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 التــــــــــــــــــــيو�عديالتھ   ٢٠١٦) لســــــنة ١٣أ) من قانون ال��اهة وم�افحة الفســــــاد رقم (/٨عمًال بنص املادة (
ـــــــــــــــعل ،) من مهام وصـــالحيات مجلس الهيئة١٦ضـــمن البند رقم ( ،نصـــت ى "إقرار التقر�ر الســـنوي عن عمل ـ
ورفعـھ إ�� امللـك ومجلس الوزراء ومجل�ـــــــــــــ�� األعيـان والنواب"  فـإن الهيئـة تحرص ع�� تقـديم هـذا  ،الهيئـة

التقر�ر الســــــــنوي ببعديھ االســــــــ��اتي�� والتنفيذي، والذي يب�ن نتائج اســــــــتجابة الهيئة للمتطلبات الدولية 
مســـــــــــــتفيدًة من  ٢٠٢١ امانطلقت الهيئة بأعمالها خالل ع إذْ وا��لية �� مجال ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد 

و�ــــــاألدوات  ،ُبن�ــــــت ع�� �عز�ز قــــــدرات التحقيق الّنو�� املتخصـــــــــــــص التــــــــــــــــــــــــــيتحــــــديــــــث ب�ي��ــــــا التنظيميــــــة 
 .التكنولوجية املتقدمة �� هذا ا��ال

وتقييم مخاطر  ،تداب�� وقائيةقصــــــــــــوى عن طر�ق اعتماد كما أولت الهيئة الوقاية من الفســــــــــــاد أهمية 
اقبة مدى االمتثال ف��ا ،الفساد لدى اإلدارة العامة  .وكذلك تنفيذ حمالت توعية متخصصة ؛ومر

�� مقدم��ا فصـــــــــــــل يتطرق إ�� ا��هود املبذولة بالبعد  ،يتكون هذا التقر�ر من ثالثة فصـــــــــــــول رئ�ســـــــــــــة
) ٢٠٢٥ – ٢٠٢٠( ؛لل��اهة وم�افحة الفســــاد ا��ّدثةاالســــ��اتي�� لتنفيذ مشــــار�ع االســــ��اتيجية الوطنية 

ـــــــــ��اتيجية الرئ�ســـــــــــة) مشـــــــــــروعً ٢٤اشـــــــــــتملت ع�� ( ال��و  ا ضـــــــــــمن ا��اور االســ (�عز�ز ال��اهة  ا اســـــــــــ��اتيجي�
ن التقر�ر �� فصلھ الثا�ي إنجازات الهيئة كما تضمّ  ،�ناء القدرات املؤسسية)و ون، �نفاذ القانو ة، ـــــــايوالوق

ـــــــــــــــــالتنفيذية للوحدات التنظيمية التخصـــــصـــــية، وجاء الفصـــــل األخ�� لل��ك �� ع�� أبرز املمارســـــات النا��ة ـ
 املدةوالتحديات والتوصيات، كما تضّمن التقر�ر م��ًقا يتعلق باملقارنات املعيار�ة حول أداء الهيئة خالل 

 ،م من تجر�ة الهيئةالهدف من إعداده هو التعلّ و ) ل�ل عام عن العام الســــــــــــابق لھ، ٢٠٢١ – ٢٠١٧ما ب�ن (
 .ستغالل فرص التحس�ن �� �ل عاموا ،والعمل ع�� معا��ة نقاط الضعف

�عاملت  التـــــــــــــــــيمعلومات وجداول ورســـومات بيانّية ُ�عّ�� عن الشـــ�اوى والتظلمات التقر�ر وقْد تضـــّمن 
ــــــــــــــــــــــــيوالنتائج الرئ�ســــــــــــة لهذه األعمال بما ف��ا مجموع األموال  ،٢٠٢١معها الهيئة خالل عام  ســــــــــــاهمت  التـ

 .الهيئة باس��دادها �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر

متمن�ن أن تكون جهود الهيئة امل��ـــــــــــــ�مة مع ا��هود الوطنية �� �عز�ز ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد قد 
ا، مؤكدين بأّننا لن ندخر جهًدا �� االطالع ع�� أفضل املمارسات �� هذا ا��ال والس��  ،حققت �غّ�ً�ا نوعي�

 ،حقيق الردع العــام وا��ــاصإ�� تطبيقهــا بمــا ي�نــاســــــــــــــب مع طبيعــة الب�ئــة ال�شـــــــــــــر�عيــة للمملكــة لغــايــات ت
 وا��فاظ ع�� املال العام.
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ارتفاع �ســـــــــــــبة نجاح امللفات التحقيقية ا��الة ب ّوجتتُ نتائج رئ�ســـــــــــــة  ٢٠٢١حققت الهيئة خالل عام 
�� قضــــــــــايا  )٪٨٣( يث بلغتمن مجلس الهيئة إ�� القضــــــــــاء ن�يجة لإلجراءات التطو�ر�ة ألدوات التحقيق ح

، إضـــافة إ�� العديد من النتائج النوعية األخرى ضـــمن محاور عمل الهيئة الرئ�ســـة ع�� املســـتوى ا��نايات
ـ�ـان أبرزهــا  ،وجود تحــديــات كب��ة واجه��ــا الهيئــةرغم  اإلنجــاز تما بــأن هــذا االســـــــــــــ��اتي�� والتنفيــذي، علمــً 

  للهيئة.ا��دودة املوارد املالية وال�شر�ة 

تم  التــــــــــــــــــــــــــيبلغــة األرقــام و  ٢٠٢١امل��ص التنفيــذي التــا�� أبرز اإلنجــازات املتحققــة خالل عــام  �عرض
وم��ا قيمة املبالغ املالية املســــــــــ��دة من قبل الهيئة بصــــــــــورة  ،ا ضــــــــــمن فصــــــــــول هذا التقر�رتفصــــــــــيلها الحًق 

وثمانية عشـــر  مئةو  امليونً  �نوأر�ع �نواثن مئة )ادينارً ١٤٢٬١١٨٬٠٤٥((مباشـــرة أو غ�� مباشـــرة) حيث بلغت 
�� مد�� عام ال��اهة وم�افحة الفساد خالل عام إًرا، كما أن مجلس الهيئة أحال دينا �نر�عأو  وخمسٍة  األًف 

ا ��موعة من اإلجراءات واإلنجازات حســـــــــــــب ما هو مو�ـــــــــــــ� وفًق  اتحقيقي�  ا) ملًف ١٩٧ما مجموعھ ( ٢٠٢١
 :تالًيا

خبــارات لــدى الهيئــة مــا املعلومــات والشــــــــــــــ�ـاوى واإل بــاســـــــــــــتقبــال تلقــت الوحــدة التنظيميــة ا��تصــــــــــــــة 
خالل ـ�ـادر  وتم التعــامــل معهــا من )ـ�ـافــة لك��ونيــةالوســــــــــــــائــل التقليــديــة أو اإلبــ() معلومــة ٥٠٨٦( مجموعــھ

ا خارج ا لكو��ا (إّم نظرً  ،كملف تحقيق ا) م��ا لم يتم ��ـــــــــــــ�يله٢٢٠٨متخصـــــــــــــص، إال أن (داري وتحقيقي إ
أمام القضاء) ع�� الرغم من أن التعامل مع هذه املعلومات �ست��ف الكث�� منظورة و�ّما اختصاص الهيئة 

أدناه أبرز القراءات اإلحصـــــــــــــائية ��رجات عمل الوحدات  �نمن ا��هد والوقت من محققي الهيئة، مدرج
 التنظيمية املتخصصة �� الهيئة:

 
 قسم ال���يل والفرز ب ا��اصةالبيانات اإلحصائية 

 ٢٢٠٨ للمجلس  تم حفظها بتوصية من قسم ال���يل والفرز  التـي املعلوماتعدد 
 ٧٤٣ إحال��ا ملدير�ة التحقيق  تتم التـيعدد امللفات 
 ١٠٩٩ إحال��ا للمدير�ات األخرى  تتم التـيعدد امللفات 

 ١٠٣٦ )*(قيد اإلجراء
 ٥٠٨٦ ا��موع 

 
                                                           

 امللفات املنظورة لدى قسم ال���يل والفرز ولم يصدر ��ا قرار ح�� ��اية العام.جراء: هو عدد قيد اإل  ) *(
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 )لعام وا��اصا��اصة بقس�� التحقيق (االبيانات اإلحصائية 

 ٦١٤ ر السابقاملدوّ 

 ٧٣٢ عدد امللفات الواردة 

 ١٣٤٦ ا��موع

 ١٥١ حال��ا إ�� املد�� العامإ تتم التـيعدد امللفات التحقيقية 
 ٢٩ إ�� املدير�ات األخرى  ��اإحال تتم التـيعدد امللفات 

 ٤٣٨ عدد امللفات ا��فوظة
 ٧٢٨ قيد اإلجراء

 
 

 وحدة العمليات ا��اصة بالبيانات اإلحصائية 

ر مدوّ 
 سابق

خالل عام الوارد 
٢٠٢١ 

 ا��موع

  ٢٠٢١املفصول خالل عام 
قيد 

 جراءاإل 
)٢٤٩( 

 حفظ إحالة
�� مدير�ات إُمحال 

 أخرى 
١٥٢ ١٥ ١٩٠ ٤٤ ٤٠١ ٢٩٠ ١١١ 

 
 

 وحدة حماية الشهود واملبلغ�ن ا��اصة بالبيانات اإلحصائية 

مدور 
 سابق

 طلبات ا��ماية الواردة
٢٠٢١ 

 ا��موع

خالل عام  الطلبات املفصولة
قيد  ٢٠٢١

 )٤١( اإلجراء

 حفظ منح ا��ماية
٥ ٢٧ ١٤ ٤٦ ٤٤ ٢ 
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 وحدة شؤون االس�ثمارا��اصة بالبيانات اإلحصائية 

مدور 
 سابق

 الوارد
٢٠٢١ 

 ا��موع

 ٢٠٢١املفصول خالل عام 

قيد 
 اإلجراء

)٧١( 

 حفظ
ُمحال إ�� 
مدير�ات 

 أخرى 

 وحل تصو�ب
 ش�اوى املس�ثمر�ن

 اس��داد
وتصو�ب 

 ضر���
١٠٣ ٢٤ ١٢ ١٨ ١٦ ١٧٣ ١٤٩ ٢٤)*( 

 
 

