تفاهم

 ر للصخ املباشر  الحرق  من الكهرباء توليد ملشروع للطاقة عطارات شركة على الدورية الرقابة 

 .الزيتي

 الغدران وأم عطارات منطقة في الزيتي الصخر  شركات على ميدانية بجوالت القيام . 

  ناطقبامل املتعلقة للبترول االنتاج في املشاركة اتفاقياتبخاصة  قياسية رخصة مسودةإعداد 

  .املفتوحة

 الزيتي الصخر  لخام التطوير  اتفاقياتب خاصة  قياسية رخصة مسودة اعداد . 

 من الوزراء رئاسة في الحكومي ووحدة االنجاز  املعدنية والثروة الطاقة وزارة مع الهيئة شاركت 

 األردنية ةاململك في والغاز  النفط إستكشاف مشاريع في لنهوضا آلية بدراسة املكلفة اللجنة خالل

 األردن في والغاز  النفط إستكشاف بقطاع النهوض بخطة الوزراء لرئاسة التنسيب وتم الهاشمية

  املحفورة اآلبار  وتطوير مناطق
 
 الحتماالتا ودراسة والغاز  النفط من إنتاجيتها ورفع لتحسين سابقا

 ويقتس إطار  ضمن وذلك والغاز  النفط إلنتاج الالزم االستكشافية ار اآلب وحفر  فيها النفطية

 .والغاز النفط عن للتنقيب االستشكافية املناطق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - - - - 235 المجيموع
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 والغاز الطبيعي النفط ومشتقاتهقطاع 
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ظيم قطاع تنبموجب قانون هيئة والغاز الطبيعي  النفط ومشتقاتهبتنظيم قطاع مهامها بممارسة الهيئة بدأت 
بعد استالم هذه المهام التي كانت من  2017نيسان  16بتاريخ  الصادر 2017لسنة  8الطاقة والمعادن رقم 

 المعدنية.صالحيات وزارة الطاقة والثروة 

 يلي:ما  2017بدءا من شهر نيسان في هذا القطاع من أبرز إنجازات الهيئة 

 جمال التنظمي 

 

  خ اريمن قبل لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بت 2016لسنة  قاتهالنفط ومشتإقرار مشروع قانون
 .27/12/2017ومن قبل لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس األعيان بتاريخ  ،12/12/2017

  6/12/2017تعليمات محطات المحروقات بتاريخ إصدار. 
 تعليمات محطات المحروقات. تعديل 
  أسطوانات الغاز البترولي المسال التي تنطبق عليها شروط السالمة إصدار أسس تأهيل مواقع حفظ

، 24/8/2017وذات الطبيعة الخاصة، اعتباراً من تاريخ  والمحافظات الجنوبية العامة للمناطق النائية
رسالها للجهات المعنية للعمل بما جاء فيها.  وا 

  29/8/2017اعتماد الرخصة القياسية لتشغيل محطة المحروقات بتاريخ. 
  والغاز الطبيعي. النفط ومشتقاتهاعتماد خطة الطوارئ للقطاع 
  الموافقة على تمديد فترة االستثناء الممنوح لمستودعات ووكاالت الغاز العاملة في محافظات الجنوب

 وذلك لحين صدور إشعار من الهيئة بانتهائها. 15/8/2017والمنتهية بتاريخ 
 ن أي جهات حصلت على ترخيص أو موافقة مسبقة من وزارة إصدار قرار تنظيمي توضيحي يتضمن بأ

الطاقة والثروة المعدنية للعمل في قطاع النفط ومشتقاته، بأن الرخصة أو التصريح أو الموافقة الممنوحة 
 لها تبقى سارية ما لم يتم إصدار قرار بإلغائها، مع التأكيد على االلتزام بالتشريعات ذات العالقة.

 تودعات النموذجية الموجودة في مناطق خارج التنظيم وال يوجد فيها مباني سكنية إصدار رخصة للمس
مقامة في الوقت الحالي وبحيث يشملها أسس تأهيل مواقع حفظ أسطوانات الغاز البترولي المسال التي 
تنطبق عليها شروط السالمة العامة للمناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة كون المنطقة من المناطق 
النائية ذات الطبيعة الخاصة وحسب األصول، وعلى أن تكون الرخصة معلقة على شرط فاسخ وأن 
تكون متضمنة أحقية الجهة اإلدارية األخرى صاحبة االختصاص بموجب التشريع الذي تعمل بموجبه 

 من إيقاف عمل المرخص له.
 



 

63 
  

63 

 الرخصو  التصارحي .1

  إذ قامت  الطبيعي،والغاز  النفط ومشتقاتهفي قطاع معاملة  1081بإنجاز خالل هذا العام قامت الهيئة
توزيع الغاز البترولي المسال ب تتعلق معاملة 318و المحروقات،معاملة تتعلق بمحطات  411جراء بإ

 63و المسال،كز توزيع أسطوانات الغاز البترولي اتتعلق بمر  معاملة 153و بالصهاريج،المركزي 
 معامالت 6و منشأة الوقود الصناعيتتعلق ب معامالت 5وز لمستودعات تخزين اسطوانات غا معاملة

في  وكما يظهروعلى النحو التالي  متفرقة،أخرى  خدمة 126و النفط ومشتقاتهتتعلق برخص استيراد 
 أدناه:( 8الجدول رقم )

 (19الجدول )

 الخدمة املقدمة 
 

 شهر 
 أيار

شهر 
 حزيران

شهر 
 تموز

شهر 
 آب

شهر 
 أيلول

شهر 
تشرين 
 األول

ر شه
تشرين 
 الثاني

شهر 
كانون 
 األول

 المجموع

استشارة بخصوص موقع مقترح إلقامة محطة 
 محروقات

ت
قا حرو

ت امل
طا

ح
م

 

6 8 7 14 10 8 11 4 68 

 137 17 30 14 18 13 19 14 12 طلب إقامة محطة محروقات

 29 3 4 3 3 4 5 4 3 تصريح انشاء محطة محروقات

 29 2 1 4 6 6 1 4 5 تمديد مهلة النشاء محطة محروقات

 25 7 9 2 2 2 0 3 0 شهادة اتمام عمل انشاء محطة محروقات

 20 5 5 3 2 2 0 2 1 رخصة تشغيل محطة محروقات

المخططات التصميمية المبدئية لمحطة 
 محروقات

2 2 4 3 3 2 12 6 34 

دعوة اللجنة الفنية للكشف على موقع مقترح 
 النشاء محطة محروقات

5 3 4 2 3 5 2 2 26 

 5 1 0 2 1 0 0 1 0 تضمين محطة محروقات

الموافقة على تنزيل وطمر خزانات لتخزين 
  النفط ومشتقاته

3 1 1 3 0 5 5 4 22 

 2 0 0 0 1 0 1 0 0 اعادة تشغيل رخصة محطة محروقات

 8 4 1 0 1 0 1 0 1 تنازل عن تصريح انشاء محطة محروقات

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 وقاتانسحاب شريك من ملكية محطة محر

تصويب الوضع القانوني لمحطات المحروقات / 
 نقل ملكية

0 0 1 1 2 0 0 0 4 

/ ايقاف  النفط ومشتقاتهايقاف التزويد ب
 اجراءات منح رخصة تشغيل

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 طلب انشاء منشأة وقود صناعي

صناعي 
 

0 0 0 1 0 1 1 0 3 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 قود الصناعيتصريح انشاء مصنع النتاج الو

تمديد تصريح انشاء مصنع النتاج الوقود 
 الصناعي

0 0 0 0 1 0 0 0 1 

تجديد رخصة توزيع الغاز البترولي المسال 
 المركزي بالصهاريج

الم

ك
زي ر

 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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 293 46 47 31 23 37 42 27 40 تشغيل منشاة الغاز البترولي المسال المركزي 

موافقة على استيراد خزانات وصهاريج  غاز ال
 بترولي مسال

1 6 5 5 0 1 3 3 24 

الموافقة المبدئية على انشاء مركز لتوزيع 
 أسطوانات الغاز المسال

ت الغاز
طوانا

س
يع ا مراكز توز

 

