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الجريدة الرسمية

نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــ

الــــــورراء بتاريــــخ 2021/4/14

نأمر بوضع النظام اآلتي -:
ن ام رقم ( )27لسنة 2021
ن ام السجل الوطني للمشروعات الحكومية االستثمارية
صادر بمقتضى المادتين ( )4و( )20من قانون مشروعات الشراكة بين
القطاعين العام والخاع رقم ( )17لسنة 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الماااادة -1يسااامى هاااذا الن اااام (ن اااام الساااجل الاااوطني للمشاااروعات الحكومياااة
االسااتثمارية لساانة  )2021ويعماال بااه ماان تاااريخ نشااره فااي الجرياادة
الرسمية.
المااادة -2يكااون للكلمااات والعبااارات التاليااة حيثمااا وردت فااي هااذا الن ااام المعاااني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
الورارة

 :ورارة التخطيط والتعاون الدولي.

الورير

ورير التخطيط والتعاون الدولي.

السجل

 :السجل الوطني للمشروعات الحكومية االستثمارية
المنشاااااأ فاااااي الاااااورارة بموتاااااب أحكاااااام قاااااانون
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاع.

المشااااااااااااااروع  :أي مشاااااروع تحاااااج اشاااااراف الجهاااااة الحكومياااااة
ومسؤوليتها ومدرج في السجل ومرصاودة نفقاتاه
الحكاااااااااااااااومي
الرأسااامالية فاااي قاااانون الموارناااة العاماااة وقاااانون
االستثماري
موارنات الوحدات الحكومية .

الجريدة الرسمية

2013

الجهااااااااااااااااااااااة  :أي ورارة أو دائاااارة أو مؤسسااااة رساااامية عامااااة
أو مؤسساااة عاماااة أو هيئاااة أو مجلااا أو سااالطة
الحكومية
أو بلديااااة أو شااااركة مملوكااااة بالكاماااال للحكومااااة
أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (.)%50
مشاااااااااااااااااروع  :أي نشاااط يهاادف الااى تقااديم فدمااة عامااة ذات أثاار
اقتصاادي أو اتتمااعي أو فادمي أو تحساين تقااديم
الشراكة
الخااادمات العامااااة ويكاااون تحااااج اشاااراف الجهااااة
الحكومية ومسؤوليتها ومدرتا في السجل.
اللجنة

 :لجنة المشروعات الحكومياة االساتثمارية المشاكلة
بمقتضى أحكام هذا الن ام.

الوحدة

 :وحدة ردارة االستثمارات الحكومية في الورارة.

مااذكرة مقتاارح  :وثيقااااااة أوليااااااة لمقتاااااارح المشااااااروع الحكااااااومي
االسااتثماري تعاادها الجهااة الحكوميااة وتقاادمها رلااى
المشااااااااااااااروع
الوحدة إلتراء التقييم المبدئي لها وفقا ً ألحكام هذا
الحكاااااااااااااااومي
الن ام .
االستثماري
دراساااااااااااااااااااااة  :التحليااال التفصااايلي لجااادوى المشاااروع الحكاااومي
االسااااتثماري ماااان الجوانااااب المؤسسااااية والفنيااااة
الجدوى
والمالياااااااة واالقتصاااااااادية والقانونياااااااة والبيئياااااااة
واالتتماعيااة والسااايمة العاماااة ودراساااة ديموماااة
المشااروع والتااي تعاادها الجهااة الحكوميااة وتقاادمها
رلى الوحدة لتقييمها وفقا ألحكام هذا الن ام.
أولوياااااااااااااااااات  :المشااروعات الحكوميااة االسااتثمارية التااي تأهلااج
كمشااروعات قابلااة للتنفيااذ ليااتم تااأمين احتياتاتهااا
المشاااااااروعات
التمويليااة ورصااد مخصصااات النفقااات الرأساامالية
الحكوميااااااااااااااة
اليرمااة لهااا فااي قااانون الموارنااة العامااة أو قااانون
االستثمارية
موارنات الوحدات الحكومية.

