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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــة
بمقتضـــى المــــادتين (  ) 114و(  )120مـــــــن الدستـــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 2022/2/14
نأمر بو ع النظام اآلتي -:
نظام رقم ( )15لسنة 2022
نظام معدل لنظام الم ترياب الحكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسمى هذا النظام ( نظمام معمدل لنظمام الم مترياب الحكوميمة لسمنة )2022
ويقممرأ مممع النظممام رقممم ( )8لسممنة  2022الم ممار اليممم فيممما يلممي بالنظممام
األصلي نظاما وايدا ويعم بم من تاريخ ن ره في الجريدة الرسمية.
المادة  -2تعدل المادة ( )2من النظام األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإ افة الفقرة (ح) الى المعنى المخص لتعريف (الموزير المخمت )
الوارد فيها-:
ح -رئمميس هيئممة األركممال الم ممتركة للقممواب المسمملحة  /قائممد الجممي
ومدير االمن العام ومدير المخابراب العامة.
ثانيمما :بإلغمماء المعنممى المخص م لتعريممف (الجهممة الم ممترية) المموارد فيهمما
واالستعا ة عنم بما يلي -:
الجهة الم ترية- :
أ -الممدائرة او الجهممة الحكوميممة او الويممدة الحكوميممة التممي تقمموم بال ممراء
وف ايكام هذا النظام.
ب -مديريممة الم ممترياب الدفاعيممة فممي القممواب المسمملحة/الجممي العربممي
وإدارة الم ممممترياب فممممي األمممممن العممممام واإلدارة المخولممممة فممممي دائممممرة
المخممابراب العامممة فيممما يتعلم ب ممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية
ومديريمممممة مؤسسمممممة اإلسمممممكال واألشمممممغال العسمممممكرية فمممممي القمممممواب
المسلحة/الجي العربي وإدارة األبنيمة فمي األممن العمام وإدارة األبنيمة
والصيانة في المخابراب العامة فيما يتعل ب مراء األشمغال والخمدماب
الفنية أو أي مديرية تح مح أي منها يسب مقتضى الحال.
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ثالثمما :بإلغمماء المعنممى المخصمم لتعريممف (الجهممة المسممتفيدة) المموارد فيهمما
واالستعا ة عنم بما يلي-:
أ -الجهممة الحكوميممة أو الويممدة الحكوميممة التممي تطلممب ال ممراء وفمم
ايكام هذا النظام.
ب -الويممدة العسممكرية فممي القممواب المسمملحة واألجهممزة األمنيممة التممي
تطلممب شممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية واالشممغال والخممدماب
الفنية أو تأجيرها أو استئجارها أو بيعها.
رابعممممما :بإ مممممافة عبمممممارة (أو ممممممدير الم مممممترياب الدفاعيمممممة فمممممي القمممممواب
المسمملحة/الجممي العربممي ومممدير إدارة الم ممترياب فممي األمممن العممام
والمممدير المخممول فممي المخممابراب العامممة فيممما يتعل م ب ممراء اللمموازم
والخدماب االست ارية ،ومدير مؤسسة اإلسكال واألشمغال العسمكرية
في القواب المسلحة/الجمي العربمي و ممدير إدارة األبنيمة فمي األممن
العممام ومممدير األبنيممة والصمميانة فممي المخممابراب العامممة فيممما يتعلمم
ب مممراء األشمممغال والخمممدماب الفنيمممة) المممى خمممر المعنمممى المخصممم
لتعريف (األمين العام ) الوارد فيها.
الممممممادة  -3تعمممممدل الممممممادة ( )3ممممممن النظمممممام األصممممملي بإ مممممافة الفقمممممرة (د) اليهممممما
بالن التالي-:
د -تراعى أيكام المواد ممن ( )94المى ( )111ممن همذا النظمام عنمد تطبيقمم
على القواب المسلحة واألجهزة األمنية.
المادة  -4يعدل النظام األصلي بإ افة المواد ممن ( )94المى ( )111إليمم بالنصمو
التالية-:
المادة- 94
لغاياب تطبي المواد من (  )111-95من هذا النظام -:
أ -تعنممي كلمممة ( الممرئيس) رئمميس هيئممة األركممال الم ممتركة /قائممد الجممي
او مدير األمن العام او مدير المخابراب العامة يسب مقتضى الحال.
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ب -تعني عبمارة (الممدير المخمت ) ممدير الم مترياب الدفاعيمة فمي القمواب
المسمملحة/الجممي العربممي او مممدير إدارة الم ممترياب فممي األمممن العممام
او المممدير المخممول فممي المخممابراب العامممة فيممما يتعل م ب ممراء اللمموازم
والخدماب االست ارية ،ومدير مؤسسة اإلسكال واألشغال العسكرية في
القواب المسلحة/الجمي العربمي او ممدير إدارة األبنيمة فمي األممن العمام
او مممدير األبنيممة والصمميانة فممي المخممابراب العامممة فيممما يتعل م ب ممراء
األشغال والخدماب الفنية يسب مقتضى الحال.
المادة-95
