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

الـــــــورراء بتاريــخ 2021/4/14

نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظام رقم ( )24لسنة 2021
ن ام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاع
صادر بمقتضى المادة ( )8من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاع رقم ( )17لسنة 2020
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المااادة -1يساامى هااذا الن ااام (ن ااام حساااب مشااروعات الشااراكة بااين القطاااعين العااام
والخاع لسنة  )2021ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الماااادة -2يكاااون للكلماااات والعباااارات التالياااة حيثماااا وردت فاااي هاااذا الن اااام المعااااني
المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
القانون

:

اللجنة العليا
الوحدة

:
:

السجل

:

الجهاااااااااااااااااااااة :
الحكومية

قااااانون مشاااااروعات الشاااااراكة باااااين القطااااااعين العاااااام
والخاع.
اللجنة المشكلة بموتب أحكام القانون.
وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخااع
المنشأة بمقتضى أحكام القانون.
الساااجل الاااوطني للمشاااروعات الحكومياااة االساااتثمارية
المنشأ في ورارة التخطيط والتعاون الدولي.
أي ورارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة
عامااة أو هيئااة أو مجل ا أو ساالطة أو بلديااة أو شااركة
مملوكااة بالكاماال للحكومااة أو التااي تساااهم فيهااا بنساابة
تزيد على (.)%50
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الجهاااااااااااااااااااااة  :الجهة الحكومية التي تبرم عقد الشراكة.
المتعاقدة
عقد الشراكة  :االتفاااق المباارم بمقتضااى أحكااام القااانون لتنفيااذ مشااروع
الشراكة بين الجهة الحكومية وشاركة المشاروع والاذي
تحدد فيه الشروط واألحكام واإلتراءات وحقوق اطراف
العقد والتزاماتهم.
مشااااااااااااااااروع  :أي نشاااااط يهاااادف الااااى تقااااديم فدمااااة عامااااة ذات اثاااار
اقتصااااادي او اتتماااااعي او فاااادمي او تحسااااين تقااااديم
الشراكة
الخدمات العاماة ويكاون تحاج اشاراف الجهاة الحكومياة
ومسؤوليتها ومدرتا في السجل.
مستشاااااااااااااااار  :الشااخص الطبيعااي أو االعتباااري الااذي يااتم تعيينااه ماان
الجهة الحكومية وفقا ألحكام القانون واألن مة الصاادرة
المشروع
بمقتضاه.
 :الحسااااااب المخصاااااص إلنفااااااق الوحااااادة علاااااى اعاااااداد
الحساب
مشااااروعات الشااااراكة وتموياااال الدراسااااات والتقااااارير
المتعلقاااة بهاااا والتعاقاااد ماااع المستشاااارين واالساااتعانة
بالخبراء وطرح العطااءات وتغطياة المصااريف التاي قاد
تنشأ بعد توقيع عقود الشراكة.
 :اللجنااة المشااكلة بمقتضااى أحكااام هااذا الن ااام لإلشااراف
اللجنة
على الحساب.
المادة  -3أ -يتم فتح الحساب في البنك المركزي األردني.
ب -يقتصاار التموياال ماان الحساااب علااى مشااروعات الشااراكة المدرت اة فااي
السجل وال يجور تقديم أي تمويل ألي مشروع غير مدرج فيه.
ج -ال يجور تخصيص أو صرف أي مبلاغ مان الحسااب رال للغاياات المحاددة
في القاانون وهاذا الن اام وضامن فطاة الحسااب السانوية المعتمادة مان
اللجنة.
د -تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.
