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 قانون النزاهة ومكافحة الفساد وتعديالته

من عدد  2578املنشور على الصفحة  2016لسنة  13  رقم

 16/5/2016 بتاريخ 5397الجريدة الرسمية رقم 
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 1املادة 

( ويعممممه بمممه  عمممد 2016يسممممذ هممماا ال)مممانون نقمممانون النزاهمممة ومكافحمممة الفسممماد لسمممنة 

 ثالثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 2املادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هاا ال)مانون املعمانا املصصصمة ل ما 

 أدناه ما لم تدل ال)رينة على غير ذلك :

هيئمممممة النزاهمممممة ومكافحمممممة الفسممممماد املنشممممم ة بم)ت ممممم   أحكممممما  هممممماا  :ال يئمة

 ال)انون .

 مجلس ال يئة. :املجلس

 رئيس املجلس. :الرئيس

المممممممممودارات والمممممممممدوائر الركوميمممممممممة وامل سسمممممممممات الرسممممممممممية العاممممممممممة  :اإلدارة العامة

 وامل سسات العامة والبلديات.

 3املادة *

نهيئمممة النزاهمممة ومكافحمممة الفسممماد( تتمتممم     صمممية أ. تنشممم  فمممي اململكمممة هيئمممة تسممممذ 

اعتباريممممممة ولاسممممممت)الل ممممممماهي وصدارا ول مممممما المممممماه الصممممممفة ال)يمممممما  بجميمممممم  التصممممممرفات 

ال)انونيمممممة الالدممممممة لتح)يمممممي أهمممممداف ا بمممممما فمممممي ذلمممممك صبمممممرا  الع)مممممود وتملمممممك ا مممممموال 

املن)ولممممة وغيممممر املن)ولممممة ول مممما حممممي الت)اجمممم   وينممممو  ع لمممما فممممي اإل ممممرا ات ال) ممممائية 

 *لوكيه العا .ا

  . يكون امل)ر الرئيس لل يئة في عمان .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

بإضدد    عردد )  ) املددو اد نو دد (   ددتعر )   2019(  سدد   25/أ( بموجددا ا ندد روم ) دد  )3)* عددت ا اددد    

 )األموال اد نو  ( ا وا)   في ا فنر  )أ( منه .
) ادحددد مل ا  ددد ي اددددت ل(  بإ غددد ب عرددد )   2019(  سددد   25/أ( بموجدددا  ا نددد روم ) ددد  )3* عدددت ا ادددد    )*

 نه    ر )  ) ا وكيل ا   ي ( ا وا)   في ا فنر  )أ( منه   االست  ض  ع

  * ت  إ غ ب ا فنر  ) ج( ا وا)   في ا ن روم األصلي( **
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 4املادة 

 تلدف ال يئة صهى ضمان االلتزا  بمبادى النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خالل:

 . تفعيه منظومة ال)يم وال)واعد السلوكية في اإلدارة العامة وضمان تکامل ا. أ

ان اإلدارة العاممممة ت)ممممد  ال دممممة للمممممواطن بجمممودة عاليممممة و شممممفافية  . الت كمممد مممممن  

 وعدالة.

ج. الت كمممممد ممممممن التمممممزا  اإلدارة العاممممممة بمبممممماد  الروكممممممة الر ممممميدة ومعمممممايير املسممممماواة 

 والجدارة واالستح)اق وتكاف  الفرص .

د. الت كممممد مممممن التممممزا  السمممملشة التنفيايممممة بالشممممفافية عنممممد وضمممم  السياسممممات واتصمممماذ 

 للتشريعات.ال)رارا
ً
 ت وضمان حي املواطن في االطالع على املعلومات وف)ا

ه. الت كممممممد مممممممن تشبيممممممي اإلدارة العامممممممة للتشممممممريعات  شممممممفافية ولممممممما يح)ممممممي مبممممممادى  

 العدالة واملساواة وتكاف  الفرص.

و. الت كمد ممن و مود اطمار قمانونا يممنظم مسما لة املسم ولين ومتصماا ال)مرار فممي اإلدارة 

 العامة ومحاسبتلم.

 د. تل)ا  كاوى املت ررين وتظلماتلم وف)ا  حكا  هاا ال)انون.

ح. التعمماون فممي ت)ممديم وطلممة املسمماعدة ال)انونيممة الدوليممة فممي مجممال مكافحممة الفسمماد 

 حال توافر  روط ت)ديم ا من خالل ال)نوات الرسمية .

ط. التحممممممرا عممممممن الفسمممممماد املمممممماهي واإلدارا بكممممممه أ ممممممكاله  والكشمممممم  عممممممن املصالفممممممات 

اودات و م  ا دلة واملعلومات ال اصة بمالك ومبا مرة التح)ي)مات والسمير والتج

 .إلدارية وال)انونية الالدمة لالكفي اإل را ات ا

 .د واتصاذ اال را ات الالدمة لالكا. مالح)ة كه من يرتكة أيا من أفعال الفسا

 ك. مكافحة اغتيال ال  صية.
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ال مممماص و م سسممممات املجتممممم  ل. الت كممممد مممممن قيمممما  م سسممممات الرقابممممة علممممى ال)شمممماع 

 املدنا بوض  معايير الروكمة الر يدة وسالمة تشبي) ا.

 5املادة 

 أ. تمارس ال يئة م ام ا وأعمال ا بحرية واست)الل دون ت ثير أو تدخه من أا   ة.

