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 (6102-6102لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لألعوام )الخطة االستراتيجية مراجعة  استبانة استطالع رأي الشركاء بخصوص
 ، ستطال  ررا  الرراا  حو  عنارر الخطةالذه االستبانة ولذلك تم تحضير ه ((6102-6102لالعوام ))االستراتيجية خطتها وتحديث تقوم الهيئة حاليًا بمراجعة 

عادتها للهيئة، مدرجتان على الموقع  علمًا بأن االستبانة والخطة االستراتيجية نرجو منام التارم باالجابة على االسئلة الواردة في هذه االستبانة بموضوعية وا 
 .www.emrc.gov.joااللاتروني للهيئة 

أو  676فرعي  5215111التارم باالترا  بالسيدة ضحوك خير/ مدير وحدة التخطيط وتطوير االدا  المؤسسي على الرقم مالحظة: لمزيد من المعلومات، يرجى 
 .dahouk@emrc.gov.joعن طريق البريد االلاتروني 

 
  معلومات معبئ االستبيان

 مؤسسات مجتمع مدني          □خاص             قطا     □قطا  عام                     □ (0
  :   الجهة اسم  (6
  :  اسم معبئ االستبيان (3
  :   المسمى الوظيفي (4
  :        البريد االلاتروني (5
 : او الموباي  رقم الهاتف (2

 
 :الهيئةأواًل: رؤية 

 "ل سلمي وآمن ومستداملريادة في تنظيم وتطوير قطاع الطاقة والمعادن والتطبيقات اإلشعاعية والنووية بشكا
 

 ال أوافق
 بردة

ال  
أوافق  أوافق محايد أوافق

  األسئلة بردة

 ١ .، ومالئمة للهيئةموجزة، معبرة، واضحة، يمان استيعابها بسهولة     

 ٢ وتحتوي التحدي.واقعية، قابلة للتحقيق      

 ٣ تمث  ما تطمح الهيئة بالورو  إليه.     

 ٤ .العاملين في الهيئة وترحذ الهمم لتحقيقهاترد وتجذب  الرؤية     
 مالحظاتام ومقترحاتام على رؤية الهيئة:

............................................................................................................................. ......................... 

...................................................................................................................................................... 
 

 ثانيًا: رسالة الهيئة:
 بة والمنافسةضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة، من خالل النهوض بمجال التنظيم والرقا“

 ”في قطاع الطاقة والمعادن، واستخدامات الطاقة النووية واألشعة المؤينة في المجاالت السلمية لضمان مصالح المستهلكين والمستثمرين
 

ال 
 أوافق
 بردة

ال 
 أوافق محايد أوافق

 أوافق
  بردة

 األسئلة
 

 ١ الرسالة عملية وممانة التحقق.     
 ٢ وجود الهيئة.الرسالة تعبر عن سبب      
 ٣ توضح الرسالة المستهدفين من خدمات الهيئة.     
 ٤ مفهومة وواضحة للجميع     

 
 :الهيئةمالحظاتام ومقترحاتام على رسالة 

.................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ......................... 

http://www.emrc.gov.jo/
mailto:dahouk@emrc.gov.jo
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 ثالثًا: القيم الجوهرية للهيئة :
مراقبة وضبط  -تحفيز العطاء -التحسين المستمر لألداء  -العمل بروح الفريق الواحد -التنافسية الحفاظ على -   الشفافية، والنزاهة، والعدالة

 ، المبادرة واإلبداع، التعاون والتنسيق والتكامل مع الشركاءالمسؤولية المجتمعية -الجودة 
 

 ال أوافق
أوافق  أوافق محايد ال أوافق بردة

  األسئلة بردة

 ١ رغب الهيئة بتنميته في موظفيهاتعاس هذه القيم ما ت     

 ٢ تساهم هذه القيم بتحقيق الرؤية والرسالة     

 ٣ واضحة، مفهومة، معبرة     

 ٤ ترتبط القيم الموضوعة ارتباطا وثيقًا بعم  الهيئة     

 
 مالحظاتام ومقترحاتام على قيم الهيئة:

........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................... 