أ -ال تباشمممممر عمليمممممة شمممممراء أي لممممموازم تزيمممممد قيمتهممممما علمممممى ()5000
خمسممة الد دينممار إال بموجممب طلممب يقممدم إلممى الجهممة الم ممترية مرفقمما
بمستند التزام مالي موقعــا ً ومصدقا ً عليم.
ب -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بموافقة المرئيس
ال راء بدول مستند مالي.
المادة-96
للرئيس شراء اللوازم والخدماب االست ارية وف الصاليياب التالية-:
أ -شممممراء اللمممموازم او الخممممدماب االست ممممارية التممممي ال تزيممممد قيمتهمممما علممممى
( )10000ع رة الد دينار في كم عمليمة شمراء بالطريقمة التمي يراهما
مناسبة.
ب -شممممراء اللمممموازم والخممممدماب االست ممممارية التممممي ال تزيــممممـد قيمتهمممما علممممى
( )100000مئة الف دينار في ك عملية شراء بواسطة لجنمة م مترياب
ال يق عدد أعضائها عن ثالثة باط يعينهم الرئيس علمى ال ال تقم رتبمة
رئيس اللجنة عن رائد وتخضع قراراب اللجنة لتصدي الرئيس.
ج -شممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية مهممما بلغممت قيمتهمما بواسممطة لجنممة
م ترياب ال يق عدد اعضائها عن ثالثة باط يعينهم الرئيس علمى ال ال
تقممم رتبمممة رئممميس اللجنمممة عمممن مقمممدم وتخضمممع قمممراراب اللجنمممة لتصمممدي
الرئيس.
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د -شراء اللوازم والخدماب االست ارية من أي جمي او جهماز أمنمي عربمي
او أجنبي أو بواسطتها باألسعار التي يتفم عليهما مهمما بلغمت قيمتهما ممن
خالل لجنة ال يق عدد أعضائها عن ثالثة مباط يعيمنهم المرئيس علمى ال
ال تق رتبة رئيس اللجنة عن مقدم.
المادة -97
للمدير المخت -:
أ -شراء اللموازم والخمدماب االست مارية التمي ال تزيمد قيمتهما علمى ()5000
خمسة الد دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
ب -شراء اللوازم والخدماب االست ارية التي ال تزيد قيمتهما علمى ()50000
خمسين ألف دينار بواسطة لجنة م ترياب مؤلفة من ثالثة باط على ال
ال تق رتبة رئيس اللجنة عن رائد.
ج -شراء لوازم محددة األسعار من السلطاب الرسمية مهما بلغت قيمتها.
المادة -98
أ -ت مممك فمممي القمممواب المسممملحة واألجهمممزة األمنيمممة بقمممرار ممممن المممرئيس
(لجنة شراء مركزية) ل راء اللوازم والخدماب االست مارية مهمما بلغمت
قيمتها برئاسة ابل ال تق رتبتم عن عقيد وعضوية ك من-:
 -1ابطين اثنين ال تق رتبة أي منهما عن رائد.
 -2عضو من دائرة مراقبة ال ركاب يسميم وزيمر الصمناعة والتجمارة
والتموين.
 -3عضو من دائرة الم ترياب الحكومية يسميم وزير المالية.
ب -يكمممول اجتمممماع لجنمممة ال مممراء المركزيمممة قانونيممما بحضمممور أربعمممة ممممن
أعضائها على ال يكول رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية
عممدد اعضممائها واذا تسمماوب األصممواب يممرجح الجانممب الممذي صمموب معممم
رئيس االجتماع.
ج -يصادق الرئيس على قراراب لجنة ال راء المركزية .
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د -تكول مدة رئاسة وعضوية لجنة ال راء المركزية سنتين قابلة للتجديمد
لسممنة وايممدة بقممرار مممن المرجممع المخممت بممالتعيين ،وال يجمموز إعفمماء
رئيس اللجنة او أي من أعضمائها قبم انتهماء ممدتها اال ألسمباب مبمررة
وبقرار من المرجع المخت .
هممـ -يسمممي رئمميس اللجنممة ايممد ممباط الجهممة الم ممترية أمينمما لسممر لجنممة
ال ممراء المركزيممة لمممدة سممنتين قابلممة للتجديممد ،يتممولى تممدوين محا ممر
جلساتها ويفظ سجالتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
و -لرئيس اللجنة ت كي لجال فنية لمسماعدة اللجنمة فمي األعممال والمهمام
المكلفة بها بموجب أيكام النظام.
المادة -99
للرئيس التأمين على اللوازم المستوردة مباشرة من خارج المملكة أو التي
ترس الى خارجها وذلك قب شحنها.
المادة -100
يجوز بيع اللوازم الى باط وأفراد القواب المسلحة واألجهمزة األمنيمة عنمد
فقمممدال أو تلمممف مممما بعهمممدتهم منهممما وتبممماع اللممموازم بسمممعر الكلفمممة مضمممافا ً
إليم (.)%5
المادة -101
يممتم شممراء األشممغال والخممدماب الفنيممة التممي تحتمماج إليهمما القممواب المسمملحة
واألجهزة األمنية من خمالل لجمال ال مراء التاليمة وفقما لصماليياب كم منهما
ويسب أيكام هذا النظام-:
أ -لجنة شراء مركزية.
ب-لجنة شراء فرعية.
ج -لجنة شراء خاصة.
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المادة -102
أ -ت ممك فممي القممواب المسمملحة واألجهممزة األمنيممة بقممرار مممن الممرئيس لجنممة
