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كلمة رئيس مجلس الهيئة:

يأيت تحديث االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2٠١7 - 2٠25 بناًء عىل املستجدات 
االسرتاتيجية  للمشاريع  الدوري  التقييم  إىل  إضافًة  والدولية  املحلية  البيئة  ومعطيات  واملتغّيات 

ومتطلبات التحسني املستمر يف أداء الهيئة املؤسيس.

وتنفيذاً لتوجيهات جاللة امللك عبدالله الثاين ابن الحسني حفظه الله، والتزاًما باألولويات التي أقرتها 
عىل  الفساد  ومحاربة  الّنزاهة  لتعزيز  اسرتاتيجيًا  نهًجا  تبني  عىل  الهيئة  حرصت  فقد  الحكومة، 
املستوى الوطني، حيث راجعت الهيئة خالل األشهر املاضية االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة 
اشتملت عىل  التي   2٠25 للسنوات 2٠2٠-  املحّدثة  االسرتاتيجية  2٠25 إلطالق   - الفساد 2٠١7 
يف  املشرتكة  واملسؤولية  الوطني  الدور  تكرّس  ومحاور  مؤّسسيٍة  وقيٍم  ورسالٍة  مستقبليٍة  رؤيٍة 
القطاعي  املستويني  عىل  منهجي  بشكل  للعمل  الهيئة  وكفاءة  قدرات  وتعّزيز  الفساد،  مكافحة 

واملؤسيس حفاظًا عىل املال العام، واسرتداد األموال املتحّصلة من أفعال الفساد.

وقد ركّزت االسرتاتيجية املحّدثة-إىل جانب إنفاذ القانون- عىل اإلجراءات الوقائية واالستباقية 
إحباط مامرسات  أثر كبي يف  من  لها  ملا  املجال  هذا  النوعية يف  واملشاريع  األعامل  من خالل 
الفساد قبل وقوعها، إضافة إىل ما تّم تحقيقه يف مجال التوعية املجتمعيّة ونرش ثقافة الّنزاهة 
والشفافية واملشاركة إليجاد بيئٍة تعمل وفق معايي الّنزاهة الوطنية ووفق املامرسات الُفضىل 
الفساد، وإرساء ثقافٍة  أفعال  ارتكاب  القانون، والحد من فرص  الّنزاهة وإنفاذ  من أجل تعزيز 
قاموس  يف  جديدة  مفاهيم  خلق  إىل  إضافة  واملفسدين،  للفساد  نابذٍة  ومجتمعيٍة  مؤّسسيٍة 

مؤرشات األداء االسرتاتيجي واملؤّسيس.

ونظرًا لكون االسرتاتيجية الوطنية »املحّدثة« 2٠2٠ - 2٠25 إطار عمل وطني يشرتك يف تنفيذه جميع 
الهيئة مفهوم الرشاكة  العام والخاص ومؤّسسات املجتمع املدين، فقد رّسخت  الرشكاء من القطاعني 
الحقيقية مع هذه القطاعات من خالل إرشاكهم يف إعدادها وبذلك تكون قد جّذرت دور الرشاكة الفاعلة 

من خالل وضع مؤرشات خاصة بتقييم كفاءة الرشكاء يف تحقيق أهداف املشاريع االسرتاتيجية.

د. مهند حجازي

رئيس مجلس هيئة الّنزاهة ومكافحة الفساد
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املقدمة:

انطالقًا من إميان هيئة الّنزاهة ومكافحة الفساد بأهمية النهج االسرتاتيجي ودوره الفاعل، تّم تطوير 
االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد لألعوام )2٠١7-2٠25(وتحديثها والذي جاء مبنيًّا 
عىل املستجّدات واملتغّيات ومعطيات البيئة املحلية والدولية وكذلك عىل متطلبات التحسني املستمر 

يف أداء الهيئة املؤّسيس، إضافة إىل إعادة تقييم مشاريعها االسرتاتيجية.

مع   )2٠25  –  2٠2٠( الفساد  ومكافحة  للنزاهة  »املحّدثة«  الوطنية  االسرتاتيجية  انسجمت  لقد 
املرجعيات التالية:

التوجيهات امللكية السامية.	 
أولويات الحكومة يف مجال مكافحة الفساد وتحسني سمعة األردن إقليميًا ودوليًّا.	 
قانون الّنزاهة ومكافحة الفساد رقم )١٣( لسنة 2٠١6 وتعديالته.	 
نظام التنظيم اإلداري لهيئة الّنزاهة ومكافحة الفساد رقم )١٣2( لسنة 2٠١6 وتعديالته.	 
املامرسات العاملية الُفضىل يف مجال مكافحة الفساد.	 

وقد تضّمنت االسرتاتيجية الوطنية »املحّدثة« للنزاهة ومكافحة الفساد )2٠2٠-2٠25( ثالثة محاور 
رئيسية هي:

تعزيز الّنزاهة والوقاية.	 
إنفاذ القانون.	 
بناء القدرات املؤّسسية.	 

وتبنت الهيئة النهج التشاريك يف مراجعة االسرتاتيجية املحّدثة، حيث أُعدت من خالل إرشاك املعنيني 
العامة ومؤسسات  اإلدارة  الوطني من  املستوى  الفساد عىل  الّنزاهة ومكافحة  تعزيز منظومة  يف 

املجتمع املدين والقطاع الخاص.

واشتملت منهجية التخطيط االسرتاتيجي املتبعة املراحل التالية:
تشكيل فريق عمل فني من الهيئة إلعداد االسرتاتيجية املحدثة.	 
تحليل البيئتني الداخلية والخارجية للهيئة باستخدام أدوات التقييم االسرتاتيجي وتحليل عنارص 	 

القوة والضعف يف البيئة الداخلية والفرص واملخاطر يف بيئة العمل الخارجية.
مراجعة الرؤية املستقبلية والرسالة والقيم املؤّسسية وتحديثها.	 
عقد ورش عمل لجميع املعنيني يف تطوير االسرتاتيجية الوطنية من أجل مراجعة نتائج التحليل 	 

وتطوير مسودة االسرتاتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد املحدثة )2٠25-2٠2٠(.
تحديد املحاور الرئيسية واألهداف االسرتاتيجية لكل محور.	 
تحديد املشاريع الالزمة لتحقيق األهداف االسرتاتيجية.	 
تحديد مؤرشات األداء القياسية للمشاريع االسرتاتيجية.	 
العام 	  القطاع  الوطني شملت  املستوى  املعنيني عىل  الرشكاء  نقاشية تشاورية مع  عقد جلسات 

والقطاع الخاص ومؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات اإلعالمية.
تطوير الخطط التشغيلية التفصيلية وتحديد املوارد الالزمة للتنفيذ بعد اعتامد الخطة االسرتاتيجية.	 
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رؤيتنا

»بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد«

رسالتنا

»ترسيخ منظومة الّنزاهة الوطنية وإنفاذ القانون والوقاية من الفساد والحد من آثاره عىل املستوى 
الوطني وفق املامرسات العاملية الُفضىل مبا يؤسس لبيئة وطنية مناهضة للفساد«.