 
 

 :لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادنبعًا : األهداف االستراتيجية ار 
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مصالح المستهلكين والعاملين في القطاع والمستثمرين وأي جهات أخرى  .0

 ذات عالقة.
تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطاع لتحسين وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية  .6

 اإلنسان والبيئة.
 تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التكلفة المستهدفة لضمان تحسين  األداء وبأقل التكاليف. .3
 رفع كفاءة وفاعلية الهيئة. .4
 

 
 وافقال أ

 أوافق أوافق محايد ال أوافق بردة
 بردة

 
  األسئلة

عملياتها تمث  األهداف االستراتيجية عم  الهيئة وتغطي      
 ١ خدماتها .الرئيسية و 

 ٢ تساهم األهداف االستراتيجية بتحقيق رؤية ورسالة الهيئة.     
 ٣ .يراز ا  هدف على موضو  معين     
 4 وقيمها هيئةة الاألهداف مرتبطة برسال     
اللغة المستخدمة في رياغة األهداف بسيطة ويسه  فهمها      

 5 للجميع

 
 مالحظاتام ومقترحاتام على األهداف االستراتيجية لهيئة تنظيم قطا  الطاقة والمعادن:

........................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........................... 
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 :6162الي تحققها الهيئة في رؤية االردن  ع األهداف الوطنيةخامسًا : األهداف االستراتيجية وربطها م
 

األهداف الوطنية التي  للهيئة القطاعيةاألهداف  االستراتيجيةاألهداف 
 تساهم الهيئة في تحقيقها

  تنظيم قطا  الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مرالح
المستهلاين والعاملين في القطا  والمستثمرين وأي جهات 

 خرى ذات عالقة.أ
 رفع افا ة وفاعلية الهيئة 
  تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطا  لتحسين

وتعزيز ثقة المستهلاين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية 
 االنسان والبيئة

   ضمان توفير خدمات رمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في قطا
 الطاقة والمعادن.

 بنية فاعلة لقطا  الطاقة والمعادن وتطويرها بما يسهم في  الحفاظ على
 تعزيز الجدوى االقترادية له وتحسين افا ته

خلق بيئة استثمارية جاذبة 
قادرة على جذب رؤوس 
االموال االجنبية وتشجيع 

 االستثمارات المحلية

  تنظيم قطا  الطاقة والمعادن على أساس التوازن بين مرالح
لين في القطا  والمستثمرين وأي جهات المستهلاين والعام
 أخرى ذات عالقة.

  تطوير منظومات ومنهجيات التسعير على أساس التالفة
 المستهدفة لضمان تحسين األدا  وبأق  التااليف.

  تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطا  لتحسين
وتعزيز ثقة المستهلاين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية 

 االنسان والبيئة
 رفع افا ة وفاعلية الهيئة 

   ضمان توفير خدمات رمنة ومستقرة ودائمة وذات جودة عالية في قطا
 الطاقة والمعادن.

  الحفاظ على بنية فاعلة لقطا  الطاقة والمعادن وتطويرها بما يسهم في
 تعزيز الجدوى االقترادية له وتحسين افا ته

الحفاظ على االستقرار 
نقدي وضبط عجز المالي وال

الموازنة وبناء نظام مالي 
 كفؤ وقليل المخاطر

  تطوير منظومة فعالة للرقابة والتفتيش على القطا  لتحسين
وتعزيز ثقة المستهلاين والمستثمرين وتحقيق التنافسية وحماية 

 االنسان والبيئة
 رفع افا ة وفاعلية الهيئة 

 ة عالية في قطا  ضمان توفير خدمات رمنة ومستقرة ودائمة وذات جود
 الطاقة والمعادن.

  الحفاظ على بنية فاعلة لقطا  الطاقة والمعادن وتطويرها بما يسهم في
 تعزيز الجدوى االقترادية له وتحسين افا ته

 الخدمات مستوى تحسين
 والعدالة مواطنينلل المقدمة

 توزيعها في

 
)إذا اانت  والقطاعية 6162رؤية االردن طة برا  وثيق مع األهداف الوطنية من الجدو  أعاله ه  تعتبر األهداف االستراتيجية للهيئة مرتب

 همية( اإلجابة ال فما هي االقتراحات التي ترونها مناسبة حتى ياون االرتباط برورة أفض  علمًا بان اقتراحاتام تؤخذ بعين االعتبار ببالغ األ
........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........................... 

 
 

 ارين لام حسن التعاونرا
 
 