7 2 5 1 1 8 4 10 38 

رخصة مركز توزيع أسطوانات الغاز البترولي 
 المسال

1 2 0 3 1 7 10 4 28 

 24 2 7 4 0 6 3 2 0 اتمام اعمال لمركز توزيع الغاز شهادة

 26 3 4 6 3 6 2 2 0 تزويد مركز توزيع اسطوانات غاز

 28 2 4 2 6 6 7 1 0 نقل ملكية مركز توزيع غاز

 2 0 0 1 1 0 0 0 0 الغاء مركز توزيع اسطوانات الغاز المسال

تنازل عن رخصة تشغيل مركز توزيع 
 اسطوانات غاز

0 0 0 0 0 2 1 0 3 

 4 0 2 1 0 0 0 1 0 انسحاب شريك من مركز توزيع اسطوانات غاز

الموافقة المبدئية على انشاء مستودع لتخزين 
 أسطوانات الغاز المسال

ت الغاز
طوانا

س
ت ا

ستودعا
م

 

0 5 0 0 0 3 3 1 12 

تجديد رخصة مستودع أسطوانات الغاز 
 البترولي المسال

11 3 1 3 3 1 0 2 24 

ادة اتمام اعمال مستودع تخزين اسطوانات شه
 غاز

0 0 1 0 0 1 1 0 3 

رخصة تشغيل مستودع تخزين أسطوانات الغاز 
 البترولي المسال

1 0 0 0 0 0 2 1 4 

انسحاب شريك من مستودع تخزين اسطوانات 
 غاز

3 0 0 0 0 0 1 0 4 

 5 1 0 1 0 0 0 0 3 تنازل عن رخصة تشغيل مستودع

القانوني لمستودع اسطوانات  تصويب الوضع
 الغاز

4 2 0 1 0 0 1 0 8 

نقل ملكية رخصة تشغيل مستودع لتخزين 
 اسطوانات الغاز

0 0 0 0 0 1 1 1 3 

ستيراد رخصة استيراد مادة الفحم البترولي
ا

 

0 0 0 2 0 1 0 0 3 

 1 0 0 1 0 0 0 0 0 استيراد مادة االسفلت

 2 2 0 0 0 0 0 0 0  شكوى

 126 13 17 7 12 15 29 14 19  رقةكتب متف

 1081 145 191 128 103 136 139 110 129  المجموع الكلي لكافة الخدمات المقدمة 

 

 النفط ومشتقاتهالرقابة والتفتيش على قطاع 

 

ت اقع مقترحة إلقامة محطاعدة مو  والكشف علىللرقابة والتفتتيش عديد من األعمال الميدانية قامت الهيئة بال
 وكما في الجدول أدناه: 2017عام من نيسان وحتى نهاية ن اللجان الفنية المتخصصة ضم قاتمحرو 
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  2017عام خالل على مختلف المحافظات في المملكة  كشف ميداني 96القيام بأكثر من. 
  االجتماع مع نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحالت توزيع الغاز لمناقشة بعض المواضيع والشكاوى

 من قبل موظفي الغاز وأصحاب المستودعات.المقّدمة 
 مشتقاتهو  إقامة محطة رقابية متنقلة للرقابة على قطاع الطاقة والمعادن وتكثيف الرقابة على قطاع النفط 

في مناطق جنوب مطار عمان وحتى نهاية محافظة الكرك وفي محافظات الشمال األربع )إربد، جرش، 
 المفرق، عجلون(.

 (26الشكل رقم )

 النفط ومشتقاتهد القطاعات العاملة في أعدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

محطات محروقات 

المرخصة

مستودعات الغاز 

المرخصة

مستودعات الغاز 

الغير مرخصة

مراكز توزيع الغاز

المرخصة

مراكز توزيع الغاز

الغير مرخصة

658

121

20

503

724



 

66 
  

66 

 (27الشكل رقم )

 والغاز الطبيعي النفط ومشتقاتهالخدمات المقدمة في قطاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

37.99%

29.39%

14.14%

5.82%

0.46%

0.55%

11.65%

محطات المحروقات

رخصة توزيع الغاز البترولي المسال
المركزي بالصهاريج

لي مركز لتوزيع أسطوانات الغاز البترو
المسال

مستودعات تخزين اسطوانات غاز

منشأة الوقود الصناعي

رخص استيراد المشتقات النفطية

خدمات اخرى متفرقة
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 إنجازات تطويرية أخرى
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 أ ولا: نظام املعلومات الوطين للقطاع
 

معلومات  نظام 2017( لسنة 8الهيئة رقم )/أ من قانون 17و 6/ب/4على المادتين في الهيئة بناء  نشأ 
وطني للقطاع يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائم على استخدام تقنيات المعلومات الحديثة ويشتمل 

ومراجع معلومات  المملكة،على نشاطات القطاع والسوق األساسية واإلحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في 
وإلعالم الجمهور دوريا بوضع  المعنية،يط استراتيجي للحكومة ولألطراف أداة تخطكعالمية الستخدامها 

 القطاع.

بحيث يلتزم المصرح له والمرخص له بتزويد الهيئة بتقارير دورية وبالمعلومات وفق ما تحدده األنظمة والتعليمات 
لمتضمنة بنشر المعلومات االهيئة  القطاع. وتقومالصادرة بمقتضى هذا القانون والتشريعات ذات العالقة بتنظيم 

باستثناء المعلومات التي  عليها،في نظام المعلومات الوطني للقطاع والسماح ألي فرد أو مؤسسة باالطالع 
 الغاية.تعتبرها الهيئة سرية وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه 

يه تسجل ف للقطاع، وينشأ في الهيئة سجل وطني للقطاع ويكون جزءا ال يتجزأ من نظام المعلومات الوطتي
الطلبات المقدمة والتصاريح والرخص الصادرة عن الهيئة وأي تغيير على أي منها أو وقفها أو إلغائها وأي 

 معلومات ذات عالقة بالمصرح له أو المرخص له والعمليات التي يقوم بها والمنشآت العائدة له.

 يلي:بإنجاز ما  اعللقط يتعلق بنظام المعلومات الوطنيفيما قامت الهيئة قد و 

  إعداد تقارير يومية عن كفاية مخزون المملكة باأليام من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال
 والمستخدم لغايات إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد الموزعة في أرجاء المملكة.

 وتحديد مساهمة كل محطة كهربائي إعداد تقارير عن نسب مشاركة مختلف مصادر التوليد في الحمل ال
 المنتجة.توليد في كمية الطاقة الكهربائية 

  عداد تقارير الكلفة اليومية إلنتاج الطاقة  يومي،تحديد الحمل الكهربائي األدنى واألقصى بشكل وا 
 المنتجة.الكهربائية 

  الخاصه بالمقالعتحديث قاعده بيانات المقالع والمناجم بعد إدخال البيانات المكانيه والمساحيه. 
  رفع جاهزية نظام المعلومات الجغرافيARCGIS  بحيث يمكن من استخدام أجهزة الكمبيوتر الكفية

Tablets الموقع. التفقد( في)تعبئة قائمة إجراء التفتيش اإللكتروني  في 
  الهيئةالعمل جاري على نقل نظام المعلومات البيني للقطاع من وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى. 
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 : مركز خدمة امجلهورنياا اث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن خالل النوافذ الموجودة في المركز لكل من  ومستمر،يستقبل مركز خدمة الجمهور المراجعين بشكل مباشر 
 التالية:القطاعات 

 الكهرباء والطاقة المتجددة 
 الــــــــوقاية اإلشعاعيــــــــــــــــــــــــــة 
 ـــم والمقالـــــــــــــــــــــــــــعالمناجـــــــــــ 
  والغاز الطبيعيالنفط ومشتقاته 
 المختبرات والرصد اإلشعاعي 

حيث يتم استقبال كافة المعامالت التي ترد للهيئة من خالل هذه النوافذ ويتم التعامل معها بكل مهنية وسالسة 
نجازها من خالل مرك ز خدمة الجمهور دون عناء أو مراجعات روتينية بحيث يتمكن المراجع من تقديم المعاملة وا 

