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 المقدمة  .1

على مقدرتها على وضع االطر التشريعية والمؤسسية والمجتمعات يعتمد تقدم الدول 

. مبادئ النزاهة والحاكمية الرشيدة، والشفافية والمساءلة والمحاسبة ترسخالتي المناسبة  هوالعملياتي

الضمانة الحقيقية لتحقيق التقدم  فان والمؤسسية، ية التشريعاالطر وعلى الرغم من اهمية وجود 

الجهات المعنية بمكافحة  وكفاءة  فعاليةضمان ة و اتطبيق التشريعات بعدالة ومساو المنشود هو 

  .الفساد

عائقا أساسيًا لتنفيذ القوانين وتطور المجتمعات الحديثة، وال يمكن ان يكتب لجهود  الفساد يشكل و 

الفساد ومكافحته النجاح المنشود، اال بتظافر جهود كافة المؤسسات العامة والخاصة  إجتثاث

ومؤسسات المجتمع المدني لترسيخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الوطنية من خالل تبني وتنفيذ 

سياسات فعالة للحاكمية الرشيدة والنزاهة وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد وكشف مواطنه 

 .بهوأسبا

بالوقاية من الفساد ومكافحته في اطار من العمل االداري  ةالجهات المعنيولتنسيق جهود 

، فان ذلك يتطلب وجود استراتيجية وطنية وخطة عمل تحدد المهام واالنشطة والمؤسسي

المعظم  وكان جاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين. لتنفيذمحدد لطار زمني المسؤوليات في او 

 حيث تم وضع. وضع وتبني استراتيجية وطنية لمكافحة الفسادلالحكومات المتعاقبة  هوج قد 

تم ، وبعد انتهاء مدة هذه االستراتيجية  8008 -8002استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد للفترة 

 والسياسات  بيئة العمل بما فيها التشريعات واالطر المؤسسيةوتحليل ة يراتيجتمراجعة االس
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، وبالتالي تحديد هت عمليات التنفيذعلى نقاط القوة والضعف، وتحديد المخاطر التي واجللوقوف 

 .االهداف والبرامج والسياسات للوقاية من الفساد ومكافحته

 تتضمن ،8002- 8002 للفترةلمكافحة الفساد جية وطنية يتار تاعداد اسفقد تم  ،وبناء على ذلك

تنفيذ لل، كما تضمنت خطة عمل ةالرؤي هذهلتحقيق  اهدافرؤية ورسالة ومبادئ اساسية، و 

ت فيها المهام واالنشطة المطلوبة لتحقيق االهداف الوطنية وتحديد مسؤولية كافة الشركاء حدد

 .والتقييم الى تحديد اطار زمني للتنفيذ والمراجعة باإلضافةراتيجية، تالمعنيين بتنفيذ االس

 :الرؤية 1.1  

ثقة يرسخ  والوطنية  فاعل وكفؤ يعزز مبادئ النزاهةتشريعي واداري واعالمي نظام 

 .المؤسسات الوطنيةبالمواطنين 

 

 :الرسالة  1.1 

النزاهة الوطنية من خالل تفعيل الثقافة  مبادئتطوير وتنفيذ سياسات فاعلة لترسيخ 

فاعلة قادرة على تجفيف  واستراتيجياتساد، ووضع آليات عمل المجتمعية الرافضة للف

في المجتمع بمشاركة وتعاون جميع مؤسسات القطاعين  انتشارهمنابع الفساد والحد من 

اإلجراءات الالزمة  التخاذالعام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية 

 .للوقاية منه والقضاء عليه

 

 ئ االساسيةدالمبا 1.1 
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 -:األساسية التالية المبادئالى الوطنية لمكافحة الفساد  االستراتيجيةتستند 

 .اإلرادة السياسية الجادة لتعزيز النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد -

 .سيادة القانون -

 .الشخصية اغتيال منعحقوق اإلنسان و  احترام -

 .الشخصي والمؤسسي المستويين النزاهة على مبادئترسيخ  -

 .الشفافية والمساءلة -

 .القضاءإستقالل  -

 .ختصةبين الجهات الم التعاون والتنسيق -

 .شاركة المجتمعيةالم  -

 .متابعة تنفيذ االستراتيجية -

 

 الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادمن االغاية   1.1 

تهيئة البيئة المناسبة للوقاية من الفساد وترسيخ الثقافة المجتمعية المناهضة له من خالل 

وقانوني متطور وفاعل للقطاعين العام والخاص ومؤسسات ايجاد اطار عمل اداري 

ًا من واداري اً المجتمع المدني، وزيادة فاعلية وكفاءة الجهات المكلفة بمكافحة الفساد مالي

 .تعزيز الثقة بمؤسسات الدولةاجل 

  



7 
 

 اعداد االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  منهجية. 1 

  إعداد اإلستراتيجية منهجية 1.1

على   2107-2103 لألعوامالوطنية لمكافحة الفساد اإلستراتيجية اعتمد في اعداد 

، وكذلك (2102-2112)وتقييم اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام مراجعة 

 الى  باإلضافةلمكافحة الفساد في االردن، والمؤسسي تقييم االطار التشريعي والتنظيمي 

كمبادرة كلنا  ؛الملكية والمبادرات ،الى الحكومات المتعاقبةجهة المو كتب التكليف السامية 

الى جانب تقرير الخبراء الخاص بمراجعة تنفيذ االردن واالجندة الوطنية ، ، االردن

 .2100لعام  التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد

التي تم البيانات والمعلومات على وخطة العمل   صياغة االستراتيجية في كما اعتمد 

من بمكافحة الفساد  من خالل التواصل والتشاور مع الشركاء المعنيين الحصول عليها

لقاءًا  وورشة  840 ، والتي تجاوزت المجتمع المدني منظماتالقطاعين العام والخاص و 

 عبر اإلنترنتومات التي تم جمعها من خالل االستبانات لالى المع باإلضافةعمل، 

، حيث تم تقارير التقييم السابقة المتعلقة بمكافحة الفسادوكذلك ، استبانه 280 عددها و 

المعلومات التي تم جمعها واحتمال  جودة تقييم  تم وقد  .تقارير تحليلية ثمانية  إعداد 

)             المخاطر المحددة باستخدام المبادئ التوجيهية التحليلية لليوروبول

Europol).  تم تنفيذها  المخاطر التيإدارة  نتائج منهجيةاالعتماد على كما تم

من تمكن هذه اآللية  ، حيث ( ISO 31010) و (  ISO 31000) معايير  استخدامب

ظهور احداث مستقبلية ومدى تأثيرها على تحقيق  واحتماليةحاالت عدم التأكد تحديد 

 :فتتمثل بمايلي ابرز المخاطر التي تم تحليلها أما   .االستراتيجية األهداف
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 .طبقتاذا فيما ، و وجود استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد مدى -

 .وجود معلومات دقيقة عن طبيعة ونطاق واثار الفساد مدى -

 .مكافحة الفساد بسبب انتشار الواسطةاجراءات ضعف فعالية مدى  -

 واثره على ضعف الطار القانوني لمكافحة الفسادالكامل لتنفيذ ال مدى -

 .ية ومكافحة الفسادالوقا

 .مع االتفاقيات الدولية االطار القانوني لمكافحة الفسادمدى انسجام  -

 .التحقيق المشترك والفعال لجرائم الفسادالحاجة الى تطوير عمليات مدى  -

 .مكافحة الفسادهيئة توفر الموارد البشرية والفنية الكافية ل مدى -

بحيث مناسبة في المؤسسات المعنية اجراءات وسياسات تبني لالحاجة مدى  -

 .مكافحة الفساد تساهم في 

 .ضعف كفاءة وحدات الرقابة الداخليةمدى  -

 .حصول القطاعات االكثر عرضة للفساد على الدعم الكافيمدى  -

 .تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص مدى  -

 .ة منتظمة عن الفساديالية وطنية لتقارير تحليلوجود  مدى  -

 .الفساد واالقتصاد غير الرسميو االقتصادي للخطر نتيجة متعرض الن مدى -

  القطاع ليات التواصل بينآنتيجة ضعف نظام مكافحة الفساد ضعف  مدى -

  .المجتمع المدنيجمعيات العام والخاص و 

الفساد العامة  ةبمكافحبين المؤسسات المعنية  ليات وترتيبات التعاونآكفاية  مدى -

 .المجتمع المدني منظماتوالخاصة و 
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 .مؤشر مدركات الفسادترتيبها في تأثر سمعة الدولة سلبيا بانخفاض مدى  -

 .تصدي هيئة مكافحة الفساد لمحاربة الفساد واقعيةمدى قدرة و   -

من متحصالت جرائم  واستفادتهمن يالمجرم مناد االصول دكفاءة استر مدى  -

 .الفساد

بين الجهات  التنسيق وتبادل المعلومات و تداخل المهام و ضعف التعاون مدى  -

عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية والتشغيلية واثرها على اضعاف المعنية 

 .لمكافحة الفساد

 كفاءة على تحسينواثرها المعنية  االداء للسلطاتمتابعة اجراءات مدى توفر  -

 .مكافحة الفساداجراءات و  سياسات

استرداد االصول  واثره علىستوى التشغيلي كفاءة التعاون الدولي على الممدى  -

 .والتحقيق في قضايا الفساد

االطر التشريعية والمؤسسية واالحتياجات التدريبية والمخاطر تم القيام وبعد تحليل وتقييم 

 :باالجرءات التالية

كتدابير عالجية للمخاطر التي تم تحليلها و تحديدها و تحديد اهداف االستراتيجية،   .1