ِقيُمنا املؤّسسية

االستقاللية: منارس العمل الوقايئ والتحقيقي بحرية دون التأثر بأي ضغوطات.. 1

االستباقية: نتخذ اإلجراءات االحرتازية والتحري للوقاية أو منع ارتكاب أفعال الفساد.. 2

االحرتافية: منارس العمل الوقايئ والتحقيقي بكفاءة عالية.. 3

الرسية: نحافظ عىل رسية املعلومات والبيانات أثناء وبعد مجريات التحقيق.. 4

اإلبداع والتمّيز: نقوم بالتوظيف األمثل لرأس املال البرشي لتحقيق التميّز يف األداء.. 5
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املحاور االسرتاتيجية:

املحور األول: تعزيز الّنزاهة والوقاية.	 
املحور الثاين: إنفاذ القانون.	 
املحور الثالث: بناء القدرات املؤّسسية.	 

األهداف االسرتاتيجية:

الهدف االسرتاتيجي األول: تفعيل منظومة الّنزاهة الوطنية وضامن امتثال اإلدارة العامة لها.

الهدف االسرتاتيجي الثاين: تعزيز كفاءة العمل الوقايئ مبكافحة الفساد.

الهدف االسرتاتيجي الثالث: تعزيز كفاءة إدارة التحقيق والشكاوى وتطويرها.

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تعزيز إدارة الرشاكات االسرتاتيجية املحلية والدولية.

الهدف االسرتاتيجي الخامس: تطوير القدرات املؤّسسية والبرشية.
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املشاريع االسرتاتيجية 

رقم الصفحةاملوضوعت

23تعزيز الّنزاهة والوقايةاملحور األول

23تفعيل منظومة الّنزاهة الوطنية وضامن امتثال اإلدارة العامة لهاالهدف االسرتاتيجي األول

25مراجعة مبادئ الحوكمة الرشيدة مبا ينسجم واملامرسات الفضىل.مرشوع رقم )١(

مرشوع رقم )2(
إعداد أدلة قياس امتثال اإلدارة العامة ملعايي الّنزاهة الوطنية 

وتفعيل تطبيقها.
26

27تعزيز دور ضباط االرتباط/ ممثيل الهيئة لدى اإلدارة العامة.مرشوع رقم )٣(

29تعزيز كفاءة العمل الوقايئ مبكافحة الفسادالهدف االسرتاتيجي الثاين

مرشوع رقم )4(
تحديد الثغرات يف الترشيعات الوطنية السارية والعمل عىل 

مواءمتها مع االتفاقيات الدولية.
٣١

٣2تحديد املخاطر وتقييمها.مرشوع رقم )5(

٣٣تطوير آليات الرصد والتحري االستباقي.مرشوع رقم )6(

٣4تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية يف مكافحة الفساد.مرشوع رقم )7(

٣5بناء قدرات موظفي اإلدارة العامة يف مجال الّنزاهة ومكافحة الفساد.مرشوع رقم )٨(

٣6توعية املؤّسسات الرتبوية )املدارس والجامعات(.مرشوع رقم )٩(

٣7التوعية بالتعاون مع الهيئات الدينية )اإلسالمية واملسيحية(.مرشوع رقم )١٠(

٣٨الرشاكة مع مؤّسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص. مرشوع رقم )١١(

٣٩إنفاذ القانوناملحور الثاين

39تعزيز كفاءة إدارة التحقيق والشكاوى وتطويرهاالهدف االسرتاتيجي الثالث

4١تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتظلامت.مرشوع رقم )١2(

42استكامل إنجاز الربط اإللكرتوين مع الجهات الرشيكة لغايات التحقيق.مرشوع رقم )١٣(

4٣الرشاكة مع الجهات املعنية مبجال مكافحة غسل األموال.مرشوع رقم )١4(

44إنشاء دور تحقيق متخصصة وتجهيزها.مرشوع رقم )١5(

45بناء القدرات املؤّسسيةاملحور الثالث
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رقم الصفحةاملوضوعت

45تعزيز إدارة الرشاكات االسرتاتيجية املحلية والدوليةالهدف االسرتاتيجي الرابع

مرشوع رقم )١6(
تطوير الرشاكات مع الجهات الدولية النظية واملانحة واملؤسسات 

البحثية وتفعيلها.
47

4٨تفعيل رشاكة الهيئة مع املؤسسات الرقابية املوازية.مرشوع رقم )١7(

4٩تفعيل الرشاكة مع مديرية األمن العام.مرشوع رقم )١٨(

5٠تفعيل الرشاكة مع املؤسسات اإلعالمية.مرشوع رقم )٩ ١(

الهدف االسرتاتيجي 

الخامس
51تطوير القدرات املؤّسسية والبرشية

5٣التحّول اإللكرتوين.مرشوع رقم )2٠(

54بناء املسارين الوظيفي والتدريبي.مرشوع رقم )2١(

55بناء نظام االستخبار الرقمي.مرشوع رقم )22(

56إنشاء مركز االبتكار والتدريب.مرشوع رقم )2٣(

57تطبيق برنامج التميّز املؤسيس يف مجال عمل الهيئة.مرشوع رقم )24(
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االسرتاتيجية الوطنية )املحّدثة( للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2020

املحور األول: محور النزاهة والوقاية

الهدف االسرتاتيجي األول: تفعيل منظومة الّنزاهة الوطنية وضامن امتثال اإلدارة العامة لها

:Leading Performance Indicators )LPI’s( مؤرش ات األداء القيادية

نسبة امتثال اإلدارة العامة ملعايي النزاهة الوطنية.	 
عدد أدلة قياس االمتثال املنجزة عىل املستوى القطاعي/ املؤسيس.	 
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )1(

مراجعة مبادئ الحوكمة 
الرشيدة مبا ينسجم 
واملامرسات الفضىل

تحديث مبادئ الحوكمة الرشيدة املعتمدة ضمن معايي الّنزاهة الوطنية وتطويرها . ١
مبا ينسجم واملامرسات الفضىل.