عمل بدوام ي المركز مندوبحيث يتوفر لكل مديرية معنية بتقديم خدمات في  العالقة،يريات وأقسام الهيئة ذات لمد
نجازها واعتمادها بشكل   نهائي.كامل ويكون مفوض بشكل رسمي لغايات استقبال وتلقي المعامالت وا 
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( 8749، فقد تم استقبال )2017 عام للمركز خاللالمعامالت والشكاوى والقضايا التي وردت أما بخصوص 
  كالتالي:معاملة وشكوى، موزعة على كافة القطاعات 

 
 
 
 

 (28الشكل رقم )
 2017عام خالل والمعامالت التي وردت إلى مركز خدمة الجمهور  الشكاوىإجمالي 
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3084

4113

815

15
ة الشكاوي في قطاع الكهرباء والطاق

املتجددة

معامالت قطاع التعدين

معامالت الوقاية اإلشعاعية 

معامالت املشتقات النفطية والغاز 

الطبيعي

معامالت فحص العينات
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 الإشعاعية:الوقاية  .أ  

صدار  ،2017 عامخالل ( معاملة 4113بال )استق حيث تضمنت معامالت إصدار الرخص وشهادات تسجيل وا 
وتجديد رخص باإلضافة للمعامالت الروتينية والدورية التي ترد للهيئة مثل البيانات الجمركية وتصاريح االستيراد 

 ( أدناه:40حسب الشكل رقم )والمطالبات المالية، حيث تم تصنيفها 

 (29رقم )الشكل 

 2017عام خالل وقاية اإلشعاعية التصنيف وعدد المعامالت الواردة للهيئة في قطاع 

 

904

867

175358
26

360

249

369

115
67

88

309
1171222843501

مزاولة مهنة/ ترخيص شخصــــــــــــــــــــــــــــــي 

تجديد ترخيص شخصــــــــــــي ــ

تصريح استيراد مواد مشعـة

بيـــــــــــــــــــان جـمركــــــــــــــــــــــي

اصــــــــــدار حســــــــن سلوك

ترخيــــــــــص مؤسســــــــــــــــــي

مطــــــــــــــــالبات مـــــــــــــــــــاليـة

صـــــــــورة طبق األصـــــــــــــــل

تصريح استيراد اجهزة اشعة

تصريح اعادة تصدير مواد مشـــــــــعة

شهادة تحقق من الرخصة الشخصية

تجديد ترخيص مؤسس ي

شهادة تسجيل

تصريح عبور 

بدل فاقد

دورة وقاية إشعاعية

تجديد رخصة ضابط وقاية اشعاعية

تصريح اعادة تصدير اجهزة اشعاعية

تسليم رخص حيازة

عدم ممانعة
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 الكهرابء والطاقة املتجددة:ب . 

موزعة على كافة شركات توزيع الكهرباء العاملة في قطاع  ،2017 عامخالل  معاملة وشكوى( 722استقبال )
اآللية التي تم إستقبال الشكوى فيها حسب الشكل رقم على أساس  الشكاوىالكهرباء، حيث تم تصنيف هذه 

 أدناه:( 41)
 (30الشكل رقم )

 2017 عامخالل قطاع الكهرباء حسب آلية تقديم الشكوى  شكاوىتصنيف وعدد 

 

 

  

 

 

 

 

 

385

126

1
25
16

87

70
7

5

الحضور الشخصـــــــي

الهاتف الرســـــــــــــمي

الهاتف المجـــــــــــاني

الفـــــــاـكــــــــــــــــــــــــــس

اإليميل الرسمــــــــــــي

الحكـــومة االلكترونية

الضابطة العدلية

مركز الطوارئ واالزمات

العقبة / مكتب الهيئة 
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 واملقالع:املنامج . ج

الرمال الناعمة حيث يتم استقبال معامالت تصدير الحجر والرخام و  ،2017 عامخالل ( معاملة 3084استقبال )
 وتنفيذ كشوفات ميدانية واالفراج وحقوق تعدين وطينة وامالح البحر الميت وطلب ترخيص مقلع ومحجر ومرملة

 أدناه:( 42عن الكفاالت المالية، بحيث تم تصنيفها حسب الشكل رقم )

 (31الشكل رقم )

 2017عام خالل والمعامالت في قطاع المناجم والمقالع  الشكاوىتصنيف وعدد 

 

 

 

 

 

 

701

1862

16
24

235

180 16
معامالت مقالع

رخصة تصدير

افراج عن كفالة

صورة طبق االصل

كشف مهندس

رسوم تعدين

رخصة خبير متفجرات
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 والغاز الطبيعي ومش تقاته النفط .د

ن خالل مز الطبيعي والغا ومشتقاته لنفطاالمراجعين ومتلقي الخدمة لقطاع يستقبل مركز خدمة الجمهور كافة 
اقة والثروة المعدنية إلى الهيئة، وقد بلغ عدد بعد انتقال مهام هذا القطاع من وزارة الطنافذة لهم في المركز 

ما مجموعه   31/12/2017تاريخ  ولغاية 17/4/2017منذ تاريخ  ومشتقاته الل نافذة النفطالمعامالت من خ
 . معاملة  815

 

 

 لثاا: مركز املراقبة والطوارئاث

 

استمر مركز المراقبة والطوارىء في الهيئة بالرقابه على المنافذ الحدودية للرقابه االشعاعيه وغرف الطوارئ 
 كهرباء وأداء النظام الكهربائي والفرق الميدانية والحمالت التفتيشية.ومراكز االتصال لدى شركات ال

 العام:وقد كانت أبرز إنجازات الهيئة لهذا 

  شكوى،  2448ما مجموعه  2017بلغ إجمالي الشكاوى التي وردت إلى مركز المراقبة والطوارئ خالل عام
 حالة أخرى. 373غير مشروع وحالة استجرار  49حالة إنقطاع التيار الكهربائي، و 2026منها 

  خطة االتصال والتفاعل مع الجمهور في قطاع الطاقة خالل فترة الطوارئ والمنخفضات الجوية إصدار
 .والحاالت االستثنائية، وتعميمها على الجهات المعنية للعمل بما جاء فيها

 بسبب الظروف ، 2017 عام خالل قصوى ومرتان طوارئ عتياديةإ تانمر  ،مرات 4 إعالن حاالت الطوارئ
انتخابات مجالس البلدية ومجالس المحافظات الالمركزية و  انعقاد مؤتمر القمة العربيةفترات  خالل، و الجوية

 لتأكد من أمن التزود بالطاقة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في القطاع.ل

 

 

  وامحلالت التوعويةالإعالم رابعا: 

( حمالت في مجال 9، منها )2017فتيشية في مجال عمل القطاع خالل عام ( حملة توعوية ت40تم تنظيم )
( حمالت في قطاع التعدين، 5( حملة في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، و)19العمل اإلشعاعي والنووي، و)
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عالم ( حمالت في قطاع النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي، والشكل أدناه يوضح إبرز اإلنجازات في مجال اإل7و)
 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطوير املؤسيس واملوارد البرشيةو  طالتخطيخامسا: 
 

  2016لدورة الثامنة )لالمشاركه في جائزة الملك عبد اهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية-
 مرة.فئة المؤسسات المشاركة ألول  ضمن (2017
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 ة ائزة الملك عبد اهلل الثاني للتميز للدور ترشيح ثالثة موظفين لجائزة الموظف الحكومي المتميز ضمن ج
 .وعن فئات الجائزة الثالث 2017-2016الثامنة 

  في الهيئةتطوير دليل الخدمات. 
  2017الربعية من عام عن فئات الجائزة الثالث في الهيئة منح جائزة الموظف المتميز. 
 ( ورش توعوية تضم محاور تطوير األداء المؤسسي في8تم عقد مامجموعه)  مجال تحليل األداء

التشغيلي وتطوير مهارات الموظفين في متطلبات التميز المؤسسي باإلضافة الى محور تطوير العالقة 
 مع الشركاء.

