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تعليمات االنفاق والتمويل الرأمسايل احلكومي واخلاص املستجيب للمناخ لسنة 2022
الصادرة مبوجب احكام املادة ( )9من نظام تغري املناخ رقم ( )79لسنة 2019

المادة (: )1
تسمى ه ه التعليماا )تعليماا االن اا والتمويال الرأسامالي الحكاومي والخااي المساتجي للمناا
لسنة  ( 2022ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (: )2
أ -مط مراعاة ما ورد في الماادة ( )2مان نظاام تميار المناا النافا يكاون للكلماا والعباارا التالياة
حيثماااا ورد فاااي هااا ه التعليماااا المعااااني المخصصاااة لهاااا أدنااااه ماااا لااام تااادل القريناااة علاااى
غير ذلك.
النظام
االن ا الرأسمالي المستجي للمنا

:
:

الن قااااااااا الرأساااااااامالية الحكوميااااااااة :
المستجيبة للمنا
:

التمويل الخاي غير الحكومي للن قا
المستجيبة للمنا
الن قا الملموسة أو الحسيـــــــــــــة

:

المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو

:

البرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

:

النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

:

نظام تمير المنا الناف .
االن ا على المشاريط أو االنشطة او البارامت أو رفاط
المرونااة آلنااار تمياار المنااا والحااد ماان التلااو علااى
الماادى القصااير بمااا فيهااا االنشااطة المتعلقااة بالتاادري
وبناء القدرا والتوعية .
الن قااااا التااااي تتكباااادها حكومااااة المملكااااة االردنيااااة
الهاشامية ل ن ااا الرأسامالي المسااتجي للمناا علااى
األصااول الثابتااة مقاباال الن قااا الجاريااة وفقاا ح للقواعااد
التي ووعتها معايير المحاسبة الدولية .
التموياال الاا ع يشاامل اإلن ااا الرأساامالي المسااتجي
للمنا ون قا رأ المال البشرع.
أع الممتلكااااا والمنشاااا والمعاااادا المحاااات ظ بهااااا
ل ساتخداما مثال إنتاااي أو تورياد السالط أو الخاادما
أو ألغاارا إدارياةح وماان المتوقااط اسااتخدامها خا ل
فترة زمنية لان ا الرأسمالي المستجي للمنا .
أع نشااااع حاصااال علاااى تمويااال لان اااا الرأسااامالي
ل ا دوا والمعاادا المسااتجيبة للمنااا وذلااك لانتاااي
المباشر للسلط أو الخدما أو االساتثمار فاي العملياا
التجارية أو المالية أو الخدمية أو توريد السلط .
مجموعاااة المشااااريط واالنشاااطة ذا اهاااداد محاااددة
والتي توافر عليها الجهة المعنية لتمويلها .
أع نشااااع صاااناعي أو تجاااارع أو زراعاااي أو حرفاااي
أو سياحي أو خدمي أو صحي أو البنى التحتية بما فيه
االدوا والمعاااااادا الصااااااديقة للبيئااااااة للحااااااد ماااااان
رنار المنا .
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المادة (: )3
تهدد ه ه التعليما الى توويح الم اهيم البيئية الواردة فاي الماادة ( )2مان النظاام وتحدياد معاايير
األهليااة العتبااار تموياال المشاااريط أو االنشااطة أو الباارامت ومصااادر تحديااد فئااا التموياال لان ااا
الرأسمالي المستجي للمنا .

المادة (:)4
االشااتراعا العتبااار المشاااريط أو الباارامت أو االنشااطة الممولااة ماان الن قااا الرأساامالية الحكوميااة
أو التمويل الخاي مستجيبة للمنا و على النحو التالي:
 -1أن يكون المشرو أو النشاع مدرجا أو تم إدراجه فاي المسااهما المحاددة وعنياا ح أووامن
خطة التكيا الوعنياة أو تقاارير الب غاا الوعنياة أو خطاا االساتثمار المنااخي أو سياساة
تمير المنا أو الونائر االستراتيجية المتعلقة بتمير المنا الصادرة في المملكة .
 -2أن يستوفي النشاع أو المشرو أو البرنامت المشار اليه في ال قرة ( )1من ها ه الماادة اع
شرع أو اكثر من البنود التالية :
أ-
ي-
د-
ه-
و-
ز-
ح-
ع-