تعزيز الرشاكة مع كافة الجهات املعنية محلياً لتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة.. 2

سنة واحدةاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية التحقيق، مديرية التعاون الدويل والعالقات، مديرية املوارد البرشية والخدمات.الرشكاء الداخليون

إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات/ رئاسة الوزراء، معهد اإلدارة العامة، الرشكاء الخارجيون
الجهات املانحة.

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )2(

إعداد أدلة قياس امتثال اإلدارة 
العامة ملعايي الّنزاهة الوطنية 

وتفعيل تطبيقها

توفي مرجعية للعاملني يف الوظائف القيادية واإلرشافية والتنفيذية تساعد يف . ١
تطبيق معايي الّنزاهة الوطنية حسب القطاعات الحكومية املختلفة.

وضع أدوات قياس ملستوى امتثال القطاعات الحكومية ملعايي الّنزاهة الوطنية.. 2

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية املوارد البرشية والخدمات، الوحدة الفنية، مديرية التعاون الدويل والعالقات.الرشكاء الداخليون

كافة القطاعات املستهدفة، الجهات املانحة.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )3(

تعزيز دور ضباط االرتباط/ 
ممثيل الهيئة لدى اإلدارة العامة 

التحقق من مدى التزام اإلدارة العامة مبعايي الّنزاهة الوطنية والترشيعات.. ١
متابعة التظلامت املقدمة للهيئة من قرارات اإلدارة العامة. . 2
املساهمة يف تعزيز عمليات الرصد والدور الوقايئ لعمل الهيئة.. ٣
تزويد كافة املعنيني بالهيئة باملتطلبات والوثائق الالزمة التي تخدم عمليات التحقيق.. 4

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

وحدة ضبّاط االرتباط.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية الّنزاهة والوقاية، مديرية املوارد البرشية والخدمات.الرشكاء الداخليون

اإلدارة العامة املعنية )املتواجد فيها ضباط االرتباط(.الرشكاء الخارجيون
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االسرتاتيجية الوطنية )املحّدثة( للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2020

املحور األول: محور النزاهة والوقاية

الهدف االسرتاتيجي الثاين: تعزيز كفاءة العمل الوقايئ مبكافحة الفساد

:Leading Performance Indicators )LPI’s( مؤرش ات األداء القيادية

نسبة شبهات الفساد التي تم رصدها ومنعها قبل وقوعها.	 
عدد الترشيعات التي تم تحليلها وتحديد مخاطر الفساد فيها.	 
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )4(

تحديد الثغرات يف الترشيعات 
الوطنية السارية والعمل عىل 

مواءمتها مع االتفاقيات الدولية

دراسة الترشيعات الوطنية وتحديد الثغرات التي ميكن أن تؤدي إىل الفساد . ١
ووضع التعديالت والتوصيات الالزمة.

تحديد مدى توافق الترشيعات والسياسات األردنية مع االتفاقيات الدولية . 2
واملتطلبات الالزمة لتحقيقها وتقديم التوصيات والخطط التطويرية يف هذا املجال.

5 سنواتاملدة الزمية للمرشوع

مديرية الشؤون القانونية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية الّنزاهة والوقاية،مديرية التحقيق، الوحدات املتخصصة يف الهيئة، مديرية التعاون الرشكاء الداخليون
الدويل والعالقات،الوحدة الفنية.

ديوان الترشيع والرأي، املنظامت الدولية، مؤسسات املجتمع املدين، اللجان القانونية الرشكاء الخارجيون
ملجليس األعيان والنواب، النيابة العامة.

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )5(

تحديد املخاطر املتعلقة بالفساد وتقييمها.. ١تحديد املخاطر وتقييمها
تطوير األدوات الالزمة لجمع املعلومات وتحليلها وتقييمها ووضع التوصيات . 2

الالزمة ملعالجتها أو احتوائها.

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية التحقيق، وحدة ضباط االرتباط، الوحدة الفنية، وحدة شؤون االستثامر، مديرية الرشكاء الداخليون
الدعم الرقمي.

جهات اإلدارة العامة كافة.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )6(

تطوير آليات الرصد والتحري 
االستباقي 

بناء قدرات الهيئة االستقصائية يف مجاالت مكافحة الفساد.. ١
تبادل الخربات واملعلومات مع الجهات املعنية يف مجال الرصد والتحري.. 2
الرصد امليداين ألفعال الفساد وعىل وجه الخصوص مامرسات الواسطة والرشوة.. ٣
 تطوير أدوات املتسوق الخفي لغايات الرصد.. 4
بناء قاعدة بيانات تعنى بجمع املعلومات املطلوبة لغايات الرصد والتحري.. 5

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة العمليات، وحدة ضباط االرتباط، وحدة شؤون االستثامر، مديرية الدعم الرقمي، الرشكاء الداخليون
مديرية التحقيق.

مديرية األمن العام.الرشكاء الخارجيون
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )7(

تفعيل دور وحدات الرقابة 
الداخلية يف مكافحة الفساد

تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية لضامن االمتثال الحكومي ملعايي الّنزاهة الوطنية.. ١
تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية لتعزيز كفاءة الرصد والوقاية من الفساد.. 2

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة الرقابة الداخلية، مديرية الّنزاهة والوقاية، مديرية املوارد البرشية والخدمات.الرشكاء الداخليون

كافة القطاعات املستهدفة.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )8(

بناء قدرات موظفي اإلدارة 
العامة يف مجال الّنزاهة 

ومكافحة الفساد

توعية املستويات القيادية واإلرشافية والتنفيذية يف جهات اإلدارة العامة بآليات . ١
التطبيق واملتابعة التي يجب تنفيذها يف مجال تعزيز الّنزاهة ومكافحة الفساد.

تعزيز وعي موظفي اإلدارة العامة بهدف االمتثال ملعايي الّنزاهة الوطنية والوقاية . 2
من الفساد.

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة اإلعالم واالتصال.الرشكاء الداخليون

معهد اإلدارة العامة، وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )9(

توعية املؤسسات الرتبوية 
)املدارس والجامعات(

خلق حالة وعي شاملة لدى طالب املدارس والجامعات يف كافة مراحل الدراسة . ١
وتأهيل جيل وطني قادر عىل التصدي آلفة الفساد.