2014

الجريدة الرسمية

البرنااااااااااااااااامج  :برنامج ال تقل مدته عن ثيث سنوات تعده الورارة
ويتضاااااامن أولويااااااات المشااااااروعات الحكوميااااااة
التنماااااااااااااااااوي
االساااتثمارية وأوتاااه االنفااااق الرأسااامالي حساااب
التنفيذي
االساااتراتيجيات القطاعياااة المختلفاااة ويهااادف الاااى
تأمين االحتياتاات التمويلياة مان االيارادات الذاتياة
والقروض والمنح المالية اإلنمائية.
المااااادة -3أ -تاااادرج فااااي السااااجل تميااااع المشااااروعات الحكوميااااة االسااااتثمارية
ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية.
ب -يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية-:
 -1تااوفير قاعاادة بيانااات شاااملة للمشااروعات الحكوميااة االسااتثمارية
ومشروعات الشراكة.
 -2تااوفير وساايلة للرقابااة علااى المشااروعات الحكومي اة االسااتثمارية
ومشروعات الشراكة فيل مراحلها المختلفة.
 -3حفااااظ وأرشاااافة وثااااائق المشااااروعات الحكوميااااة االسااااتثمارية
ومشاااروعات الشاااراكة فااايل مراحلهاااا المختلفاااة بماااا فاااي ذلاااك
الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم وأي تعدييت عليها.

المادة -4أ -تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية االساتثمارية) برئاساة
الورير وعضوية ورير المالية وورير يسميه رئي الورراء.
ب -تتولى اللجنة المهام والصيحيات التالية-:
 -1رسااام السياساااة العاماااة للمشاااروعات الحكومياااة االساااتثمارية
وتحديد األنشطة والقطاعات ذات األولوية الواردة في البرناامج
التنموي التنفيذي.

الجريدة الرسمية
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 -2اعتماااااد الكلااااف الماليااااة للمشااااروعات الحكوميااااة االسااااتثمارية
المؤهلة والجداول الزمنية المتعلقة بها.
 -3مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية االستثمارية فايل
مراحلهااا المختلفااة لتحسااين تااودة مخرتاتهااا وتحقيااق أهاادافها
اإلنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.
 -4وضع األس
وفعالية.

واإلتراءات اليرماة لضامان عمال الساجل بكفااءة

 -5اعتماااد األدلااة اإلترائيااة والنماااذج اليرمااة لمراحاال التخطاايط
والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية االستثمارية.
 -6أي أمور أفرى ذات عيقة بالمشروعات الحكومية االساتثمارية
يعرضها الورير عليها.
ج -تجتماااع اللجناااة بااادعوة مااان رئيساااها كلماااا دعاااج الحاتاااة ويكاااون
اتتماعهااااا قانونيااااا بحضااااور تميااااع أعضااااائها وتتخااااذ قراراتهااااا
بإتماعهم.
د -تاادعو اللجنااة ممثاال الجهااة الحكوميااة المعنيااة بالمشااروع الحكااومي
االسااتثماري لحضااور اتتماعاتهااا بخصااوع ذلااك المشااروع دون أن
يكون له حق التصويج على قراراتها.
المااادة -5تتااولى الوحاادة ردارة السااجل ومتابعااة تحااديث بياناتااه وتوثيااق الدراسااات
والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومياة االساتثمارية ولهاذه
الغاية تقوم بالمهام التالية-:
أ -التنساايق مااع دائاارة الموارنااة العامااة لتحديااد السااقوف الماليااة للنفقااات
الرأسااامالية للمشاااروعات الحكومياااة االساااتثمارية ذوات األولوياااة فاااي
مشروع قانون الموارنة العامة و قانون موارنات الوحدات الحكومية.