 وحدة الفنية ا��اصة بالالبيانات اإلحصائية 
 ٣٠ مدور سابق  .١
 ١٥٣ عدد امللفات الواردة   .٢
 ١٨٣ ا��موع  .٣
 ١٤٦ عدد امللفات املنجزة   .٤
 ٣٧ قيد اإلجراء  .٥

 
 

 مشار�ات الهيئة الدوليةحصائيات تتضمن إ
 ١٢ مؤتمرات دولية  .١
 ٢٣ اجتماعات داخل الهيئة  .٢
 ٣٣ اجتماعات ع�� تقنية االتصال املر�ي  .٣
 ٣ الدورات والورش التدر��ية والندوات الداخلية  .٤
 ٢٢ الدورات والورش التدر��ية والندوات الدولية  .٥

 
 

 

                                                           
حيلت  اتحقيقي�  املًف ) ٨٦م��ا ( ) *(

ُ
 الدخل واملبيعات. إ�� ال��نة املش��كة مع دائرة ضر�بةأ
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، تم تطو�ر ودوره الفاعلاالســــ��اتي��  الن��يمان هيئة ال��اهة وم�افحة الفســــاد بأهمية إا من انطالقً 
ـــــــــــــــــــــــ�َ�  ،وتحدي��ا )٢٠٢٥-٢٠١٧االســـــــــــ��اتيجية الوطنية لل��اهة وم�افحة الفســـــــــــاد لألعوام (  ع��هذا وقد ُبـ

وكذلك ع�� متطلبات التحســ�ن املســتمر ��  ،ومعطيات الب�ئة ا��لية والدولية ،�ات�ّ ــــــــــــــــواملتغ ،املســتجدات
لل��اهة وم�افحة الفساد  ا��ّدثة�� لالس��اتيجية الوطنية ـالزم اإلطار أداء الهيئة املؤس���، بحيث أصبح 

 ).٢٠٢٥-٢٠٢٠لألعوام (

 رئ�سة ��:ر محاو  االس��اتيجية ثالثةنت وقد تضمّ 

 

 ،لل��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد ا��ّدثة�� تحديث االســـــــــــــ��اتيجية الوطنية  املشـــــــــــــاركةت الهيئة الن�� تب�ّ 
ع��  شـــــــــــــراك املعني�ن �� �عز�ز منظومـــة ال��اهـــة ومـ�ــافحـــة الفســـــــــــــــادإمن خالل حيـــث تمـــت هـــذه العمليـــة 

 العامة ومؤسسات ا��تمع املد�ي والقطاع ا��اص.  دارةاإل من  املستوى الوط��

 ا ان�ثقت عن خمسة أهداف اس��اتيجية.ا اس��اتيجيَّ ) مشروعً ٢٤نت االس��اتيجية (وعليھ تضمّ 

;ÏËqËh\2àˆ\;wŸ˜ŸÏl�Å,\U;

 الرؤ�ة

 ."ب�ئة وطنية نز��ة مناهضة للفساد"

 الرسالة

والوقاية من الفساد وا��د من آثاره ع�� املستوى  ،و�نفاذ القانون  ،"ترسيخ منظومة ال��اهة الوطنية
 بما يؤسس لب�ئة وطنية مناهضة للفساد". ؛الوط�� وفق املمارسات العاملية الفض��

  

 

 

 

 

 

 

;◊ë ’\›¸\;UÿÂ¯\z;‹]¡;ÿ˜|;ÏŒŒui∏\;ÏËqËh\2àˆ\;k\Ü]q٢٠٢١



 

 
٢٤ 

 

¯\;ÈqËh\2àˆ\;ÃÅ6\UÿÂ;

العامة لها، من خالل ثالثة مشـــــــار�ع اســـــــ��اتيجية  اإلدارةتفعيل منظومة ال��اهة الوطنية وضـــــــمان امتثال 
 رئ�سة:

  مراجعة مبادئ ا��وكمة الرشيدة بما ي���م واملمارسات الفض�� ) "١رقم (مشروع." 
 ) العامة ملعاي�� الّ��اهة الوطنية وتفعيل تطبيقها اإلدارةإعداد أدلة قياس امتثال  ) "٢مشروع رقم." 
 ) العامة اإلدارةممث�� الهيئة لدى  /رتباطاال  ضّباط�عز�ز دور  ) "٣مشروع رقم." 

  ها:نجازات ضمن هذا الهدف من أهمّ عدة إ وقد حققت الهيئة

  التحــديــث الــدائم واملســـــــــــــتمر ملبــادئ ا��وكمــة الرشـــــــــــــيــدة الواردة ضـــــــــــــمن معــاي�� ال��اهــة الوطنيــة و�مــا
حيـث تم اســـــــــــــتمزاج رأي مجموعـة من ا��هـات (إدارة تطو�ر األداء  ،ي��ـــــــــــــ�م واملمـارســـــــــــــات الفضـــــــــــــ��

�)، مركز امللك عبد هللا الثا�ي للتم�ّ و العامة،  اإلدارةمعهد و املؤســــــ�ــــــ�� والســــــياســــــات/ رئاســــــة الوزراء، 
ن �� هذا ا��ال ضـــــــــــمن مشـــــــــــروع التوأمة االســـــــــــتعانة بآراء مجموعة من ا����اء الدولي�ّ  إ��باإلضـــــــــــافة 

(لدعم هيئة ال��اهة وم�افحة الفســــاد األردنية �� مجاالت ال��اهة والوقاية من الفســــاد بالشــــراكة مع 
  توانيا والنمسا).يل �جمهور��َ 

  تم اســــــــــ��داف حيث  ،�اهة الوطنية وتفعيل تطبيقهامة ملعاي�� ال�العا اإلدارةإعداد أدلة قياس امتثال
ا ع�� الي� ، والعمل جاٍر حبالتعاون والت�ســـــــــــــيق ب�ن الهيئة ووزارة ال�ـــــــــــــ�ة ٢٠٢١قطاع ال�ـــــــــــــ�ة لعام 

��اء التوأمة، كما تقوم الهيئة ــــن �� هذا ا��ال من خالل خ��اء الدولي�ّ ــــاستمزاج رأي مجموعة من ا��
 عاي�� ال��اهة الوطنية من خالل:ملالعامة  اإلدارةبتقييم مدى امتثال 

هذه  ) إدارات عامة ملعاي�� ال��اهة الوطنية وتحليل ب�ئ��ا الداخلية �� ظّل ١٠تقييم مدى امتثال ( -
املساءلة وا��اسبة، و  (سيادة القانون، :و�� ةتوصية) ضمن املعاي�� ا��مس ١٨٢املعاي�� و�صدار (

الرشيدة) لتجذيرها ومأسس��ا �� هذه  ا��اكمّيةو املساواة وت�افؤ الفرص، و العدالة و الشفافية، و 
 -�ســــــــــــ�ب جائحة كورونا- حيث تم االســــــــــــتعاضــــــــــــة عن الز�ارات امليدانية لإلدارات العامة ،اإلدارات

ومن خالل اعتماد مصفوفة فحص االمتثال  ،)on line�عقد لقاءات ع�� خاصية االتصال املر�ي (
 رسالها لإلدارات العامة لقياس مدى امتثالهم ملعاي�� ال��اهة الوطنية.إتم  التـيالذا�ي 

اقع (٦٨(ـ ) ل٢٠٢٠-٢٠١٨صدارها �� األعوام (إسبق  التـيمتا�عة التوصيات  - ) ٩٣٥) إدارة عامة بو
 وتم تقييم مدى االستجابة لهذه التوصيات وتزو�د اإلدارات العامة ��ا. ،توصية

 ،ومؤســــــســــــات ا��تمع املد�ي ،الت�ســــــيق مع ا��هات الرقابية صــــــاحبة الوالية ع�� القطاع ا��اص -
) جهـــة ١٦حيـــث يجري متـــا�عـــة ( ،للتـــأكـــد من قيـــامهـــا بـــالـــدور الرقـــا�ي وحوكمـــة القطـــاع املنوط ��ـــا



 

 
٢٥ 

 

ومؤســـســـات ا��تمع املد�ي من خالل وضـــع  ،حوكمة القطاع ا��اص حكومية رقابية مســـؤولة عن
 .وتزو�د الهيئة بالنتائج ،مع القطاع ا��اص املع�� هاومتا�عة تطبيق ،أدلة حوكمة

ـــــــــــــــــــــيرت الهيئة منظومة شـــــــــ�اوى نوعية تحت مســـــــــ�� الشـــــــــ�اوى طوّ  - ا ملعاي�� ال��اهة �شـــــــــ�ل خرقً  التـ
غ قـــانو�ي، كمـــا عملـــت ع�� نفـــاقهـــا دون مســـــــــــــوّ �عملـــت ع�� إيقـــاف هـــدر أموال عـــامـــة و ، و الوطنيـــة

�عديل ال�شـــــــــــر�عات ووضـــــــــــع أســـــــــــس ومعاي�� لضـــــــــــمان ال��اهة وا��ياد �� العديد من املســـــــــــاهمة �� 
 اإلجراءات.

ومؤســــــــســــــــات  ،ب�ن القطاع�ن العام وا��اص املشــــــــ��كةاملشــــــــاركة �� العديد من املبادرات الوطنية  -
 ومبادرة البيانات ا��كومية املفتوحة. افةمثل مبادرة ا��كومات الشّف املد�ي  ا��تمع

(التفاصــــــــيل التنفيذية ضــــــــمن الفصــــــــل  ،للبنود أعاله ا تحليًال نً صــــــــدار تقر�ر حالة ال��اهة متضــــــــمّ إ -
 .الثا�ي من التقر�ر)

  جهة إدارة عامة لغايات ٢٢) ضـــــــــــــابط ارتباط لدى (١٦االرتباط البالغ عددهم ( ضـــــــــــــّباطتفعيل دور (
معاي�� ال��اهة الوطنية وال�شـــــــــر�عات، واملســـــــــاهمة �� �عز�ز ب��ام اإلدارة العامة ــــــــــــــــــــــالتحقق من مدى ال

قامت الوحدة التنظيمية ا��تصـــــــــــــة لدى الهيئة  وقدعمليات الرصـــــــــــــد والدور الوقا�ي لعمل الهيئة، 
االرتباط، كما قامت بإنجاز ما  ضـــّباطاالرتباط) بإعداد مدونة ســـلوك وظيفي خاصـــة ب ضـــّباط(وحدة 

ا١٢٦٥مجموعــھ ( و�� مجموع اإلخبــارات والتصـــــــــــــو�بــات ومــا تم رصــــــــــــــده من الز�ــارات  ،) عمًال رئ�ســــــــــــــً
ثانوي، (اإلنجازات التنفيذية  ) عمٍل ٣٠٠٢كما تم إنجاز ما مجموعھ ( ،امليدانية ومن جلســـــــات ال��ان

 للوحدة ضمن الفصل الثا�ي من التقر�ر).