إدماج مفاهيم الّنزاهة ومكافحة الفساد يف املواد واملساقات التعليمية لدى وزارة . 2
الرتبية والتعليم والكليات والجامعات.

توعية أعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية يف املدارس والجامعات مبنظومة . ٣
الّنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة اإلعالم واالتصال،مديرية التحقيق،مديرية التعاون الدويل والعالقات، وحدة الرشكاء الداخليون
ضباط االرتباط،مديرية الدعم الرقمي.

وزارة الرتبية والتعليم، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وزارة الشباب، مؤسسات الرشكاء الخارجيون
املجتمع املدين، الجامعات الحكومية والخاصة، مجلس التعليم العايل.
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )10(

التوعية بالتعاون مع الهيئات 
الدينية )اإلسالمية واملسيحية(

تنفيذ برامج بناء قدرات علامء الدين اإلسالمي ورجال الدين املسيحي والوعاظ وتطويرها 
لضامن إدماج مفاهيم الّنزاهة من خالل الخطب والدروس الدينية واملواعظ، وتعميم 

الفتاوى الرشعية املتعلقة باملامرسات والسلوكيات املرتبطة بأفعال الفساد ونرشها.

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة اإلعالم واالتصال.الرشكاء الداخليون

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، دائرة اإلفتاء، املجلس الكنيس.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )11(

الرشاكة مع مؤسسات املجتمع 
املدين والقطاع الخاص

تفعيل الحوار وتبادل الخربات مع القطاعات املستهدفة حول آثار الفساد عىل التنمية . ١
املستدامة.

تعزيز املساهمة ورشاكة مؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص يف مجال الّنزاهة . 2
ومكافحة الفساد. 

تفعيل التعاون وحشد التأييد يف مجال الّنزاهة ومكافحة الفساد.. ٣

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة اإلعالم واالتصال، مديرية التطوير املؤسيس، مديرية الدعم الرقمي.الرشكاء الداخليون

مؤسسات املجتمع املدين الفاعلة، جمعية رجال األعامل األردنيني،النقابات املهنية، الرشكاء الخارجيون
االتحادات الرياضية، هيئة شباب كلنا األردن، غرف الصناعة والتجارة، النقابات العاملية.
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االسرتاتيجية الوطنية )املحّدثة( للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2020

املحور الثاين: إنفاذ القانون

الهدف االسرتاتيجي الثالث: تعزيز كفاءة إدارة التحقيق والشكاوى وتطويرها

:Leading Performance Indicators )LPI’s( مؤرش ات األداء القيادية

نسبة األحكام القضائية القطعية التي توافقت ونتائج التحقيق لدى الهيئة.	 
قيمة األموال املسرتدة الناتجة عن أفعال الفساد.	 
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )12(

تطوير منظومة تلقي الشكاوى 
والتظلامت

تطوير كافة وسائل تلقي الشكاوى واإلخبارات والتظلامت وفق أفضل املامرسات العاملية.. ١
تعزيز رسعة استجابة الهيئة لشكاوى املواطنني وتظلامتهم واتخاذ اإلجراءات . 2

القانونية بشأنها بكفاءة عالية.
تطوير آلية لتصنيف الشكاوى والتظلامت وفرزها.. ٣

سنة واحدةاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية التحقيق.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة حامية الشهود واملبلغني، مديرية التطوير املؤسيس، مديرية الدعم الرقمي، الرشكاء الداخليون
وحدة ضباط االرتباط.

وزارة العدل، املؤسسة العامة للضامن االجتامعي، دائرة رضيبة الدخل واملبيعات، دائرة الرشكاء الخارجيون
األرايض واملساحة، دائرة مراقبة الرشكات، الجهات املانحة، إدارة السي املركزية.

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )13(

استكامل إنجاز الربط 
اإللكرتوين مع الجهات 

الرشيكة لغايات التحقيق

توفي البنية التحتية الالزمة لعملية الربط اإللكرتوين لتسهيل التبادل املستمر للمعلومات . ١
بني الهيئة واملؤسسات املستهدفة أو الرشيكة.

تعزيز كفاءة عمليات التحقيق وضامن تكاملية املعلومات الالزمة.. 2

٣ سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الدعم الرقمي.املديرية/ الوحدة املسؤولة

جميع املديريات والوحدات التنظيمية يف الهيئة.الرشكاء الداخليون

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، املؤسسات الحكومية املزوِّدة للبيانات، األجهزة األمنية الرشكاء الخارجيون
املعنية، الجهات املانحة، رشكات تكنولوجيا املعلومات.
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )14(

الرشاكة مع الجهات املعنية 
مبجال مكافحة غسل األموال

تلبية كافة املتطلبات )التي تعترب الهيئة إحدى الجهات املسؤولةعن التنفيذ و/أو . ١
إحدى الجهات الرشيكة( الواردة ضمن االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة غسل األموال.

إدارة املتطلبات الدولية املتعلقة مبكافحة غسل األموال بالتعاون مع الرشكاء . 2
ومتابعة حسن تنفيذها.

حتى نهاية 2٠2١ )مرتبط باالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل املدة الزمنية للمرشوع
اإلرهاب لألعوام 2٠١٩-2٠2١(

مديرية التحقيق.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية الّنزاهة والوقاية، مديرية الشؤون القانونية، وحدة العمليات، مديرية الدعم الرشكاء الداخليون
الرقمي، مديرية التعاون الدويل والعالقات، مديرية املوارد البرشية والخدمات.

وحدة مكافحة غسل األموال، دائرة الجامرك، دائرة رضيبة الدخل واملبيعات، مديرية الرشكاء الخارجيون
األمن العام، دائرة مراقبة الرشكات، هيئة األوراق املالية، النيابة العامة.

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )15(

إنشاء دور تحقيق متخصصة 
وتجهيزها

رفع كفاءة إجراءات التحقيق وجودة مخرجاتها.. ١
تعزيز رسية املعلومات وحامية الشهود واملبلغني والخرباء.. 2
توثيق عملية التحقيق لغايات املراجعة والتطوير، وحامية محققي الهيئة.. ٣

سنتاناملدة الزمنية للمرشوع

مديرية املوارد البرشية والخدمات.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية التحقيق، مديرية التعاون الدويل، مديرية الشؤون املالية.الرشكاء الداخليون

الجهات املانحة.الرشكاء الخارجيون
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االسرتاتيجية الوطنية )املحّدثة( للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2020

املحور الثالث : بناء القدرات املؤّسسية

الهدف االسرتاتيجي الرابع: تعزيز إدارة الرشاكات االسرتاتيجية املحلية والدولية

:Leading Performance Indicators )LPI’s( مؤرش ات األداء القيادية

نسبة اتفاقيات الرشاكة املفعلة مع الرشكاء االسرتاتيجيني.	 
القيمة املضافة املتحققة من مشاريع الرشاكة مع الرشكاء.	 
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )16(

تطوير الرشاكات مع الجهات 
الدولية النظية واملانحة 

واملؤّسسات البحثية وتفعيلها

تأسيس رشاكات مع املؤّسسات اإلقليمية والدولية النظية املعنية مبجال الّنزاهة . ١
ومكافحة الفساد.