ع-
ي-

أن يساهم في الحد أو تخ يا انبعانا غازا الدفيئة.
ان يساهم في خ ا كمية استه ي الطاقة ( وقود أو كهرباء).
أن يساهم في تعزيز مراقبة ورصد المخاعر الصحية الناجمة عن تمير المنا .
أن يساهم فاي انشااء و/أو تركيا أع ناو مان تقنياا مصاادر تولياد الطاقاة المتجاددة
أو تكنولوجيا رفط ك اءة الطاقة.
ان يساهم في خ ا كمية استه ي المياه و/أو تعزيز االمن الم ائي.
ان يساهم في تحسين الك اءة أو يقلل من ال اقد أو يتيح إعادة تدوير المياه.
ان يساااهم فااي التقلياال ماان التلااو الناااتت عاان حاار أع نااو ماان الوقااود أو الن ايااا
أو غيرها من المواد .
ان يساااهم فااي التقلياال ماان انبعانااا غاااز الميثااان ماان الن ايااا والماشااية والمصااادر
األخرى .
ان يساهم في تحسين جودة البنية التحتية في مواجهة الظاواهر الجوياة الشاديدة التاي
تتكاارر فااي المملكااة (علااى ساابيل المثااال ال الحصاارح ال يضااانا واالنهيااارا االروااية
والحرارة الشديدة وما الى ذلك ) .
أن يساااهم فااي زيااادة التشااجير وإعااادة التحااريت والممارسااا ال ضاالى فااي اسااتخدام
األراوي .
أن يساهم في التعليم والتدري وبناء القدرا والتوعية المتعلقة ب ع بند من البنود من
(أ) الى (ع) المشار اليها اع ه.
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 -3لوزارة البيئة تشكيل فرير عمل من الجهاا المعنياة ( البيئاة والمالياة والتخطايا والتعااون
الدولي ودائرة الموازنة العاماة لتصاني المشااريط والبارامت واالنشاطة المساتجيبة للمناا
والمشار اليها في البند رقم ( )2من ه ه المادة عند اقرارهاا مان قبلهاا ولهاا االساتعانة با ع
جهة مناسبة له ه الماية .

المادة (:)5االشتراعا التي يج أن تشتمل عليها الن قا الملموساة أو الحساية المساتجيبة للمناا
وعلى النحو التالي -:

-1

أع ممتلكااا أو منشاا أو معاادا مسااتخدمة إلنتاااي أو توريااد الساالط أو الخاادما
أو ألغرا إدارية ومن المتوقط استخدامها خ ل أكثر من فترة زمنية واحدة .

-2

الن قااا علااى المشاااريط أو األنشااطة التااي تزيااد ماان القيمااة أو تطياال العماار اإلنتاااجي
للن قا الملموسة أو تساتوفي المعاايير والشاروع المبيناة فاي احكاام الماادة ( )4مان
ه ه التعليما .

الماااادة ( : ) 6اناااوا التمويااال المؤهااال للن قاااا الرأسااامالية والمساااتجيبة للمناااا للقطاااا الحكاااومي
والخاي وكما يلي:
أ -التمويل الثنائي والمتعدد األعراد ومنها  :المنح ح وادوا الدين بما في ذلك القارو
والمنح واجبة الساداد ح والمسااهمة فاي رأ الماال ح واألدوا المبتكارة الناشائة مثال
مبادلة ديون المنا ح السندا الخضراء.
تمويل القطا الخاي ومنها  :المنح ح االستثمار األجنبي المباشر ح والتدفقا الخاصةاألخرى عويلة األجل ( الديون وحقو الملكية ) ومن شروع السو ح الضمانا .
ي -األدوا القائمااة علااى السااو لتموياال المنااا ماان خ ا ل التموياال المسااتند الااى النتااائت
وتموي الكربون وأدوا التمويل المستقبلية .
د -أن تستوفي التموي المشار اليها في ها ه الماادة معاايير األهلياة والمبيناة فاي احكاام
المادة ( )4من ه ه التعليما .
المادة (: )7
للوزير بنا حء على تنسي االمين العام تعديل ه ه التعليما حسا مقتضاى الحاال باإلواافة أو إلمااء
أو تعديل اع مادة أو اع بند من البنود الواردة فيها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
وزيـــر البيئــــــة

الدكتور معاوية خالد الردايده