;UÈ›]m’\;ÈqËh\2àˆ\;ÃÅ6\ 

 بم�افحة الفساد، من خالل ثمانية مشار�ع اس��اتيجية رئ�سة: �عز�ز كفاءة العمل الوقا�ي 

 ) تحـــديـــد الثغرات �� ال�شـــــــــــــر�عـــات الوطنيـــة الســـــــــــــــار�ـــة والعمـــل ع�� مواءم��ـــا مع  ) "٤مشـــــــــــــروع رقم
 ".االتفاقيات الدولية

 ) تحديد ا��اطر وتقييمها ) "٥مشروع رقم." 
 ) ي االس�با��تطو�ر آليات الرصد والتحرّ  ) "٦مشروع رقم." 
 ) تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية �� م�افحة الفساد ) "٧مشروع رقم." 
 ) العامة �� مجال الّ��اهة وم�افحة الفساد اإلدارةبناء قدرات موظفي  ) "٨مشروع رقم." 
 ) ا��امعاتاملدارس و سات ال��بو�ة (توعية املؤّس  ) "٩مشروع رقم."( 
 ) ةيالدي�ية (اإلسالمية واملسيح تالهيئاالتوعية بالتعاون مع  ) "١٠مشروع رقم."( 
 ) سات ا��تمع املد�ي والقطاع ا��اصالشراكة مع مؤّس  ) "١١مشروع رقم." 



 

 
٢٦ 

 

 ها:نجازات ضمن هذا الهدف من أهمّ وقد حققت الهيئة عدة إ

  عّد ولو�ات مُ أا ل��نامج �اب أفعال الفســاد وفًق ارتإ��  ن تؤديأيمكن  التـــــــــــــــيحصــر الثغرات ال�شــر�عية 
ســـــــتخالص وتحليل ا��الفات امن خالل  ٢٠٢١قطاع ال�ـــــــ�ة لعام  لهذه الغاية، حيث تم اســـــــ��داف

وتقار�ر الهيئة  ،ذات الصــلة بالثغرات ال�شــر�عية �� ضــوء املراجعة والدراســة لتقار�ر ديوان ا��اســبة
 تحليــل أحـ�ـام ا��ــاكم ذاتوالتقــار�ر الصــــــــــــــادرة عن القطــاع املســـــــــــــ��ــدف، واســـــــــــــتخالص و  ،الســـــــــــــنو�ــة

اقً احيث تم تحليل أك�� ا��قول  ،العالقة �ا وتوصــــــــــــيا�الدراســــــــــــة صــــــــــــت نتائج وقد ت�ّ� ، ا ومخالفةً خ��
 :التا��ب

تناول��ا الدراسة بالتحليل والتدقيق  التـــــي��اح �عديل حزمة ال�شر�عات املتعلقة بوزارة ال��ة ـــــاق .١
ومن أهمها ســــــــيادة القانون وضــــــــمان الرقابة ع�� تفعيلها  ،لضــــــــمان تفعيل معاي�� ال��اهة الوطنية

 وحسن تطبيقها.

 قرارا��ا. حر�ةاستقاللي��ا و وضمان  وحدات الرقابة الداخليةتفعيل دور  .٢

ال�شــــــــر�عات ذات  تطبيقمنظومة لبناء ال��اهة وم�افحة الفســــــــاد �� وزارة ال�ــــــــ�ة لضــــــــمان  �عز�ز  .٣
 العالقة.

  بتطو�ر األدوات  ،و�شـــــــــــــ�ــل دائم ،تقوم الهيئــة الفســــــــــــــاد وتقييمهــا،بــ�� إطــار تحــديــد ا��ــاطر املتعلقــة
ووضـــــــــــــع التوصـــــــــــــيات الالزمة ملعا����ا أو احتوا��ا، وتركز  ،الالزمة ��مع املعلومات وتحليلها وتقييمها

اق ،التعرف ع�� ا��اطر وتحديدها إ��عملية تقييم ا��اطر  ــــــــــــو وجعل هذه اآللية  ،��اح آلية ملعا����اـ
ع�� ذلك  لتغي�� ا��اصــــــــل �� القطاع املســــــــ��دف، و�ناءً اعادة تقييم إ�تم و  ،موضــــــــع التنفيذ والتطبيق

جراء العديد من دراســـــــات ا��اطر ومخاطبة ا��هات املســـــــ��دفة بالتوصـــــــيات الالزمة ضـــــــمن تم إفقد 
 املن��ية التالية:

 تحديد مخاطر الفساد وتقييمهامن��ية 

 



 

 
٢٧ 

 

قد قامت الهيئة بالتعاون مع ا��هات ذات العالقة بدراســـــــــــــة وتقييم ا��اطر للقطاعات املســـــــــــــ��دفة 
قييم إعداد دراســـــــــــــة ت إ��ضـــــــــــــافة إ) بالتعاون مع خ��اء التوأمة، األردنية دائرة ا��ماركو (وزارة ال�ـــــــــــــ�ة، 

 :الصادرة بخصوصها ومن أبرز التوصيات ،ا من الشر�اتنت عددً تضمّ ) جهات ٨مخاطر الفساد لـ (
واعتماد خطة دور�ة للرقابة  ،تفعيل عمل الرقابة الداخلية من خالل رفدها بالكفاءات املتخصــــــــــــصــــــــــــة -

 .الفروع �� ا��افظاتتضمن قيامها بجوالت ميدانية ع�� 
افز وعند منح امل�افآت  ،اءات��ام بال�شر�عات الناظمة �� عملية طرح العطـــــــــــــد وااللضرورة التقيّ  - وا��و

 العمل اإلضا��. و�دل
 ،النقص الفائض وســـّد  إدارةوحســـب  ،االل��ام �عملية التعي�ن حســـب تحديد االحتياجات الفعلية -

 جراءات لعملية التعي�ن وشراء العقود تضمن الوضوح والشفافية.إمع وضع 
تتطلب ذلك بما ف��ا أعضاء  التــــــــــــــي�عارض �� املصا�� للوظائف  حدوثوضع سياسة تضمن عدم  -

 .ال��ان
 .�افة تصو�ب الكتب الرقابية واالس�يضاحات الصادرة عن ديوان ا��اسبة -
 ا لل�شر�عات الناظمة.التغي��ية وفًق  لألوامر د �عدم تجاوز سقف ال�سب ا��ددة التقيّ  -

ــــــــــــــالهيئة بمتا�عة الكما وتقوم  التوصــيات تختلف هذه ا بأن العامة بالتوصــيات علمً  دارةاإل ��ام جهات ـ
   .جهةحسب طبيعة عمل �ل 

  ّخالل متا�عة وتحليل  ي االســــــــ�با�� والرصــــــــد امليدا�ي ألفعال الفســــــــاد منتطو�ر آليات الرصــــــــد والتحر
اقع تواصــــــــــــــــل أبــــار الواردة �شـــــــــــــ�� الطرق (مصــــــــــــــــادر، خداث واأل حــــالظواهر واأل  خبــــار، معلومــــات، مو

اقع إخبار�ة، ــــــــــــــــــــيحداث �) ��دف رصــــــــد األ إ�...اجتما��، مو  اتشــــــــ�� إ��� تنطوي ع�� خروقات تر� التـ
 رصٍد  ) تقر�رَ ٧٠، و�عداد (٢٠٢١خالل عام  حالةً ) ٣٣٣فساد، حيث قامت الهيئة برصد ما مجموعھ (

اقع  حــداث من املصــــــــــــــادر خالل متــا�عــة وتحليــل الظواهر واأل  من اقع التواصــــــــــــــل االجتمــا�� واملو ومو
��  رتباطال ا ضـــــــــــــّباطها من خالل رصـــــــــــــُد  لتجاوزات وخروقات تّم  رصـــــــــــــٍد  ) تقر�رَ ٥٣اإلخبار�ة، و�عداد (

 امليدان.
  من  مجال م�افحة الفســـــــــــــاد والوقاية منھالعامة ��  دارةاإل تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية لدى

ع�� ممــارســــــــــــــة  ا�ــوح�ّ  ،خالل عقــد العــديــد من اللقــاءات واالجتمــاعــات مع وحــدات الرقــابــة الــداخليــة
و�عز�ز دورها �� مجال الرصــــد والوقاية من �� ضــــمان االمتثال ا��كومي ملعاي�� ال��اهة الوطنية ا دوره

مناقشـــــــــــــة املالحظات الواردة ضـــــــــــــمن تقار�ر فر�ق االمتثال لدى الهيئة لغايات  إ�� الفســـــــــــــاد، إضـــــــــــــافةً 
) وحـدة رقـابـة داخليـة من الوزارات والهيئــات ٥٧عقـد عـدة  لقـاءات اســـــــــــــ��ـدفـت ( تصـــــــــــــو���ـا، حيـث تّم 

ـــــــــــــــيو  ،وا��امعات والبلديات واملســـ�شـــفيات ـــــــــــــــيعدد من التوصـــيات  إ��خلصـــت  التـ يجري تنقيحها  التـ
 .حديد اإلجراءات الالزمة لتنفيذهاوت

�عديل ال�شــــــــــر�ع الناظم لعمل وحدات الرقابة املســــــــــاهمة ��  إ��بالتعاون مع الشــــــــــر�اء  الهيئة �ســــــــــ��
 الداخلية بحيث يرا�� املعاي�� الدولية واملمارسات الفض�� املطبقة �� هذا ا��ال.
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  العامة �� مجال ال��اهة وم�افحة الفســــاد، فقد أنجزت الهيئة  دارةاإل ع�� صــــعيد بناء قدرات موظفي
 ال�شاطات التالية:

 العامة والبلديات. دارةاإل مع مؤسسات  ةتوعي ) لقاء١٧( تعقد -
العــامــة  دارةاإل العــامــة بــالتعــاون مع معهــد  دارةاإل نجــاز ا��قيبــة التــدر��يــة ملوظفي إاســـــــــــــتكمــال  -

 دارةاإل �عقدها املعهد ملوظفي  التــــــــــي��امج ــــــــــ، وتضم�ن التوعيةلتفعيل استخدامها �� اللقاءات ال
 حول ال��اهة وم�افحة الفساد. تدر��يةً  مستو�ا��م الوظيفية موادَّ مختلف بالعامة 