 . ال يجمود تفتمميق م)ممر ال يئممة صال بمم مر ق مماملا ولح ممور املممدعي العمما  املصممت  علممى 

المممرئيس بمممالك ودعممموة ممممن يمثمممه ال يئمممة لر مممور التفتممميق  ويعت مممر  ان يمممتم تبليممم 

 باطال أا ا را  مصال  لالك.

 6املادة 

. يتممممموهى صدارة ال يئمممممة واإل مممممراف علمممممى  ممممم ورلا مجلمممممس يتكمممممون ممممممن رئممممميس وأر عمممممة 1أ.

أع مممما  ممممممن يتصممممفون بالعدالممممة والنزاهممممة والريممممدة وال  ممممرة وال يحمممممه أا مممممم لم 

 إرادة ملكية سامية بنا  على تنسية رئيس الودرا  . نسية أخرى ويتم تعيي لم ب

. تكون ممدة الع موية فمي املجلمس أر م  سمنوات قابلمة للتجديمد ملمرة واحمدة للمرئيس 2

 أو لع و املجلس.
 . على الرئيس وأع ما  املجلمس ان يتفرغموا لعمل مم وال يجمود  ا مم لم ممارسمة أا 

م لم معارا أو منتدبا أو مكلفا أو عمه أو وظيفة أو م نة كما ال يجود ان يكون أا 

 مجادا من أا   ة.
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. يت)اجممم   المممرئيس الراتممممة والعمممالوات امل)مممررة لممممرئيس محكممممة التمييمممز بم)ت مممم   1ج.*

 أحكا  التشريعات النافاة . 

. يت)اج   ع و املجلس الراتة والعالوات امل)مررة لنائمة رئميس محكممة التمييمز 2

 النافاة .بم)ت    أحكا  التشريعات 

 د. يصتار املجلس من بين أع ائه نائبا للرئيس يتوهى م امه عند غيابه.

 هم. يشبي على الرئيس واع ا  املجلس قانون الكسة غير املشروع.

 و. ي)سم الرئيس واع ا  املجلس قبه مبا رتلم أعمال م اما  امللك اليمين التالية:

والموطن وأن احمافع علمى الدسمتور " أقسم باهلل العظيم أن أكون مصلصما للملمك 

 واحتر  ال)وانين واالنظمة وأقو  بامل ا  املوكولة صهي بحياد وصدق وأمانة."

د. باستثنا  حاالت التلبس بالجر   ال يجود مالح)ة أو توقي  المرئيس أو ع مو املجلمس 

صال  عممد الرصممول علممى صذن مسممبي مممن املجلممس ال) مماملا وللمجلممس ال) مماملا أن 

سممممماع أقمممموال الممممرئيس أو الع ممممو اسممممتمرار توقيفممممه للمممممدة ال مممم  يراهمممما ي)ممممرر  عممممد 

 مناسبة أو تمديدها أو اإلفراج عنه بكفالة أو  غير كفالة.

 7املادة *

أ. تنته  خدمة الرئيس أو ع و املجلس باالست)الة على ان يسرا مفعول ا من تاريخ 

 صدور االرادة امللكية ب)بول ا.

. ملجلس الودرا  بنا  على تنسية املجلس ارلا  خدمة الرئيس أو أا ع و من اع ائه   

 خالل مدة املجلس في أا من الراالت التالية :

 

 

 

 2019  س   25)     تلبموجا ا ن روم اد  ت ت تيله  ( 2-1/ج/6اد    ) ا هكذا أصرح*  

 2019لسنة  25املعدل رقم  (  عد تعديل ا بمو ة ال)انون 7هكاا أصبحت املادة ن* 
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. صذا أخمه بوا بممات الوظيفمة وامل مما  املوكولمة صليممه أو قما   عمممه يممس الشممرف 1

 أو الكرامة. 

. صذا ارتكممممة أا فعممممه أو تصممممرف يصممممه بمبممممادى  النزاهممممة الوطنيممممة أو يممممدخه فممممي 2

 نشاق الفساد وفي أحكا  هاا ال)انون.

تاليممممة أو سممممت  لسممممات . صذا تغيممممة عممممن ا تماعممممات املجلممممس ثممممال   لسممممات مت3

 متفرقة خالل السنة الواحدة دون عار ي)بله املجلس.

ج. اذا  ممغر موقممم  الممرئيس او أا ع مممو مممن اع ممما  املجلممس  ا سمممبة مممن ا سمممبا  

( مممن الف)ممرة نأ( مممن 1يممتم تعيممين بممديه عنممه بالشري)ممة املنصمموص عل لمما فممي البنممد ن

 مدة املجلس. ( من هاا ال)انون إلكمال املدة املتب)ية من6املادة ن

 أا أو الرئيس صحالة يجود  ال املادة  هاه من(  نو( أن الف)رتين أحكا  مراعاة م . د

اته قبه انتلا  مدة الع وية خدم صرلا  أو الت)اعد على املجلس أع ا  من ع و

 املنصوص عل لا في هاا ال)انون.

 8املادة *

 . يتوهى املجلس امل ا  والصالحيات التالية: أ

 السياسة العامة لل يئة واقرار ال شط وال رامج الالدمة لتنفياها.. وض  1

 . اقرار معايير النزاهة الوطنية والتوعية الا.2

. دراسة أا موضوع يعرض عليه   أو بمبادرة منه   يتعلي ب ا من قرارات اإلدارة 3

 العامة أو ص را اتلا أو ممارساتلا وارسال توصياتلا بصصوص ا اليه.