 واالولويات التي يجب العمل عليها خالل فترة الخطة االستراتيجية الوطنية، تقييمها

تحليل البيئة التشريعية نتائج مع األهداف هذه تتماشى و  .3112-3112

عبداهلل الثاني والمبادرات التي اطلقها جاللة الملك  ةوالمؤسسية وكتب التكليف السامي

األردن،  كلنا مبادرة و  النزاهة، الملكية لتعزيز منظومةمثل اللجنة ابن الحسين 
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 واالستراتيجية، 8002-8000واألجندة الوطنية، والبرنامج التنفيذي التنموي لألعوام 

 .3113-3112 الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام

لألعوام  وضع خطة عمل اجرائية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  .8

تشكل خطة العمل خارطة الطريق وقائمة اإلجراءات التي يجب و  .8002- 8002

 من أجل الوصول إلى الرؤية من خالل األهدافالمعنية  اتالجهمن قبل أن تنفذ 

 .االستراتيجية

للجهات   قياس التقدم المحرز في عملية تنفيذ خطة العملتطوير مؤشرات اداء ل .2

ليات ومؤشرات تفصيلية لكل جهة آالمعنية بالتنفيذ، وتقتضي هذه الخطة تطوير 

 . معنية في اطار الخطة االستراتيجية

تعديل و ، مراجعة األهداف اإلستراتيجية وأنشطة خطة العمل بصفة دورية .4

  .اإلستراتيجية وخطة العمل إذا اقتضت الضرورة ذلك على أساس تقييم المخاطر

جراءات خطة العمل في ميزانيات وخطط  هدافألاتنفيذ تكاليف دمج  .5 اإلستراتيجية وا 

  .عنية بمكافحة الفسادأداء الوزارات والمؤسسات الم

 .منتظم بشكلإعداد تقارير حول تقدم وفعالية عملية تنفيذ اإلستراتيجية  .6

المجتمع  منظماتبين القطاع العام و القطاع الخاص و باالشتراك تنفيذ االستراتيجية   .2

وضع مسودة االستراتيجية وعرضها للمناقشة في اطار ورش عمل حيث تم  .المدني

ورش خاصة ضمت العديد من و المعنيين في الهيئة،  ضمتتم تنظيمها في الهيئة 

ممثلي و  القطاع الخاصمؤسسات وممثلي الخبراء وممثلي المؤسسات الرسمية، 

 .المجتمع المدني منظمات
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 :الفساد مفهوم  3.3

الفساد، في تعريفًا محددًا لمفهوم (  UNCAC) األمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقيةلم تتضمن  

 .السلطة العامة لتحقيق منافع خاصة استخدامحين عرفته منظمة الشفافية الدولية على أنه إساءة 

منه على ( 5)المادة  في( 8006)لسنة ( 68)قانون هيئة مكافحة الفساد رقم  في حين تضمن

 :ما يليلغايات هذا القانون  ر فساداً أنه يعتب

 0660لسنة ( 06)الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في قانون العقوبات رقم  .0

 .وتعديالته

 0660لسنة ( 06)الجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات رقم  .8

 . وتعديالته

 0662لسنة ( 00)الجرائم االقتصادية رقم الجرائم االقتصادية بالمعنى المحدد في قانون  .2

 .وتعديالته

 . العامة باألموالكل فعل ، او امتناع ، يؤدي الى المساس  .4

 . القانون ألحكاماساءة استعمال السلطة خالفا  .5

 .قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطال .6

بمكافحة الفساد وانضمت اليها جميع االفعال الواردة في االتفاقيات الدولية التي تعنى  .2

 .المملكة

 

 

 منظومة مكافحة الفساد في األردن .2
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واالطار ، تشريعياد، تتضمن اإلطار المنظومة شاملة لمكافحة الفسوجود األردن ب يتميز

هذه  لمكافحةالسياسات رسم تقوم ببدورها  التيو  ،هذه المهمةبتنفيذ لمؤسسات المكلفة المؤسسي ل

بهدف  منظومةاالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مراجعة هذه ال عدادالويتطلب  .ةالظاهر 

 مع المعايير الدولية في الوقاية من الفساد ومكافحته، و مءواتلتتطوير التشريعات تحديد الثغرات و 

لتنفيذ االستراتيجية  من خالل تضمين ذلك في خطة عملجهود مكافحة الفساد  استمراريةضمان 

 .(8002 – 8002)لألعوام الفساد  الوطنية لمكافحة

 في األردن كافحة الفساداإلطار التشريعي لم 0.2

 لتودخ ،( UNCAC) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  صادق األردن على

أما على  .التطبيقوأصبحت بذلك واجبة  84/8/8005من تاريخ  اعتباراحيز التنفيذ االتفاقية 

، وتضم هذه تكافحهالفساد و  تمنعمجموعة من التشريعات التي  المستوى المحلي فهناك

 :التشريعات ما يلي

 (.3112)لسنة ( 23)قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديالته رقم  .0

 استقاللوتتمتع ب الوزراء برئيس ترتبط ،قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفسادالتضمن 

 اي من تدخل او تأثير اي دون واستقاللية بحرية واعمالها مهامهاواداري، كما تمارس  مالي

سادا، والصالحيات الممنوحة كانت، وقد حدد القانون أهداف الهيئة، واألفعال التي تعد ف جهة

التحقيق  ةوالشكاوى، ومباشر  االخباراتن الفساد المالي واالداري وتلقي عفي التحري  للهيئة

قولة نالمنقولة وغير الموجمع االدلة والمعلومات للكشف عن افعال الفساد، وحجز االموال 

كف اليد عن العمل، وكذلك توفير الحماية الالزمة للمبلغين طلب والمنع من السفر، و 

الى المساهمة باسترداد االموال المتحصلة عن افعال  باإلضافةوالشهود والمخبرين والخبراء، 
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كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليــه ذلك اعتبار ساد، الى جانب الف

 .قاباًل لإلبطـــال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة نتيجـــة فعل يشكل فسادًا 

 (. 0621)لسنة ( 02)قانون العقوبات وتعديالته رقم  .3

 الوظيفة بواجبات المخلة الجرائم بينها ومن ،الفساد أفعال من مجموعة العقوبات قانون مر ج

 واالخالل السلطة استعمال اساءةو  الوظيفة، واستثمار االختالسو  الرشوة، ،مثل العامة

 اوراق وتزوير الدولة، ختم تقليد ،مثل العامة بالثقة المخلة الجرائمو  الوظيفة، بواجبات

 .الكاذبة والمصدقات الجنائي، والتزوير البنكنوت،

 .(0662)لسنة ( 00)رقم  وتعديالته االقتصاديةقانون الجرائم  .2

 من النيل جرائمو  المتعهدين جرائموتشمل  ،التي تعد فسادا األفعالمجموعة من قانون ال جرم

 بعض كما أعتبر القانون،  العمومية المياه انشاءات تخريب جرائمو  المالية الدولة مكانة

 بالمركز الضرر تلحقكانت  اذا اقتصادية جرائم العقوبات قانون الواردة فيالجرائم 

 او االسهم او الوطنية العملة او الوطني القتصادل العامة بالثقة او للمملكة، االقتصادي

 الحريق جرائم تضمو   العام المال محلها كان اذا او المتداولة المالية االوراق او السندات

 بواجبات المخلة الجرائمو  ،شامال خطرا تشكل والتي والغش والمواصالت النقل وطرق

 واساءة واالحتيال السرقة جرائمو  ،التزوير جرائمو  ،العامة بالثقة المتعلقة الجرائمو  ،الوظيفة

  .واالفالس المشروعة غير والمضاربات ،البضاعة نوع في الغش جرائمو  ،االئتمان

 (.3112)لسنة ( 42)قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتعديالته رقم  .4
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جرائم غسل وتمويل االرهاب   االموالمكافحة غسل  قانون  من ( 2) ت المادةجرم

 معاقبا الفعل يكون ان بشرط خارجها او المملكة داخل الجرائم االموال سواًء وقت هذه

 التي وقد شملت الجرائم  ،الفعل فيه وقع الذي البلد في الساري القانون بموجب عليه

 تنص التي الجرائم ، وكذلك المملكة في النافذة التشريعات احكام بمقتضى عليها يعاقب

 غسل لجريمة محال متحصالتها اعتبار على المملكة عليها صادقت دولية اتفاقيات

وقد انيطت مهمة تنفيذ احكام هذا القانون بوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل  . االموال

 .اإلرهاب

 (.3112)لسنة ( 42)رقم  قانون ضمان حق الحصول على المعلومات .5

 له كانت اذا يطلبها التي المعلومات على الحصول في اردني لكل الحق قانونالمنح 

كما أوجب  النافذة، التشريعات مشروع على أن تراعى احكام سبب او مشروعة مصلحة

على  ابطاء دون كشفها وضمان المعلومات، على الحصول تسهيل المسؤول على القانون

الت التي حددها القانون والتي من شأنها افي الح المعلومات عن الكشف عن يمتنع ان

  .أن تخل باألمن الوطني او تعتبر بطبيعتها سرية

 

 

 (.3112)لسنة ( 54)قانون إشهار الذمة المالية رقم  .2

 ذمته عن اقرار بتقديمشاغلي الوظائف العليا في الدولة على مختلف انواعها  الزم القانون

 ولجان العطاءات لجان واعضاء رؤساء باإلضافة إلى، القصر واوالده زوجه وذمة المالية
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 اي يوالبلديات، وشاغل العامة الرسمية والمؤسسات الحكومية الدوائر في المشتريات