  تصنيف الوثائق لكافة المديريات بحسب قانون حق الحصول على المعلومة بعد تصميم نموذج خاص
 مكتب خدمة الجمهور. بها ونشره على الموقع االلكتروني واعتماد اجراءاته في

  إعداد مصفوفة الخدمات في الهيئة، وتطوير دليل الخدمات بناء عليها بعد عمل اختبار الستطالع آراء
 .متلقي الخدمة حول الدليل المطور وااللتزام بالمدد الزمنية في تقديم الخدمة

 :إعداد عدة دراسات وعلى النحو التالي 
 .12/2/2017إعداد دراسة رضا الشركاء بتاريخ  -
 .2016اعتماد نتائج دراسة الرضا الوظيفي لعام  -
 .2016، 2015إعداد دراسة مقارنة األداء لعامي  -

  ومنحها 2017منح جائزة الموظف المتميز عن فئات الجائزة الثالث للدورة الربعية األولى من عام ،
 .2017عن فئة الموظف اإلداري/الفني للدورة الربعية الثانية من عام 

 

 

 

 

 

 

 2017عام خالل دد المتدربين ع
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 املعلومات تكنولوجياسادسا: 
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  برنامج احسب فاتورتك )فاتورة الكهرباء( على الموقع االلكتروني للهيئةإصدار. 
  وضع خطة عمل متكاملة لتنفيذ برنامج الحكومة اإللكترونية ودعم التحول اإللكتروني للهيئة للسنوات

 ع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.بالتنسيق م( 2018-2020)
  مع وزراة تطوير القطاع العام لخدمات الهيئة بعد ترتيب أولويتها  بالتنسيقالبدء بإعادة هندسة اإلجراءات

حسب: مقدار الطلب على الخدمة، وعدد الشركاء الخارجيين والمدد الزمنية المستغرقة في تقديم الخدمة. 
لى ثالث فئات هي: أ، ب، ج وبعد االنتهاء من عملية هندسة اإلجراءات سيتم وتم تقسيم هذه الخدمات إ

البدء في عملية األتمتة وبالتنسيق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتكون جاهزة مع نهاية 
 . 2018عام 

  بة االجراءات تهدف إلى حوس 11/6/2017توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة ودائرة الجمارك االردنية بتاريخ
المتعلقة برخص التصدير والتي تتابع من الطرفين، لضمان وصول معلومات صحيحة ودقيقه في الوقت 
المناسب للتسهيل على المواطنين من خالل الوصول للبيانات المطلوبة والمتوفرة في قاعدة البيانات لدى 

 الطرفين. 
 ( خدمة من دليل 102ديد من خالل تحميل )تفعيل موقع الهيئة على بوابة الحكومة اإللكترونية الج

( خدمة إلكترونية من موقع الهيئة اإللكتروني على موقع بوابة الحكومة اإللكترونية 14الخدمات و)
-e والعمل جاري على ربط الخدمات اإللكترونية المتاحة خدمة مع نظام الدفع اإللكتروني .الجديد

Fawteerkom . 
  7,297تمت من خالل  زيارة، 12,406 بحدود 2017لهيئة خالل عام زيارة الموقع االلكتروني لتم 

 الوطني.زائر حسب إحصائية مركز تكنولوجيا المعلومات 
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 : املسؤولية اجملمتعية سابعاا 

 

 

 بمناسبة  8/3/2017فعاليات تمكين المرأة في الهيئة بتاريخ  إطالق
بتولي  تض الموظفايوم المرأة العالمي حيث تم بهذه المناسبة تكّليف بع

مهام مدراء المدريات في ذلك اليوم تكريمًا لدور المرأة في العمل 
طالق الحكومي ومشاركتها الفاعلة في المجتمع حملتين للرقابة  وا 

والتفتيش على قطاع الكهرباء وقطاع العمل اإلشعاعي والنووي بهذه 
  المناسبة.

 
 
 

  كما تم  المرأة،عمل حول تمكين  حيث تم عقد ورشة ،األمبعيد  21/3/2017احتفلت الهيئة بتاريخ
تال في حيث تم زراعة األشبعيد الشجرة  اليومنفس في  واحتفلت الهيئةتكريم موظفات الهيئة  خاللها

  الرشيد.ساحات الهيئة باالضافه الى الموقع التابع لوزارة الزراعه في ضاحية 

  بذكرى معركة الكرامة الخالدة وذلك تكريماً لجهود  23/3/2017بتاريخ الهيئة احتفل النادي الثقافي في
ن ع ةحيث تم استضافة العقيد المتقاعد خلف بيك أبو هنية الذي قدم نبذ المعركة،جنود وشهداء 

كما توجه فريق من مدراء الهيئة وعدد من روؤساء  حينه،مجريات المعركة وبطوالت الجيش العربي في 
لقراءة الفاتحه على أرواح الشهداء تخليدا لذكرى المعركة  ةكة الكراماالقسام والموظفين إلى موقع معر 

 .١٩٦٨آذار من العام  ٢١التي وقعت في 
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  حساب في بنك الدم خاصتم إنشاء ، و بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدمللتبرع بالدم تين عمل مبادر 
 وذويهم. الهيئةبموظفي 

 

 

 

 

 

 

  طنية والسنوية. االحتفال بالمناسبات الدينية والو 
  على  14/6/2017توزيع طرود الخير الرمضانية في مناطق بيادر وادي السير يوم األربعاء الموافق

  العائالت األردنية العفيفة وبعض العائالت السورية الشقيقة.
 ( طفل من فئات األيتام وذوي االحتياجات الخاصة واطفال األسر العفيفة من 40تقديم طعام االفطار ل )

في مبنى جمعية كفر قدوم الخيرية حيث تم تقديم الهدايا  18/6/2017هالي منطقة الجوزة بتاريخ أ
 ومسابقات األطفال. والبرامج الترفيهيةالعينية 

  حيث تم تقديم مالبس العيد  19/6/2017والتي تمت يوم االثنين الموافق  علينا(مبادرة )لبسة العيد
 هدفتها مبادرات الهيئة في رمضان.لألطفال من الفئات الثالث التي است

  تزويد مركز أحباب اهلل القرآني في منطقة دعم الغزاالت بمالبس العيد لتوزيعها على األطفال المستحقين
 . 19/6/2017من مختلف الفئات العمرية بتاريخ 



 

82 
  

82 

 

 ظة ت / محافإطالق مبادرة الحقيبة المدرسية في مدرسة دعم المختلطة األساسية في منطقة دعم الغزاال
 . 10/9/2017حقيبة مدرسية بتاريخ  45السلط حيث تم توزيع 

  1/11/2017إقامة بازار خيري تم التبرع بعوائده لدعم مركز الحسين للسرطان بتاريخ. 
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 البيانات المالية

 وتقرير المدقق المستقل

2017كانون األول  31للسنة المنتهية في   

 

طاقة والمعادنهيئة تنظيم قطاع ال  

المملكة األردنية الهاشمية –عمان   
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 الفهــــرس

 

 الصفحة  البيان  

 1  (أ)  بيييان 2017 أول كانون 31 في كما المالي المركز بيان .1

 2  (ب) بيييان  2017 أول كانون 31 في المنتهية للسنة الشامل الدخل بيان .2

 3  (ج) بيييان 2017 أول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة كيةالمل حقوق في التغيرات بيان .3

 4  (د) بيييان 2017 أول كانون 31 في المنتهية المالية للسنة النقدية التدفقات بيان .4

 17- 5  21- 1 المالية البيانات حول إيضاحات .5
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المستقل الحسابات مدقق تقرير  

 

 مفوضي لسمج واعضاء رئيس السادة

 المحترمين والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة

 الهاشمية األردنية المملكة – عمان

 الرأي 

 31تن يم قطاع الطاقة والمعادن والتي تتكون من بيان المركز المالي كما في  لهيئةلقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
ات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة ، وكل من بيان الدخل الشامل وبيان التغير 2017كانون األول 

المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية , بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة و 
 المعلومات التوضيحية األخرى.

كما في  يئةهرية المركز المالي للإن البيانات المالية  المرفقة ت هر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوه رأينا،في 
، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير 2017كانون األول  31

 المالية .