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المادة  -4تعتمد معايير التأهيل التالية لغايات التمويل من الحساب-:
أ -األنشطة والقطاعات ذات األولوية المحددة من اللجنة العليا.
ب -قدرة مشروع الشراكة على تحقيق ايرادات.
ج -التكاليف والمنافع االقتصادية واالتتماعية لمشروع الشراكة.
د -حاتة الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة رلى دعم قدرتها المالية والفنية
لتنفيذ المشروع.
هااـ -الكلفااة المقاادرة ماان الجهااة الحكوميااة أو الجهااة المتعاقاادة لمسااتحقات
مستشار المشروع.
و -المستوى المتوقع للمنافسة على مشروع الشراكة من القطاع الخاع.
المادة  -5أ -يحق للجهاة الحكومياة أو الجهاة المتعاقادة أن تتقادم بطلاب رلاى الوحادة
للحصول على تمويل من الحساب وفقا للنموذج المعتمد من اللجنة مبينا
فيه طبيعة مشروع الشراكة وأهميته ومقدار التمويل المطلوب.
ب -تتولى الوحدة دراسة طلب التمويل المقدم ويرفع مدير الوحادة تنسايباته
بشأنه رلى اللجنة التخاذ القرار المناسب بخصوصه.
ج -تبلااغ الوحاادة مقاادم الطلااب بقاارار اللجنااة فاايل ثيثااين يوماا ً ماان تاااريخ
اسااتيمه بالموافقااة علااى التموياال او طلااب معلومااات رضااافية أو باارفض
الطلب مع بيان أسباب الرفض.
د -فااي حااال الموافقااة علااى طلااب التموياال يااتم رباارام اتفاقيااة بااين الجهااة
الحكوميااة أو الجهااة المتعاقاادة والوحاادة تتضاامن شااروط التموياال وآليااة
استرداده ومواعيد الصرف.
المااادة -6أ -تشااكل لجنااة تساامى (لجنااة اإلشااراف علااى الحساااب) برئاسااة ماان يسااميه
رئي الورراء وعضوية كل من-:
 -1أمين عام ورارة المالية نائبا ً للرئي .
 -2أمين عام ورارة التخطيط والتعاون الدولي.
 -3مدير الوحدة.
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ب -تتولى اللجنة المهام والصيحيات التالية-:
 -1وضع فطة سنوية للحساب تتضمن أولوياات التمويال وفقاا ً للسياساة
العامااة لمشااروعات الشااراكة التااي تضااعها اللجنااة العليااا بمااا يحقااق
التوظيااف األمثاال لمااوارد الحساااب ورتااراء مراتعااات دوريااة لتلااك
الخطة.
 -2وضااع أس ا تن اايم المااوارد الماليااة للحساااب واإلنفاااق منهااا وفااق
المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.
 -3اعتماد رتاراءات المحاسابة والرقاباة المالياة علاى الحسااب بماا فاي
ذلك ريداع المبالغ النقدية ورعداد سندات الصرف.
 -4اعتماد نموذج طلب التمويل من الحساب وتحديد اإلتراءات الواتب
اتباعها للحصول على التمويل.
 -5الن اار فااي طلبااات التموياال المقدمااة ماان الجهااة الحكوميااة أو الجهااة
المتعاقدة واتخاذ القرار بالموافقة عليها او رفضها.
 -6الموافقاااة علاااى اتفاقياااة التمويااال ماااع الجهاااة الحكومياااة أو الجهاااة
المتعاقدة التي تمج الموافقاة علاى طلبهاا لغاياات التمويال وتفاويض
من يقوم بالتوقيع عليها.
 -7تعيااين محاسااب قااانوني لتاادقيق الحساااب وتحديااد باادل أتعابااه ورفااع
التقرير السنوي المالي المقدم منه للجنة العليا.
 -8مناقشة البيانات المالية للحساب والتقارير المالية عن أعماله .
 -9رعداد التعليمات اليرمة لتنفياذ أحكاام هاذا الن اام بماا فيهاا تعليماات
اإلنفاق من الحساب ورفعها للجنة العليا إلصدارها.
 -10أي مهام أفرى تتعلق بالحساب يعرضها رئي

اللجنة عليها.