 ادارات مجالس ، ورؤساءمعليه القانون هذا احكام سريان الوزراء مجلس يقرر وظيفة

 غير القانون اثراء اعتبروقد  .%(50) من بأكثر الحكومة هافي تساهم التي الشركات

 شخص اي عليه يحصل منفعة حق او منفعة منقول، غير او منقول مال، كل مشروع

 واذا الصفة، او الوظيفة استغالل بسبب لغيره، او لنفسه القانون، هذا احكام عليه تسري

 الصفة قيام او الوظيفة توليه بعد القصر اوالده مال على او ماله على زيادة طرأت

 لتلك مشروع مصدر اثبات عن الشخص هذا وعجز مواردهم مع تتناسب ال وكانت

 .الصفة او الوظيفة استغالل من ناتجة فتعتبر الزيادة

 (3112)لسنة ( 00)قانون ديوان المظالم رقم  .2

 او االجراءات او العامة االدارة قرارات من اي من متضرر يأل منح القانون الحق

 العامة االدارة مواجهة في بالشكوى يتقدم ان منها اي عن االمتناع افعال او الممارسات

 استكمال بعد تبين اذاالمظالم، وأوجب القانون على رئيس ديوان المظالم  ديوان امام

 تتضمن بها القيام عن االمتناع او اجراءاتها او العامة االدارة قرارات بأن اجراءاته

 بناء استنادها، أو المساواة تحقيق عدم او التعسف او االنصاف عدم، أو القانون مخالفة

أن  الخطأ او التقصير او االهمال، أو عادلة غير اجراءات او قانونية غير تعليمات على

 تقديم في الحق وله منها المشكو العامة االدارة الى وارساله بها مفصالً  اً تقرير يكتب 

 .الشكوى موضوع حول مناسبة يراها التي التوصيات

 ظيمي لمكافحة الفساد ناإلطار الت 3.2
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 فساد هيئة مكافحة ال 0.3.2

التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد واثاره، واتخاذ تضطلع هيئة مكافحة الفساد بمسؤولية 

التحقيق في قضايا الفساد ومالحقة ، باالضافة الى هاالجراءات الالزمة للوقاية من

المسؤوليات المناطة بهيئة مكافحة الفساد  توافقوتمرتكبيه، ورفع مستوى التوعية العامة، 

)    األمم المتحدة لمكافحة الفساد  اتفاقيةمتطلبات مع والصالحيات الممنوحة لها 

UNCAC .) 

 السلطة القضائية  2.3.3

للسلطة القضائية دور هام وكبير في مكافحة الفساد حيث انها الجهه التي تحال اليها 
فبعد ان تنهي الهيئة تحقيقاتها من . فيها هيئة مكافحة الفساد جميع القضايا التي تحقق

قبل محققيها بصفتهم من افراد الضابطة العدلية تعرض ملفات القضايا على مجلس 
الهيئة الذي يقرر إما حفظها لعدم وجود شبهات فساد او تحويلها الى المدعين العامين 

صدار قرارات منع وتمارس النيابة العامة دو . المنتدبين لدى الهيئة رها في التحقيق وا 
المحاكمة أو قرارات الظن أو االتهام بحق المتهمين بافعال الفساد حيث يتم تحويلهم الى 

ولذا فان للسلطة القضائية دور هام في مكافحة الفساد سواء في . المحاكم المختصة
القضائية وقد أعتبرت السلطة . مرحلة التحقيق وجمع االدلة أو في مرحلة المحاكمة

داريا بموجب التعديالت الدستورية االخيرة  .سلطة مستقلة ماليا وا 

 

  الجهات ذات العالقة  2.3.2

 : هناك جهات اخرى تعنى بمكافحة الفساد كل ضمن اختصاصه، ومن اهمها

 .األمن العام .0
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 واجبات 0965 لسنة  (  32) وتعديالته رقم من قانون االمن العام( 4)حددت المادة 

 واالعراض االرواح وحماية واالمن النظام على المحافظةب ةالمتمثل الرئيسية المديرية 

 وتقديمهم مرتكبيها على والقبض وتعقبها اكتشافها على والعمل ، الجرائم منع، و واالموال

 واالوامر واالنظمة القوانين تنفيذ، باالضافة الى السجناء وحراسة السجون ادارة، و للعدالة

 .القانون احكام وفق وظائفها بتادية العامة السلطات ومعاونة المشروعة الرسمية

 .دائرة الجمارك العامة .3

خضوع البضاعة التي على  0992لسنة ( 21)رقم من قانون الجمارك ( 4)المادة  نصت

 الدائرة لموظفي يحقو . تجتاز الخط الجمركي في االدخال او في االخراج الحكام القانون

 البضائع على بالكشف يقوموا ان التهريب ومكافحة القانون هذا تطبيق لغايات المفوضين

، كما يتمتع االخرى النافذة والقوانين القانون هذا الحكام وفقا االشخاص وتفتيش النقل ووسائط

 .موظفو الدائرة بصفة الضابطة العدلية لتمكينهم من القيام بمهامهم التي حددها القانون

 .والمبيعاتدائرة ضريبة الدخل   .2

المالية من خالل  إلى رفد خزينة الدولة باإليرادات ضريبة الدخل والمبيعات تهدف دائرة

إدارة عملية فرض الضريبة والتحقق تحصيل ايرادات ضريبتي الدخل والمبيعات، كما تتولى 

اإلجراءات المتعلقة بها من خالل نشر ثقافة  ومتابعة ،منها وتحصيلها بكفاءة وفاعلية

تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من ، و فةالمعر 

من خالل مديرية مكافحة التهرب  الحد من التهرب الضريبي، كما تسعى إلى واجبات

 .الضريبي
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 .البنك المركزي .4

 اهداف البنك المركزي( 4)في المادة  1791لسنة  32حدد قانون البنك المركزي رقم 

 االقتصادي النمو تشجيع ثم ومن الدينار تحويل قابلية وضمان النقدي االستقرار على الحفاظب

 صدارلتحقيق هذه االهداف يقوم البنك باو . للحكومة العامة االقتصادية السياسة وفق المطرد

، وادارته االجنبية والعمالت الذهب من باحتياطي االحتفاظ، و اوتنظيمه والمسكوكات النقد اوراق

 واالستقرار االقتصادي النمو متطلبات مع ليتجاوب وكلفته ونوعيته االئتمان كمية نظيمتوكذلك 

 .المحلية والمالية االقتصادية المشكالت لمعالجة المناسبة التدابير اتخاذكما يقوم البنك ب .النقدي

 مراقبة، و المتخصصة االقراض ومؤسسات المرخصة للبنوك كبنك العملباالضافة الى قيامه ب

الى . والمساهمين المودعين حقوق وضمان المالي مركزها سالمة يكفل بما المرخصة البنوك

 رسم في هال المشورة تقديمو  لها مالي ووكيل العامة والمؤسسات للحكومة كبنكجانب العمل 

 . تنفيذها وكيفية واالقتصادية المالية السياسة

 .اإلرهابوحدة مكافحة غسل األموال وتمويل  .5

 يبأ المتعلقة االخطارات بتلقي اإلرهابمكافحة غسل األموال وتمويل وحدة  تختص

 تتعلق التي المعلومات وطلب ،االرهاب تمويل او االموال بغسل مرتبطة بانها يشتبه عملية

 وذلك الضرورة عند المعلومات بهذه المختصة الجهات وتزويد عنها والتحري وتحليلها بها

 معلومات توفر حال في الوحدة تقوم، كما االرهاب وتمويل االموال غسل مكافحة لغايات

 يرفق تقرير بأعداد االرهاب تمويل او االموال بغسل مرتبطة بانها يشتبه عملية بوجود تتعلق

 العام المدعي الى احالته الوحدة رئيس ويتولى ،والمستندات والوثائق والبيانات المعلومات به
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 على التحفظ الوحدة رئيس طلب على بناء العام وللمدعي فيها، التحقيق ألجراء المختص

 .تعقبها او بها المشتبه العملية محل االموال

 .هيئة األوراق المالية .2

اهداف هيئة  3003 لسنة (97)رقم المؤقت من قانون االوراق المالية( 8)حددت المادة

 المال راس سوق، وتنظيم  المالية االوراق في لمستثمريناالوراق المالية بتوفير الحماية ل

 من المال راس سوق حمايةوكذلك .  والشفافية والكفاءة العدالة تحقيق يكفل بما وتطويره

  . لها يتعرض قد التي المخاطر

 ، والتي تشملالتالية الرئيسة والصالحياتبالمهام تقوم الهيئة  اهداف تحقيق وفي سبيل 

 كامل بشكل المصدرين افصاح ضمان ، وبها والتعامل المالية االوراق اصدار ومراقبة تنظيم

 لالوراق العامة باالصدارات والمتعلقة للمستثمرين الالزمة الجوهرية المعلومات عن ودقيق

.  المصدرون يعدها التي الدورية التقارير ذلك في بما االفصاح ومراقبة تنظيموكذلك .  المالية

 في والمعتمدين لهم المرخص اعمال ومراقبة واالعتماد الترخيص شؤون تنظيمباالضافة الى 

 تنظيمو  المالية االوراق تداول واسواق السوق ومراقبة تنظيم، الى جانب المال راس سوق

 . االستثمار وشركات المشترك االستثمار صناديق

 

 .ديوان المظالم .2

النظر في الشكاوى المتعلقة من أهمها المهام والصالحيات  مجموعة من ديوان المظالميتولى 

بأي من القرارات او االجراءات او الممارسات او افعال االمتناع عن أي منها الصادرة عن 



21 
 

التوصية بتبسيط االجراءات االدارية لغايات تمكين المواطنين من ، و موظفيها االدارة العامة او