تبادل الخربات وإعداد الدراسات واألبحاث ذات العالقة بني الهيئة ورشكائها . 2
االسرتاتيجيني.

تشكيل مظلة للتعاون مع املانحني لدعم املشاريع ذات األولوية.. ٣

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية التعاون الدويل والعالقات.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية املوارد البرشية والخدمات، مديرية الشؤون املالية.الرشكاء الداخليون

رئاسة الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة الخارجية وشؤون املغرتبني.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )17(

تفعيل رشاكة الهيئة مع 
املؤسسات الرقابية املوازية

تطوير مذكرات التفاهم واآلليات الالزمة يف مجال تعزيز منظومة الّنزاهة الوطنية . ١
ومكافحة الفساد.

التعاون املتبادل لتطوير األطر املؤّسسية للعمل املشرتك وتفعيل الدور الرقايب يف . 2
مكافحة الفساد.

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الّنزاهة والوقاية.املديرية/ الوحدة املسؤولة

وحدة ضباط االرتباط، مديرية الشؤون القانونية.الرشكاء الداخليون

كافة الجهات الرقابية املوازية )ديوان املحاسبة، وزارة الصناعة والتجارة/إدارة التأمني، الرشكاء الخارجيون
مؤسسة املواصفات واملقاييس، دائرة مراقبة الرشكات، هيئة األوراق املالية، املؤسسة 

العامة للغذاء والدواء(.
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )18(

تفعيل الرشاكة مع مديرية 
األمن العام

تعزيز مجاالت التعاون والرشاكة بني الهيئة ومديرية األمن العام.. ١
تعزيز تبادل املعلومات ونقل الخربات الفنية يف مجال التحقيق واالستخبار والعمل . 2

عىل تكاملها بني الجانبني.
االستفادة من األدوات املتوفرة لدى مديرية األمن العام يف مجال حامية الشهود . ٣

واملبلغني والخرباء.
تطوير آليات فاعلة للتعامل مع املصادر الرسية.. 4

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

وحدة العمليات.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية التحقيق، مديرية الدعم الرقمي، مديرية املوارد البرشية والخدمات، وحدة الرشكاء الداخليون
اإلعالم واالتصال، وحدة حامية الشهود واملبلغني.

مديرية األمن العام.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )19(

تفعيل الرشاكة مع املؤسسات 
اإلعالمية

توظيف جميع وسائل اإلعالم املتاحة ومنصات التواصل االجتامعي يف التوعية . ١
ونقل رسالة الهيئة لتصل كافة أفراد املجتمع.

إدماج رسائل الهيئة وأخبارها يف املحتوى اإلعالمي لوسائل اإلعالم الرشيكة . 2
لرتسيخ القيم اإليجابية والتوعية مبكافحة الفساد. 

تصميم برامج ونشاطات وحمالت توعوية هادفة وتنفيذها.. ٣

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

وحدة اإلعالم واالتصال.املديرية/ الوحدة املسؤولة

جميع الوحدات التنظيمية املعنية يف الهيئة.الرشكاء الداخليون

وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، املنصات اإلعالمية عىل وسائل التواصل الرشكاء الخارجيون
االجتامعي، مؤسسات املجتمع املدين، املؤسسات التعليمية والرتبوية )املدارس 

والجامعات(، الهيئات الدينية )اإلسالمية واملسيحية(.
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االسرتاتيجية الوطنية )املحّدثة( للنزاهة ومكافحة الفساد 2025-2020

املحور الثالث: بناء القدرات املؤّسسية

الهدف االسرتاتيجي الخامس: تطوير القدرات املؤّسسية والبرشية

:Leading Performance Indicators )LPI’s( مؤرش ات األداء القيادية

نسبة تلبية متطلبات التميّز املؤسيس وفق معايي جائزة امللك عبدالله الثاين للتميّز.	 
عدد الدراسات/ الربامج/ املبادرات االبتكارية والتطويرية املنجزة.	 
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )20(

تطوير البنية التحتية اإللكرتونية )األجهزة، األنظمة،التطبيقات وقواعد البيانات(.. ١التّحول اإللكرتوين
بناء منظومة إلكرتونية متكاملة ومرتابطة تغطي جميع أعامل الهيئة وتدعم الربط . 2

اإللكرتوين والتكامل مع أنظمة الرشكاء.

4 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الدعم الرقمي.املديرية/ الوحدة املسؤولة

جميع املديريات والوحدات التنظيمية يف الهيئة.الرشكاء الداخليون

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، الجهات املانحة، الرشكاء الخارجيون
رشكات تكنولوجيا املعلومات.

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )21(

بناء املسارين الوظيفي 
والتدريبي

إعداد مسار وظيفي ومهني لجميع الوظائف يف الهيئة مبنية عىل الكفايات . ١
الوظيفية )املعارف واملهارات واملستويات والدرجات( ملامرسة العمل باحرتافية.

ربط املسار الوظيفي مبسار تدريبي سنوي من خالل خطة تدريبية تلبي . 2
احتياجات الهيئة وأهدافها االسرتاتيجية.

سنة واحدةاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية املوارد البرشية والخدمات.املديرية/ الوحدة املسؤولة

جميع املديريات والوحدات التنظيمية يف الهيئة.الرشكاء الداخليون

جميع املعاهد التدريبية التابعة لجهات اإلدارة العامة ومديرية األمن العام.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )22(

تطبيق أفضل املامرسات العاملية يف مجال االستخبارات الرقمية للكشف عن . ١بناء نظام االستخبار الرقمي
الثغرات ضمن الوسائل اإللكرتونية املمكن استخدامها من قبل الفاسدين.