 اساس الرأي 

في تقريرنا ضمن  حقاالحة موض المعايير لهذه وفقا مسؤولياتنالقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن 
االخالقية ذات الصلة  للمتطلبات وفقاعن الهيئة  فقرة مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية . نحن مستقلين

 . لباتالمتط لهذه وفقابالمسؤوليات االخالقية االخرى,  بالتزامنا باإلضافةتدقيق البيانات المالية  بأعمال

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

 

 اإلدارة  و األشخاص المسؤولين عن الحوكمة  حول البيانات المالية   اتمسؤولي

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومسؤولة 
ن إعداد ن ام رقابة داخلي والذي تعتبره اإلدارة ضروريا لغرض إعداد بيانات مالية , خالية من أخطاء جوهرية، ع

 سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.

 ذلك، طبقين عندما واالفصاح، االستمرار علىان اإلدارة مسؤولة عند إعداد البيانات المالية عن تقييم قدرة الهيئة 
صفية ، باستثناء وجود نية لدى االدارة لتياستخدام اساس االستمرارية المحاسبو  باالستمراريةذات العالقة االمور  عن

 و عدم وجود بديل واقعي  غير ذلك.أمالها اع إليقاوالهيئة أو 

 

 اجراءات التقارير المالية للهيئة. علىعلى االشراو  المسؤولين هم الحوكمةالمسؤولين عن  األشخاصان 
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 لية المدقق حول تدقيق البيانات الماليةمسؤو 

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

 

لمعايير الدولية لالقيام به وفقا  تم الذيبان التدقيق  ةولكنه ليس ضمان ،دالتأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكي
 ، ان وجد.جوهري خطأ أيتدقيق سيكتشو دائما لل

 

 نأ ممكن إجمالي،بشكل فردي أو  ،أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت االحتيالان االخطاء يمكن أن تنشأ من 
 لمالية . ت اناقبل المستخدمين على اساس هذه البيا منمتخذة تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية ال

  

بيق جتهاد المهني والمحافظة على تطاالللتدقيق، نقوم بممارسة  الدولية للمعاييركجزء من عملية التدقيق وفقًا 
 باإلضافة الى: ق،مبدأ الشك المهني خالل التدقي

 كذلك أو خطأ، و  احتياللمالية ,  سواًء كانت ناشئة عن تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات ا
لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسًا  مستجيبةدقيق تتصميم وتنفيذ إجراءات 

أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حين ان  احتيالاالخطاء الجوهرية الناتجة عن  اكتشاولرأينا. ان خطر عدم 
 لية.أو تجاوز ألن مة الرقابة الداخ التمثيل سوء أوأو الحذو المتعمد  التزوير أوقد يشتمل على التواطؤ  لاالحتيا

  لتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب باالحصول على فهم ألن مة الرقابة الداخلية ذات الصلة
 ة في الهيئة.أي حول فعالية ان مة الرقابة الداخلير ال روو، وليس لغرض إبداء 

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

 تي تم على أدلة التدقيق ال وبناءاً  يالمحاسب االستمرارية ألساساإلدارة  استخدامحول مالئمة  إلستنتاج التوصل
ريا أو  روو يمكن أن تثير شكًا جوه بأحدان يتعلقا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري الحصول عليها، فيما إذ
في تقرير  نتباهاال، فانه يتطلب منا ان نلفت جوهريعدم وجود تيقن  استنتجنا إذا. االستمرارحول قدرة الهيئة على 

ذا كان اإلفصذالتدقيق إلى اإليضاحات  اح عن هذه المعلومات غير مالئم، ات العالقة في البيانات المالية ,  وا 
رير تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تق استنتاجاتنافإننا سوو نقوم بتعديل رأينا. ان 

 ستمرار.قدرة الهيئة على اال منحد ال في ةفإنه من الممكن أن تتسبب أحدان أو  روو مستقبلي ذلك،التدقيق. ومع 
  لمالية تمثل وفيما إذا كانت البيانات ا اإلفصاحاتبيانات المالية بما فيها للمحتوى الو  والشكلتقييم العرض العام

 المعامالت واألحدان بشكل يحقق العرض العادل.
 

تواصلنا مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالح ات التدقيق الهامة ، 
 ر هامة في ن ام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.بما في ذلك أية أوجه قصو 

 تقرير حول المتطلبات القانونية  والتشريعية االخرى
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سجالت محاسبية من مة بصورة أصولية، وتتفق من كافة النواحي الجوهرية مع البيانات المالية و  بقيودتحتف  الهيئة 
 المرفقة .

 

 المهنيون المراقبون من

 

 (JCPA,ACPA)  حموده جمال

 478 رقم اجازة

 2018شباط  22في  عمان
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والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة  

أ بيان الهاشمية األردنية المملكة – عمان  

 2017 األول كانون 31 في كما المالي المركز بيان

البيان هذا من يتجزأ ال جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن  

   اإليضاحات  2017  2016
     أردني دينار  أردني دينار

 الموجودات      
 المتداولة الموجودات      

 المعادل والنقد لنقدا  3  861,351  1,655,909
 مدينة ذمم  4  954,922  1,835,675
 المتداولة الموجودات مجموع    1,816,273  3,491,584

       
 المتداولة غير الموجودات      

 أراضي    2,944,000  2,944,000
 والمعدات واآلالت الممتلكات  5  7,728,131  7,938,531

 فيبالصا أخرى موجودات  6  1  1
 المتداولة غير الموجودات مجموع    10,672,132  10,882,532
 الموجودات مجموع    12,488,405  14,374,116

       
 الملكية وحقوق المطلوبات      
 المتداولة المطلوبات      

 دائنة ذمم  7  718,105  778,042
 أخرى دائنة أرصدة  8  69,908  320,441

 المتداولة المطلوبات مجموع    788,013  1,098,483
       
 الملكية حقوق      

 الثابتة الموجودات تقييم إعادة فائض  9  2,967,630  2,967,630
 أصول منح عن مؤجلة ايرادات  10  6,348,449  6,561,132
 المتراكم  الفائض    2,384,313  3,746,871

 ج بيان -المتراكم الفائض مجموع    11,700,392  13,275,633
 الملكية وحقوق المطلوبات مجموع    12,488,405  14,374,116
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والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة  

ب بيان الهاشمية األردنية المملكة – عمان  

2017 األول كانون 31 في المنتهية للسنة الشامل خلالد بيان  

 

البيان هذا من يتجزأ ال جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن  

2 

2016 
 

 اإليضاحات  2017
  

 
     أردني دينار  أردني دينار

 اإليرادات      
 الكهرباء لقطاع الترخيص رسوم ايرادات  11  5,474,917  5,489,796
 الطبيعية المصادر رسوم ايرادات  12  7,545,148  8,024,236
 والنووي اإلشعاعي العمل رسوم ايرادات  13  1,856,536  2,382,184
 فوائد بنكية  ايرادات    16,404  111,955
 أخرى ايرادات    64,114  78,890

 أصول عن مؤجلة ايرادات إطفاء    1,335,490  1,237,180
 ومشتقاته النفط ايرادات  14  306,068  -

 يراداتاإل مجموع    16,598,677  17,324,241
       
 المصروفات      
 وملحقاتها وأجور رواتب  15  (3,534,683)  (3,421,338)
 وعمومية إدارية مصاريو  16  (501,267)  (559,994)
 الرأسمالية النفقات  17  (657,414)  (996,345)
 واستشارات دراسات    (154,063)  (393,528)
 واطفاءات كاتاستهال    (1,523,372)  (1,426,701)
 متحركة غير مدينة ذمم تدني    (208,476)  -
 البحثي النووي المفاعل وتشغيل إنشاء نفقات    -  (235,009)

 سابقة سنوات)مصاريو(   إيرادات  18  (81,960)  68,710
 المصروفات مجموع    (6,661,235)  (6,964,205)

 ج بيان –السنة  فائض    9,937,442  10,360,036
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والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة  

ج بيان        الهاشمية األردنية المملكة – عمان  

2017 األول كانون 31 في المنتهية للسنة الملكية حقوق في التغيرات بيان    

 