خالل ما يقدم اليه من ن وذلك م االستفادة من الخدمات التي تقدمها االدارة العامة بفاعلية ويسر

 .شكاوى بهذا الخصوص

 ديوان المحاسبة .2

على مهام  0658لسنة ( 82)من قانون ديوان المحاسبة وتعدياليته رقم ( 2 )نصت المادة

 والقروض والسلفات االمانات وحساب ونفقاتها الدولة واردات مراقبةالديوان ومن ابرزها، 

 المجاالت في المشورة تقديم، و القانون هذا في المبين الوجه على والمستودعات والتسويات

 العامة االموال علىالديوان  رقابةكما نصت على . الديوان لرقابة الخاضعة للجهات المحاسبية

 التشريعات تطبيق سالمة من التاكدوكذلك   . وفاعلة قانونية بصورة انفاقها سالمة من للتاكد

 القرارات ان من التثبت باالضافة الى . العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق بها المعمول البيئية

 . النافذة للتشريعات وفقا تتم الديوان لرقابة الخاضعة الجهات في االدارية واالجراءات

 دائرة مراقبة الشركات .6

 جميع على يترتبه نبا 1779لسنة (  33)من قانون الشركات رقم ( 8)اشارت المادة 

 االصدار ونشرة االساسية وانظمتها تاسيسها عقود ومراعاة القانون هذا باحكام التقيد الشركات

 يريانها التي االجراءات اتخاذ والمراقب وللوزير العامة هيئاتها تتخذها التي القرارات وتطبيق

 وتشمل والقرارات واالنظمة والعقود االحكام بتلك تقيدها من للتحقق الشركات لمراقبة مناسبة

 التي بالغايات الشركة التزام من التاكدو  وقيودها الشركة حسابات فحص ،  خاص بشكل الرقابة

من أبرز المهام المناطة  الرقابة القانونية والمالية على الشركاتتعتبر كما  .اجلها من اسست

 .الشركات مراقبة دائرةب
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 السياسات الوطنية ذات العالقة بمكافحة الفساد 3.3

 (3105 – 3112) األجندة الوطنية لألعوام  0. 2.2

إنطوت المبادرات التي تضمنتها االجندة الوطنية على رؤية واضحة ألساليب تحقيق 

 :االهداف التالية 

مبدأ الشفافية والحاكمية الرشيدة  واعتمادلمواطنين واالعامة بناء الثقة بين المؤسسات  -

 .والمساءلة

 .وتكافؤ الفرص االجتماعيةتعزيز مبدأ العدالة  -

 .القضاء واستقاللتأكيد مبدأ سيادة القانون  -

 .صنع القرار وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنيالية  في  زيادة المشاركة الشعبية -

 وثيقة األردن أوالا  2.2.3

 اتتضمنت وثيقة األردن أواًل رصد مجموعة من التحديات ووضع اإلجراء

 لضعفا  ومن بين التحديات التي تواجهها الحكومة وفقا للوثيقة معالجة ،للتغلب عليها

 الفرص وتكافؤ والشفافية المساءلة مبادئ وتكريس والمؤسسات االفراد بين العالقة في

 العناية الرسمية المؤسسات على ترتب االردنية للدولة دائما مرشدا المبادئ هذه واعتبار

 :يما يل المقترحة االجراءاتوقد تضمنت  .بها

 على القانون وسيادة والمساواة االجتماعية العدالة ومبادئ قيم ترجمةب الحكومات مالتز ا -

 الموظف لعالقة كأساس المدنية الخدمة مفهوم تطوير على عملالو  منظم منهجي نحو

 .المساءلة و الشفافية من اطار في بالمواطن
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 الرقابة جهات الى ودوائرها بوزاراتها الحكومة من المعلومات انسياب حرية ضمان - 

 .وسائل االعالم المختلفةو  المختصة

 وثيقة كلنا األردن 1.2.2

من شأنها تعزيز النزاهة اإلجراءات التي  منوعة متضمنت وثيقة كلنا األردن مج

وتعزيز مبدأ  ،ترسيخ دولة القانون والمؤسسات: ومكافحة الفساد، ومن بين هذه االجراءات

مواصلة الجهود الرامية إلى تطبيق و ، والشفافيةوتكافؤ الفرص  ، جتماعيةالعدالة اال

المعايير التنظيمية والرقابية ومبادئ الحكم الرشيد في مختلف المؤسسات المالية 

 .والشركات

 ( 1111-1112)اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام  1.1.1

المحاور ( 2102 – 2112)ة الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام تضمنت االستراتيجي

 :التالية

 .تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد .1

 .وعية العامةتالتثقيف والتدريب وال .3

 .الوقاية من الفساد .2

 .إنفاذ القانون .4

 .تنسيق جهود مكافحة الفساد .5

 .التعاون الدولي .6

 المخاطر ومنظومة مكافحة الفساد  تحليلنتائج  4.2
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 منظومة مكافحة الفساد تحليل نتائج   0.4.2

للوقاية الواجب تنفيذها تشير نتائج تحليل منظومة مكافحة الفساد الى عدد من التوصيات  

 :هاته، ومنحمن الفساد ومكاف

للوقاية من الفساد ومكافحته، واعادة النظر بعدد من   التشريعات منظومة تطبيق  -

وقانون هيئة  ،كقانون الشركات ؛الممارسات السلبيةلحد من لالتشريعات لرفع العقوبات 

 ،االوراق المالية لزيادة مقدار الغرامات المفروضة على المخالفات ذات االثر المالي

من قانون الشركات، باإلضافة الى تفعيل  148وخاصة تلك المترتبة على مخالفة المادة 

نصوص المسؤولية المدنية لرئيس واعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة، الى 

جانب التشدد في العقوبات المفروضة في حال عدم االفصاح عن البيانات من حيث 

 .الكسب غير المشروعوكذلك سن قانون المحتوى والمضمون او التوقيت، 

تحسين مستوى الشفافية لتفعيل  عمل المؤسسات الرقابية والمؤسسات المعنية تطوير و  -

 . في المؤسسات العامة والخاصة الخاضعة للرقابة واالفصاح عن المعلومات

ية المساءلة والشفافية والحاكم ئبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتبني مباد -

تفعيل وقد تم البدء بتنفيذ هذه المتطلبات من خالل عدة آليات من ضمنها . الرشيدة

وظيفي لموظفي القطاع العام، ومراجعة التشريعات واإلجراءات الخاصة السلوك المدونة 

بعمل مؤسسات القطاع العام وتقييمها وتطويرها بما يساهم في تعزيز مكافحة الفساد 

شراك مؤ  سسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في جهود والوقاية منه، وا 

 .مكافحة الفساد
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التي يمكن ان قضايا الفساد االولي بالجهات التي تتولى مسؤولية التحقيق  التنسيق بين  -

 قبل تحولها الى النيابة العامة، والحد من، الصالحيات فيما بينهافي الى تداخل تؤدي 

إذ أن عملية اكتشاف  .لقضايا الفساد عمليات التخطيطعلى التاثير و ، ت الجهوديتشت

حالتهم الى المحاكم المختصة ومن ثم إدانتهم يمكن  جرائم الفساد والتحقيق مع مرتكبيها وا 

أن تقدم معلومات مفيدة تستغل في عمليات التخطيط إلجراءات الوقاية والتوعية حول 

 .مكافحة الفسادجهود 

 تقييم المخاطرنتائج  3.4.2

مخاطر الفساد في االردن الى عدد من االسباب وراء انتشار هذه للصت نتائج التقييم خ 
 :الظاهرة، ومنها

 معمكافحة الفساد بسبب تفشي ظاهرة الواسطة وتسامح المجتمع اجراءات تدني كفاية  -

 .هذه الظاهرة

 .يؤثر سلبًا على سمعتهامما تراجع مرتبة المملكة على مؤشر مدركات الفساد  -

من  اً ّمكن مرتكبو افعال الفساد من االستفادة مالي االصولاسترداد اجراءات عدم فاعلية  -

 .يشجع على إرتكاب المزيد من أفعال الفساد والجرائم األخرى مما افعالهم 

عدم فاعلية تبادل المعلومات بين القطاع العام والخاص يضعف عملية إسترداد  -

 .في جرائم الفسادالموجودات ويؤثر على عملية التحقيق 

عدم فاعلية التعاون الدولي على المستوى العملياتي يضعف عملية إسترداد الموجودات  -

 .ويؤثر على عملية التحقيق في جرائم الفساد
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 :فاعلية آليات التحقيق والوقاية، ورفع مستوى التوعية 2.4.2

واالنشطة ( 8008 – 8002)تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لألعوام  ضعف -

جراءات خارج قدرة وسيطرة هيئة لشمولها على التي تضمنتها خطة العمل  اهداف وا 

 .مكافحة الفساد

جراءاتو دقيقة حول طبيعة، وحجم، وآثار الفساد، عدم وجود معلومات  - اثر ته مكافح ا 

 .على ثقة المجتمع في جدية جهود مكافحة الفساد

لمفهوم الفساد  المجتمع المدني منظماتاع الخاص و القطاع العام والقطممثلو  إدراك عدم -

جراءات مكافحته   .فاعلية منظومة مكافحة الفساد إلى عدم أدىوا 

 .منظومة مكافحة الفساد سلبًا على  أثر  وآليات الرقابة التشريعات ضعف تطبيق -

المجتمع منظمات بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص و التعاون ضعف التنسيق و  -