المادة-7أ -تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مارة علاى األقال كال
ثيثااة أشااهر أو كلمااا دعااج الحاتااة ويكااون اتتماعهااا قانوني اا ً بحضااور
أغلبياااة أعضاااائها علاااى أن يكاااون رئيساااها أو نائباااه مااان بيااانهم وتتخاااذ
قراراتها بأغلبياة أصاوات أعضاائها وفاي حاال تسااوي األصاوات يارتح
الجانب الذي صوت معه رئي االتتماع.
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ب -للجنااة اسااتخدام التقنيااات الحديثااة لعقااد اتتماعاتهااا شااريطة ان يااتمكن
أعضاؤها المشاركون في االتتماع من مناقشة المساائل المطروحاة فياه
وأن يصادق رئي اللجنة أو نائبه على محضر االتتماع.
ج -للجنااة فااي ساابيل قيامهااا بمهامهااا االسااتعانة بماان تااراه مناساابا ماان ذوي
الخبرة واالفتصاع بما في ذلك دعوة أي شاخص لحضاور اتتماعاتهاا
دون أن يكون له حق التصويج .
د -يساامي ماادير الوحاادة ماان بااين موظفيهااا أمااين ساار للجنااة يتااولى تن اايم
تااادول أعمالهاااا وتااادوين محاضااار تلسااااتها وحفاااظ قيودهاااا وساااجيتها
ومتابعة تنفيذ توصياتها وحف ها في سجيت فاصة في الوحدة.
المادة -8يتولى مدير الوحدة ردارة الحساب واإلنفاق منه تحج رشاراف اللجناة ولهاذه
الغاية يمارل المهام والصيحيات التالية-:
أ -ضااابط الحسااااب وتساااويته ورعاااداد اإلتاااراءات المالياااة والمحاسااابية
اليرمة إلدارته ورفعها رلى اللجنة.
ب -دراسااة الطلبااات المقدمااة ماان الجهااات الحكوميااة والجهااات المتعاقاادة
ورفع توصياته بشأنها الى اللجنة.
ج -التنساايب للجنااة بالموافقااة علااى اتفاقيااات التموياال المتضاامنة شااروط
التمويل وآلية استرداده ومواعيد الصرف.
د -رصد مدى التقدم واإلنجار في مشروعات الشراكة التي تم تمويلها من
الحساااب ونتااائج أعمالهااا ومتابعتهااا ورفااع تقااارير بااذلك رلااى اللجنااة
التخاذ القرار المناسب بشأنها.
هااـ -مراتعااة اتفاقيااات التموياال التااي تاام ابرامهااا مااع الجهااات الحكوميااة
أو الجهات المتعاقدة ورفع توصياته بشأنها الى اللجنة.
و -رعداد تقارير الجارد السانوي للحسااب والتقاارير الدورياة عان أعمالاه
ورفعها الى اللجنة لدراستها والمصادقة عليها.
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ر -رعداد البيانات المالية للحساب ورفعها للجنة لمناقشتها تمهيدا لرفعهاا
للجنة العليا القرارها.
ح -أي مهام أفرى تكلفه اللجنة بها.
الماااادة -9أ -يح ااار علاااى رئاااي اللجناااة وأعضاااائها أو أي شاااخص يعمااال فاااي ادارة
الحساب سواء كان موظفا أو مستشارا أو فبيرا أن تكون له أي مصلحة
مباشرة أو غير مباشرة بأي من مشروعات الشراكة التي يتولى الحساب
تمويلهااا ويسااري هااذا الح اار علااى أرواتهاام وفااروعهم وأقاااربهم حتااى
الدرتة الثانية.
ب -يترتب على مخالفة الح ر الاوارد فاي الفقارة (أ) مان هاذه الماادة رنهااء
العضوية او الصفة في الحساب.
المادة -10يح ر قبول أي موارد مالية ترد للحساب في الحالتين التاليتين-:
أ -اذا ثبج بأنها مقدمة مان أي تهاة يشاتبه بقيامهاا بعملياات غسال األماوال
أو تمويااال اإلرهااااب أو أي أنشاااطة أفااارى مشااابوهة أو مااان األشاااخاع
أو المؤسسات الوهمية أو المجهولة.
ب -رذا كانج مشروطة لغير الغايات المحددة للحساب.
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المادة  -11تصدر اللجنة العليا 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