تسمى (لجنة ال مراء المركزيمة) ل مراء االشمغال والخمدماب الفنيمة مهمما
بلغمت قيمتهما برئاسمة مابل مهنمدب ال تقم رتبتمم عمن مقمدم ممن الجهمة
الم ترية وعضوية ك من-:
 -1ابطين مهندسين اثنين من الجهة الم مترية ال تقم رتبمة أي منهمما
عن رائد.
 -2مهندب من وزارة األشغال العامة واإلسكال يسميم وزيرها.
 -3مندوب عن سالح الجو الملكي فيما يتعلم باللجنمة المركزيمة/الجمي
العربممي ،و ممابل يسممميم الممرئيس فيممما يتعل م بمماألمن العممام ودائممرة
المخابراب العامة.
ب -تجتمممع اللجنممة بممدعوة مممن رئيسممها ويكممول اجتماعهمما قانوني ما ً بحضممور
أربعة ممن أعضمائها علمى أل يكمول رئيسمها ممن بيمنهم وتتخمذ قراراتهما
بأكثرية أصواب أعضائها.
ج -يسمي رئيس اللجنة ايد باط الجهة الم ترية أمينا لسر لجنة ال راء
المركزيممة لمممدة سممنتين قابلممة للتجديممد ،يتممولى تممدوين محا ممر جلسمماتها
ويفظ سجالتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د -تكول مدة رئاسة وعضوية لجنة ال راء المركزية سنتين قابلة للتجديمد
لسممنة وايممدة بقممرار مممن المرجممع المخممت بممالتعيين ،وال يجمموز إعفمماء
رئيس اللجنة او أي من أعضمائها قبم انتهماء ممدتها اال ألسمباب مبمررة
وبقرار من المرجع المخت .
هـ  -يصادق الرئيس على قراراب هذه اللجنة.
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المادة -103
أ -للممرئيس او مممن يفو ممم عنممد الحاجممة ت ممكي لجممال شممراء فرعيممة فممي
القواب المسلحة واألجهزة األمنية ممن ثالثمة مباط علمى أل يكمول أيمد
أعضمممائها ممممن الجهمممة الم مممترية علمممى االقممم  ،وذلمممك ل مممراء األشمممغال
والخدماب الفنية التي ال تتجاوز قيمتها ( )50000خمسمين المف دينمار
وينتهي دورها بانتهاء االجراءاب المتعلقة بال راء.
ب -تجتمممع اللجنممة الم ممار اليهمما فممي الفقممرة (أ) مممن هممذه المممادة كلممما دعممت
الحاجة لذلك وتكول اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضمائها وتتخمذ
قراراتها بأكثرية اصواب أعضائها.
ج -يصادق الرئيس على قراراب اللجنة الفرعية.
المادة -104
أ -للرئيس بناء علمى تنسميب الممدير المخمت ت مكي لجنمة شمراء خاصمة
ل ممراء اللمموازم والخممدماب االست ممارية او ل ممراء األشممغال والخممدماب
الفنيممة مهممما بلغممت قيمتهمما بسممبب الطبيعممة العسممكرية او ألسممباب امنيممة
أو ألسباب فنية خاصة أو اذا اتصفت بالسمرية او المكتموم أو اذا تطلبمت
شممروط تمويله ما إجممراءاب خاصممة بطممرح العطمماء علممى ال ال يق م عممدد
اعضائها عن ثالثة باط من ذوي الخبرة واالختصا برئاسة مابل
ال تق رتبتم عن مقدم.
ب -تنتهي اعمال اللجنة الم ار اليها في الفقرة (أ) من همذه الممادة بانتهماء
العملية ال رائية أو إصدار قرار اإليالة النهائية.
ج -يكول اجتماع لجنمة ال مراء الخاصمة المنصمو عليهما فمي الفقمرة (أ)
من هذه المادة قانونيا ً بحضور كام أعضائها ،وتتخذ قراراتها بأكثريمة
أصواب أعضائها.
د -يصادق الرئيس على قراراب اللجنة الخاصة.
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المادة -105
يتم شراء األشغال والخدماب الفنية وفقا ً للصاليياب التالية وبالطريقة التمي
يراها مناسبة-:
أ -للممرئيس ال ممراء بممما ال يزيممد علممى ( )20000ع ممرين الممف دينممار فممي
ك عملية شراء.
ب -للمدير المخت ال راء بما ال يزيد على ( )10000ع مرة الد دينمار
في ك عملية شراء.
المادة -106
يجموز اسمتدراج العممروض اذا كانمت قيممة األشممغال ال تزيمد علممى ()50000
خمسين ألف دينار.
المادة -107
للجنة ال راء أو ألي من الرئيس او المدير المخت ال راء بأسملوب طلمب
تقممممديم عممممروض أسممممعار اذا كانممممت طبيعممممة الم ممممترياب بكميمممماب متمممموافرة
وال تتجاوز قيمتها ( )20000ع رين ألف دينار.
المادة -108
إ افة الى الحاالب الواردة في الممادة ( )44ممن همذا النظمام يجموز ال مراء
من مصدر وايمد (التلمزيم) بقمرار ممن لجنمة ال مراء اذا كمال شمراء األشمغال
أو الخدماب من إيدى مؤسساب القواب المسلحة واألجهزة األمنية أو جهة
تابعممة لهمما أو مممن ال ممركاب المسمماهمة فيهمما أو تممرتبل معهمما بعقممد شممراكة
أو استثمار أو من جهة أو ويدة يكومية او من شركة صايبة امتياز.
المادة -109
للرئيس قبمول الهمدايا المقدممة للقمواب المسملحة واألجهمزة األمنيمة بتنسميب
من المدير المخت على ال يتم إدخالها في القيود يسب األصول.