 .بالوقاية والتوعية والتثقيف ومكافحة الفسادتعلق فيما يالمدني 

بسبب لظاهرة الفساد لمصداقيتها امام الجمهور في التصدي هيئة مكافحة الفساد فقدان  -

 .االعتقاد بان واجب مكافحة الفساد والوقاية منه يقع على الهيئة لوحدها

لهيئة المتاحة نوعية وكمية الموارد البشرية والفنية وغيرها من الموارد األخرى عدم كفاية  -

مما يحد من قدرتها على خاصة بعد ضمها لقانون الخدمة المدنية، ، مكافحة الفساد

 .بكفاءة وفاعلية اإلستجابة للقيام بمهامها المتزايدة

 .الوقاية من الفساد القطاعات األكثر عرضة للفساد يضعف عمليةمحدودية االهتمام ب -
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حليلية منتظمة حول قضايا الفساد على المستوى المحلي عدم وجود آلية إلصدار تقارير ت -

 .إنفاذ القانونسلطات مصداقية يضعف من 

الوقاية من  اجراءات تضعفومية إجراءات تخطيط األداء للمؤسسات الحكعدم دعم  -

 .تهمكافحالفساد و 

التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة واليات عدم فاعلية وسائل  -

يضعف عملية صنع القرارات على المستويين العملياتي وتداخل الصالحيات 

 .فيما يتعلق بمنظومة مكافحة الفساد واالستراتيجي

االساليب العملياتية والفنية والتكتيكية لسلطات إنفاذ القانون والقضاء ال تدعم فكرة ضعف  -

 .آلية فاعلة ومشتركة للتحقيق في جرائم الفسادوجود 

إسترداد الموجودات، والتحقيق في قضايا الفساد يضعف من مصداقية ليات آعدم فاعلية  -

 .إنفاذ القانونسلطات 

يضعف وظيفة الوقاية من  فاعلو نوني لمكافحة الفساد بشكل كامل عدم تنفيذ اإلطار القا -

 . قضايا الفساد الفساد والتحقيق في

اإلطار القانوني لمكافحة الفساد بشكل كامل مع المعايير الدولية يضعف عدم تطابق  -

 .وظيفة الوقاية من الفساد والتحقيق فيه

 المعالجة للمخاطر  إجراءات 5.2
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لمخاطر أدوات لتغيير معالجة االمقترحة ل اإلجراءاتو كل األهداف اإلستراتيجية تش

وفي المقابل تعتبر خطة  ،اثارها او تحييدهاإحتمالية ظهور المخاطر، والتغلب على 

العمل بمثابة خارطة الطريق التي تتضمن قائمة االجراءات التي يتوجب تنفيذها لتحقيق 

 .الرؤية المنشودة من خالل األهداف التي تم تحديدها

 (3102-3102) لألعوام الوطنية لمكافحة الفساد اإلستراتيجية  .4

  : االستراتيجية هدافاأل 0.4 

 وجهود مكافحتها الفسادظاهرة حول والتثقيف التوعية رفع مستوى . 0

. على اإلقتصاد الوطني والبيئة االستثمارية في البالد ،بشكل سلبي ،تؤثر ظاهرة الفساد

الفساد واثاره السلبية على كافة الجهات  بأشكالوتقع مسؤولية رفع مستوى التوعية والتثقيف 

 كما ان هذه الجهات مسؤولة عن المجتمع المدني،  جمعياتالحكومية والقطاع الخاص و 

عن حجم هذه الظاهرة واالجراءات والسياسات  للمواطنينتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة 

 . والتشريعات المتخذة لمعالجتها

 .تعزيز الوقاية من الفساد .8

وتفعيل الرقابة الحاكمية الرشيدة النزاهة و  ئالوقاية من الفساد ترسيخ مبادجهود  طلبتت

من خالل في مؤسسات القطاع العام الداخلية ووضع وتطبيق مدونات السلوك الوظيفي 

وضع التشريعات والسياسات واجراءات العمل الكفؤة والفاعلة، كما ان مسؤولية الوقاية من 

 مجال  في المجتمع المدني، سواء جمعياتالفساد تقع ايضا على مؤسسات القطاع الخاص و 

 .الممارسة او في مراقبة التزام مؤسسات القطاع العام
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 تعزيز قدرة هيئة مكافحة الفساد .2

تخاذ ة يمسؤوليئة مكافحة الفساد هتتولى  رفع مستوى التوعية العامة حول ظاهرة الفساد، وا 

، قضايا الفساد ومالحقة مرتكبيه والتحقيق في اإلجراءات الالزمة للوقاية من هذه الظاهرة،

وهذا  . االهمية في مالحقة الفاسدين، وتقديمهم للقضاء لمالحقهمالهيئة بالغة  مامهوتعتبر 

بالكفاءة  هاإجراءات عملالفنية، على ان تتسم و  البشرية  للموارديتطلب امتالك الهيئة 

 منظماتاعين العام والخاص و وآليات وظيفية للتعاون والتنسيق مع مؤسسات القط ،والشفافية

 .المجتمع المدني

 .المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة تفعيل .4

مكافحة ويتطلب ألعمال، وأنشطة االحقوق األساسية للمواطنين، يؤثر الفساد سلبًا على 

تفعيل المشاركة المجتمعية في جهود  ته تركز على مكافحفاعلة لإنشاء منظومة الفساد 

المجتمع المدني،  منظمات، و ومكافحته، بحيث يكون الجميع من افرادالوقاية من الفساد 

من عمليات صنع  ءاً جز  مؤسسات القطاع الخاص ذات العالقةوالمنظمات غير الربحية و 

والسياسات، والمعايير، واإلجراءات المصممة  القرار ووضع التشريعات واالستراتيجيات 

 . المجتمعيةلضمان النزاهة 

 

 ة مرتكبيهالفساد ومالحققضايا في ية التحقيقاإلجراءات كفاءة  .5

طار القانوني كما أن اإل، دالفساقضايا المسؤولة عن التحقيق في الجهات هناك العديد من 

الذي يحدد مهامها وأدوارها في مجال مكافحة الفساد غير واضح لكافة أفراد المجتمع، 
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األنشطة بين  المعلومات وتنسيقأن يتم تنظيم التعاون وتبادل وبالتالي فإنه من المهم 

سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات األخرى ذات العالقة، كما أنه من المهم 

العاملين في هذه الجهات للمهارات والقدرات الالزمة للحفاظ على كفاءة  امتالكضمان 

 .منظومة مكافحة الفساد

 الفساد مكافحةالتعاون الدولي في مجال تعزيز . 2

للوقاية ومكافحة جرائم الفساد  الً عافو  اً كفوء اً دولي اً الفساد تعاون جهود مكافحةتتطلب 

الجهود االقليمية والدولية، في االردن مشاركة ولتحقيق ذلك، يتطلب استمرار . ومتحصالتها

ذلك يشمل و الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد،  توالمنظمافي اطار االتفاقيات 

يا الفساد واسترداد في قضا التعاون وتبادل المعلومات في مجال التحقيق المشترك 

ة عن التحقيق في جرائم الفساد تحتاج الى وجود آلية واضحة يكما ان المسؤول ،اتالموجود

 .المستوى الدوليللمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات على 

بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد  التشريعات الوطنيةتطوير . 2

 والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها

ومع  ،مع المعايير الدوليةالى حد كبير،  ،يتوافق اإلطار القانوني لمكافحة الفساد في األردن

جراء وا  ذات العالقة وتحديد الثغرات التشريعات العديد من في إعادة النظر  ال بد من ذلك

 .والمعايير الدولية متطلباتلتطبيق اضمان و  التعديالت الالزمة عليها

 تنفيذ االستراتيجية ومراقبة ومتابعة عملية التنفيذ 3 .4
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عليا لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  لجنةبتشكيل الحكومة األردنية  ستقوم

اعين العام والخاص ممثلين عن المؤسسات ذات العالقة في القطفي عضويتها تضم 

  .مؤسسات المجتمع المدنيو 

ة للصالتنسيق الشامل بين المؤسسات ذات ا بهدف زيادة مستوى اللجنة العلياويأتي إنشاء 

 :تتولى اللجنة المهام التاليةعلى أن . فيما يتعلق بمكافحة الفساد

 .وخطة العمل المنبثقة عنها وطنية لمكافحة الفساداإلستراتيجية المراقبة تنفيذ  .0

تقييم مستوى تنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة  إعداد تقارير تتضمن  .8

 . ها الى الحكومةمنظومة مكافحة الفساد ككل ورفع كذلك تقييمالعمل الخاصة بها، و 

مراجعة اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في األردن واعتمادها عملية تعتبر و 

شفافة وقائمة على تقديم تقارير  ةسوف تكون هذه العمليو  ،وتنفيذها ومراقبتها وظيفة مستمرة

وسيتم تقييم النتائج على أساس ، عضاء في اللجنة العليامنتظمة من قبل المؤسسات األ

 .ات األداء الرئيسة التي تم تحديدها في خطة العملاألهداف والجداول الزمنية ومؤشر 

 :فيما يلي الوطنية لمكافحة الفسادتتمثل المسؤوليات المتعلقة بتنفيذ ومراقبة اإلستراتيجية و 

مسؤولية تنفيذ امة ذات الصلة التحقق من أن والوزارات والمؤسسات الع على الحكومة. 0

يتجزأ من ال  جزءهي  المنبثقة عنها العملاإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة 

جراءات خطة  ولذلك ،المناطة بهاالواجبات الرسمية  يجب إدراج تنفيذ أهداف اإلستراتيجية وا 