لدى  رتباطاال  ضـــّباطوظف ا��ديد من قبل للمســـتوى التنفيذي وامل توعية) محاضـــرة ١٣عقد ( -
 العامة. دارةاإل جهات 

) ١١العامة من خالل إعداد ( دارةاإل يصال رسائل الهيئة ل�افة موظفي إتوظيف التكنولوجيا ��  -
م�افحة و�انت حملة ، ام�افحة الفســـــــاد و�شـــــــرها إلك��وني� توعية �� مجال �عز�ز ال��اهة و  رســـــــالة

 مستو�ا��م الوظيفية.مختلف العامة ب دارةاإل الرشوة �� مقدم��ا حيث تم اس��داف موظفي 
  حالة و�� شــامل لدى  إيجادالتوعية بالتعاون مع املؤســســات ال��بو�ة (املدارس وا��امعات)، لغايات

ــــــــــــــهذه الشــر�حة الكب ي آلفة ع�� التصــّد  قادرٍ  ��دف تأهيل جيٍل  جميع املراحل الدراســيةة �� ��ة واملهمّ ـ
 الفساد من خالل تنفيذ ال�شاطات التالية:

 معسكرات متخصصة �� مجال ال��اهة وم�افحة الفساد بالتعاون مع وزارة الشباب.إ�شاء  -
تحالف "ي (مدرســة ال��اهة وأصــدقاء ال��اهة) بالتعاون والت�ســيق مع شــراف ع�� تنفيذ مبادر�َ اإل  -

نت لقاءات تضـــــمّ  التـــــــــــــــــــيو  ،)الصـــــيفية والشـــــتو�ة(� ال��اهة وذلك من خالل عقد مدرســـــ�َ  "رشـــــيد
 ا بمشاركة محاضر�ن من الهيئة.مع الطلبة األك�� تأث��ً  توعية

 ) لقاءات مع مدارس حكومية وخاصة.٣عقد ( -
 حول ال��اهة لطلبة املدارس بالتعاون مع وزارة ال��بية والتعليم. يةنتاج فيديو توعإ -
  حكومية وخاصة. ) جامعات٨عقد لقاءات مع ( -
والشــــابات وم��ا (مركز شــــابات القو�ســــمة، مركز ) لقاءات مع العديد من مراكز الشــــباب ٩عقد ( -

 ��).إ ... شباب العاصمة، مركز شابات مار�ا، مركز شباب ذيبان، مركز شباب الزرقاء،
 عقد ثالث محاضرات توعية �� معسكرات ا��س�ن للشباب. -
توظيف التكنولوجيــا �� املــدارس وا��ــامعــات ل�شـــــــــــــر رســــــــــــــائــل الهيئــة بــالتعــاون مع (وزارة ال��بيــة  -

اقع  والتعليم ووزارة التعليم العا�� والبحث العل��) من خالل منصــات التواصــل االجتما�� واملو
 اإلذاعات ا��امعية. إ��إضافة  ،لك��ونية ا��اصة ��ااإل

ردنية (منا�� �� املدارس األ  املعتمدةمراجعة املواد التعليمية املتعلقة بال��اهة وم�افحة الفساد  -
 ن.بالتعاون مع املعني�ّ ) ال��بية الوطنية

التعاون مع ا��امعات ومؤســـــــــــســـــــــــات التعليم العا�� �� إدماج مفاهيم ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــاد  -
ع�� االن��اء  ، حيث أن العمل جارٍ "تحالف رشـــيد"مع ضـــمن املســـاقات التعليمية لد��م بالتعاون 
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العتماده وتدر�سھ ��  عداد مساق �عنوان "ال��اهة واملساءلة والشفافية وم�افحة الفساد"إمن 
 ا��امعات.

اســـــــــــــتقبــال أر�عــة أبحــاث علميــة من ا��ــامعــات �� مجــال ال��اهــة ومـ�ـافحــة الفســــــــــــــاد اســـــــــــــتجــابــة  -
 أطلق��ا الهيئة. التـيللمبادرة 

 دمــاج مفــاهيم ال��اهــة إلغــايــات  ،ســـــــــــــالميــة واملســـــــــــــيحيــة)بــالتعــاون مع الهيئــات الــدي�يــة (اإل  ،التوعيــة
وم�افحة الفســـــــاد من خالل ا��طب والدروس الدي�ية واملواعظ بالتعاون مع علماء الدين اإلســـــــالمي 
ــــــرعيـة املتعلقـة بـاملمـارســـــــــــــات والســـــــــــــلوكيـات  اظ، و�عميم الفتـاوى الشـــــــ ورجـال الـدين املســـــــــــــي�� والوعـّ

"واجب ع�� �ل مســلم عدم صــدار فتوى من قبل مف�� اململكة إاملرتبطة بأفعال الفســاد و�شــرها مثل 
و�عزز مبادئ ا��وكمة الرشـــــيدة  ،ت�بذ الفســـــاد ،بقالب دي�� ،هدر املال العام"، و�عداد رســـــائل توعية

وتوظيفها ضمن حملة م�افحة الرشوة  ،عالم ا��تلفةل ال��امج الدي�ية ضمن رسائل اإل �ا من خالو��ّ 
 .٢٠٢١أطلق��ا الهيئة خالل عام  التـي

  �من مؤســــــــــســــــــــات ا��تمع املد�ي �افة ل مســــــــــتمر بالتعاون والت�ســــــــــيق مع شــــــــــر�ا��ا تقوم الهيئة و�شــــــــــ
والقطاع ا��اص لغايات تفعيل ا��وار وتبادل ا����ات مع القطاعات املســـــــــــ��دفة حول آثار الفســـــــــــاد 

و�عز�ز مسـاهمة مؤسـسـات ا��تمع املد�ي والقطاع ا��اص �� مجال ال��اهة  ،ع�� التنمية املسـتدامة
 تمت �� هذا ا��ال: التـيوم�افحة الفساد وحشد التأييد، ومن أبرز اإلنجازات 

 مؤسسات ا��تمع املد�ي).و اس��دف (القطاع الشبا�ي،  )وتدر�ب ةتوعي(تنفيذ برنامج مش��ك  -
مفاهيم ال��اهة وم�افحة الفســـــــــاد لدى القطاع ا��اص  إعداد الدراســـــــــات املشـــــــــ��كة حول �عز�ز  -

وم��ــا دراســــــــــــــات تقييم مخــاطر الفســــــــــــــاد ��موعــة من  ،وأثر ذلــك ع�� العالقــة مع القطــاع العــام
 والشر�ات اململوكة ل��كومة. املساهمة العامةالشر�ات 

 ســــــــــفراءَ الصــــــــــيفية والشــــــــــتو�ة  ٢٠٢١اعتماد مجموعة من الشــــــــــباب من خر��� مدرســــــــــة ال��اهة  -
 ."تحالف رشيد"بالتعاون مع لل��اهة 

ع�� إعداد دراســـــــــة �عنوان "ا��وكمة الرشـــــــــيدة �� القطاع الصـــــــــنا��: تقييمها وطرق  جارٍ  العمل -
 تحسي��ا" من خالل توظيف مذكرة التفاهم ب�ن الهيئة وغرفة صناعة األردن.

ا��تمع االســـــــــتفادة من الشـــــــــرا�ات ومذكرات التفاهم املوقعة مع القطاع ا��اص ومؤســـــــــســـــــــات  -
 املد�ي من خالل:

 ) للتعر�ف بالهيئة ودورها الوقا�ي واالس�با�� �� م�افحة الفساد.SMSبث رسائل قص��ة ( .أ
مع العــديــد من الفئــات والقطــاعــات ا��تلفــة مثــل املراكز الشـــــــــــــبــابيــة،  توعيــةعقــد لقــاءات  .ب

 املدارس.و ا��امعات، و 
للعديد من ا��هات ا��كومية بمواضـــــــــــــيع متعددة ونوعية �ســـــــــــــاهم ��  تدر��يةعقد دورات  .ج

 تطو�ر القدرات وم�افحة الفساد.
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تنطوي ع�� دعم الشراكة ب�ن  التـــــــيمثل مبادرة ا��كومات الشفافة  ،املشاركة �� املبادرات .د
 القطاع�ن العام وا��اص.

 .ع��ااإلبالغ الرشوة و نبذ جرائم حملة مثل  ،ية ��ار�ة جرائم الفسادتنظيم حمالت التوع .ه

;Un’]m’\;ÈqËh\2àˆ\;ÃÅ6\ 

 التحقيق والش�اوى وتطو�رها، من خالل أر�عة مشار�ع اس��اتيجية رئ�سة: إدارة�عز�ز كفاءة 

 ) تطو�ر منظومة تلقي الش�اوى والتظلمات ) "١٢مشروع رقم." 
 ) استكمال إنجاز الر�ط اإللك��و�ي مع ا��هات الشر�كة ) "١٣مشروع رقم." 
 ) الشراكة مع ا��هات املعنية بمجال م�افحة غسل األموال ) "١٤مشروع رقم." 
 ) ور تحقيق متخصصة وتجه��هاإ�شاء دُ  ) "١٥مشروع رقم." 