1771

الجريدة الرسمية

المادة -110
للرئيس تفويض أي من صاليياتم المنصو عليها في هذا النظام الى أي
مممدير أو إلممى أي ممابل ال تق م رتبتممم عممن عقيممد ،علممى ال يكممول التفممويض
خطيا و محددا.
المادة111
تممنظم أيكمممام االعتمممراض وال ممكاوى علمممى قمممراراب لجممال ال مممراء بموجمممب
تعليماب تنظيم إجراءاب الم ترياب العسكرية.
المممادة  -5تعممدل المممادة ( )95مممن النظممام األصمملي بإ ممافة الفقممرتين (ح) و (ط) إليهمما
بالنصين التاليين -:
ح -تنظيم إجراءاب الم ترياب العسكرية .
ط -إدارة وتنظمميم المسممتودعاب العسممكرية والرقابممة علممى المخممزول فممي
القواب المسلحة واألجهزة األمنية .
المادة  -6تعدل المادة ( )97من النظام األصلي على النحو التالي -:
أوال  :بإ مافة عبمارة (ونظمام اللموازم العسمكرية رقمـم ( )3لسنمـة )1995
بعــد عبـارة (لسنة  )2019الواردة فيها .
ثانيممما :بإلغممماء كلممممة (بمقتضممماه) المممواردة فيهممما واالستعا مممة عنهممما بعبمممارة
(بمقتضى أي منهما).
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المادة  -7يعدل النظام األصلي بإعادة ترقيم الممواد ممن ( )94المى ( )97المواردة فيمم
لتصبح من ( )112الى ( )115منم على التوالي.
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نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

أمين حسني عبداهلل الصفدي

توفيق حممود حسني كريشان

وزير
الشؤون السياسية والربملانية

حممد مجيل موسى النجار

ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير التنمية االجتماعية
ووزير االقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة

أمين رياض سعيد املفلح

مازن عبداهلل هالل الفراية

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

وزير املياه والري
ووزير الزراعة بالوكالة

وزير
التخطيط والتعاون الدولي

وزير
الداخلية

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

وزير األشغال العامة واإلسكان
ووزير الطاقة والثروة املعدنية بالوكالة

فيصل يوسف عوض الشبول
وزير
دولة للشؤون القانونية

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

الدكتور وجيه موسى عويس عويس

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

وزير
السياحة واآلثار

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

وزير
دولة لشؤون اإلعالم

املهندس موسى حابس موسى املعايطة

وزير
الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري
وزير
الثقافة

وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

هيفاء يوسف فضل حجار النجار

نايف زكريا نايف استيتية

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده

وزير العمل
ووزير االستثمار بالوكالة

وزير
البيئة