2016

الجريدة الرسمية

ب -رعداد األدلة اإلترائية والنماذج لمراحل التخطايط والتنفياذ والمتابعاة
والتقياااايم للمشااااروعات الحكوميااااة االسااااتثمارية إلرشاااااد الجهااااات
الحكومية ومساعدتها في رتراءات التخطيط وتسجيل المشروعات.
ج -رتراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح المشروع الحكومي االستثماري
وتصنيفها وتسجيلها وتقييم دراسة الجدوى والتوصية للجناة بنتاائج
التقييم.
د -تقاااديم تقريااار للجناااة يتضااامن توصاااياتها بالمشاااروعات الحكومياااة
االستثمارية المؤهلة للموافقة عليها.
هـ  -ردراج المشروعات الحكومية االستثمارية الموافق عليها مان اللجناة
في السجل ورعيم الجهة الحكومية بقرار اللجنة بخصوصها.
و -التنسااايق باااين اللجناااة والجهاااة الحكومياااة واإلشاااراف علاااى تنفياااذ
القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.
ر -تقديم الدعم الفني للجهة الحكومية فيل مراحل المشاروع الحكاومي
االستثماري.
ح -مراتعاااة أي تعاااديل للمشاااروع الحكاااومي االساااتثماري المااادرج فاااي
السجل أو لكلفه المالية أو الجداول الزمنية المعتمدة من اللجنة فيل
أي مرحلة من مراحله.
ط  -تسلم التقارير الدورية المتعلقة بالمشروع الحكومي االساتثماري مان
الجهااة الحكوميااة فاايل فتاارة تنفيااذ المشااروع أو بعااد تنفيااذه والباادء
بتشااغيلها والرقابااة علااى تااودة مخرتاتااه ورعااداد التقياايم اليحااق لااه
للتأكااد ماان تحقيقااه أهدافااه االنمائيااة وفقااا للكلااف الماليااة والجااداول
الزمنية المعتمدة والفوائد االقتصادية المتوفاة منه.
ي -رشااااراك المجتمعااااات المحليااااة فاااايل المراحاااال المختلفااااة للمشااااروع
الحكومي االستثماري.
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ك -القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
ل -أي مهام أفرى تتعلق بالمشروعات الحكومية االستثمارية يكلفها بهاا
الورير أو اللجنة.
المادة -6أ -تقااادم الجهاااة الحكومياااة طالباااة المشاااروع ماااذكرة مقتااارح المشاااروع
الحكاومي االساتثماري الااى الوحادة التااي تقاوم بتسااجيلها بصاورة أوليااة
إلتراء التقييم المبدئي لها.
ب -تقوم الوحدة بمراتعة مذكرة مقترح المشروع الحكاومي االساتثماري
واستكمال أي معلومات رضاافية مان الجهاة الحكومياة ورتاراء التقيايم
المبدئي لها وفقا ألولويات الجهة الحكومية وقادرتها علاى تحمال كلفاة
المشروع في ضاوء تقاديرات موارنتهاا وترفاع توصاياتها بخصوصاها
الى اللجنة.
ج -تن اار اللجنااة فااي توصاايات الوحاادة بخصااوع نتااائج التقياايم المباادئي
لمااااذكرة مقتاااارح المشااااروع الحكااااومي االسااااتثماري وتتخااااذ القاااارار
بالموافقة عليها او رفضها.
المادة  -7تشمل مذكرة مقترح المشروع الحكومي االستثماري المعلومات التالية-:
أ -وصف موتز للمشروع وأهدافه وأهميته.
ب -الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع.
ج -توافق المشروع مع االحتياتات واألهداف الوطنية ذات األولوية.
د -الفئة المستهدفة من المشروع.
هـ -الفوائد او المنافع االقتصادية واالتتماعية للمشروع.
و -المشروعات السابقة المنفذة في القطاع ذاته.

2018
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ر -قدرة الجهة الحكومية على تحمل التكاليف.
ح -الوصف الفني للمشروع.
ط -تاهزية المشروع.
ي -الجدول الزمني للمشروع.
ك -أي معلومات أفرى تقتضيها طبيعة المشروع.
المادة  -8يتم التنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العاام والخااع
للسير بالمشروع وفق أحكاام قاانون مشاروعات الشاراكة باين القطااعين
العام والخاع واألن مة والتعليمات الصادرة بمقتضاه رذا تضمنج مذكرة
مقترح المشروع الحكومي االستثماري امكانية وتدوى تنفيذه مان فايل
الشراكة مع القطاع الخاع.
المادة  -9أ -يتم رعداد دراساة الجادوى مان قبال الجهاة الحكومياة طالباة المشاروع
الحكومي االستثماري ومن فيل الماوارد المالياة المتاوافرة رذا كاناج
الكلفااة الماليااة الرأساامالية للمشااروع الماادرج فااي السااجل تزيااد علااى
عشرة مييين دينار.
ب -رذا كانااج الكلفااة الماليااة الرأساامالية للمشااروع الحكااومي االسااتثماري
عشاارة مييااين دينااار فأقاال فتتخااذ اللجنااة القاارار بشااأن اعااداد دراسااة
الجدوى من عدمه.
المادة -10يتم افتيار المشروعات الحكومية االستثمارية المؤهلة بقرار من اللجنة
بناء على التقارير المعدة من الوحدة وورارة المالية وتدرج في السجل.
المادة  -11يصاادر الااورير بشااكل دوري وبناااء علااى تنساايب الوحاادة تقرياار األداء
الشامل عن المشروعات الحكومية االستثمارية.

2019
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المادة -12تصدر اللجنة التعليمات اليرمة لتنفيذ أحكام هذا الن ام.
2021/4/14

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي
وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
الثقافة

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
السياحة واآلثار

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

املهندس صخر مروان دودين
وزير
العمل

وزير
املياه والري

يوسف حممود علي الشمالي

حممد مجيل موسى النجار
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
البيئة

نبيل سليم عيسى املصاروة
وزير
دولة للشؤون القانونية

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
األشغال العامة واإلسكان

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الداخلية

مازن عبداهلل هالل الفراية