توفي الدعم االستخباري لغايات التحقيق الفني يف الجرائم الواقعة باستخدام . 2
وسائل التكنولوجيا الحديثة والجرائم املالية اإللكرتونية وجرائم االتّجار بالوثائق 

واملعلومات....الخ.

٣ سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية الدعم الرقمي.املديرية/ الوحدة املسؤولة

جميع املديريات والوحدات التنظيمية يف الهيئة.الرشكاء الداخليون

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، املؤسسات الحكومية املزّودة للبيانات واملعلومات، الرشكاء الخارجيون
الجهات املانحة، رشكات تكنولوجيا املعلومات، مديرية األمن العام.
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أهداف املرشوعاملرشوع رقم )23(

تشجيع املبادرات الريادية املبتكرة القامئة عىل إدماج وسائل التكنولوجيا وغيها . ١إنشاء مركز االبتكار والتدريب
من أجل مكافحة الفساد والكشف واإلبالغ عنه، والوقاية منه والتحقيق فيه، 

واملساهمة يف نرش ثقافة الّنزاهة الوطنية والقيم اإليجابية القامئة عليها وتعزيزها.
إدماج الشباب يف السياسات الوطنية الرامية إىل القضاء عىل الفساد عرب تشجيعهم . 2

وتحفيزهم لتقديم مبادرات مبتكرة، باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
تطوير قدرات الهيئة لتصبح جهة متخصصة محلياً وإقليمياً ودولياً بتسخي . ٣

التقنيات الحديثة يف التدريب وتبادل الخربات يف مجال الّنزاهة ومكافحة الفساد.
التدريب املتخصص يف مجال الّنزاهة ومكافحة الفساد لرفع كفاءة وقدرات . 4

املوظفني يف القطاعني العام والخاص واملهتمني من مؤسسات املجتمع املدين 
محليًا وإقليميًا ودوليًا.

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مركز االبتكار والتدريب.املديرية/ الوحدة املسؤولة

مديرية التطوير املؤسيس، مديرية الشؤون املالية، مديرية التعاون الدويل والعالقات، الرشكاء الداخليون
مديرية املوارد البرشية والخدمات، مديرية الدعم الرقمي.

مؤسسات املجتمع املدين، الجهات املانحة.الرشكاء الخارجيون

أهداف املرشوعاملرشوع رقم )24(

تطبيق برنامج التميّز املؤسيس 
يف مجال عمل الهيئة

بناء قدرات الهيئة يف مجال التميّز ونرش ثقافته وتقييم الهيئة وفقاً ملعايي . ١
التميّز العاملية.

تطبيق أفضل املامرسات العاملية يف مجال الّنزاهة ومكافحة الفساد والعمليات . 2
املساندة.

5 سنواتاملدة الزمنية للمرشوع

مديرية التطوير املؤسيس.املديرية/ الوحدة املسؤولة

جميع املديريات والوحدات التنظيمية يف الهيئة.الرشكاء الداخليون

إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات/رئاسة الوزراء، مركز جائزة امللك عبدالله الثاين الرشكاء الخارجيون
للتميّز، معهد اإلدارة العامة.
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الجهات الرشيكة الرئيسية يف تنفيذ
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وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تأهيل األمئة والوعاظ )ذكور، إناث( وتثقيفهم مبعايي الّنزاهة . ١
الوطنية ونبذ الفساد من أجل بناء منظومة معايي أخالقية دينية 

تنبذ الفساد وتعزز معايي الّنزاهة الوطنية. 

مرشوع رقم )١٠( التوعية بالتعاون مع . ١
الهيئات الدينية اإلسالمية واملسيحية.

مرشوع رقم )١٩( تفعيل الرشاكة مع . 2
املؤسسات اإلعالمية.

عقد لقاءات مع مدراء األوقاف واألمئة والوعاظ )ذكور، إناث( . 2
ورؤساء أقسام الوعظ واإلرشاد يف جميع مناطق اململكة من أجل 

نقل رسائل الهيئة إىل الخطباء والوعاظ جميعهم.

تصميم رسائل دينية تنبذ الفساد وتعزز معايي الّنزاهة الوطنية من . ٣
خالل األمئة والوّعاظ )ذكور، إناث( يف اململكة وإدماج هذه الرسائل 
ضمن الرسائل املركزية لوزارة األوقاف وبثها ضمن قنوات االتصال 

التي تستخدمها الوزارة.

وزارة الرتبية والتعليم

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

االستمرار مبتابعة املادة التوعوية للفئات املستهدفة )رياض األطفال، . ١
األسايس، الثانوي(. وتوظيفها يف كافة مستويات التعليم وتحديثها 

باستمرار، وقياس أثرها عىل سلوك الطلبة.

مرشوع رقم )٩( توعية املؤسسات . ١
الرتبوية )املدارس والجامعات(.

مرشوع رقم )١٩( تفعيل الرشاكة مع . 2
املؤسسات اإلعالمية.

توظيف اإلذاعات املدرسية لنقل رسائل الهيئة بشكل دوري ومستمر.. 2

توظيف التكنولوجيا والحسابات اإللكرتونية الخاصة بوزارة الرتبية . ٣
والتعليم لنقل رسائل الهيئة إىل الطلبة.

تدريب املرشفني الرتبويني واملوظفني اإلداريني واملعلمني عىل بناء . 4
املنظومة األخالقية لطلبة املدارس لخلق جيل ينبذ الفساد ويعزز 

معايي الّنزاهة الوطنية من خالل التوعية برسائل الهيئة.

توظيف التكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات املعنية من خالل موقع . 5
الوزارة اإللكرتوين ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

تطوير مبادرات بشكل مستمر تهدف إىل تعزيز القيم اإليجابية لدى . 6
املعلمني والطلبة كافة.

إدماج رسائل الهيئة ضمن األنشطة املنهجية والالمنهجية.. 7
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مجلس التعليم العايل 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

توجيه الجامعات األردنية )الحكومية والخاصة( إىل العمل عىل . ١
إعداد مساق علمي يتضمن معايي الّنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد 

مرشوع رقم )٩( توعية املؤسسات . ١وتدريسه للطلبة.
الرتبوية )املدارس والجامعات(.

تشجيع الباحثني عىل البحث )من خالل األبحاث ورسائل املاجستي . 2
والدكتوراه( يف مجال معايي الّنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

وزارة الشباب

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

استهداف الطلبة ضمن املراكز الشبابية ومعسكرات الشباب . ١
بالتعاون مع وزارة الشباب، وتوظيف املتميزين ضمن برنامج 

مثقفي أقران )كمدربني(. 