 ة والدولية املماثلة لعمه ال يئةالتعاون والتنسيي م  الج ات املحلية واإلقليمي. 4
 

 . 2019لسنة  25(  عد تعديل ا بمو ة ال)انون رقم 8* هكاا أصبحت املادة ن
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. اتصاذ ال)رارات الالدمة بصصوص الشكاوى والتظلمات امل)دمة اهى ال يئة بما في 5

 ذلك صحالتلا صهى الج ات املصتصة .

. اتصاذ ال)رارات الالدمة بصصوص ق ايا الفساد بما في ذلك صحالتلا اهى الج ات 6

 ال) ائية املصتصة.

. الشلمممة ممممن الج مممات املعنيمممة وقممم  كمممه ممممن يرتكمممة أيممما ممممن افعمممال الفسممماد عمممن 7

 العمه وف)ا  حكا  التشريعات النافاة.

  نفسممه أو بنمما  . ص ممرا  التحريممات الالدمممة ملتا عممة أا مممن ق ممايا الفسمماد مممن تل)مما8

علممى صخبممار يممرد مممن أا   ممة  وصذا تبممين بنتيجممة التحممرا أو التح)يممي أن اإلخبمممار 

 يتم تحويه م)دمه صهى الج ات ال) ائية املصتصة 
ً
 وكيديا

ً
الوارد صليه كان كاذبا

 لألصول ال)انونية املتبعة.
ً
 وف)ا

. توعيممة املممواطنين با ثممار السمملبية للفسمماد علممى التنميممة االقتصممادية واال تماعيممة 9

 والسياسية. 

. اصمممممممدار نشمممممممرات دوريمممممممة تبمممممممين مصممممممماطر الفسممممممماد والواسمممممممشة واملحسمممممممولية علمممممممى 10

 م سسات الدولة و صداراتلا العامة.

 .املواف)ة على الع)ود واالتفاقيات ال   ت رم ا ال يئة .11

كممه التنظيممما لل يئممة واملواف)ممة علممى  ممدول تشممكيالت الوظممائ  ف لمما . اقممرار ال ي12

 القراره حسة ا صول.

 . اقتراح مشروعات التشريعات ال اصة  عمه ال يئة ورفع ا ملجلس الودرا .13

. اصدار التعليمات الالدمة إلدارة ال يئة بما في ذلك املتعل)ة م لا بم ا  اع ا   14

 .املجلس وصالحياتلم 

. تشممكيه الاجمممان الالدمممة ملسممماعدته علممى ال)يممما  باعمالممه علمممى ان يحممدد فمممي قمممرار 15

 .قراراتلاتشكيل ا عدد اع ائلا وم ام ا وكيفية اتصاذ 
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. اقرار البيانات املالية ال تاميمة لل يئمة واملواف)مة علمى مشمروع املوادنمة السمنوية 16

 ورفعه ملجلس الودرا  القراره حسة ا صول.

ت)ريمممممر السمممممنوا عمممممن عممممممه ال يئمممممة ورفعمممممه اهمممممى امللمممممك ومجلمممممس المممممودرا  . اقمممممرار ال17

 ومجلس   االعيان والنوا .

 . أا أمور أخرى ذات عالقة  عمه ال يئة واهداف ا يعرض ا الرئيس عليه.18

 . الشلة من الج ة ال) ائية املصتصة صصدار قرار مستعجه بالحجز علمى ا مموال 

ممن يرتكمة أيما ممن أفعمال الفسماد أو الشلمة املن)ولة وغير املن)ولة ومن  سمفر كمه 

 بتعديه تلك ال)رارات او الغائلا وف)ا للتشريعات النافاة.

ج. صذا تبممممين للمجلممممس و ممممود أدلممممة علممممى نمممممو غيممممر طبي ممممي فممممي ثممممروة أا مممممن املشمممممولين 

ب حكما  قممانون الكسممة غيممر املشممروع فلممه أن يشلمة مممن دائممرة ص مم ار الامممة املاليممة 

تزويممده بصممورة طبممي ا صممه عممن اإلقممرارات وأا بيانممات أو معلومممات تتعلممي بممالك 

 ال   . 
ال املتحصمملة عممن افعممال الفسمماد سمموا  كانممت د. للمجلممس املسمماهمة فممي اسممترداد االمممو 

االمممممموال داخمممممه اململكمممممة او خار  ممممما وتسمممممليم ا ملسمممممتح) لا وفمممممي التشمممممريعات ذات 

 العالقة.
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 9املادة *

يجتم  املجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دعت الرا ة  ويكمون  . أ

او نائبمممه ممممن  ا تماعمممه قانونيممما بح مممور أغلبيمممة أع مممائه علمممى أن يكمممون المممرئيس

 بي لم ويتصا قراراته ب غلبية أصوات أع ائه.

 . يسمممما المممرئيس ممممن بمممين مممموظفا ال يئممممة أممممين سمممر للمجلمممس يتممموهى تنظممميم  ممممدول 

 اعماله وتدوين محاضر  لساته وقراراته وحفع قيوده وسجالته.

 :  مكررة 9 املادة*

 يتوهى الرئيس امل ا  والصالحيات التالية:

أ. اال ممممراف علممممى سممممير أعمممممال ال يئممممة بممممما فممممي ذلممممك  مممم ورلا االداريممممة واملاليممممة ومتا عممممة 

 أعمال ا . 

  . تنفيا ال شط وال رامج وال)رارات ال   يصدرها املجلس . 

ج. تمثيمممه ال يئمممة لمممدى الغيمممر وتوقيممم  الع)مممود واالتفاقيمممات ال ممم  يوافمممي عل لممما املجلمممس 

 واال راف على تنفياها . 

 د. اقتراح التعليمات الالدمة إلدارة ال يئة وعرض ا على املجلس إلصدارها . 

