
٢٠٩٣ 

 ٢٠٩٣

  ة ــة الهاشميـــــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

  ــــــــــــــورــــــــــــ) مـــــــن الدستــــــــ ١٢٠بمقتضـــى المــــادة ( 

  ٢٤/٣/٢٠٢٠ـوزراء بتاريــخ ــــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الـــــ

  - :نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 ٢٠٢٠) لسنة  ٤٧نظام رقم ( 

  نظام معدل لنظام التنظيم اإلداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادة ة  - ١الم ة النزاه يم اإلداري لهيئ ام التنظ دل لنظ ام مع ام (نظ ذا النظ مى ه يس

نة  اد لس ة الفس م (٢٠٢٠ومكافح ام رق ع النظ رأ م نة ١٣٢) ويق ) لس
ه  ٢٠١٦ ل ب دا ويعم ا واح لي نظام ام األص ي بالنظ ا يل ه فيم ار الي المش

  ره في الجريدة الرسمية.من تاريخ نش
  

 

  - ) من النظام األصلي على النحو التالي:٣تعدل المادة ( - ٢المادة
  - بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:أوال: 

  مساعد األمين العام. - د
  

  - (د) الوارد فيها واالستعاضة عنه بالنص التالي: ةبإلغاء نص الفقرثانيا: 

  - المديريات التالية  : - د

  مديرية التحقيق . - ١

  مديرية النزاهة والوقاية. - ٢

  مديرية الشؤون القانونية. - ٣

  مديرية الدعم الرقمي. -٤
  مديرية الموارد البشرية والخدمات.  -٥
  مديرية الشؤون المالية. -٦
  مديرية التعاون الدولي والعالقات.  -٧
 مديرية التطوير المؤسسي. -٨



٢٠٩٤  

 
 

ا:  دين (ثالث ي البن اء نص ي٥) و(٤بإلغ واردين ف ا  ) ال ـ) منه رة (ه الفق
 - واالستعاضة عنهما بالنصوص التالية:

  الوحدة الفنية. - ٤

  وحدة اإلعالم واالتصال. - ٥
  وحدة شؤون االستثمار. - ٦

  وحدة ضباط االرتباط. - ٧
  

ـ) (د)  تينبإعادة ترقيم الفقررابعا:  واردو (ه ا لتصبح تينال ـ) و (و) افيه  (ه

   - وإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي: منها

    مركز االبتكار والتدريب . - ز
  

ا افة : خامس ا وإض بح (ح) منه ا لتص واردة فيه رة (و) ال رقيم الفق ادة ت بإع

   - الفقرة (ط) اليها بالنص التالي:

  مكتب األمين العام. - ط
  

 

(ب) و(ج) الواردين ) من النظام األصلي بإلغاء نصي الفقرتين ٤تعدل المادة ( - ٣المادة

  - فيها واالستعاضة عنهما بالنصين التاليين:

   - يرتبط بالرئيس كل من : - ب

  

  األمين العام. - ١

  الوحدة الفنية. -٢

  وحدة شؤون االستثمار . - ٣

  وحدة العمليات. - ٤

  وحدة اإلعالم واالتصال. - ٥

 مركز االبتكار والتدريب .  - ٦

 مكتب الرئيس. - ٧
  



٢٠٩٥ 

 ٢٠٩٥

   - كل من: يرتبط باألمين العام - ج

  

  مساعد األمين العام.  - ١

ادة ( -٢ ن الم ـ) م ذا ٣المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه ) من ه

  النظام.

  وحدة ضباط االرتباط. - ٣

 وحدة حماية المبلغين والشهود والخبراء والمخبرين. - ٤

 مكتب األمين العام. - ٥

 

   - التالي:) من النظام األصلي على النحو ٥تعدل المادة ( - ٤المادة

  

د (أوال:  ص البن اء ن ه ٢بإلغ ة عن ا واالستعاض رة (أ) منه ي الفق وارد ف ) ال

    - بالنصوص التالية:

  

  مساعد األمين العام. -٢

  مدير مديرية الشؤون القانونية. - ٣

  مدير مديرية الموارد البشرية والخدمات. - ٤

  مدير مديرية الشؤون المالية. - ٥

  مدير مديرية التطوير المؤسسي. - ٦

وع المعروض  - ٧ ة بالموض ة المعني مدير المديرية أو الوحدة التنظيمي

 على اللجنة.

  
  

  

 



٢٠٩٦  

 
ا:  ا إبثاني رة (ج) منه ي الفق واردة ف هر) ال ل ش ل ك ى األق ارة (عل اء عب لغ

  . واالستعاضة عنها بعبارة (في الشهر أو كلما دعت الحاجة)

 
٢٤/٣/٢٠٢٠   

  
  

  
      

 وزير 
 الداخلية 

 سالمة حماد السحيم

وزير   
  الخارجية وشؤون المغتربين 

 أيمن حسين الصفدي

 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور عمر الرزاز
 

 وزير 
 التربية والتعليم 

 الدكتور تيسير منيزل النعيمي

وزير    
 المياه والري 

 المهندس رائد مظفر أبو السعود 
 

وزير   
التعليم العالي والبحث العلمي    

شعبان توق الدكتور "محي الدين"  

 وزير 
 السياحة واآلثار 
 مجد محمد شويكة

 وزير
العدل   

 الدكتور بسام سمير التلهوني

 وزير
  االدارة المحلية 

المهندس وليد "محي الدين" 
 المصري

 

 وزير
الشؤون السياسية والبرلمانية    

 المهندس موسى حابس المعايطة
 

 وزير
  الصناعة والتجارة والتموين 

  محمد الحموريالدكتور طارق 
 

 وزير دولة 
 للشؤون القانونية 

 مبارك علي أبو يامين
 

 وزير 
 البيئة

 الدكتور صالح علي الخرابشة

وزير   
دولة لتطوير األداء المؤسسي    

 ياسره عاصم غوشة
  
 

وزير    
 التنمية االجتماعية 

 بسمة موسى اسحاقات
 

 وزير 
  األشغال العامة واإلسكان

العموش المهندس فالح عبدهللا  

وزير    
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 المهندس مثنى حمدان غرايبة
 

 وزير 
 الطاقة والثروة المعدنية 

 المهندسة هالة عادل زواتي

 وزير 
 العمل 

 نضال فيصل البطاينة

 وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء    

  سامي كامل الداوود
 

 وزير
  المالية 

 الدكتور محمد العسعس

 وزير
الزراعة    

 المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده

وزير    
األوقاف والشؤون والمقدسات 

 اإلسالمية 
 الدكتور محمد أحمد الخاليلة 

 

وزير    
 دولة لشؤون االعالم
  أمجد عودة العضايلة

 وزير
الصحة    

 الدكتور سعد فايز جابر

 وزير
النقل    

 الدكتور خالد وليد سيف 

 وزير 
الدوليالتخطيط والتعاون   

 الدكتور وسام عدنان الربضي 

 وزير
الشباب    

 الدكتور فارس عبد الحافظ البريزات 

 وزير
الثقافة    

 الدكتور باسم الطويسي 

  