مرشوع رقم )٩( توعية املؤسسات . ١
الرتبوية )املدارس والجامعات(.

نقل رسائل الهيئة من خالل املوقع االلكرتوين للوزارة بحيث . 2
يستهدف مراكز الشباب املنترشة يف جميع محافظات اململكة.

عقد حلقات توعوية ألعضاء املعسكرات الشبابية من خالل . ٣
.Zoom برنامج

تأسيس معسكر شبايب خاص )مبعايي الّنزاهة الوطنية ونبذ . 4
الفساد( لفئة الشباب بالتعاون مع الهيئة.

إطالق مسابقات عىل مستوى اململكة لتعزيز معايي الّنزاهة الوطنية . 5
ومكافحة الفساد.
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املؤسسات اإلعالمية 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

التعاون مع الهيئة من قبل كافة وسائل اإلعالم الرشيكة )الحكومية . ١
والخاصة( لنرش الرسائل املركزية املتعلقة مبعايي الّنزاهة الوطنية 

ومكافحة الفساد ونرش القيم اإليجابية من خالل مختلف وسائل 
اإلعالم والتواصل بشكل مستمر ولجميع فئات املجتمع.

مرشوع رقم )١٩( تفعيل الرشاكة مع . ١
املؤسسات اإلعالمية. التعاون مع الهيئة يف تصميم الحمالت اإلعالمية لنبذ الفساد . 2

وتنفيذها مبختلف األدوات املمكنة )مسلسالت، إنفوجرافك،...الخ(.

تغطية أخبار الهيئة ونشاطاتها.. ٣

تزويد الهيئة بالوثائق الالزمة واملرتبطة باألخبار املتعلقة بالفساد.. 4

هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل وضامن جودتها

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي يتم رصدها حول شبهات . ١
الفساد خالل عملية الرقابة عىل مدى التزام الجامعات بتطبيق 

الترشيعات الناظمة لعملها.
مرشوع رقم )١7( تفعيل رشاكة الهيئة . ١

مع املؤسسات الرقابية املوازية.

تبادل الخربات يف مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.. 2

ديوان املحاسبة 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بكافة البيانات وامللفات الالزمة إلجراء املقتىض . ١
القانوين بخصوص امللفات التحقيقية املنظورة لدى الهيئة.

مرشوع رقم )١7( تفعيل رشاكة الهيئة . ١
مع املؤسسات الرقابية املوازية.

تطوير آلية مشرتكة إلبالغ الهيئة بصورة عاجلة يف حال اكتشاف . 2
أي شبهة فساد من قبل مندويب الديوان يف امليدان.

التدريب املشرتك وتزويد الهيئة بالخربات الالزمة. ٣

تشكيل اللجان املشرتكة للتدقيق والتحقيق.. 4
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مديرية األمن العام

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

متابعة إجراءات عملية الربط اإللكرتوين، ومتطلبات التحديث . ١
املستمرة حول تبادل املعلومات مبا ينسجم والترشيعات ذات العالقة.

مرشوع رقم )6( تطوير آليات الرصد . ١
والتحري االستباقي.

مرشوع رقم )١2( تطوير منظومة تلقي . 2
الشكاوى والتظلامت.

مرشوع رقم )١٣( استكامل الربط . ٣
اإللكرتوين مع الجهات الرشيكة لغايات 

التحقيق.
مرشوع رقم )١4( الرشاكة مع الجهات . 4

املعنية مبجال مكافحة غسل األموال.
مرشوع رقم )١٨( تفعيل الرشاكة مع . 5

مديرية األمن العام.
مرشوع رقم )2١( بناء املسارين . 6

الوظيفي والتدريبي.
مرشوع رقم )22( بناء نظام االستخبار . 7

الرقمي.

توظيف خربات مديرية األمن العام للعمل كملحقني يف الهيئة يف . 2
الوظائف الحرجة.

االستفادة من األدوات اإلعالمية ملديرية األمن العام يف مجال الّنزاهة . ٣
ومكافحة الفساد.

توظيف إمكانيات مديرية األمن العام لحامية الشهود واملبلغني . 4
واملخربين والخرباء بقضايا الفساد.

إعداد الدراسات املشرتكة بني الهيئة ومديرية األمن العام مبا يخدم . 5
أهداف الهيئة.

التدريب عىل املواضيع التي تتمتع مديرية األمن العام بخربة . 6
طويلة فيها.

وزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التأمني 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي يتم رصدها حول شبهات . ١
الفساد وفق آلية تحدد بالرشاكة بني الطرفني.

مرشوع رقم )١7( تفعيل رشاكة الهيئة . ١
مع املؤسسات الرقابية املوازية.

تزويد الهيئة بكافة البيانات وامللفات الالزمة إلجراء املقتىض . 2
القانوين بخصوص امللفات التحقيقية املنظورة لدى الهيئة.

التدريب وتزويد الهيئة بالخربات الالزمة، وتدريب موظفي إدارة . ٣
التأمني حول كيفية كشف شبهات الفساد وخاصة يف مجال 

التحقيق املايل.

نرش معايي الّنزاهة الوطنية بني املوظفني والجهات الخاضعة . 4
لرقابتها وضامن حسن تطبيقها.

تشكيل اللجان املشرتكة للتدقيق والتحقيق.. 5
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مؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي يتم رصدها حول شبهات . ١
الفساد وفق آلية تحدد بالرشاكة بني الطرفني.

مرشوع رقم )١7( تفعيل رشاكة الهيئة . ١
مع املؤسسات الرقابية املوازية.

تزويد الهيئة بكافة البيانات وامللفات الالزمة إلجراء املقتىض . 2
القانوين بخصوص امللفات التحقيقية املنظورة لدى الهيئة.

التدريب وتزويد الهيئة بالخربات الالزمة.. ٣

نرش معايي الّنزاهة الوطنية بني املوظفني والجهات الخاضعة . 4
لرقابتها وضامن حسن تطبيقها.

تشكيل اللجان املشرتكة للتدقيق والتحقيق.. 5

دائرة مراقبة الرشكات 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي يتم رصدها حول شبهات . ١
مرشوع رقم )١2( تطوير منظومة . ١الفساد وفق آلية تحدد بالرشاكة بني الطرفني.  .١

تلقي الشكاوى والتظلامت
مرشوع رقم )١4( الرشاكة مع . 2  .2

الجهات املعنية مبجال مكافحة غسل 
األموال.