   المجموع  المتراكم الفائض

   أردني اردين  أردني دينار

 1/1/2016 رصيد  17,827,810  17,827,810

 العامة الخزينة الى المحول المبلغ  (17,000,000)  (17,000,000)

 أصول  منح عن مؤجلة إيرادات  1,074,967  1,074,967

 مؤجلة ايرادات إطفاء  (1,237,180)  (1,237,180)

 اليه الحاجة نتفتا مدينة ذمم تدني مخصص رد  2,250,000  2,250,000

 بيان ب –السنة  فائض  10,360,036  10,360,036

 31/12/2016 رصيد  13,275,633  13,275,633

 العامة الخزينة الى المحول المبلغ  (11,300,000)  (11,300,000)

 أصول  منح عن مؤجلة إيرادات  1,122,807  1,122,807

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

 بيان ب –السنة  فائض  9,937,442  9,937,442

 بيان أ – 31/12/2017 رصيد  11,700,392  11,700,392

     
 

البيان هذا من يتجزأ ال جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن  

3 
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والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة  

 د بيان الهاشمية األردنية المملكة – عمان

2017 األول كانون 31 في المنتهية للسنة ديةالنق التدفقات بيان  

 البيان هذا من يتجزأ ال جزءاً  تشكل المرفقة اإليضاحات إن

2016  2017   
 التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات  أردني دينار  أردني دينار

 السنة فائض  9,937,442  10,360,036
طفاءات إستهالكات  1,523,372  1,426,701  وا 

11,786,737  11,460,814 
 العامل المال رأس بنود في التغير قبل التشغيلي الفائض 

 
 

 :المتداولة المطلوبات و الموجودات في التغير    
 مدينة ذمم  880,753  2,479,320

 دائنة ذمم  (59,937)  90,201
 أخرى دائنة أرصدة  (250,533)  198,288

 إليه الحاجة انتفت مدينة ذمم تدني مخصص رد  -  2,250,000
 التشغيلية األنشطة من فقالتد صافي  12,031,097  16,804,546

     
 االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات    
 وأجهزة ممتلكات  (1,312,972)  (1,555,402)

 التنفيذ تحت مشاريع  -  236
 اإلستثمارية األنشطة من التدفق صافي  (1,312,972)  (1,555,166)
     
 التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات    
 العامة الخزينة الى المحول  (11,300,000)  (17,000,000)
 مؤجلة منح  (212,683)  (162,213)
 المدور الفائض  -  -
 التمويلية األنشطة من التدفق صافي  (11,512,683)  (17,162,213)
     
 األنشطة من النقدية التدفقات صافي  (794,558)  (1,912,833)

 السنة بداية في المعادل والنقد النقد  1,655,909  3,568,742
 السنة نهاية في المعادل النقد و النقد  861,351  1,655,909
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والمعادن الطاقة قطاع تنظيم هيئة  

الهاشمية األردنية المملكة – عمان  

المالية البيانات حول إيضاحات  

 والنشاط نونيالقا الوضع .1
      نبذة عن الهيئة

 ائروالدو  المؤسسات هيكلة اعادة قانون بموجب تشكلت حكومية هيئة والمعادن الطاقة قطاع تن يم هيئة
 تملك فةالص بهذه ولها واداري مالي استقالل ذات اعتبارية بشخصية وتتمتع ،2014 لسنة( 17) رقم الحكومية
 تن يم لهيئة قانونيال الخلو وتعتبر القانونية، التصرفات بجميع والقيام دافهااه لتحقيق الالزمة المنقولة االموال
 التن يمية لمهامبا يتعلق فيما الطبيعية المصادر وسلطة والنووي االشعاعي العمل تن يم وهيئة الكهرباء قطاع
 من وتتألو ،االخرى الجهات جميع لدى التنفيذي الرئيس/المفوضين مجلس رئيس ويمثلها للسلطة، المقررة
 قطاع تن يم هيئة قانون صدر 2017 عام من نيسان شهر وفي التنفيذي، والجهاز الهيئة مفوضي مجلس
 مجلس وصالحيات ومهامها أهدافها وحدد الهيئة عمل ن م والذي ،2017 لسنة( 8) رقم والمعادن الطاقة

 .التنفيذي والرئيس المفوضين

 ة التي تساهم الهيئة في تحقيقهااألهداف االستراتيجية والقطاعية والوطني
 : التي تسهم الهيئة في تحقيقها األهداف الوطنية

 الحفا  على االستقرار المالي والنقدي وضبط عجز الموازنة وبناء ن ام مالي كفؤ وقليل المخاطر. .1

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

 حسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.ت .3

 األهداف القطاعية التي تساهم الهيئة في تحقيقها بشكل مباشر:
تن يم القطاع على اساس من التوازن بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين واي جهات اخرى  .1

 ذات عالقة.

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

 الحفا  على بنية فاعلة للقطاع وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى االقتصادية له وتحسين كفاءته. .3

 ضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في القطاع. .4
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سالمة العامة والعمل على حماية البيئة وصحة اإلنسان وممتلكاته وفقاً ألحكام ضمان توفير شروط ومتطلبات ال .5
 التشريعات ذات العالقة بتن يم القطاع.

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

 ئةالهي تعمل والمعادن الطاقة اعقط بعمل العالقة ذات التشريعات في مضمنة أخرى قطاعية أهداو وتوجد
 . الطاقة لقطاع الشاملة االستراتيجية في الواردة األهداو ذلك في بما تحقيقها على

 

 

: للهيئة اإلستراتيجية األهداف  

تن يم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين  .1
 عالقة. وأي جهات أخرى ذات 

تطوير من ومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق  .2
  .التنافسية وحماية اإلنسان والبيئة

 .تطوير من ومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة المستهدفة لضمان تحسين األداء وبأقل التكاليو .3

 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة. .4

 الموارد المالية للهيئة

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

 .وتجديدها والتصاريح الرخص رسوم من لها تتأتى التي العوائد .1

 .الهيئة تقدمها التي الخدمات بدل .2

 .دنيأر  مصدرغير من كانت إذا هاعلي الوزراء مجلس موافقة شريطة والمنح والتبرعات والهبات المساعدات .3

 . القطاع بتن يم  العالقة ذات التشريعات بموجب الهيئة تفرضها التي الغرامات حصيلة .4

 الفائض السنوي

 .العامة الخزينة الى نفقاتها جميع  اقتطاع بعد الهيئة لدى تتحقق التي السنوية  الفوائض تؤول
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 اإلعفاءات

 . الحكومية والدوائر الوزارات بها تتمتع التي هيالتوالتس اإلعفاءات 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
 .لقانونا ذلك

 عدد الموظفين

( 2)  و مبتعثين( 4) و عملهم رأس على مو فاً ( 356) 2017  عام نهاية في الهيئة مو في عدد بلغ  -
 (.38) عدد راتب بدون مجازون ومو فون النقل لغايات منتدبين

 إعتماد البيانات المالية

 بتاريخ  المنعقيدة( 38) رقم تهجلس في الهيئة مفوضي مجلس قبل من المالييية البييييانات اعتمييياد تم -
4/3/2018. 