 .العمل ضمن ميزانيات وخطط أداء الوزارات والمؤسسات المسؤولة
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تنفيذ  وليةمسؤ وزارات والمؤسسات العامة التي تم تحديدها في خطة العمل تتحمل ال. 8

عتبارها إجراءات خطة العمل  جب على الوزارات تو يو  ،ال يتجزأ من واجباتها الرسمية اً زءجوا 

ربعية تقارير ة لخطة العمل تقديم والمؤسسات العامة المسؤولة عن تنفيذ اإلجراءات الفردي

يذ حول نتائج عملية التنفيذ إلى اللجنة العليا لتنف (لسنةاربع تقارير خالل ا) على األقل 

الموعد المحدد لتقديم التقارير  بدورها التي سوف تقررو اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

 .والنموذج المعتمد لها

ة عن تنفيذ إجراءات خطة العمل التي يتعين تنفيذها من يالمسؤول شرافيةات اإلجهتتولى ال. 2

ويكون اإلشراف على عملية  ،العتباريين الواقعين تحت إشرافهاا وأقبل األشخاص الطبيعيين 

حول  ربعيةتقارير ة وعليها تقديم شرافيات اإلجهالواجبات الرسمية للالتنفيذ جزءًا ال يتجزأ من 

نتائج عملية التنفيذ من قبل القطاع الخاص إلى اللجنة العليا لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 

 .يم التقارير والنموذج المعتمد لهاسوف تقرر الموعد المحدد لتقدبدورها التي و لمكافحة الفساد 

 ربعجب على اللجنة العليا لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أن تقدم تقريرًا تو ي. 4

والتي ستقرر بدورها  وخطة العمل إلى الحكومةحول نتائج عملية تنفيذ اإلستراتيجية  سنوي

 .التاريخ المحدد لتقديم التقارير

العليا لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تقريرًا حول سير تنفيذ تقدم اللجنة . 5

 .إلى الحكومة ومبادرات مكافحة الفساد األخرى اإلستراتيجية وخطة العمل

ة عن تنفيذ ومراقبة عملية تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لامكالمسؤولية ال ومةتتحمل الحك. 6

وتتمثل المسؤولية  ،المنبثقة عنهاوخطة العمل ( 8002-8002) لألعوام لمكافحة الفساد 

 االعتبار بعينخذ أتتنفيذ اإلستراتيجية وخطة العمل في تقييم ما إذا كان  حكومةلالرئيسة ل
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استنادًا إلى تقارير سير العمل التي تعدها  االهداف المحددة في االستراتيجية ومدى انجازها

تقييم النتائج  على الحكومةان كما ، الوطنية لمكافحة الفسادراتيجية اللجنة العليا لتنفيذ اإلست

المتحققة، وتحديد ما إذا كانت الوزارات والمؤسسات العامة المسؤولة بحاجة إلى دعم لضمان 

 .افحة الفساد وخطة العملالتنفيذ الفعال لإلستراتيجية الوطنية لمك

 القطاعات ذات األولوية 3.3

اهتماما كبيرًا  8002-8002تولي االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لالعوام 

لوقاية من الفساد ومنعه قبل ظهوره من خالل  دراسة التشريعات واجراءات العمل في ل

عدد من القطاعات وتحديد التغرات التي قد تشكل منفذًا للفساد، ومن هذه القطاعات  

 : ما يلي

 .قطاع التعدين 1.1.1
تعتبر هيئة مكافحة الفساد قطاع التعدين من القطاعات ذات األولوية في 
استراتيجيتها لدراسته من حيث جدوى مدى شفافية االجراءات المتبعة لمنح رخص 
التعدين ومدى جدواها والعوائد التي تحققها الخزينة من هذا القطاع سواء نسب 

والمبيعات أو ما عداها من  الرسوم المفروضة على رخص التعدين أو ضريبة الدخل
 .أمور متعلقة بهذا القطاع

 (.الدخل والمبيعات)قطاع  الضرائب   4.3.2

من أهم القطاعات التي تغذي خزينة الدولة  (الدخل والمبيعات) الضريبة  يعد قطاع
ولذا ال بد من دراسة هذا القطاع سواء من حيث نسب الضريبة لية، لمافي الموارد ا

المفروضة على القطاعات االنتاجية ومدى تأثيرها على االستثمارات المحلية 
لزيادة كفاءة كذلك ال بد من دراسة اسباب التهرب الضريبي ومعالجته . واالجنبية

 . التحصيل الضربي
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 .قطاع االراضي 1.1.1

ود مشاكل عديدة في آليات تخمين قيمة االراضي لغايات تبين من واقع العمل وج
تقدير الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة ومنها رسوم بيع االموال غير المنقولة 

ووجد . وضريبة المسقفات والمعارف والتي تعتمد على قيمة العقار محل التقدير
أن دائرة تفاوت كبير في قيمة التقدير في نفس المنطقة وفي نفس الوقت حتى 

االراضي والمساحة اصبحت تقوم باعادة التقدير بعد ان تتم عملية البيع وتقوم 
كما كشف التعامل وجود مشاكل كبيرة في . بمطالبة اطراف العقد بعد التنازل

الوكاالت غير القابلة للعزل أهمها تزوير هذه الوكاالت لذا فان هناك مساحة كبيرة 
 . بد من دراستهلقضايا الفساد في هذا القطاع ال

 .قطاع المجالس المحلية 2.3.2

تعاملت هيئة مكافحة الفساد مع قضايا عديدة للفساد في المجالس المحلية سواء في 
ولذلك ال بد من منح هذا القطاع أولوية كبيرة . أمانة عمان الكبرى أو في البلديات

 .في الدراسات الوقائية

 :القطاع الصحي واالوامر التغييرية 4.3.2

 ومنهادراسة القطاعات ذات االولوية من السنوات السابقة متابعة نتائج إستكمال 
و استكمال دراسة  من االدوية واالجهزة والمستلزمات الطبية مشتريات القطاع الصحي

  . ألشغال الحكوميةاالوامر التغييرية في العطاءات ل
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 الوطنية لمكافحة الفساد  تنفيذ االستراتيجية خطة عمل 0.5

 (3102-3102)  لألعوام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 وجهود مكافحتها الفسادوالتثقيف حول ظاهرة  التوعيةرفع مستوى : األول الهدف االستراتيجي .0

 األداءقياس مؤشرات الموعد النهائي الجهات المسؤولة  اإلجراء



35 
 

 .تعزيز الوقاية من الفساد: االستراتيجي الثانيالهدف  .3

طويل /متوسط/قصير عن التنفيذ
 األجل

لية إلصدار آعداد إ 0.0
تقارير منتظمة حول 

 .الفسادوضع 

هيئة مكافحة الفساد، 
الجامعات، و 

المؤسسات الحكومية و 
 .والخاصة

 متوسط
إصدار تقارير منتظمة حول 

 . وضع الفساد

تطوير وتنفيذ  8.0
النزاهة  لتعزيز فعاليات

التوعية والشفافية و 
الفساد  والتثقيف بمخاطر

في المدارس والمعاهد 
 .والجامعات

هيئة مكافحة الفساد، 
 التربية والتعليم،وزارة و 

 والجامعات األردنية،
، اإلدارة العامةمعهد و 

المجتمع  وجمعيات
 .المدني

 متوسط

التخطيط للفعاليات  -
 (8002)خالل العام 

خالل  تنفيذ الفعاليات -
 -8002)األعوام 
8002) 

 عقد برامج تدريبية 2.0
 فيتقييم مخاطر النزاهة ل

القطاعات التي تعد 
 .عرضة للفساد

هيئة مكافحة الفساد، 
 ومعهد الوزارات، و 

وأمانة  ،العامة اإلدارة
 عمان الكبرى و

 .البلديات

 متوسط

تقييم مخاطر لبرامج تدريبية  تنظيم
 القطاعات التي تعدفي النزاهة 

( 05)وبواقع  عرضة للفساد
 .برنامج تدريبي في السنة

تعاون  تطوير آلية 4.0
بين هيئة مكافحة الفساد 

لتوعية ووسائل اإلعالم ل
بأشكال الفساد ومخاطره 
ودور الهيئة في الوقاية 

  .منه ومكافحته

هيئة مكافحة الفساد، 
 وسائل اإلعالمو 

 قصير
وجودآلية للتعاون بين هيئة 

مكافحة الفساد ووسائل اإلعالم 
 .وتنفيذ انشطة توعوية

إنشاء بوابة معرفة  5.0
 .إلكترونية حول الفساد

 متوسط هيئة مكافحة الفساد

تطوير بوابة معرفية الكترونية 
تتضمن كافة التشريعات 

والمواضيع ذات العالقة بالنزاهة 
 .ومكافحة الفساد
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 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
ط/متوسط/قصير

 ويل األجل
 األداء قياس مؤشرات

تطوير منهجية لتقييم مخاطر  0.8
 وجود منهجية لتقييم مخاطر الفساد قصير األجل هيئة مكافحة الفساد الفساد

 رجراء تقييم شامل لمخاطإ 8.8
في القطاعات التي تعتبر الفساد 

  . عرضة لظهور الفساد فيها

هيئة مكافحة 
مؤسسات الفساد، و 

القطاعين العام 
  منظماتو  والخاص

 .المجتمع المدني

 ومتوسط قصير

تنفيذ عمليات تقييم لمخاطر الفساد في 
البلديات، وقطاع التعليم، والشركات 
المساهمة العامة، والمؤسسات التي ال 

