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أهمية بناء منظومة إقرار الذمة المالية

.الوطنيةالنزاهةلمنظومةرئيسمكون•

.الفسادمنللوقايةداةأ•

.المصالحتعارضحاالتعنالكشف•

.المشروعغيرالكسبجريمةارتكابمنالتحقق•

.اتهاإدارعلىوالقائمينالدولةبمؤسساتالثقةتعزيز•

المدنيالمجتمعومؤسساتاإلعالمأمامالمجالفتح•

.دورهالممارسة



يةالعناصر األساسية لبناء منظومة إقرار الذمة المال

 تحديد األشخاص الخاضعين

األمور التي يشملها اإلقرار

المتابعة وجهات التنفيذ

 التعامل مع اإلقرارات

التحقق من اإلقرارات

 العقوبات



األشخاص الخاضعون

القيادات ورؤساء اإلدارات في

السلطة التنفيذية

السلطة التشريعية

السلطة القضائية

 المؤسسات الدستورية

 المؤسسات المستقلة، النقابات، الشركات...

 األزواج واألبناء



ياألشخاص الخاضعون لمنظومة اإلقرار وفق التشريع األردن

مجالسهاوأعضاءوالسلطاتالمستقلةالهيئاترؤساء.
وأعضائهاالمفوضينمجالسرؤساء.
المدنيةالعامةوالمؤسساتالعامةالرسميةالمؤسساترؤساء

.وجدتإنإداراتهامجالسوأعضاءومديريهاواألمنيةوالعسكرية
الرسميةالجامعاترؤساء.
فيراتبالأو/والرتبةفييماثلهمومنالعلياالفئةوموظفيالسفراء

.العامةوالمؤسساتالعامةالرسميةوالمؤسساتالحكوميةالدوائر
البلديةالمجالسورؤساءعمانأمانةمجلسوأعضاءعمانأمين

.اتالبلديقانون وفقوالثانيةاألولىالفئةبلدياتمنوأعضائها
المدنيةالخاصةوالعطاءاتالعامةالمركزيةالعطاءاتلجانروؤساء

حكوميةالالدوائرفيوالمشترياتالعطاءاتولجانواألمنيةوالعسكرية
أيءوأعضاوالبلدياتالعامةوالمؤسساتالعامةالرسميةوالمؤسسات

.منها
وهيئاتاإلداراتمجالسفياإلجتماعيوالضمانالحكومةممثلي

.جتماعي  اإلوالضمانالحكومةفيهاتساهمالتيالشركاتفيالمديرين
يفعاممديرأيأوالمديرينوهيئاتإداراتمجالسوأعضاءرؤساء

الضمانأوللحكومةبالكاملالمملوكةوالمؤسساتالشركات
.العامةالمؤسساتأوالعامةالرسميةالمؤسساتأواإلجتماعي

حاداتاالتمجالسوأعضاءورؤساءوالعماليةالمهنيةالنقاباتنقباء
ؤهاوأمنااألحزابورؤساءوالتعاونيةوالخيريةوالعماليةالرياضية
.العامون 

والوزراءالوزراءرئيس.

األعيانمجلسوأعضاءرئيس.

النوابمجلسوأعضاءرئيس.

المحكمةوأعضاءرئيس

.الدستورية

القضاة.

ونوابهالمركزيالبنكمحافظ.

امالعواألمينالملكيالديوانرئيس

جاللةومستشاريالبالطووزير

الديوانفيوالمستشارينالملك

.الملكي



ياألشخاص الخاضعون لمنظومة اإلقرار وفق التشريع األردن

المدعي العامعدد المحالين الى عدد المكلفين العام

2166 2007

251 1245 2008

2 347 2009

38 2266 2010

47 1297 2011

15 974 2012

9 1972 2013

86 1308 2014

11575سنوات8خاللالعامالمجموع



تقديم اإلقرار مور الواجب شمولها عند األ

األموال المنقولة

األموال غير المنقولة

مصادر الدخل بكافة أشكالها وأنواعها

الحقوق

االلتزامات



المشمولة وفق التشريع األردنيمور األ
جهاوخار المملكةداخلاإلقرارمقدمالمكلفيملكهاالتيالمنقولةاألموالوصافأ

.وغيرهاواالسهمالبنوك،فيوالودائعوالمركبات،النقد،وتشمل
رارقاإلمقدمالمكلفيملكهاالتيالخاصةالطبيعةذاتالمنقولةموالاألوصافأ

.وخارجهاالمملكةداخل
المملكةداخلقراراإلمقدمكلفماليملكهاالتيالمنقولةغيرموالاألوصافأ.
اخلدقراراإلمقدمالمكلفيملكهاالتيالمنفعةوعقودالعينيةالحقوق وصافأ

.وخارجهاالمملكة
الغيرعلىقرارإلامقدمللمكلفالمستحقةالديون قيمة.
دائنةالوالجهاتالغيرلصالحرارإلقامقدمالمكلفعلىالمستحقةالديون قيمة.



اإلقرار الدوري والمنتظم

ينسنتأوسنةكلفيدوريبشكلاإلقراراتتقدمنأ.

زالمركعلىتغييرأيحدوثعنداإلقراراتتقدمنأ.

.اإلقراربتقديمللمكلفالوظيفي

دوعنالوظيفةالشخصتوليعنداإلقراراتتقدمنأ

.منهاانتهائه

العلياالمحكمةرئيسمنبطلب.