 نجازات ضمن هذا الهدف من أهمها:وقد حققت الهيئة عدة إ

  عمل الهيئة و�شــــــــ�ل مســــــــتمر ع�� تطو�ر منظومة تلقي الشــــــــ�اوى والتظلمات لل�ســــــــهيل ع�� املواطن�
 لك��ونية واالجتماعية من خالل:التقليدية واإل وسائل االتصال والتواصل باستخدامتقديم شكواه 

 .اقة حالي� تحديد نقاط الضعف والقوة �� اآللية املطبّ  -
 .تاحةاالستغالل األمثل لفرص التحس�ن امل -
 إ��توظيف التكنولوجيــا قــدر اإلمـ�ـان �� خــدمــة ســـــــــــــ�� امللف التحقيقي من ��ظــة ورود املعلومــة  -

 القرار ال��ا�ي من مجلسها. إ��الهيئة وصوًال 
 عّد ولو�ات مُ أل��نامج  الك��و�ي مع الشـــــــــــــر�اء وفًق لك��و�ي، قامت الهيئة بالر�ط اإل�� مجال الر�ط اإل 

 إدارة) جهــة ١٤) بــاســـــــــــــتكمــال مرحلــة الر�ط مع (٢٠٢١لهــذه الغــايــة، حيــث قــامــت الهيئــة خالل عــام (
) مؤســــســــة أخرى مع ٦٥ضــــمن مســــ��دفات ا��طة الرئ�ســــة للمشــــروع بالر�ط مع ( عامة، والعمل جارٍ 

 ).٢٠٢٥��اية عمر االس��اتيجية (
 ��تقوم الهيئــة بمتــا�عــة تنفيــذ موالهــات املعنيــة بمجــال مـ�ـافحــة غســــــــــــــل األ �� إطــار الشـــــــــــــراكــة مع ا ،

�� الهيئة إحدى ــــــــــــــــــعت�ُ  التــــــــــــــــــياأل�شــــطة الواردة ضــــمن االســــ��اتيجية الوطنية مل�افحة غســــل األموال (
، باإلضـــافة ا) �شـــاطً ١٨لشـــر�كة) والبالغ عددها (أو إحدى ا��هات ا ا��هات املســـؤولة عن التنفيذ و/

موال واملتعلقة بم�افحة غســـــــــــل األ  ،تقع ع�� عاتق الهيئة التــــــــــــــــــــــــيمتا�عة تنفيذ املتطلبات الدولية  إ��
 ومتا�عة حسن تنفيذها بالتعاون مع الشر�اء.
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 الشرا�ات االس��اتيجية ا��لية والدولية، من خالل أر�عة مشار�ع اس��اتيجية رئ�سة:  إدارة�عز�ز 

 ) ــــــــــــــــــ��ة  ) "١٦مشــــــروع رقم واملؤســــــســــــات البحثية واملانحة تطو�ر الشــــــرا�ات مع ا��هات الدولية النظـ
 ".وتفعيلها

 ) تفعيل شراكة الهيئة مع املؤسسات الرقابية املواز�ة ) "١٧مشروع رقم." 
 ) مدير�ة األمن العام".الشراكة مع  ) " تفعيل١٨مشروع رقم 
 ) تفعيل الشراكة مع املؤسسات اإلعالمية ) "١٩مشروع رقم." 

 نجازات ضمن هذا الهدف من أهمها:إوقد حققت الهيئة عدة 
  ��طار الشـــرا�ات مع ا��هات الدولية والنظ��ة واملؤســـســـات البحثية، تقوم الهيئة بتعز�ز التعاون مع إ

 لألولو�ــ اا��هــات الــدوليــة والنظ��ة وفقــً 
ُ
طر العــامــة النــاظمــة لهــذا ات ومجــاالت التعــاون املشـــــــــــــ��كــة واأل

تقوم الهيئة ب�شــــكيل مظلة للتعاون مع ا��هات الدولية والنظ��ة لدعم املشــــار�ع ذات التعاون، حيث 
  ،االهتمام املشــــــــــــ��ك

ُ
وتطو�ر القدرات املؤســــــــــــســــــــــــية للهيئة، حيث  ،طر لتبادل ا����ات واملعارفو�ناء أ

الت قامت الهيئة بالبدء ب�نفيذ مشـــروع التوأمة (لدعم هيئة ال��اهة وم�افحة الفســـاد األردنية �� مجا
لتوانيا والنمســــــا)، والبدء ب�نفيذ خطة برنامج جمهور�َ�� ال��اهة والوقاية من الفســــــاد بالشــــــراكة مع 

مع مجلس أورو�ــا حول  (SNAC4)املســــــــــــــاءلــة وال��اهــة، ومتــا�عــة تنفيــذ ا��طوة األو�� من خطــة عمــل 
(تحديد مخاطر الفســـــاد �� القطاع ا��اص/ القطاع املصـــــر��)، واالســـــتمرار بالتعاون مع املؤســـــســـــات 

 .املعنية باملظالم

تنوي الهيئـة توقيع مـذكرات تفـاهم مع عـدد من الـدول العر�يـة واألجن�يـة،  ، للبعـد الـدو��واســـــــــــــتكمـاًال 
 إ��، باإلضـــــــــــــافة (UNDP)املتحدة اإلنما�ي  األممع برنامج كما تقوم الهيئة بمتا�عة تنفيذ خطط العمل م

(التفاصـــيل التنفيذية ضـــمن الفصـــل ، )OECD(متا�عة التعاون مع منظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية 
 .الثا�ي من التقر�ر)

  نجاز إوفق القطاعات املســـــــــــــ��دفة ومتا�عة تفعيل شـــــــــــــراكة الهيئة مع املؤســـــــــــــســـــــــــــات الرقابية املواز�ة
مجاالت التعاون الواردة ضـــــــــــــمن مذكرات التفاهم امل��مة مع هذه ا��هات، فقد قامت الهيئة بإعداد 

ارتباط  ضــّباطبرنامج �عاون مشــ��ك مع وزارة التنمية االجتماعية، ودراســة التغذية الراجعة من قبل 
البنك و ديوان ا��اســـــــــــــبة، و مذكرات التفاهم امل��مة مع �ل من (املؤســـــــــــــســـــــــــــة العامة للغذاء والدواء، 

) ��ـــدف االســـــــــــــتغالل األمثـــل لـ�ــافـــة وتمو�ـــل اإلرهـــاب وحـــدة مـ�ــافحـــة غســـــــــــــــل األموالو املركزي األرد�ي 
الســـــ��اتيجية ا �� نجاح ارئ�ســـــً  افرة لدى املؤســـــســـــات الرقابية املواز�ة باعتبارها عنصـــــرً ااألدوات املتو 

 ).٢٠٢٥-٢٠٢٠لل��اهة وم�افحة الفساد ( ا��ّدثةالوطنية 

ــــــــــــــــــيتقوم الهيئة �شــــــ�ل دائم ب�بادل البيانات واملعلومات و  تقع ضــــــمن النطاق التخصــــــ�ــــــ�� للهيئة  التـ
والتعــاون �� التــدقيق املــا�� واإلداري من خالل �شـــــــــــــكيــل ��ــان  ،وشـــــــــــــرـ�ـا��ــا من ا��هــات الرقــابيــة املواز�ــة
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شــــــــــــ��ات فســــــــــــاد،  إ��تنطوي ع�� مخالفات قد تر��  التـــــــــــــــــــــــــيمشــــــــــــ��كة للتدقيق والتحقيق �� �عض امللفات 
 التعاون �� مجال تبادل ا����ات والتدر�ب. إ��باإلضافة 

  من العــام �� مجــاالت التحقيق واالســـــــــــــتخبــار وتبــادل املعلومـات ونقـل تفعيــل الشـــــــــــــراكـة مع مـدير�ـة األ
دوات معها لالســـــتفادة من األ  �� هذا ا��القامت الهيئة ب�نفيذ بنود مذكرات التفاهم  إذ��ات، ــــــــــــــــــا��

رفــــد الهيئــــة و لك��و�ي، الر�ط اإلو اء قــــدرات موظفي الهيئــــة، ومن أهمهــــا (بنــــ ،املــــدير�ــــة املتــــاحــــة لــــدى
 ).غ�نا��ماية ال��صية للشهود واملبلِّ و ، التعاون اإلعالميو بالكوادر ال�شر�ة، 

 عالم املتاحة ومنصــــــــات التواصــــــــل االجتما�� �� باســــــــ�ثمار وســــــــائل اإل ، و�شــــــــ�ل مســــــــتمر  ،تقوم الهيئة
، كما تقوم بالرصد اإلعالمي من خالل إعداد تقر�ر �افة أفراد ا��تمع إ��التوعية ونقل رسالة الهيئة 

ليمية، ومتا�عة الشـ�اوى و اإلقأا��لية  عالم ا��تلفة سـواءٌ �ـ�في يومي �غطي ما ي�شـر �� وسـائل اإل 
ــــــــــــــــالواردة عبخبارات واالســــتفســــارات واإل   لك��و�ي الرســــ�� ومنصــــات التواصــــل االجتما��ر موقعها اإلـ

خبار األ و تواصـــــــــــــل االجتما�� للهيئة لك��و�ي ومنصـــــــــــــات التحديث و�غذية املوقع اإل إ��، إضـــــــــــــافة �افة
لك��و�ي ومنصـــــــــــات التواصـــــــــــل والعمل �شـــــــــــ�ل مســـــــــــتمر ع�� ز�ادة متا��� املوقع اإل ،�افة والفعاليات

لك��و�ي الرســـــــ�� للهيئة طاب زوار جدد ومتصـــــــفح�ن للموقع اإلن��ت الهيئة �� اســـــــتق إذ ،االجتما��
) ٢٠٢١لك��و�ي �� عام (و��ســـابا��ا ع�� وســـائل التواصـــل االجتما��، حيث وصـــل عدد زوار املوقع اإل

، فيما وصـــــل عدد متا��� الصـــــفحة الرســـــمية للهيئة ع�� "ف�ســـــبوك" ��اية العام ا) زائرً ٧٥٩٥٨٢( إ��
، ا) متا�عً ١٥٥٤٠( إ���� عدد املتا�ع�ن  ا�ـــــــــــــ�ل هذا العام ازديادً  ن، ح�ا) متا�عً ١٠٢٥٤٠( إ��) ٢٠٢١(

) ليصبح إجما�� عدد املتا�ع�ن ٢١٥١ازدياد عدد متا��� حساب الهيئة ع�� "تو���" من ( إ��باإلضافة 
)٨٧٠٥(. 

��ميع  خبارّيٍ إ رصـــٍد  تقر�رَ ) ١٨٠) ما مجموعھ (٢٠٢١عالم واالتصـــال خالل عام (كما أعدت وحدة اإل 
اقع اإلما يُ   التـيلك��ونية اإلخبار�ة �شر من تقار�ر ��فية وأخبار ومقاالت يومية �� ال��ف األردنية واملو

 تحتوي �� مضامي��ا ع�� ش��ات فساد.