ه. أا م ممما  أخمممرى يكلفمممه الممما املجلمممس أو ورد المممن  عل لممما فمممي هممماا ال)مممانون وا نظممممة 

 والتعليمات الصادرة بم)ت اه.

 

 

 

 
 2019سنة  25ال)انون املعدل رقم  ( مكرر بمو ة9( من ال)انون ا صلي من خالل صضافة املادة ن9هكاا أصبحت املادة ن*
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 10املادة *

 أ. يعين لل يئة أمين عا  ب)رار من مجلس الودرا  بنا  على تنسية الرئيس.

 :التالية والصالحيات امل ا  العا  ا مين يتوهى.  

 . الغاية ل اه الصادرة والتعليمات ا نظمة وفي لل يئة التنفياا الج اد صدارة. 1

التنظيمممممممما لاج ممممممماد التنفيممممممماا فمممممممي ال يئمممممممة و مممممممدول تشمممممممكيالت  ال يكمممممممه اقتمممممممراح. 2

 الوظائ  ف لا والوص  الوظيفا ل ا وعرض ا على املجلس. 

. صعممداد مشممروع املوادنممة السممنوية والت)ريممر السممنوا عممن أعمممال ال يئممة ولياناتلمما 3

 املالية ال تامية وعرض ا علمذ املجلس إلقرارها. 

لرئيس أو ورد الن  عل لا في هاا ال)مانون وا نظممة . أا م ا  أخرى يكلفه الا ا4

 والتعليمات الصادرة بم)ت اه .

 

 

 

 

 

 
 2019لسنة  25بمو ة ال)انون املعدل رقم   عد تعديل ا (10هكاا أصبحت املادة ن*
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 11املادة 

أ. يحمممممي للمت مممممرر ممممممن قمممممرارات اإلدارة العاممممممة أو اال مممممرا ات أو املمارسمممممات أو افعمممممال 

أا م لا أن يت)د  بتظلم في موا  ة اإلدارة العامة أمما  ال يئمة وف)ما االمتناع عن 

  حكا  هاا ال)انون .

 . ت)مد  التظلمممات مت مممنة خالصمة الوقممامل  وا سممبا  والج مة ال مم  أصممدرت ال)ممرار 

أو اتصممات اإل ممرا  علممى النممموذج املعممد ل مماه الغايممة  معممزدة بالوثممائي واملسممتندات 

ان يكممون همماا النممموذج موقعمما مممن م)ممد  الممتظلم أو  امل يممدة ل مما ان و ممدت  علممى

.
ً
 ممن يمثله قانونا

ج. تبا ممر ال يئمممة التح)مممي ممممن التظلممممات امل)دمممة صل لممما ويصمممدر املجلمممس قمممراره ب)بمممول 

 مممن تمماريخ ورودهمما لل يئممة  علممى أن 
ً
الممتظلم أو رف ممه خممالل مممدة خمسممة عشممر يوممما

 في أا من هاتين الرالتين.
ً
 يكون قراره مسببا

 ممن  د. في
ً
حال صدور قرار من املجلس ب)بمول المتظلم  يفموض املجلمس المرئيس أو أيما

اع مممممممائه اتصممممممماذ اال مممممممرا ات الالدممممممممة لرمممممممه موضممممممموع المممممممتظلم بالسمممممممرعة املمكنمممممممة 

 ولالوسائه ال   يراها مناسبه.

ه. تشبي على الرئيس أو الع و املحال اليه التظلم حاالت عد  الصالحية أو الرد أو 

  لا في قانون أصول املحاكمات املدنية.التنحي املنصوص عل

 

 

 

 

 



 
 

14 
 

 

 12املادة 

. اذا تبممين ان الممتظلم امل)ممد  وف)مما  حكمما  همماا ال)ممانون ينشمموا علممى  ريمممة  زائيممة   أ

فيترتمممممة علمممممى املجلمممممس احالمممممة امللممممم  اهمممممى املمممممدعي العممممما  املصمممممت  أو اهمممممى املحكممممممة 

 املصتصة.

وللمجلس قبولمه  عمد ان) ما  املمدة . ال ي)به التظلم  عد ستة أ  ر على الواقعة    

 املاكورة صذا و د أن موضوعه يتعلي ب مر عا .

 13املادة 

أ. صذا تبين للمجلس  عد استكمال ا را اته ب ن قرارات اإلدارة العامة او ص را اتلا أو 

 االمتناع عن ال)يا  الا تت من أيا مما يلي :

 . مصالفة التشريعات.1

 أو عد  تح)يي املساواة والتمييز.. عد  اإلنصاف أو التعس  2

 . االستناد صهى تعليمات غير قانونية أو ص را ات غير عادلة.3

. اإلهممال أو الت)صمير أو ال شم . فعلمى المرئيس كتابمة ت)ريمر مفصمه الما وصرسماله 4

صهممممى اإلدارة العامممممة املشممممكو م لمممما ولممممه الرممممي فممممي ت)ممممديم التوصمممميات ال مممم  يراهمممما 

 مناسبة حول موضوع التظلم.

 . على اإلدارة العامة المرد خمالل خمسمة عشمر يومما ممن تماريخ تسملم ا الت)ريمر املشمار 

اليمه فممي الف)مرة نأ( مممن هماه املممادة ول ما الشلممة ممن الممرئيس تمديمد همماه املمدة ملممدة 

 مماثلة.