 .تقييم في السنة( 00)تهدف للربح وبواقع 

تقوية وتفعيل دور وحدات الرقابة  2.8
 رات والمؤسساتالداخلية في الوزا

 .والدوائر الحكومية

هيئة مكافحة 
ديوان و الفساد، 

 ، والمحاسبة
 الوزارات

والمؤسسات 
 .الحكومية

 متوسط

إجراء دراسة حول فاعلية وحدات  -
الرقابة الداخلية في الوزارات 

 .والمؤسسات الحكومية

رفع كفاءة وحدات الرقابة  -
الداخلية في الوزارات و الدوائر 

 .الحكوميةوالمؤسسات 

مدونات قواعد  تفعيل تطبيق 4.8
 .في مؤسسات القطاع العام السلوك

هيئة مكافحة 
الفساد، وزارة تطوير 

القطاع العام، 
الوزارات 

والمؤسسات 
 .الحكومية

 متوسط

تحديد المؤسسات األكثر عرضة  -
 (8002)للفساد خالل العام 

مدونات وضع خطة لتطبيق  -
في الوزارات  سلوكالقواعد 

 .والمؤسسات العامة

تطوير وتنفيذ برامج تدريبية حول  5.8
التي  اتقطاعالالنزاهة والشفافية في 
يتم تحديدها التي تعد عرضة للفساد و 

 .بناًء على تقييم المخاطر

 

 

هيئة مكافحة 
والمؤسسات الفساد، 
 .المعنية

 متوسط

تحديد المؤسسات األكثر عرضة  -
 .للفساد

برامج تدريبية تحضير وتنفيذ   -
حول النزاهة والشفافية في 

يتم تحديدها التي  المؤسسات
خالل  بناًء على تقييم المخاطر

 (.8002-8002)االعوام 
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 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
ط/متوسط/قصير

 ويل األجل
 األداء قياس مؤشرات

مراجعة إجراءات العمل المتبعة  6.8
في الجهات الخاضعة لقانون الهيئة 

للتأكد من سالمتها ومراعاتها للتشريعات 
االلتزام بمباديء النافذة وتقييم مدى 

مدونات السلوك والنزاهة والشفافية 
 .والحاكمية

 

 

هيئة مكافحة الفساد، 
والوزارات و 

المؤسسات الحكومية 
 .المعنية

 متوسط
إجراء مراجعة ميدانية إلجراءات العمل في 

( 05)الوزارات والمؤسسات الحكومية وبواقع 
 .زيارة في السنة

تطوير إجراءات تقديم الخدمات  2.8
 .للمواطنين وجعلها متاحة للجمهور

وزارة تطوير القطاع 
العام، وهيئة مكافحة 

الفساد، والجهات 
 .ذات العالقة

 متوسط
وجود إجراءات منشورة لتقديم الخدمات 
للجمهور في كافة المؤسسات وخاصة 

 .البلديات

تفعيل رقابة األداء وتطبيقها على  2.8
مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات 

 .كوميةالح

ديوان المحاسبة، 
وهيئة مكافحة 

 .الفساد
 متوسط

مراجعة وتقييم أداء الوزارات والمؤسسات 
 .والدوائر الحكومية

 للعاملين سلوك مدونة تطوير  9.2

 .الخاص القطاع في

 التجارة غرف

 والصناعة،

األعمال،  وجمعيات

وهيئة مكافحة 

 .الفساد

 القطاع في للعاملين سلوك مدونة وجود متوسط

 .الخاص

 المؤسسية الحوكمة  دليل تفعيل 01.2

 .الخاص القطاع في

 مراقبة دائرة

الشركات، وهيئة 

 .مكافحة الفساد

في  المؤسسية مباديء الحوكمة تطبيق متوسط

 .الخاص القطاع مؤسسات

 
 

  تعزيز قدرة هيئة مكافحة الفساد: االستراتيجي الثالثالهدف  .2
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 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

إجراءات عمل تطوير  0.2
ة ئمعيارية إلعداد موازنة هي

مكافحة الفساد وخطة األداء 
 .بها ةالخاص

 قصير هيئة مكافحة الفساد

إجراءات عمل معيارية إلعداد  وجود 
ة مكافحة الفساد وخطة ئموازنة هي

خالل العام  بها ةاألداء الخاص
(8002.) 

التخطيط للموارد البشرية  8.2
ضمن وجود في الهيئة وبما ي
ة والمدربة المؤهلالكوادر البشرية 

  .الفنية ألداء العمل بكفاءة

  متوسط هيئة مكافحة الفساد

وجود خطة موارد بشرية تضمن وجود 
الكوادر البشرية المؤهلة والقدرات 

مكافحة الفساد الفنية الالزمة لهيئة 
 (.8004-8002)خالل األعوام 

تطوير الهيكل التنظيمي  2.2
هيكل تنظيمي يواكب التغيرات خالل  متوسط هيئة مكافحة الفساد لهيئة مكافحة الفساد

 (.8004-8002)األعوام 

إنشاء وحدة ادارية مختصة  4.2
داخل هيئة مكافحة الفساد 
لحماية الشهود والمخبرين 

 قضايا الفسادوالخبراء في 

 قصير هيئة مكافحة الفساد

وحدة ادارية مختصة  وجود -
داخل هيئة مكافحة الفساد 
لحماية الشهود والمخبرين 
 والخبراء في قضايا الفساد

-8002)خالل األعوام 
8004) 

نظام خاص  إصدار  -
لحماية الشهود والمبلغين 

-8002)خالل األعوام 
8004) 

إنشاء وحدة ادارية   5.2
مختصة داخل هيئة مكافحة 

سترداد لالفساد  تتبع وا 
 .متحصالت جرائم الفساد

 متوسط هيئة مكافحة الفساد

وحدة ادارية مختصة داخل وجود 
سترداد لهيئة مكافحة الفساد  تتبع وا 

خالل  متحصالت جرائم الفساد
 (8002-8005)األعوام 

 المسؤولة الجهات اإلجراء
 التنفيذ عن

 النهائي الموعد
 طويل/متوسط/قصير

 األجل

 األداء قياس مؤشرات
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 .تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة: االستراتيجي الرابعالهدف  .4

 اإلجراء
جهات ال

عن  المسؤولة
 التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

إنشاء لجنة عليا لتنفيذ  0.4
االستراتيجية الوطنية 

لمكافحة الفساد تضم في 
عضويتها ممثلين عن 
القطاع العام والقطاع 

المجتمع  منظماتالخاص و 
المدني من ذوي 

 .االختصاص

هيئة مكافحة 
 الفساد،

الوزارات، و 
والمؤسسات 

العامة، والقطاع 
الخاص، 

 منظماتو 
 المجتمع المدني

 قصير

عليا لتنفيذ االستراتيجية الوطنية اللجنة إعادة تشكيل ال
تضم في عضويتها ممثلين عن للمكافحة الفساد 

المجتمع  منظماتالقطاع العام والقطاع الخاص و 
 .(8004 - 8002)خالل األعوام  المدني

مختلف  شمول 8.4
في تنفيذ قطاعات المجتمع 

االستراتيجية الوطنية 
 لمكافحة الفساد ومراقبة

 .التنفيذ عملية

هيئة مكافحة 
، ولجنة الفساد

تنقيذ 
 .اإلستراتيجية

قصير ومتوسط وطويل 
 األجل

في عملية  مشاركة فاعلة لمختلف قطاعات المجتمع
صياغة وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

 – 8002)خالل األعوام  التنفيذ عملية اقبةومر 
8002). 

إعداد إجراءات عمل  6.2
معيارية للتعامل مع الشكاوى 
والتخطيط لعمليات التحقيق في 

 .قضايا الفساد

 متوسط هيئة مكافحة الفساد

إجراءات عمل معيارية للتعامل وجود 
مع الشكاوى والتخطيط لعمليات 

خالل  الفسادالتحقيق في قضايا 
 (8006 - 8005)األعوام 

 انشاء نظام معلومات 2.2
إلدارة القضايا في هيئة  محوسب

 .مكافحة الفساد
 متوسط هيئة مكافحة الفساد

نظام معلومات إلدارة القضايا  وجود
خالل األعوام  في هيئة مكافحة الفساد

(8005 - 8002). 

جمع  دليل تطوير 2.2
اإلستخبارية في هيئة  المعلومات

 .مكافحة الفساد
 متوسط هيئة مكافحة الفساد

 دليل لعملية جمع المعلوماتوجود 
خالل األعوام  في هيئة مكافحة الفساد

(8005 - 8002). 
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تنفيذ، وتقييم ومراجعة  2.4
برامج التدريب حول 
مكافحة الفساد والتي 
تم اعدادها من قبل 
هيئة مكافحة الفساد 
بدعم من مشروع 
التوأمة الممول من 
 .االتحاد االوروبي

 

 

 

هيئة مكافحة 
الفساد والجهات 

 .االخرى
 متوسط

خالل  برامج التدريبتقييم ومراجعة  -
 (8004 - 8002)األعوام 

خالل األعوام  تنفيذ البرامج التدريبية -
(8004 - 8002) 

 غرف التعاون مع 4.4
 المجتمع ومؤسسات التجارة
 رفع إجراءات في المدني
 وذلك العامة التوعية مستوى

 خالل من قدراتهم بتحسين
 وتحديد التدريب،
 من المستهدفة المجموعات
عداد أنشطتهم،  المواد وا 
 .لهم الالزمة التدريبية

 التجارة، غرف
منظمات 
 المجتمع
 هيئة المدني،
 .الفساد مكافحة

 تحديد المجموعات المستهدفة بالتوعية - متوسط
  منظماتعقد برامج تدريبية لغرف التجارة و  -

 8005)خالل األعوام  المجتمع المدني
- 8002). 