  2. السياسات المحاسبية الهامه

 الهم ملخصاً  يلي وفيما المالية التقارير العداد الدولية للمعايير وفقاً  المرفقه المالية البيانات عرض تم      -
 :المتبعة المحاسبية السياسات

 أ-  اساس القياس

 األصول بعيضل  بالنسبة االساس هذا تعديل وتم التاريخية التكلفة ساسال وفقاً  المالية البيانات اعتماد تم  -
 .ادناه موضح هو كما

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

 فتكون االيرادات قيبا أما بالكهرباء يتعلق فيما ومصروفاتها ايراداتها اثبات في االستحقاق مبدأ الهيئة تتبع  -
 .النقدي األساس على

 ب- الممتلكات وااٌلالت والمعدات
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 التدني مقابل مخصص أي أو المتراكيييم االستهيالك منها مطيروحاً  بالتكلفة والمعيدات واالالت الممتلكات كافة اثبات يتم
 المملوكة االراضي عدا والمعدات تواالال الممتلكييات عليى االستهالك احتساب فيي الثابت القسط طيريقة الهيئة وتتبع
:التالية المئوية النسب باستخدام الممتلكات لهذه المقدر االنتاجي العمر على  

%2                               مباني  

ومفروشات اثان  10%   

%15 سيارات   

ومعدات وأجهزة آالت  15%   

 

 تاريخ من  المتراكم  واالستهالك المستبعد لالصل سجلةالم القيمة حذو فيتم الممتلكات من اي استبعاد حالة في 
.الدخل بيان الى خسارة او ربح سواء النتيجة وترحل الحسابات من االستبعاد  

 لعملياتا على تحميلها فيتم والتصليح الصيانة مصاريو اما,  بالتكلفة الكبيرة والتحسينات االضافات رسملة يتم
.حدوثها حال الجارية  

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

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

 ج- الموجودات غير الملموسة

 اطفاء مويت. محددة غير لمدة او محددة لمدة الزمني عمرها تقدير اساس على الملموسة غير الموجودات تصنيو يتم
 أما. الدخل قائمة في الطفاءا قيد ويتم العمر هذا خالل محدد زمني عمر لها التي الملموسة غير الموجودات
 المالية وائمالق تاريخ في قيمتها في التدني مراجعة فيتم محدد غير الزمني عمرها التي الملموسة غير الموجودات

 .الدخل قائمة في قيمتها في تدني أي تسجيل ويتم

 نفس يف الشامل الدخل ةقائم في تسجيلها ويتم الهيئة اعمال عن الناتجة الملموسة غير الموجودات رسملة يتم ال
 .السنة
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 تقدير راجعةم يتم كذلك.  المالية القوائم تاريخ في الملموسة غير الموجودات قيمة تدني على مؤشرات أية مراجعة يتم
 .الالحقة الفترات على تعديالت أية اجراء ويتم الموجودات لتلك الزمني العمر

 .سنوياً  %15 بنسبة تطفأ تيوال الحاسوب ببرامج الملموسة غير الموجودات تتمثل

 د- النقد والنقد المعادل

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

 هـ - العمالت االجنبية

 هذه خبتاري السائدة السوق اسعار اساس على االردني بالدينار السنة خالل االجنبية بالعملة المعامالت تسجل
 في كما ةالسائد الصرو اسعار على االردني بالدينار االجنبية بالعمالت والمطلوبات الموجودات وتقيد المعامالت

 .الدخل بيان الى الصرو اسعار في يرالتغي عن الناجمة الفروقات وتؤخذ المالية السنة نهاية

 و- المخصصات

حدان سابقة ناشئة عن أ المالي المركز قائمة تاريخ في التزامات الهيئة على يكون عندما بالمخصصات االعتراو يتم
 .عليه يعتمد بشكل قيمتها قياس ويمكن محتمل االلتزاماتوان تسديد 

 

 ز- الذمم واألرصدة الدائنة األخرى

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

 ح- الذمم المدينة

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

.لالسترداد القابلة والقيمة الدفترية القيمة بين  

 

 ط- إثبات االيرادات
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 تااليرادا قياس من التمكن وعند المشتري الى الملكية ومخاطر منافع تنتقل عندما األراضي بيع إيرادات اثبات يتم
.عليه االعتماد يمكن بشكل  

.االستحقاق لمبدأ وفقاً  األخرى اإليرادات اثبات يتم  

 

 ي- المنح العينية والنقدية

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

.الدخل بيان في بها االعتراو فيتم  

 ك- األدوات المالية

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

.والدائنة المدينية والذميم البنوك وأرصيدة المعادل قدوالن النقد مين رئيسي بشكل للشركة الميالية االدوات تتألو -     

 ل- التغيرات في السياسات المحاسبية

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

 م - استخدام التقديرات

 على تؤثر اداتواجته بتقديرات القيام الهيئة إدارة من يتطلب بيةالمحاس السياسات وتطبيق المالية القوائم إعداد إن
 على يضاأ تؤثر واالجتهادات التقديرات هذه إن. المحتملة االلتزامات عن واإلفصاح والمطلوبات الموجودات مبالغ

 تقديرل هامة واجتهادات بأحكام القيام الهيئة إدارة من يتطلب خاص وبشكل والمخصصات والمصاريو اإليرادات
 التقديرات إن .المستقبل في التقديرات تلك و روو اوضاع عن الناجمة المستقبلية النقدية التدفقات وأوقات مبالغ

نو  التيقن وعدم التقدير من متفاوتة درجات لها متعددة وعوامل فرضيات على بالضرورة مبنية المذكورة  النتائج ا 
 .خصصاتالم تلك و روو أوضاع في المستقبل في غيراتالت نتيجة وذلك التقديرات عن تختلو قد الفعلية
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 3.  النقد والنقد المعادل

 :يلي مما البند هذا يتألو 

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 جارية حسابات - بنوك  822,589  1,278,722
 حسابات وديعة – بنوك  31,765  377,187

 الرئيسي الصندوق  6,997  -
 المجموع  861,351  1,655,909

 
 مدينة ذمم. 4
 يتألو هذا البند مما يلي: 
 

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 الكهرباء شركات ذمم    
 الوطنية الكهرباء شركة  1,595,111  2,091,294
 الكهرباء لتوليد السمرا شركة  -  179,675

 رباءالكه شركات ذمم مجموع  1,595,111  2,270,969
 المتجددة للطاقة مولدة شركات ذمم  4,803  -

 مو فين ذمم  840  687
 اخرى ذمم  3,393  3,393
 ودائمة مؤقته سلو  775  2,150

 المجموع  1,604,922  2,277,199
 مدينة ذمم تدني مخصص  (650,000)  (441,524)

 المخصص بعد المدينة الذمم  954,922  1,835,675
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 بالصافي أخرى موجودات  .6

 :يلي مما البند هذا يتألو

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 حاسوب برمجيات  485,441  485,441
 المتراكم اإلطفاء  (485,440)  (485,440)
 المجموع  1  1

 
 
 ذمم دائنة .7

 :يلي مما البند هذا يتألو

2016  2017   
   يأردن دينار  أردني دينار

 الكهرباء شركات ذمم  81,960  -
 موردين ذمم  635,600  777,744

 مو فين ذمم  244  298
 المتجددة الطاقة من للكهرباء المولدة الشركات ذمم  301  -

 المجموع  718,105  778,042
 
 
 اخرى دائنة أرصدة. 8

 :يلي مما البند هذا يتألو

2016  2017   
   يأردن دينار  أردني دينار
 العدلية الضابطة امانات  527  450

 عطاء دخول كفاالت امانات  -  150,073
 مو فين امانات  5,275  2,000

 كفاالت تسييل امانات  13,192  13,192
 ADSTM شركة  7,403  126,549



 

100 
  

100 

 الحدودية المراكز صيانة أعمال أمانات  432  -
 الدخل بةوضري المالية وزارة أمانات  23,017  28,177

 الكهربائي الن ام تطوير أمانات  1,000  -
 ومحلي إقليمي تدريب أمانات  16,607  -
 صرو معتمد امانات  2,455  -

 المجموع  69,908  320,441
 
 
 الثابتة الموجودات تقييم إعادة فائض.  9
 يتألو هذا البند مما يلي: 

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 أراضي  2,192,200  2,192,200
 وادوات اجهزة  128,451  128,451
 ومفروشات أثان  10,879  10,879

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

 المجموع  2,967,630  2,967,630
 

 أصول منح عن مؤجلة ايرادات.  10
 يتألو هذا البند مما يلي: 

 
2016  2017   

   أردني دينار  أردني دينار
 وحاسوب ومعدات أجهزة  9,717,823  8,603,926
 سيارات  276,037  276,037
 كرفان  31,000  25,000
 ومفروشات أثان  25,090  22,180

 المجموع  10,049,950  8,927,143
 مؤجلة إيرادات إطفاء مجمع  (3,701,501)  (2,366,011)