ج. اذا امتنعمت اإلدارة العامممة عمن الممرد خممالل املمدة املحممددة فممي الف)مرة ن ( مممن همماه 

اذ اال را ات الالدمة أو وق  خالف بين ال يئمة واإلدارة العاممة املادة أو رف ت اتص

 يحيه الرئيس ا مر صهى مجلس الودرا  التصاذ ال)رار الاا يراه مناسبا.
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 14املادة 

. للممرئيس تعيممين ضممابط ارتبمماط واحممد أو اكاممر لممدى اإلدارة العامممة للتح)ممي مممن مممدى  أ

 وملتا عة التظلمات من قراراتلا.التزام ا بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات 

. يجود ل ابط االرتباط ح ور ا تماعات لجان العشا ات واملشتريات وأا لجمان   

 أخرى في اإلدارة العامة دون أن يكون له حي التصويت على ال)رارات.

تعليمممممممات يصممممممدرها   ج. تحممممممدد سممممممائر الشمممممم ون املتعل)ممممممة ب ممممممابط االرتبمممممماط بم)ت مممممم 

 املجلس ل اه الغاية.

 15املادة 

. تلتز  اإلدارة العامة بتشبيي مباد  الشفافية وقيم ا في العالنية واإلفصاح فمي أدا   أ

م ام ا التنظيمية واإل رائية وتوظي  كوادرها وفمي عالقاتلما الداخليمة وال ار يمة 

 وتعاقداتلا.

. علمممى اإلدارة العاممممة تممموفير نافممماة خاصمممة باملعلوممممات العاممممة تكمممون متاحمممة الطمممالع   

 املواطنين عل لا وذلك م  مراعاة أحكا  التشريعات ذات العالقة.
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 16املادة *

 لغايات هاا ال)انون ما يلي:
ً
 أ. يعت ر فسادا

. الجممممرائم املصلممممة بوا بممممات الوظيفممممة والجممممرائم املصلممممة بالث)ممممة العامممممة الممممواردة فممممي 1

 قانون الع)ولات.

 قانون الجرائم االقتصادية.. الجرائم االقتصادية باملعن  املحدد في 2

 . الکسة غير املشروع.3

. عمممد  اإلعمممالن أو اإلفصممماح عمممن اسمممتثمارات أو ممتلكمممات أو منممماف  قمممد تمممودا صهمممى 4

تعممممارض فممممي املصممممالل اذا كانممممت ال)مممموانين واالنظمممممة تسممممتو ة ذلممممك ويكممممون مممممن 

   رلا تح)يي منفعة ش صية مبا رة أو غير مبا رة للممتن  عن صعالرلا.

فعه  أو امتناع  ي دا صهى هدر ا مموال العاممة أو أمموال الشمركات املسماهمة . كه 5

 العامة أو الشركات غير الرلحية أو الجمعيات.

 الحكا  ال)انون.6
ً
 . اسا ة استعمال السلشة خالفا

7.
ً
 او تحي باطال

ً
 . قبول موظفا اإلدارة العامة للواسشة واملحسولية ال   تلغي ح)ا

 ات املتاحة بحكم الوظيفة لتح)يي مناف  خاصة.. استصدا  املعلوم8

 .  رائم الفساد الواردة في االتفاقيات الدولية ال   صادقت عل لا اململكة.9

  . م  مراعاة ما ورد في الف)رة نأ( من هاه املادة  ال تصت  ال يئة بالنظر فيما يلي:

 بين االفراد . ى . املنادعات والشکاو 1

اختصاص أا   ة رسمية رقابية أخرى وال م  يتو مة ال   تدخه في  ى . الشکاو 2

عل لممما اذا ظ مممر أا فعمممه ينشممموا علمممى  مممر   زاملممما فمممي اثنممما  ممارسمممتلا العمال ممما 

 احالة مرتكة هاا الفعه للنيابة العامة.

. الشمممممكاوى والتظلممممممات ال)ابلمممممة للشعمممممن اإلدارا أو ال) ممممماملا أو املنظمممممورة أمممممما  3

 ا. ائية ف لق  ة ق ائية أو صدرت أحكا  
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ج. تسمرا االحكما  ال اصمة المواردة فمي التشمريعات ذات العالقمة فمي حمال كمان املشممتكذ 

عليممممه بالفسممممماد احممممد االشممممم اص الممممماين يسممممتو ة الدسمممممتور او التشمممممريعات ذات 

.
ً
 او ا را ات خاصة للتح)يي معه او مالح)ته ق ائيا

ً
 العالقة  كال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019لسنة  25ال)انون املعدل رقم  (  عد تعديل ا بمو ة16هكاا اصبحت املادة ن*
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 17املادة 

أ. علممممى الممممرغم مممممما ورد فممممي أا قممممانون  يکممممون لممممدى النيابممممة العامممممة نيابممممة متصصصممممة 

 ب) ايا الفساد تتوهى النظر في ال) ايا املحالة ال لا من املجلس.

 . يسمممما املجلمممس ال) ممماملا فمممي بدايمممة كمممه سمممنة العمممدد المممالد  ممممن املمممدعين العمممامين 

 في النيابة املتصصصة املشار ال لا في الف)رة نأ( من هاه املادة.للعمه 

 18املادة 

للممممرئيس طلممممة انتممممدا  أو صعممممارة أو تكليمممم  أا مممممن ضممممباط أو أفممممراد ا   ممممزة ا منيممممة 

والعسممممكرية أو أا موظمممم  مممممن أا ودارة أو دائممممرة أو م سسممممة رسمممممية للعمممممه لممممدى ال يئممممة 

 للتشريعات النافاة .
ً
 وف)ا

 19املادة 

يكممون للممرئيس وأع مما  املجلممس صممفة ال ممابشة العدليممة  لغايممات قيممام م بم ممام م  

 ويحدد املجلس العاملين في ال يئة الاين يتمتعون الاه الصفة.