;UäŸ]£\;ÈqËh\2àˆ\;ÃÅ6\ 

 رئ�سة: ت املؤسسية وال�شر�ة، من خالل خمسة مشار�ع اس��اتيجية اتطو�ر القدر 

 ) لك��و�ي".) "التحول اإل٢٠مشروع رقم 
 ) بناء املسار�ن الوظيفي والتدر���".٢١مشروع رقم" ( 
 ) بناء نظام االستخبار الرق��".٢٢مشروع رقم " ( 
 ) االبت�ار والتدر�ب". مركز ) " �عز�ز دور ٢٣مشروع رقم 
 ) تطبيق برنامج التمّ�� املؤس��� �� مجال عمل الهيئة٢٤مشروع رقم " (." 
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 وقد حققت الهيئة عدة إنجازات ضمن هذا الهدف من أهمها:

 لك��ونيــة (األجهزة، تطو�ر الب�يــة التحتيــة اإل إ��لك��و�ي، �ســـــــــــــ�� الهيئــة جــاهــدة �� مجــال التحول اإل
ميع لك��ونيــة متـ�ـاملــة وم��ابطــة �غطي جإالتطبيقــات وقواعــد البيــانــات) و�نــاء منظومــة و األنظمــة، و 

لك��و�ي والت�امل مع الشــــــــــــر�اء، كما قامت الهيئة باســــــــــــتكمال املراحل الر�ط اإلأعمال الهيئة وتدعم 
 .�افة واس�ثمار الذ�اء االصطنا�� �� مجاالت عمل الهيئة ،ل الرق��ال��ائية لطرح عطاءات التحوّ 

لتلبية احتياجات الهيئة  جميعها عمال الفنيةاأل بكما تقوم الوحدة التنظيمية ا��تصــــــــــــة لدى الهيئة 
تطبيق الســـياســـات  إ�� ��دف �ســـهيل و�ســـر�ع أعمال الهيئة التحقيقية واإلدار�ة إضـــافةً  ،الرقمية و�دام��ا

جراءات القضايا واإل  "ةأتمت"جل أالقضايا ا��اص بالهيئة من  إدارةحيث تم العمل ع�� نظام  ،ا��كومية
 نظمة.املتا�عة املستمرة للمالحظات ع�� األ  إ�� باإلضافة �افة
 اقع ا��ـال للمســـــــــــــميـات  و�� إطـار بنـاء املســـــــــــــار�ن الوظيفي والتـدر���، تم دراســـــــــــــة وتحليـل ومراجعـة و

 ،والكفايات الوظيفية ل�ل مســـــــــــــ�� وظيفي، ومتطلبات إشـــــــــــــغالها ،ومســـــــــــــتو�ا��ا ،الوظيفية �� الهيئة
 وعليھ تم بناء مسارات تدر��ية مواز�ة لهذه املسارات الوظيفية �� الهيئة.

  ��لك��ونية من خالل توف�� دوا��ا اإلأتطو�ر  إ�� ،و�ش�ل جاد ،��، �س�� الهيئةـــــــــإطار االستخبار الرقو
اقعة باســـــــــــــتخدام وســـــــــــــائل التكنولوجيا  الدعم االســـــــــــــتخباري لغايات التحقيق الف�� �� ا��رائم الو

) (٦٥ ا��ديثة، ولتحقيق هذه الغاية قامت الهيئة بتحليل متطلبا��ا واحتياجا��ا �� هذا ا��ال من
افرة ن من قواعد البيانات بما يتضـمّ  ،عامة إدارةجهة  التعاون والت�سـيق مع وزارة ب وذلك لد��م املتو

توف�� البيــانــات الرقميــة  إ��بــاإلضــــــــــــــافــة  لك��و�ي البي��االقتصــــــــــــــاد الرق�� والر�ــادة لغــايــات الر�ط اإل
الالزمة ملســــــاعدة مدير�ات الهيئة �� تحقيقا��ا واملســــــاهمة �� تحديد مواطن الفســــــاد الرق�� ا��تمل 

 العامة لغايات الوقاية من الوقوع �� الفساد مستقبًال. دارةاإل �� مؤسسات 
ـــــــــكما قامت الوحدة ا��تصة لدى الهيئة بتقديم الدعم الرق التنظيمية من خالل إجراء �� للوحدات ـ

وحســـــــــــب  اتحليلي�  افني�  ا) تقر�رً ٣٠عداد (إحيث تم  ،و�عداد التقار�ر التحليلية ،املضـــــــــــبوطات امليدانية
واألجهزة  ،واملشــــــــــــــاركــة �عمليــات الضـــــــــــــبط امليــدا�ي لألجهزة واملعــدات اإللك��ونيــة، احتيــاجــات الهيئــة

ظ عل��ا بحيث يتم التخز�ن ا��تلفة والتحّف  وخوادم التخز�ن ووســــــائط ،وا��وادم الرئ�ســــــة ،الذكية
تخصــــــصــــــة ومتنوعة،  نة وا��ذوفة من خالل محطات اســــــ��جاعاســــــ��جاع املعلومات والبيانات ا��زّ 

وكذلك ا��افظة ع�� األدلة املضبوطة بطر�قة آمنة تضمن سالم��ا وسر�ة اإلجراء املتبع عل��ا داخل 
اقع ( ) قضــيةً ٤٩مل مع (مخت�� األدلة اإللك��ونية، حيث تم التعا وتم إعداد  ،ســلمة�م ) عينةً ١٢٤و�و

ســـــلمة واملتا�عة مع شـــــر�ات االتصـــــاالت بخصـــــوص االســـــتعالم عن �التقار�ر الفنية ��ميع العينات امل
 أرقام هواتف لقضايا منظورة لدى الهيئة.

   ــ�يع املبادرات  إ���� مجال االبت�ار والتدر�ب، �ســ�� املركز ا��تص باالبت�ار والتدر�ب لدى الهيئة��
دماج الشــــــــــباب �� الســــــــــياســــــــــات الوطنية �و  ،الر�ادية املبتكرة �� مجال م�افحة الفســــــــــاد والوقاية منھ



 

 
٣٤ 

 

ـــــــــــــــــــالقضـــــــاء ع�� الفســـــــاد ع إ��الرامية  ـــــــــــــــــــ�� �شــــــــ وكشـــــــف مواطن الفســـــــاد  ،تقديم مبادراتع�� جيعهم ـ
التدر�ب املتخصــص �� مجال ال��اهة وم�افحة  إ�� باإلضــافة ،باســتخدام وســائل التواصــل االجتما��

بــالتعــاون مع عــدد من  ٢٠٢١فقــد قــام املركز ب�نفيــذ ا��طــة التــدر��يــة ا��ــاصــــــــــــــة بــھ لعــام  ،الفســــــــــــــاد
 ،وشـــــــــــــركــة بالديوم ،)FBIمكتــب التحقيقــات الفيــدرا�� ( :وا��ــارجيــة من ضـــــــــــــم��ــا ا��هــات ا��كوميــة

 ا) موظًف ١٣٧حيث تم تدر�ب ( ،نفاذ القانون إلتنفيذ مشــــــــــار�ع  ،املتحدة اململكةاملتعاقدة مع ســــــــــفارة 
من العام، حيث شــــاركوا ب��امج مدير�ة األ  ضــــّباطمن عدد و  ،جهات حكومية من موظفي الهيئة وعدة

 ��ية نوعية متخصصة كما ي��: ر تد
 و�عديالتھ.١٩٩٤لسنة  )٦( تطبيقات قانون الضر�بة العامة ع�� املبيعات رقم -
 و�عديالتھ. ١٩٩٨لسنة  )٢٠(تطبيقات قانون ا��مارك العامة رقم  -
 .٢٠١٩لسنة  )٢٨(تطبيقات نظام املش��يات ا��كومية رقم  -
 الفساد.موال وتمو�ل اإلرهاب وعالقتھ بجرائم غسل األ  -
 رة.املشّف العمالت  -
 استخبارات املصادر املفتوحة. -
 األموال.جرائم غسل  -
 العابرة.امللكية النفعية  -
 ا��نا�ي.التحليل املا��  -
 الناقد.بدا�� التفك�� اإل  -

الوطنيـــة هيئـــة الواحـــدة م��ـــا ـ�ــانـــت مع  ،ع�� تقنيـــة االتصـــــــــــــــال املر�ي املركز عـــدة ورش عمـــل وقـــد عقـــد
 .والعالقات الدو��تو�س بالتعاون مع مدير�ة التعاون مل�افحة الفساد/ جمهور�ة 

االبت�ار خاصـــــــــــــة بمركز  "يقونة"أاملركز بإ�شـــــــــــــاء قاعدة بيانات ل��اضـــــــــــــنة االبت�ار�ة، وتطو�ر  كما قام
نظم عمل الهيئة تُ  التــــــــــــــــــــــــيإعداد األدلة واملعاي��  إ��لك��و�ي للهيئة، باإلضـــــــــــافة والتدر�ب ضـــــــــــمن املوقع اإل

 :املركز، ومن ذلكضمن اختصاص 

 .وا��اضر�نعداد معاي�� اختيار ا����اء واملدر��ن إ .١
 عداد دليل ا��اضر ل��نامج التوعية ا��اص باملوظف العام.إ .٢
 ليات ا��تمع.عداد دليل ا��اضر ل��امج توعية طلبة ا��امعات و�ُ إ .٣
عداد دليل ا��اضـــــــــــــر ل��نامج التوعية ا��اص بطلبة مرحلة التعليم األســـــــــــــا�ـــــــــــــ�� العليا من إ .٤

 الصف العاشر �� مدارس وزارة ال��بية والتعليم. ح��الصف السا�ع 

 حيــــث قــــام بــــإنجــــاز  ،برامج عمــــل إ��هــــذا و�قوم املركز و�شـــــــــــــ�ــــل مســـــــــــــتمر بتحو�ــــل األفـ�ـــار اإلبــــداعيــــة 
 .و�� للمحقق�ن)دليل إجراءات التحقيق األ و ��اطر، دليل او (دليل املس�ثمر، 



 

 
٣٥ 

 

  ّـــــــــــو�� إطار التمي بمعا��ة نقاط الضعف لد��ا واالستفادة من  ،و�ش�ل دائم ،ز املؤس���، تقوم الهيئةـ
 فرص التحس�ن املتاحة وتطبيق أفضل املمارسات �� مجال ال��اهة وم�افحة الفساد من خالل: 

 من شأ��ا االرتقاء باألداء املؤس���: التـي ةالتحدي�يّ عداد الدراسات إ .١
املعلومات التار�خية عن أداء الوحدات التنظيمية املعنية بالتحقيق  إ��مقارنات معيار�ة مســـــــــــــ�ندة 

 تّم  التــــــــــــــــيالعامة  دارةاإل عمل مقارنة لعدد الشـــ�اوى الواردة بحق جهات  والتحقق �� الهيئة، كما تّم 
 ،وتم تحليل هذه اإلحصــــــــــائيات ،)٢٠٢٠، ٢٠١٨(عامي ارتباط من الهيئة لد��ا ب�ن  ضــــــــــّباط�ســــــــــمية 