األردن-اإلقرار الدوري والمنتظم 

تزويد الدائرة بأسماء األشخاص خالل ستين يوم.

تقديم اإلقرار خالل ستين يوم من تاريخ تسلمه.

تقديم اإلقرار بشكل دوري كل سنتين.

تقديم اإلقرار في حال تغيير المركز الوظيفي.

تقديم اإلقرار عند ترك الوظيفة.



اإلطار المؤسسي وجهات التنفيذ والمتابعة

يةإنشاء جهة متخصصة بمتابعة إقرار الذمة المال.

متابعة اإلجراء من قبل اإلدارات العليا.

تكليف أجهزة الدولة ذات العالقة.



اإلطار المؤسسي في األردن

العدلةوزار فينشأإعلىالمشروعغيرالكسبقانون نص
العدل،يربوز ترتبط(الماليةالذمةإشهاردائرة)تسمىدائرة

العددعاونهيالقضائي،المجلسيسميهتمييزقاضييرأسها
تلقىبالدائرةوتختصالدائرة،لعملالموظفينمنالالزم

بياناتةوأيالقانون بأحكامالمشمولينباألشخاصاإلقرارات
يضاحات .الهيئةإلىحالتهاا  و بهامتعلقةوا 



آلية التعامل مع اإلقرارات

نالخاضعياألشخاصبأسماءلتزويدهاالعالقةذاتالجهاتمخاطبة
.لإلقرار

عنفتخلمنبحققانونيةالاإلجراءاتواتخاذاإلقراراتتقديممتابعة
.المحددةمواعيدهافيتقديمها

الممتنعالزوجو ،المقررموعدهفياإلقرارتقديمعنيتخلفمنتبليغ
.التبليغتاريخلالتالياليوممناعتبارا  شهرخاللبهالدائرةتزويدبوجوب

ائيةالقضالهيئةلىإقراراإلمعحالتهاا  و خباراتواإلالشكاوى تلقي.
طبقةبصور مجلسهامنقرارعلىبناء  الفسادمكافحةهيئةتزويد

األشخاصعنتطلبهامعلوماتأوبياناتوأياإلقراراتعناألصل
.اأمامهمنظورةفسادقضيةأيبشأنالقانون هذاألحكامالخاضعين



التحقق من اإلقرار

الدرجةعنتهمادرجتقلالإثنينقاضيينوعضويةتمييزقاضيبرئاسةقضائيةهيئة
-:التاليةالمهامتتولىالخاصة،

يحالخبارإأوشكوى أيتقديمعندودراستهوتدقيقهالدائرةإلىالمقدماإلقرارفحص
.شخصأيبحقالمختصةالجهةمنإليها

ذاتخرى أجهةأيمنأواإلقرارمقدممنمعلوماتأوبياناتأوإيضاحاتأيطلب
.الشأنبهذاعالقة

راراإلقوتدقيقفحصأثناءالمشروع،غيرالكسبعلىكافيةأدلةوجودتبينإذا

.العامالنائبإلىوتدقيقهافحصهانتائجمعاألمرتحيلومرفقاته،

منزوجهوأبالتحقيقالمعنيالشخصبمنعمستعجال  قرارا  تصدرأنللهيئةيجوز
الهيجوزكمابعضهاأوكلهاالقصر،منهماأيأوالدوأموالأموالهفيالتصرف

.السفرمنبمنعهقرارإصدار



العقوبات

شروعمغيركسبعلىلغيرهأولنفسهحصلمنكلالمؤقتةالشاقةاألشغال
زوجالعلىتحكمأنالمحكمةوعلىمثله،وردالكسبذلكقيمةتعادلوبغرامة
مابقدرممنهكلأموالبردالمشروعغيرالكسبمناستفادواالذينالقصروأوالده
مذكورينالغيرمنجديةفائدةلهتحققتمنكلإدخالتقررأنوللمحكمةاستفاد
.استفادمابقدرأموالهمنبالردمواجهتهفيوالحكماعاله

تزيدوالدينارخمسمائةعنتقلالبغرامةأوأشهرأربعةعنتقلالمدةالحبس
عنالكشفعدمحالفيالعقوبتين،هاتينبكلتاأودينارآالفخمسةعلى

.المصالحتعارض
أويناردألفعلىتزيدالبغرامةأوواحدةسنةعلىتزيدالمدةبالحبسيعاقب

ويعاقباراإلقر تقديمعنمشروععذردون تخلفمنكلالعقوبتينهاتينبكلتا
.التكرارحالفيبالحبس



العقوبات

مسمائةخعنتقلالبغرامةأوسنةإلىأشهرثالثةمنبالحبسيعاقب
عمدا  قدممنلكالعقوبتينهاتينبكلتاأودينارألفعلىتزيدوالدينار
.اإلقرارفيصحيحةغيربيانات

منعالمشرو غيرالكسبجريمةفيوالمتدخلالشريكمنكليعفى
مابإعترفأوالمختصةالسلطاتإلىاألمرعنأفصحإذاالعقوبة
الةإحقبلأفعالمنبهقامبماأومشروعغيركسبمنإليهوصل
.بالردالحكمبوجوبذلكيخلوالالمحكمةإلىالقضية

قطتسوالالمشروعغيرالكسبدعوى علىالتقادمأحكامتسري ال
شروعالمغيرالكسببردالحكمدون ذلكيحولوالبالوفاةإالالدعوى 

.التركةمنإليهمآلمابحدودالورثةأوالتركةمن



الستماعكمشكرا  

ramzinuzha@gmail.com