 المجموع  6,348,449  6,561,132
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 الكهرباء لقطاع الترخيص رسوم إيرادات. 11
 :يلي مما البند هذا يتألو( أ

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 المركزية الكهرباء توليد شركة رخصة تجديد ايرادات  415,551  385,892
 الوطنية الكهرباء شركة رخصة تجديد ايردات  1,867,724  1,969,132
 الكهرباء توزيع شركة رخصة تجديد ايرادات  320,889  300,758
 الكهرباء لتوليد السمرا شركة رخصة تجديد ايردات  726,556  710,712
 اربد محاف ة كهرباء شركة رخصة تجديد ايردات  306,147  280,917
 عمان شرق كهرباء شركة رخصة تجديد ايردات  356,759  258,307
 القطرانة  Xenel-kepcoرخصة شركة  تجديد ايردات  279,130  294,818
 األردنية الكهرباء شركة رخصة تجديد ايردات  925,788  942,643
 آسيا شركة رخصة تجديد ايرادات  -  89,491

 اس ايه اي رخصة تجديد ايرادات  -  122,761
 متجددة طاقة رخصة على الحصول طلب خدمات بدل ايرادات  182,583  133,865

 ذاتية كهربائية طاقة توليد خدمات بدل ايرادات  58,896  500
 المتجددة الطاقة رخصة تجديد ايرادات  34,894  -

 المجموع  5,474,917  5,489,796
 

 الطبيعية المصادر رسوم ايرادات. 12
 :يلي مما البند هذا يتألو( أ

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 المناجم ترخيص اداتاير   2,278,531  2,191,106
 المقالع ترخيص ايرادات  283,030  257,768

 والتفتيش المتابعة ايرادات  4,980,487  5,553,862
 الزيتي الصخر تنقيب رسوم ايرادات  2,000  300

 المعادن عن تنقيب رخص ايرادات  1,100  21,200
 المجموع  7,545,148  8,024,236
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 والنووي اإلشعاعي العمل رسوم ايرادات. 13
 :يلي مما البند هذا يتألو( أ

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 حدودية بوابات ايرادات  1,619,924  2,142,869
 والتفتيش الترخيص ايرادات  231,528  237,215

 العينات فحص رسوم ايرادات  5,084  2,100
 المجموع  1,856,536  2,382,184

 
 

 ومشتقاته النفط اداتاير . 14
 يتألو هذا البند مما يلي:  

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 الغاز وكاالت ايرادات  41,954  -
 الغاز مستودعات ايرادات  21,606  -
 محطات المحروقات ايرادات  235,908  -
 رسوم إستيراد مواد بترولية ايرادات  6,600  -
 وعالمجم  306,068  -

 
 وملحقاتها وأجور رواتب. 15
 يتألو هذا البند مما يلي:  

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار

 المو فين رواتب  957,318  964,460
 المو فين عالوات  1,818,901  1,781,822
 المو فين مكافآت  399,433  349,830
 اعياالجتم الضمان في الهيئة مساهمة  319,999  289,088
 االدخار صندوق في الهيئة مساهمة  39,032  36,138

 المجموع  3,534,683  3,421,338
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 مصاريف إدارية وعمومية .16
 
 يتألو هذا البند مما يلي: 

2016  2017   
   أردني دينار  أردني دينار
 وانترنت وهاتو بريد  21,080  18,488
 محروقات  83,319  53,853
 ومطبوعات قرطاسية  19,568  19,864

 ومياه كهرباء  99,225  100,039
 ن افة  33,626  27,546
 صيانة  78,850  59,448

 رسمية مهمات في سفر مصاريو  42,383  125,000
 علمية وبعثات تدريب  9,749  9,972

 مركبات تأمين  19,576  30,368
 وخامات مواد  8,864  9,375

 فةضيا مصاريو  6,031  23,579
 اعالنات مصاريو  5,106  6,422
 بنكية مصاريو  2,681  2,029

 المو فين لغير مكافآت مصاريو  15,995  22,845
 اخرى مصاريو  35,094  35,216
 ايجارات  19,513  15,950

 وتعويضات تقاعد  607  -
 المجموع  501,267  559,994
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 الرأسمالية النفقات. 17
 
 لبند مما يلي:يتألو هذا ا  

 
2016  2017   

   أردني دينار  أردني دينار

 واألجهزة واآلالت المعدات  66,243  91,409

 متفرقة ولوازم مواد  29,657  41,221

 ومواقع أبحان ودراسات والتأهيل التدريب مصاريو  146,874  395,951

 مختلفة ومرافق مباني صيانة  59,797  204,584

 الهيئة قطاعات على الرقابة لمشاريع اإلداري الدعم  293,090  208,061

 اإلشعاعي الرصد محطة  6,645  -

 تشغيل وأن مة رخص  55,108  55,119

 المجموع  657,414  996,345
 

 سابقة سنوات(  مصاريف)  إيرادات. 18
  
 يتألو هذا البند مما يلي:  

 
2016  2017   

   اردني دينار  أردني دينار
 وأخرى تأمين مصاريو  -  (7,813)

 العدلية الضابطة امانات إيراد  -  34,795

 الحدودية المراكز صيانة أعمال امانات إيراد  -  40,221

 متفرقة إيرادات  -  1,507

 السابقة السنة عن مقدرة كهرباء شركات إيرادات رد  (81,960)  -

 المجموع  (81,960)  68,710
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 القانوني رالمستشا كتاب. 19

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

 المالية األدوات. 20
 :العادلة القيمة- أ
 .العادلة قيمتها تقريباً  تساوي المالية االلتزامات و لألصول الدفترية القيمة إن -

 السياسات بيعض تعرض كما اليمالية، األدوات لهذه العادلة يمالق الى المالية بالقوائم الميرفقة االيضاحات تشير -
 .االدوات هذه تقييم في المستخدمة الطرق( 2) االيضاح في المحاسبية

 
 :السوق مخاطر -ب

 بسبب ليةالميا لألدوات الميستقبلية النقدية التيدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطرة بأنها السوق مخاطرة تعرو
 :التالية المخاطر وتتضمن سعارالسوقأ في التغيرات

 مخاطرة العملة -
 التغيرات نتيجة المالية لألداة المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطرة بأنها العملة مخاطرة تعرو
 .األجنبية العمالت صرو أسعار في

 األخرى السعر مخاطرة ي
  نتيجة المالييية ةلألدا المستقبلية النقدية اليتدفقات أو العادلة القيمة لبتق مخاطرة بأنها األخرى السعر مخاطرة تعرو

  سبب كيان سواء(، العملية مخاطرة أو الفائدة سيعر مخاطيرة عن الناجمة تلك)غير  السوق أسعار في التغيرات
 ابهةالميش المالية األدوات كييافة على تؤثر عوامل أو لها المصدرة الجهة أو المالية باألداة خاصة عوامل التغيرات
 .السوق في المتداولة

 . إن األدوات المالية ال اهرة في بيان المركز المالي ليست خاضعة لمخاطرة السعر األخرى 

 

 

 مخاطرة سعر الفائدة ي
 نتيجة يييةالمال لألداة المستيقبلية النيقدية التدفيقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطرة بأنها الفائدة سعر مخاطرة تعرو

 .السوق في الفائدة معدالت في التغيرات
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 فائدة حملت والتي موجوداتها على الفائدة سعر لمخاطرة خاضعة المالي المركز بيان في ال اهرة المالية األدوات إن
 .البنوك لدى بالودائع والمتمثلة

 اإلئتمان مخاطرة -ج

 خسيارة  بذلك مسبباً  بالتزاماته الوفياء في الميالية األداة أطراو أحيد إخفياق مخاطرة بأنهيا اإلئتمان مخاطرة تعرو
 .اآلخر للطرو مالية

 .مناسب ائتمان ذات مالية مؤسسات لدى بالنقد الهيئة تحتف  -

 .التحصيل وعمليات للعمالء الممنوحة اإلئتمان مستويات على جيدة رقابة على الهيئة تحاف  -

 المقارنة أرقام.  21
 نيو بعض أرقام المقارنة لتتناسب وعرض البيانات المالية للسنة الحالية.تم إعادة تص     

 