 مجلس الهيئة. اتدعم قرار ُ�سهم ��  التوصياتمجموعة من وتقديم  ،بالز�ادة أو النقصان سواءٌ 
مل، عن (ب�ئة الع �دراســـة الر�ـــ�� الوظيفي ملوظفي الهيئة ل�ســـليط الضـــوء ع�� مســـتوى الر�ـــ� -

ز�ادة هذا  إ��تؤدي  التــــــــــــــــــــــــــيســـــــــــــباب ��) وتحديد األ إ... ازا��م،نج�التحف�� والتقدير للموظف�ن و و 
 و�التا�� تحس�ن مستوى األداء الفردي واملؤس��� �ش�ل عام. ،املستوى 

 توى ا��دمات املقدمة لهم من خاللدراســـــــة مســـــــتوى ر�ـــــــ�� متلقي ا��دمة ��دف تحســـــــ�ن مســـــــ -
 ��).إ...طر�قة االستقبال،و ا��صوصية والسر�ة، و التوعية، و (السرعة �� تقديم ا��دمة، 

 عداد السياسات الضابطة للعمل:إ .٢
عدادها ��صر الضوابط الناظمة للسر�ة وا��صوصية إتم  التــــيصوصية سياسة السر�ة وا�� -

مدونات الســـلوك و الســـياســـات، و املســـتو�ات (ال�شـــر�عات،  ســـائر وأمن املعلومات �� الهيئة وع�� 
 .. إ��).. اإلجراءات،و التعاميم، و الوظيفي، 

واألفقية �� ســـــــياســـــــة التواصـــــــل الداخ�� وا��ار�� ��دف توضـــــــيح خطوط التواصـــــــل العامودية  -
القطاع و (القطاع العام،  ةالهيئة، وز�ادة الت�ســـــــــــــيق والتعاون مع الشـــــــــــــر�اء من القطاعات الثالث

 .والنظ��ةا��هات الدولية  إ��مؤسسات ا��تمع املد�ي) باإلضافة و ا��اص، 

 إعداد املصفوفات املنظمة للعمل: .٣

ف �� تحقيق األهـــدامســـــــــــــــاهم��ـــا مـــدى د أولو�ـــات املشـــــــــــــــار�ع االســـــــــــــ��اتيجيـــة و يـــمصـــــــــــــفوفـــة تحـــد -
ــــــــــــــــــــاملوارد وال��كي ّ� �ــــــــُ االســــــــ��اتيجية ��دف التعامل مع  ز ع�� إحداث األثر املرجو من تنفيذ هذه ـ

�شــ�ل تناز�� وذلك حســب مدى  ا��ّدثةاملشــار�ع، فقد تم ترت�ب مشــار�ع االســ��اتيجية الوطنية 
وأهدافها االســ��اتيجية بناًء ع�� �� تحقيق رؤ�ة الهيئة ورســال��ا ومســاهم��ا أهمية هذه املشــار�ع 

 مجموعة من املعاي��.

الصـــــــــــالحيات املالية واإلدار�ة والقانونية للمجلس وللرئ�س ولألم�ن  تحديد وتوضـــــــــــيحمصـــــــــــفوفة  -
 ا لل�شر�عات الناظمة.العام وذلك وفًق 

 ا��اطر املؤسسية ��دف حماية الهيئة من اآلثار السلبية للمخاطر من خالل:  إدارةعداد خطة إ .٤

 أق��� حّدٍ ممكن. إ�� ،إن وجدت ،تقليل النتائج السلبية للمخاطر .أ
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تحديد األولو�ات من خالل فهم شـــــامل ل�شـــــاطات و التخطيط، و تحســـــ�ن عملية صـــــنع القرار،  .ب
 ب�ئة العمل.

 املساهمة �� االستغالل األمثل للموارد وز�ادة فعالية العمليات ال�شغيلية. .ج

 عدم التأكد من تحقيق األهداف. النجاح، والتقليل من حالةُفَرص ز�ادة  .د

 عداد التقار�ر اإلحصائية املتخصصة لدعم القرار �� الهيئة و�ش�ل دوري.إ .٥
  



 

 
٣٧ 

 

  



 

 
٣٨ 

 

  



 

 
٣٩ 

 

 

 

 

UœËŒui’\;ÏÁÖÁÅŸ;

نفاذ القانون �� الهيئة تبًعا للدور الرئ�س إأقسامها من أهم مدير�ات �� مدير�ة التحقيق بمختلف ـــعت�ُ  
الذي ت��ض بھ من خالل تول��ا عملية اســـــــتقبال الشـــــــ�اوى واإلخبارات والتظلمات ب�افة الوســـــــائل املتاحة 

 إ���عد ورود املعلومات  ،حيث تتو�� املدير�ة ،مام املواطن�نأوفر��ا الهيئة  التـــــــــــي(التقليدية واإللك��ونية) 
لقــانون ال��اهــة ومـ�ـافحــة  امن حيــث االختصــــــــــــــاص النو�� من عــدمــھ وفقــً  اوفنيــ�  ادراســـــــــــــ��ــا قــانونيــ�  ،الهيئــة

  .و�عديالتھ ٢٠١٦) لسنة ١٣رقم ( الفساد

ــــــــــــــيوفيما يتعلق باملعلومات    ،وســماع اإلفادات ،يتم جمع البّ�نات ،تدخل ضــمن اختصــاص الهيئة التـ
 مشــــــــــــفوًعا بالتوصــــــــــــيات مجلس الهيئة إ�� ومن ثم رفع امللف مكتمًال  �افة، التحقيقجراءات إواســــــــــــتكمال 

ا تختص املدير�ة مد�� عام ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد، كم إ��حالتھ إأو  ،إما بحفظ امللف :تخاذ القرارال
موال الناجمة عن أفعال الفســـــــــــاد بالتعاون مع ا��هات ذات العالقة لت�بع املتحصـــــــــــالت وقا�ع غســـــــــــل األ ب

 فعال الفساد.أاملالية الناشئة عن 

 دارةاإل الذين �ع��ضون ع�� قرارات  العالقةالنظر �� التظلمات املقدمة من ذوي  ايضً أوتتو�� املدير�ة 
 ةً التظلمات قابلضــــوعات مو كون ت أال ع��  ،عن أي م��اأفعال االمتناع  العامة أو إجراءا��ا أو ممارســــا��ا أو 

اللطعن  ا أو قضائي�  .إدار��

داري وتحقيقي إمن خالل �ادر  ٢٠٢١ومة خالل عام ) معل٥٠٨٦وقد �عاملت املدير�ة مع ما مجموعھ (
ن املعلومات تخضـــع الختصـــاصـــات الهيئة النوعية ابتداًء، أيقوم بفحص االختصـــاص النو�� للتحقق من 

  و حفظها بقرار من مجلس الهيئة ��روجها عن االختصاص.أ���يلها كشكوى  إ��صار �عد ذلك ليُ 
 

 قسم ال���يل والفرز ب ا��اصةاإلحصائية البيانات 

 ٢٢٠٨  من قسم ال���يل والفرز للمجلس تم حفظها بتوصية  التـي املعلوماتعدد 

 ٧٤٣ إحال��ا ملدير�ة التحقيق  تتم التـيعدد امللفات 

 ١٠٩٩ إحال��ا للمدير�ات األخرى  تتم التـيعدد امللفات 

 ١٠٣٦ )*(قيد اإلجراء

 ٥٠٨٦ ا��موع 

                                                           
 عدد امللفات املنظورة لدى قسم ال���يل والفرز ولم يصدر ��ا قرار ح�� ��اية العام. جراء:قيد اإل  ) *(
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موال وذلك �عد أن تم األ كذلك �عاملت املدير�ة مع مجموعة من امللفات التحقيقية وملفات غســـــــــــــل 
 ا�ان ذلك تحقيًق  قســـام ا��تصـــة داخل املدير�ة ســـواءٌ من حيث االختصـــاص وتوز�عها ع�� األ افرزها نوعي� 

جراءات التحقيق يقوم مجلس الهيئة باتخاذ إو�عد اســــــــــتكمال  ،م�افحة غســــــــــل أموالو أ ،او خاصــــــــــ� أ اعام� 
 :أدناه املدرجة وكما هو مب�ن با��داول  القرار 

 

 )لعام وا��اصلتحقيق (اقس�� اصة ب�اا�البيانات اإلحصائية 

 ٦١٤ املدور السابق

 ٧٣٢ عدد امللفات الواردة 

 ١٣٤٦ ا��موع

 ١٥١ املد�� العام إ��حال��ا إ تتم التـيعدد امللفات التحقيقية 
 ٢٩ املدير�ات األخرى  إ�� ��اإحال تتم التـيعدد امللفات 

 ٤٣٨ عدد امللفات ا��فوظة
 ٧٢٨ قيد اإلجراء

 
 غسل األموال  م�افحة قسمب ا��اصة البيانات اإلحصائية

  ٣٧ مدور سابق
  ١١ الواردةعدد امللفات 

 ٤٨ ا��موع
  ٢ املد�� العام إ��عدد امللفات التحقيقية ا��الة 

  ٢٣ عدد امللفات ا��فوظة
  ٢٣ قيد اإلجراء

 

 ،كمــا وتقوم املــدير�ــة بــاســـــــــــــتقبــال التظلمــات الواردة ودراســـــــــــــ��ــا من النــاحيــة الشـــــــــــــ�ليــة واملوضـــــــــــــوعيــة
ألحـ�ـام القــانون مع األخــذ �ع�ن االعتبــار طرق الطعن واملــدد  اوالت�ســـــــــــــ�ــب برفض أو قبول التظلم اســـــــــــــ�نــادً 

 .٢٠٢١حصائية التظلمات لعام إ أدناه ب�ن ا��دول و�ُ  ،الزمنية والشروط املتعلقة بقبول التظلم شكًال 
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 قسم التظلمات ا��اصة بالبيانات اإلحصائية 

 ٣٥ مدور سابق
 ٢١٣ ٢٠٢١عدد التظلمات الواردة للقسم �� 

 ٢٤٨ ا��موع
 ٢٣٢ عدد التظلمات املفصولة بقرار من ا��لس 

 ١٦ قيد اإلجراء

k]Ë÷⁄¬’\;ÎÅtÂU;

ــــــــــــــــوحدة العمليات �� الهيئة مجموعة من ا��قق�ن من ذوي ا�� تضــــم صــــف  ضــــّباطو  ضــــّباط��ة ومن ـ
أفراد من  ســــــــتخبار�ة ت امليدانية والقيام باألعمال اال األمن العام يتولون مهام التحقيق واإلجراءا مدير�ةو

، بــاإلضــــــــــــــافــة إ�� نوعي��ــا واإلجراءات املتعلقــة ��ــاواملرتبطــة ب ،امليــدا�يوالتحقيق �� القضــــــــــــــايــا ذات الطــا�ع 
�� مشـــــــــــاركة املؤســـــــــــســـــــــــات والدوائر إضـــــــــــافة إمســـــــــــاندة مدير�ات إنفاذ القانون �� الهيئة للقيام بأعمالها، 

 ،املقاي�سواملؤســــــــســــــــة العامة للمواصــــــــفات و  ،املؤســــــــســــــــة العامة للغذاء والدواءمثل  الرقابية �� اململكة 
�ســــــية املتعلقة بوقا�ع �� إجراء الكشــــــوفات ا�، ودائرة ضــــــر�بة الدخل واملبيعات ،ردنيةودائرة ا��مارك األ 

دعاء العام من وكذلك القيام بالواجبات املطلو�ة من قبل دائرة اال  ،ختصـــــــــــــاص النو�� للهيئةل �� اال تدُخ 
عهم ملراكز التوقيف أو التعميم عل��م عن طر�ق ا��هــــات األمنيــــة حيــــث اســـــــــــــتــــدعــــاء األ�ـــــــــــــ�ــــاص أو تود�

 ا��تصة.