 20املادة *

م  مراعاة احكا  التشريعات النافماة  لل يئمة فمي سمبيه قيام ما بم ام ما طلمة أا  . أ

  ممممممة كانممممممت  وعلمممممم لم  بيانممممممات أو معلومممممممات أو وثممممممائي مممممممن أا شمممممم   او مممممممن اا

 االستجابة للشلة دون صبشا  تحت طائلة املس ولية ال)انونية.

 

 

 

 .2019لسنة  25(  عد تعديل ا بمو ة ال)انون املعدل رقم 20هكاا اصبحت املادة ن*
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 . يعاقمممة علممممى االمتنممماع او التمممم خير غيممممر امل مممرر عممممن ت)مممديم البيانممممات او املعلومممممات او 

 
ً
 حكا  الف)رة نأ( من هاه املادة بمالربس ممدة ال تزيمد علمى الوثائي املشلولة وف)ا

 ثالثة ا  ر او  غرامة ال تزيد على خمسمائة دينار .

 وال  ممرة التممدقيي عمليممات ص ممرا  الرسمممية الرقابيممة امل سسممات مممن الشلممة لل يئممة. ج

 ال اضعة لرقابتلا لتمكين ال يئة من ال)يا  بم ام ا. الج ات على الالدمة الفنية

 ممممممن االشممممم اص او 
ً
د. لل يئمممممة فمممممي اثنممممما  التح)يمممممي فمممممي اا ق مممممية فسممممماد ان تكلممممم  ايممممما

الشمممركات أو الج مممات املتصصصمممة لل)يممما  ب عممممال التمممدقيي الفنممم  واملممماهي واالدارا 

علمممى الج مممات املشممممولة ب حكممما  هممماا ال)مممانون للتح)مممي ممممن  مممرة بياناتلممما املاليمممة 

 وقيودها وحساباتلا و مي  تصرفاتلا املالية.

 21املادة *

علممممى الممممرغم مممممما ورد فممممي أا تشممممري  صخممممر  تلتممممز  ال يئممممة بإصممممدار قراراتلمممما فممممي موعممممد ال 

يتجمماود سممتة أ مم ر مممن تمماريخ بممد  ا ممرا ات التح)يممي والتحممرا فممي الشممكوى  وللمجلممس اذا 

 اقت ت ال رورة تمديد ذلك املوعد ملدة اضافية مماثلة.

 22املادة 

والوثممائي ونهمم  ا ال مم  تممرد لل يئممة أو يشلمم  عل لمما أا مممن . تعت ممر املعلومممات والبيانممات  أ

العاملين ف لا بحكم وظائف م سرية وال يجمود افشمااها أو ابرادهما أو السمماح للغيمر 

 الحكا  ال)انون.
ً
 باالطالع عل لا اال وف)ا

. دون اإلخالل ب ا ع)ولة ا د ورد الن  عل لا في اا تشري  صخر  يعاقمة كمه ممن   

 .ملادة بالربس مدة ال ت)ه عن سنةلف)رة نأ( من هاه ايصال  احکا  ا

 
 .2019لسنة  25(  عد تعديل ا بمو ة ال)انون املعدل رقم 21هكاا أصبحت املادة ن*
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ج. تسمممرا احكممما  هممماه املمممادة علمممى  ميممم  العممماملين فمممي ال يئمممة وأا ممممن املشمممار الممم لم فمممي 

ال)ممانون ح مم   عممد انتلمما  عمل ممم ( مممن هماا 20( والف)ممرة نج( مممن املممادة ن18املمادة ن

 ف لا او انتلا  امل مة املوكولة ال لم .

د. علمممى المممرغم ممممما ورد فمممي أا تشمممري  صخمممر  يعاقمممة بمممالربس ممممدة ال ت)مممه عمممن ار عمممة 

ا ممم ر أو  غراممممة ال ت)مممه عمممن خمسممممائة دينمممار وال تزيمممد علمممى خمسمممة صالف دينمممار أو 

أدلممة عممن و ممود فسمماد ولممم بكلتمما همماتين الع)ممولتين كممه موظمم  عمما  تمموافرت لديممه 

 ي)م باإلبالغ ع لا لل يئة أو للسلشات املصتصة.

 23املادة *

أ. دون اإلخممالل بمم ا ع)ولممة أ ممد ورد الممن  عل لمما فممي أا تشممري  صخممر يعاقممة بممالربس 

مممدة ال ت)ممه عممن أر عممة أ مم ر أو  غرامممة ال ت)ممه عممن خمسمممائة دينممار وال تزيممد علممى 

 ممممممن ا فعمممممال ع)مممممولتيخمسمممممة صالف دينمممممار أو بكلتممممما هممممماتين ال
ً
ن كمممممه ممممممن ارتكمممممة أيممممما

( ممممن هممماا ال)مممانون وفمممي حمممال التكمممرار 16التصمممرفات املنصممموص عل لممما فمممي املمممادة نو 

 ي اف للع)ولة نصف ا .

 . مم  مراعماة االتفاقيمات الدوليمة ال م  صمادقت عل لما اململكمة  تسمرا أحكما  الف)ممرة 

مممموظفا امل سسمممات  نأ( ممممن هممماه املمممادة علمممى املوظممم  العمممموما غيمممر االردنممما وعلمممى

 الدولية العمومية م  اإللزا  برد االموال املتحصلة عن أفعال الفساد.