عقد برامج تدريبية حول مكافحة الفساد من  -
المجتمع  منظماتقبل غرف التجارة و 

 - 8005)خالل األعوام  المدني
8002). 

 

 

 

 االجراءات التحقيقية في قضايا الفساد ومالحقة مرتكبيه كفاءة: الخامس الهدف اإلستراتيجي. 5

 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات
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 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

ق مشترك للمهام يإنشاء فر  0.5
عداد معايير  اإلستخبارية، وا 
 .عامة للعملية اإلستخبارية

 

مديرية االمن 
والنيابة  العام،
هيئة و ، العامة

مكافحة الفساد، 
الدوائر و 

والمؤسسات 
 .المختصة

 متوسط

ق مشترك يفر وجود  -
 للمهام اإلستخبارية
خالل العام 

(8005.) 

معايير عامة  وجود -
 للعملية اإلستخبارية
خالل العام 

(8002.) 

عمل اعداد اجراءات  8.5
موحدة حول كيفية تحديد الجرائم 

 .الخطيرة

مديرية األمن 
 والنيابةالعام، 
هيئة و ، العامة

مكافحة الفساد، 
والسلطات 

 المختصة األخرى

 متوسط
عمل موحدة اجراءات وجود 

لتحديد الجرائم الخطيرة خالل 
 (.8002)االعام 

اعداد اجراءات عمل  2.5
معيارية إلنشاء فرق تحقيق 
 .مشتركة من جهات متعددة

مديرية األمن العام، 
، والنيابة العامة

هيئة مكافحة و 
الفساد، والسلطات 
 المختصة األخرى

 متوسط

اجراءات عمل معيارية وجود 
إلنشاء فرق تحقيق مشتركة 

خالل العام  من جهات متعددة
(8002.) 

اعداد مؤشرات اداء  4.5
رئيسية موثوقة وشفافة تعزز 
وتقيس كفاءة عمليات التحقيق 

 .في جرائم الفساد

مديرية األمن 
والنيابة العام، 
هيئة و ، العامة

مكافحة الفساد، 
والسلطات 

 المختصة األخرى

 متوسط

مؤشرات اداء رئيسية  وجود
موثوقة وشفافة تعزز وتقيس 
كفاءة عمليات التحقيق في 

خالل األعوام  جرائم الفساد
(8002 – 8004.) 

 

   الفساد مكافحةالتعاون الدولي في مجال تعزيز : الهدف اإلستراتيجي السادس. 2
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بما يتوافق مع المعايير  التشريعات الوطنيةتطوير : الهدف اإلستراتيجي السابع. 2

 والمتطلبات الدولية لمكافحة الفساد والتأكد من مدى كفاءة تنفيذها

 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

التشريعات  الالزمة   وضع 0.2
لمنع األشخاص المحكومين في 

تولي المناصب  قضايا الفساد من
إمتالك  الشركات أو  العامة، و

الحكومة، وزارة 
الصناعة والتجارة، 

دائرة مراقبة 
 .الشركات

 متوسط
وجود التشريع المناسب خالل األعوام 

(8005-8002) 

 اإلجراء
جهات ال

عن  المسؤولة
 التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

 إعداد إجراءات 0.6
معيارية حول  عمل

المساعدة القانونية 
المتبادلة وتبادل 

المتعلقة المعلومات 
المسائل الجرمية، ب
تعزيز التحقيق في ل

جرائم الفساد واسترداد 
 الموجودات

،  وزارة العدل
هيئة مكافحة 
الفساد، وزارة 
الخارجية، 

مديرية االمن 
العام، النيابة 

 العامة

 قصير

معيارية  عمل إجراءاتوجود 
حول المساعدة القانونية المتبادلة 

المتعلقة وتبادل المعلومات 
خالل األعوام  المسائل الجرميةب

(8002 – 8004.) 

تعزيز عمل  8.6
مكافحة العربية لشبكة ال

دعم تنفيذ ي بماالفساد 
اتفاقية األمم المتحدة 

بالتالي لمكافحة الفساد و 
تعزيز التعاون الدولي 
بشأن مكافحة الفساد 
من خالل وضع خطة 

 .عمل محددة

 

 العليا لجنةال
لتنفيذ 

اإلستراتيجية 
هيئة و ، الوطنية

 .مكافحة الفساد

 قصير
شبكة وجود خطة عمل محددة  لل

خالل  مكافحة الفسادالعربية ل
 (.8004 – 8002)األعوام 
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 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

 .إدارتها

تجريم الرشوة في القطاع  8.2
الخاص من خالل تعديل قانون 

و ذلك او قانون الهيئة العقوبات 
من ( 80)توافق مع أحكام المادة تل

إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة 
 . الفساد

هيئة مكافحة 
، وزارة الفساد
، ديوان العدل

الرأي والتشريع، 
 ومجلس األمة

 متوسط
وة تعديل قانون العقوبات لتجريم الرش
في القطاع الخاص خالل العام 

(8005.) 

 مكافحة الفساد تمكين هيئة 2.2
المعلومات كافة من الحصول على 

بغض النظر الالزمة للقيام بعملها 
 البياناتبما في ذلك عن سريتها 

 .المصرفية

هيئة مكافحة 
ديوان الفساد، 

الرأي و التشريع، 
 مجلس األمة

 متوسط
هيئة من قانون ( 02)تعديل المادة 
 (.8005)خالل العام  مكافحة الفساد

مراجعة قانون إشهار  الذمة  4.2
المالية وتعديل مواده بما يكفل إمكانية 
وصول هيئة مكافحة الفساد إلى 

 .المعلومات المقدمة

 

 

 

وزارة العدل، هيئة 
، مكافحة الفساد
ديوان الرأي 

والتشريع، مجلس 
 .األمة

خالل  ماليةالذمة الإشهار  تعديل قانون  متوسط
 (.8005)العام 

قانون  خاص  مشروع وضع 5.2
بالمساعدة القانونية المتبادلة بحيث 

المساعدة القانونية  يضمن تقديم
المتبادلة حول جرائم الفساد، والتعاون 
الدولي حول االجراءات الجنائية و 

 .استرداد الموجودات

وزارة العدل، هيئة 
، مكافحة الفساد
ديوان الرأي 

والتشريع، مجلس 
 .األمة

 متوسط

المساعدة  إصدار تشريع ينظم عملية
القانونية المتبادلة حول جرائم الفساد، 

والتعاون الدولي حول االجراءات الجنائية 
 .و استرداد الموجودات

لجهات المحلية ليسمح وجود تشريع  متوسطوزارة و الحكومة، تعديل اإلطار القانوني لتمكين  6.2
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 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

الجهات المحلية من تجميد وضبط 
ومصادرة عوائد الجريمة بناًء على 
قرارات وأحكام السلطات األجنبية 
حتى لو كانت تلك القرارات أو 

لضمان  ،األحكام غير نهائية بعد
من اتفاقية األمم  20االلتزام بالمادة 

 .المتحدة لمكافحة الفساد

هيئة و العدل، 
، مكافحة الفساد
 .ومجلس األمة

وضبط ومصادرة عوائد من تجميد 
الجريمة بناًء على قرارات وأحكام 

 .السلطات األجنبية

تعديل  اإلطار القانوني بما  2.2
يسمح من تمكين الجهات المحلية 
المختصة بمكافحة الفساد من تبادل 
المعلومات مع الجهات األجنبية 

 .المناظرة لها

هيئة و وزارة العدل، 
، مكافحة الفساد
 ومجلس األمة

 متوسط

لجهات المحلية ليسمح وجود تشريع 
المختصة بمكافحة الفساد من تبادل 
المعلومات مع الجهات األجنبية 

 .المناظرة لها

مراجعة قانون العقوبات  2.2
وقانون أصول المحاكمات الجزائية 

إلزالة األحكام القانونية التي تتداخل  
 .مع أحكام التشريعات األخرى

، وزارة العدل
وديوان الرأي 

والتشريع، ومجلس 
 .األمة

 طويل

الموجودة في  األحكام القانونيةمعالجة 
قانون العقوبات وقانون أصول 

التي تتداخل   المحاكمات الجزائية و
 مع أحكام التشريعات األخرى

تحسين عملية الوصول إلى  6.2
مشاريع القوانين واألنظمة 

 .والتعليمات قبل إقرارها

الوزارات 
والمؤسسات 

ديوان و  المعنية،
، الرأي والتشريع
 .ومجلس األمة

 طويل
عملية الوصول إلى مشاريع القوانين 

سهلة  واألنظمة والتعليمات قبل إقرارها
 .ومتاحة للجميع

تحسين عملية الوصول إلى  00.2
 .األحكام القضائية

وزارة العدل، 
المجلس و 

 .القضائي
 طويل

 عملية الوصول إلى األحكام القضائية
 .سهلة ومتاحة للجميع
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 المسؤولةجهات ال اإلجراء
 عن التنفيذ

الموعد النهائي 
طويل /متوسط/قصير

 األجل
 األداء قياس مؤشرات

مراجعة اإلطار القانوني  00.2
ووضع األنظمة الالزمة للسماح 

مشتركة، و تحقيق بتشكيل فرق 
خاصة في  استخدام أساليب

مثل المراقبة  تحقيقعمليات ال
 .السرية والمراقبة االلكترونية وغيرها

هيئة مكافحة 
وزارة الفساد، و 

ديوان و  ،العدل
 .الرأي والتشريع

 متوسط

سمح بتشكيل فرق وجود تشريع ي
 مشتركة، و استخدام أساليبتحقيق 

مثل  تحقيقخاصة في عمليات ال
المراقبة السرية والمراقبة االلكترونية 

 .وغيرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