مرشوع رقم )١7( تفعيل رشاكة . ٣  .٣
الهيئة مع املؤسسات الرقابية املوازية.

تزويد الهيئة بكافة البيانات وامللفات الالزمة إلجراء املقتىض . 2
القانوين بخصوص امللفات التحقيقية املنظورة لدى الهيئة.

التدريب املشرتك يف مجاالت تعزيز الّنزاهة وتطبيقاتها.. ٣

نرش معايي الّنزاهة الوطنية بني املوظفني والجهات الخاضعة . 4
لرقابتها وضامن حسن تطبيقها.

هيئة األوراق املالية

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي يتم رصدها حول شبهات . ١
الفساد وفق آلية تحدد بالرشاكة بني الطرفني.

مرشوع رقم )١4( الرشاكة مع الجهات . ١
املعنية مبجال مكافحة غسل األموال.

مرشوع رقم )١7( تفعيل رشاكة الهيئة . 2
مع املؤسسات الرقابية املوازية.

تزويد الهيئة بكافة البيانات وامللفات الالزمة إلجراء املقتىض . 2
القانوين بخصوص امللفات التحقيقية املنظورة لدى الهيئة.

التدريب وتزويد الهيئة بالخربات الالزمة.. ٣

نرش معايي الّنزاهة الوطنية بني املوظفني والجهات الخاضعة . 4
لرقابتها وضامن حسن تطبيقها.
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وحدة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي يتم رصدها حول شبهات . ١
الفساد وفق آلية تحدد بالرشاكة بني الطرفني.

مرشوع رقم )١4( الرشاكة مع الجهات . ١
املعنية مبجال مكافحة غسل األموال.

تزويد الهيئة بكافة البيانات وامللفات الالزمة إلجراء املقتىض . 2
القانوين بخصوص امللفات التحقيقية املنظورة لدى الهيئة.

التدريب وتزويد الهيئة بالخربات الالزمة.. ٣

نرش معايي الّنزاهة الوطنية بني املوظفني والجهات الخاضعة . 4
لرقابتها وضامن حسن تطبيقها.

املؤسسة العامة للغذاء والدواء 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

تزويد الهيئة بالبيانات واملعلومات التي يتم رصدها حول شبهات . ١
الفساد وفق آلية تحدد بالرشاكة بني الطرفني.

مرشوع رقم )١7( تفعيل رشاكة الهيئة . ١
مع املؤسسات الرقابية املوازية.

تزويد الهيئة بكافة البيانات وامللفات الالزمة إلجراء املقتىض . 2
القانوين بخصوص امللفات التحقيقية املنظورة لدى الهيئة.

التدريب وتزويد الهيئة بالخربات الالزمة.. ٣

نرش معايي الّنزاهة الوطنية بني املوظفني والجهات الخاضعة . 4
لرقابتها وضامن حسن تطبيقها.

إدارة تطوير األداء املؤسيس والسياسات/ رئاسة الوزراء

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

الرشاكة يف مجال تفعيل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة املعتمدة . ١
مرشوع رقم )١( مراجعة مبادئ الحوكمة . ١ضمن معايي الّنزاهة الوطنية مبا ينسجم مع املامرسات الفضىل.

الرشيدة مبا ينسجم واملامرسات الفضىل.
مرشوع رقم )24( تطبيق برنامج التّميز . 2

املؤسيس يف مجال عمل الهيئة.

التعاون يف مجال إعداد أدلة قياس مدى التزام اإلدارة العامة مببادئ . 2
الحوكمة الرشيدة.

التدريب املشرتك يف مجال الّنزاهة ومكافحة الفساد.. ٣
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معهد اإلدارة العامة

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

توعية املوظف العام من خالل عقد الدورات التدريبية وورش العمل . ١
املتعلقة مبعايي الّنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.

مرشوع رقم )١( مراجعة مبادئ الحوكمة . ١
الرشيدة مبا ينسجم واملامرسات الفضىل.

مرشوع رقم )٨( بناء قدرات موظفي اإلدارة . 2
العامة يف مجال الّنزاهة ومكافحة الفساد.

مرشوع رقم )2١( بناء املسارين . ٣
الوظيفي والتدريبي.

مرشوع رقم )24( تطبيق برنامج التميّز . 4
املؤسيس يف مجال عمل الهيئة.

التشاركية يف تفعيل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة املعتمدة ضمن . 2
معايي الّنزاهة الوطنية مبا ينسجم والتوجهات الحكومية وأفضل 

املامرسات املطبقة عاملياً.

مؤسسات املجتمع املدين والقطاع الخاص 

املشاريع املشرتكةاملهام واملسؤوليات

التعاون مع الهيئة يف توظيف جميع األدوات املتاحة للجهة الرشيكة . ١
لغايات توعية الرشائح املستهدفة خاصة )أعضاء مجالس الرشكات، 

املساهمني، أصحاب املصالح، املوظفني، املواطنني(.

مرشوع رقم )4( تحديد الثغرات يف . ١
الترشيعات الوطنية السارية والعمل عىل 

مواءمتها مع االتفاقيات الدولية.
مرشوع رقم )٩( توعية املؤسسات . 2

الرتبوية )املدارس والجامعات(.
مرشوع رقم )١١( الرشاكة مع مؤسسات . ٣

املجتمع املدين والقطاع الخاص.
مرشوع رقم )١٩( تفعيل الرشاكة مع . 4

املؤسسات اإلعالمية.
مرشوع رقم )2٣( إنشاء مركز االبتكار . 5

والتدريب.

إعداد الدراسات املشرتكة.. 2

الدعم والتأييد ومساندة الهيئة من أجل تعزيز ثقة املواطنني بدور . ٣
الهيئة.

تبادل الخربات والتدريب.. 4

املساهمة يف متويل مشاريع االسرتاتيجية الوطنية )املحّدثة(  . 5
للنزاهة ومكافحة الفساد 2٠25-2٠2٠.



تصميم وطباعة شركة طالل أبوغزاله للتصميم والطباعة



ال بد من ترجمة ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وقانون النزاهة ومكافحة 
الفساد إلى ممارسات يلمسها المواطن في العمل اليومي لإلدارات الحكومية 

والخدمات العامة

 (من كتاب التكليف السامي لتشكيل الحكومة، ٢٠١٦/٩/٢٥)

ال أستثني أحدًا من سيادة القانون أو مكافحة الفساد

 (من لقاء جاللة الملك المعظم مع رئيسي مجلسي األعيان والنواب، ٢٠١٧/١/١٠)