 يكممون 1ج.
ً
.كمه ع)ممد أو اتفماق أو منفعممة تمم الرصممول عليمه نتيجممة فعمه يشممكه فسمادا

 لإلبشال أو الفهخ ب)رار من املحكمة املصتصة.
ً
 قابال
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 يکممون غيممر نافمما ب)ممرار 2
ً
. کممه امتيمماد تممم الرصممول عليممه نتيجممة فعممه يشممکه فسممادا

مممممن املحكمممممة املصتصممممة وعلممممى الج ممممات املصتصممممة صلغمممما  قممممانون التصممممديي علممممى 

 لإل را ات الدستورية. االمتياد 
ً
 وف)ا

املحكمممممة . لل يئممممة فممممي اثنمممما  ا ممممرا  تح)ي)اتلمممما ان تشلممممة كممممإ را  مسممممتعجه مممممن 3

املصتصمة وقمم  العمممه بمم ا ع)ممد أو اتفمماق أو منفعممة أو امتيمماد اذا تبممين ل مما مممن 

ظاهر البينة انمه تمم الرصمول عليمه نتيجمة فعمه فسماد وذلمك اهمى حمين البمت فمي 

 الدعوى.
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 24املادة 

أ. تتوهى ال يئة توفير الرماية الالدمة للمبلغمين والشم ود واملص مرين وال  مرا  فمي ق مايا 

واقارالم واالش اص وثي)ا الصلة الم من اا اعتدا  او انت)ا  او ترهية الفساد 

 محتمه من خالل ما يلي :

 . توفير الرماية ل م في اماكن اقامتلم.1

 . عد  االفصاح عن املعلومات املتعل)ة الويتلم واماكن و ودهم.2

 . اإلدال  بمم قوال م و مم اداتلم مممن خممالل اسممتصدا  ت)نيممات االتصممال الرديثممة3

 ولما يكفه سالمتلم.

. حمممايتلم فممي اممماهن عمل ممم وتحصممي لم مممن اا تمييممز أو سممو  معاملممة أو فصممه 4

 تعسفا.

 . توفير أماكن إليوائلم عند ال رورة .5

 . اتصاذ أا ص را  أو ال)يا  ب ا عمه ضرورا ي من سالمتلم.6

 ملمما تفرضممه الظممروف ا
ً
ملحيشممة  . يممتم البممت بشلبممات تمموفير الرمايممة مممن املجلممس وف)مما

بشالب  الرماية   على أن يتم رف  الرماية ع لم حال دوال الظروف ال   أدت صهى 

 فرض ا  

ج. تنظم  مي  ا مور املتعل)ة بتوفير الرمايمة املشلولمة للمبلغمين والشم ود واملص مرين 

وال  مممممرا  واقمممممارالم واالشممممم اص وثي)ممممما الصممممملة المممممم بم)ت ممممم   نظممممما  يصمممممدر ل ممممماه 

 الغاية  

ممما ورد فممي اا تشمري  صخمر  للمرئيس صممرف مسماعدات ماليمة للمبلغممين د. علمى المرغم 

والش ود واملص رين الاين ت)رر ال يئة حمايتلم بمو ة تعليمات يصدرها املجلس 

 ل اه الغاية .
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 25املادة 

في حال  تس)ط الرماية املمنوحة ب)رار من املجلس في حال مصالفة  روط منح ا او

 الرماية  ا  ناية او  نحة مصلة بالشرف.ارتکا  ال    املمنوحة له 

 26املادة 

أ. يعاقمممة كمممه ممممن أفاممم   معلوممممات متعل)مممة الويمممة املبلغمممين او الشممم ود او املص مممرين او 

ال  را  او ب ماكن و ودهم بالربس مدة ال ت)ه عن ستة ا  ر وال تزيد على سمنة 

 و غرامة ال تتجاود عشرة االف دينار.

املنصممموص عليمممه فمممي الف)مممرة نأ( ممممن هممماه املمممادة اهمممى صلرممماق  مممر   . اذا ادى االفشممما  

ب ا من االش اص املنصوص عل لم في الف)رة ذاتلا فيعت ر املفا    ريكا في هماه 

 الجريمة ويعاقة بالع)ولة امل)ررة للفاعه ا صلي.

 27املادة 

دون االخمممالل بمممم ا ع)ولممممة أ مممد ورد الممممن  عل لمممما فمممي اا تشممممري  صخممممر يعاقمممة کممممه مممممن 

دى علمى احممد املبلغمين او الشمم ود او املص مرين او ال  مرا     سممبة مما قمماموا بمه للكشمم  اعتم

عمممن الفسممماد او اسممما  معممماملتلم او ميمممز فمممي التعاممممه بيممم لم أو تعسممم  فمممي اسمممتعمال السممملشة 

ضدهم او منع م من االدال   ش ادتلم او من االبالغ عن الفساد بالربس ممدة ال ت)مه عمن 

ال)وة او التلديد بإ  ار السالح او اا وسيلة اكراه مادية اخرى سنة   وفي حال استصدا  

 فتكون الع)ولة الربس ملدة ال ت)ه عن سنتين و غرامة ال تزيد على عشرة االف دينار.
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 28املادة 

أ . يعاقمة كمه ممن الشمريك أو املتمدخه أو املحمرض فمي  ريممة فسماد بالع)ولمة امل)ممررة 

 للفاعه.

 فممممي   . يعفممممذ مممممن ثلبمممم  الع)ولممممة
ً
 او محرضمممما

ً
 أو متممممدخال

ً
 أو  ممممريكا

ً
كممممه مممممن كممممان فمممماعال

 ريمممة فسمماد قممد  لل يئممة او للسمملشات املصتصممة معلومممات او ادلممة او بينممات ادت 

 اهى استرداد االموال املتحصلة عن الفساد.

ج. ال تجمممرا املالح)مممة بحمممي املممماكورين فمممي الف)مممرة ن ( ممممن هممماه املمممادة اذا تمممم ت)مممديم 

 ف الفساد.املعلومات قبه اكتشا

 29املادة *

 على الرغم مما ورد في أا تشري  صخر:

أ. ال تسممرا أحكمما  الت)مماد  علممى دعمموى الرممي العمما  والع)ولممات املتعل)ممة بالفسمماد وال 

 تسرا كالك على استرداد ا موال املتحصلة عن الفساد.

 . ال يحول صدور قرار عن املحكمة بإسم)اط دعموى الرمي العما  او بوقم  املالح)مة 

او اإلعفا  ممن الع)ولمة لتموافر أا ممن حماالت موانم  الع)ما  او النتفما  املسم ولية 

 في استرداد ا موال املتحصلة عن الفساد.  دون االستمرار 

 30املادة **

املركممزا أو بنممك محلممي يعتمممده املجلممس لل يئممة انشمما  حسمما  امانممات لممدى البنممك  . أ

 سمممما  امانممممات التسممممويات واملصممممالرات(بنمممما  علممممى تنسممممية الممممرئيس يسمممممذ نح

يصصمم  لرفممع وصدارة االممموال واملنمماف  املتحصمملة عممن افعممال الفسمماد وال مم  تممم 

 حين تسليم ا ملستح) لا. ىاستردادها او الحجز عل لا واه
 

 2019لسنة  25بمو ة ال)انون املعدل رقم (  عد تعديل ا 29*هكاا أصبحت املادة ن

 2019لسنة  25(  عد تعديل ا بمو ة ال)انون املعدل رقم 30املادة ن هكاا أصبحت **
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 املشمار املحلمي البنمك لمدى املنشما االمانمات بحسما  املتعل)مة الش ون  مي  تنظم.  

 . الغاية ل اه يصدر نظا  بم)ت    املادة هاه من( أن الف)رة في اليه

 31املادة 

أ. تكممون لل يئمممة موادنمممة مسمممت)لة  وتبممدأ سمممنتلا املاليمممة فمممي اليممو  ا ول ممممن  ممم ر كمممانون 

الثممانا مممن كممه سممنة وتنتهمم  فممي اليممو  الرممادا والثالثممين مممن  مم ر كممانون ا ول مممن 

 السنة ذاتلا.

  . تتكون املوارد املالية لل يئة مما يلي:

 . ما يرصد ل ا في املوادنة العامة.1

املسمممماعدات وال بممممات واملممممنأ وأا ممممموارد أخممممرى ي)ممممرر املجلممممس قبول مممما  ممممريشة . 2

 مواف)ة مجلس الودرا  عل لا اذا کانت من مصدر غير اردنا.

 ج. تص   حسابات ال يئة لرقابة ديوان املحاسبة.

 32املادة 

 تتمت  ال يئة باإلعفا ات والتس يالت ال   تتمت  الا الودارات والدوائر الركومية.

 33املادة 

أ. يشبمممممي علمممممى ال يئمممممة نظممممما  ال دممممممة املدنيمممممة والنظممممما  املممممماهي ونظممممما  اللمممممواد  ونظممممما  

 اال غال ونظا  االنت)ال والسفر املعمول الا لدى الودارات والدوائر الركومية.

 . لغايات تنفيا أحكا  الف)رة نأ( من هماه املمادة  يممارس المرئيس صمالحيات المودير 

لعا  صالحيات ا مين العا  املنصوص عل لا في ا نظممة املصت  ويمارس ا مين ا

 املشار ال لا في تلك الف)رة.
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 34املادة 

 . يلغى كه من : أ

 . 2008( لسنة 11. قانون ديوان املظالم رقم ن1

 . 2006( لسنة 62. قانون هيئة مکافحة الفساد رقم ن2

بم)ت مممماه صهممممى أن تلغممممى أو  . علممممى ان يسممممتمر العمممممه با نظمممممة والتعليمممممات الصممممادرة 

  حكا  هاا ال)انون.
ً
 تعدل أو يستبدل غيرها الا وف)ا

ج. تعت مممر ال يئمممة ال لممم  ال)مممانونا والمممواق ي لكمممه ممممن ديممموان املظمممالم وهيئمممة مكافحمممة 

الفسممماد وتممم ول صل لممما  ميممم  مو وداتلمممما وتن)مممه ال لممما  ميممم  الر)ممموق وااللتزاممممات 

وان املظممالم وهيئممة مكافحممة الفسمماد وتعت ممر املترتبممة عل لممما  وين)ممه صل لمما موظفممو ديمم

 ل دماتلم الساب)ة.
ً
 خدماتلم في ال يئة استمرارا

د. يمممارس مجلممس هيئممة مكافحممة الفسمماد ال)ممائم عنممد نفمماذ أحكمما  همماا ال)ممانون م مما  

  حكما  هماا ال)مانون ويممارس رئميس هيئمة مكافحممة 
ً
املجلمس اهمى حمين تشمكيله وف)ما

 الحکا  هاا ال)انون. الفساد م ا  الرئيس وصالحياته
ً
 اهي حين تعيين رئيس وف)ا

 35املادة 

 يصدر مجلس الودرا  ا نظمة الالدمة لتنفيا أحكا  هاا ال)انون.

 36املادة 

 رئيس الودرا  والودرا  مكلفون بتنفيا أحكا  هاا ال)انون.

11/4/2016 

 

 