) ٤٠١من قبل الوحدة ( ٢٠٢١تم التعامل معها خالل عام  التــــــــــــــــــــــــــيوقد بلغ إجما�� امللفات التحقيقية 
 ا) ملف� ١٥حالة (�افحة الفســـــــــــــاد و�إ�� مد�� عام ال��اهة وم ا) ملف� ٤٤و�حالة ( ا) ملف� ١٩٠ملف، تم حفظ (

خرى �� الهيئة إلجراء املقت��� القانو�ي.
ُ
 إ�� مدير�ات أ

 

 وحدة العمليات ا��اصة بالبيانات اإلحصائية 

مدور 
 سابق

خالل عام الوارد 
٢٠٢١  

 ا��موع

  ٢٠٢١املفصول خالل عام 
)٢٤٩( 

 
قيد 

 االجراء
 حفظ إحالة

ُمحال ا�� مدير�ات �� 
 الهيئة 

١٥٢ ١٥ ١٩٠ ٤٤ ٤٠١ ٢٩٠ ١١١ 
 

  



 

 
٤٢ 

 

b›z;;UCÏ·\áfi’\;Ï’]tD;ÏÁ]ÕÊ’\Â;Ï·\áfi’\;ÏÁÖÁÅŸ;ÓÅ’;ÿ]miŸˆ\;k\Ü]q;

 رقمقانون ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد هداف هيئة ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد ا��ددة �� أمن  اانطالقً 
وترســيخها وضــمان  ال��اهة الوطنية وضــع معاي�� باعتبارها ا��هة ا��تصــة بو�عديالتھ،  ٢٠١٦) لســنة ١٣(

معيار و معيار الشـــفافية، و معيار املســـاءلة وا��اســـبة، و املتمثلة بمعيار ســـيادة القانون، و  االل��ام بتطبيقها
مســـــؤولة عن التأكد من قيام  ايضـــــً أالرشـــــيدة، ولكو��ا  ا��اكمّيةالعدالة واملســـــاواة وت�افؤ الفرص ومعيار 

 �اص ومؤسسات ا��تمع املد�ي.املؤسسات الرقابية بدورها �� حوكمة القطاع ا�

ومن خالل اســـــــــــــتحــداث مــدير�ــة ال��اهــة - ٢٠١٦ بــاشـــــــــــــرت هيئــة ال��اهــة ومـ�ـافحــة الفســــــــــــــاد منــذ عــام
اختصـــــــاصـــــــها ب��ســـــــيخ معاي�� ال��اهة الوطنية لدى اإلدارة العامة وضـــــــمان االمتثال لها، واتخاذ  -والوقاية

التـــداب�� الوقـــائيـــة وتنفيـــذ حمالت التوعيـــة وتقييم ا��ـــاطر والرصـــــــــــــــد املســـــــــــــتمر للعمليـــات وفق من��يـــات 
مؤســـــســـــات إضـــــافة إ�� الت�ســـــيق والتعاون مع  ،محددة للمســـــاهمة �� ��يئة ب�ئة وطنية مناهضـــــة للفســـــاد

الرقابة ع�� القطاع ا��اص ومؤســـــــــــــســـــــــــــات ا��تمع املد�ي للتأكد من تفعيل مبادئ ا��وكمة الرشـــــــــــــيدة 
 وسالمة تطبيقها.

ملعــاي�� �عمــل ع�� تنوع  او�عمــل الهيئــة �� �ــل عــام ع�� اســـــــــــــ��ــداف مجموعــة من اإلدارات العــامــة وفقــً 
�افة مجاالت عمل اإلدارات العامة، القطاعات املســــــــــــ��دفة، وضــــــــــــمان تفعيل منظومة ال��اهة الوطنية �� 

�س�� الهيئة من خاللھ إ�� �سليط الضوء ع�� نقاط  التـــــي املهمةو�عت�� تقر�ر حالة ال��اهة أحد ا��رجات 
ـــــــــــــــــيمة الضـــــعف املشـــــ��كة لدى اإلدارات العا ـــــــــــــــــيو يتم اســـــ��دافها �� �ل عام،  التـ توجب اتخاذ إجراءات  التـ
 .ئھوتجو�د أداالقطاع العام ملعا��ة التوصيات بما �سهم بتطو�ر 

�شرف وتنظم أعمال القطاع ا��اص ومؤسسات  التـيكما أن الهيئة و�التعاون مع ا��هات ا��كومية 
�قرار معاي�� ا��وكمة الرشيدة ومتا�عة تطبيقها. ا��تمع املد�ي �عمل ع�� حّث   هذه ا��هات ع�� وضع و

حيث بدأت الهيئة �� إعداد هذا  ،الثالث ع�� التوا��هو التقر�ر  ٢٠٢١و�عت�� تقر�ر حالة ال��اهة للعام 
 وتضمينھ �� تقر�رها السنوي. ٢٠٢٠ومن ثم العام  ٢٠١٩التقر�ر �� عام 

تمثلت  التـــــــــــــــــــيو  ،ســــــادت اململكة كجزء من العالم وما زالت مســــــتمرة التـــــــــــــــــــيوضــــــاع وع�� الرغم من األ 
اســـــــــــــتمرت �� ظـــل هـــذا التحـــدي إال أن الهيئـــة  ،بجـــائحـــة كورونـــا ومـــا أثرتـــھ ع�� القطـــاع�ن العـــام وا��ـــاص

إ�� ما دون النصف  ٢٠٢١ى منتصف عام ــــو�الرغم من تقلص عدد ال�ادر خالل هذه ا��ائحة وحت -العاملي
بالعمل ع�� قدٍم وساق لتحقيق أهدافها وتنفيذ  -وذلك ال��امًا بأوامر الدفاع وحفاظًا ع�� ال��ة العامة 

 حيث قامت بما ي��: ،املتاحةرؤ���ا ورسال��ا ب�ل مواردها 
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�̂ Â^U‹]¬’\;ÿ]miŸˆ\;U;

 قياس مدى االمتثال ملعاي�� ال��اهة الوطنية: .١

 ):٢٠٢١-٢٠١٧قراءة عامة ( )أ

ع�� اس��داف  ،٢٠١٧و�عد إقرار معاي�� ال��اهة الوطنية �� عام  ،عملت هيئة ال��اهة وم�افحة الفساد
وطنية والدور االســـــــــــــ�با�� الذي اإلدارات العامة بز�ارات ميدانية ابتدأ��ا لغايات التوعية بمعاي�� ال��اهة ال

انطلقت �� ز�ارات فنية ومتخصصة ��دف إ��  ٢٠١٨) إدارة، ومن ثم �� عام ٤٨بلغت ( التـيسناده لها و تم إ
امة و�صــــدار التوصــــيات الالزمة ل��ســــيخ��ا وتجذير��ا لد��ا تقييم معاي�� ال��اهة الوطنية لدى اإلدارات الع

 ٢٠١٩و�� عام  ،توصـــــــــية )٣٥٨(وأصـــــــــدرت  ،إدارة عامة )٣٦(ما مجموعھ  ٢٠١٨زارت الهيئة �� عام  ،حيث
و�� ظل جائحة كورونا تم اســــ��داف  ٢٠٢٠أما عام  ،توصــــية )٦٠٢(إدارة عامة وأصــــدرت  )٤٦(اســــ��دفت 

تم  ٢٠٢١�� عـــــام و، توصـــــــــــــيـــــة )١٢٤( ر خمس إدارات عـــــامـــــة بلقـــــاءات ع�� التواصـــــــــــــــــل عن �عـــــد و�صـــــــــــــــــدا
) توصـــية ســـنأ�ي ع�� تحليلها �� الفقرة (ب)، وعليھ فإن الهيئة ١٨٢إدارات عامة و�صـــدار ( )١٠(اســـ��داف

) إدارة عامة م��ا، والرســــم ٩٧( ) توصــــية لـــــــــــــــــ١٢٦٦ة، أصــــدرت () إدارة عام١٤٥وح�� تار�خھ قامت بز�ارة (
 ل وترسيخ معاي�� ال��اهة الوطنية:البيا�ي أدناه يو�� عمل الهيئة الوقا�ي فيما يخص ز�ارات االمتثا

 

 
 

 -٢٠١٨و�اســــتعراض ا��دول التا�� والذي يمثل توز�ع التوصــــيات الصــــادرة عن الهيئة خالل األعوام (
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 ٢ ٢٥ ٤٤ ١٩ ٢٦ ٢٠ ١٣٦ ٨ ا��امعات
 ٠ ٦٢ ٣٤ ٣٦ ٤٠ ٢٧ ١٩٩ ٨ البلديات

 ٩ ١٣ ١٤ ٩ ٧ ١١ ٦٣ ٤ املس�شفيات
 ٢٣ ٣٢٦ ٢٧٣ ١٦٨ ٢٧١ ٢٠٥ ١٢٦٦ ٩٧ ا��موع

أما ، معيار (الشــــــــــفافية) تمتثل لھ اإلدارات العامة هو الذي نجد أن أع�� املعاي�� ع�� املســــــــــتوى العام  
 ع�� نطاق توز�ع املعاي�� ع�� القطاعات نجد أّن الرشـــــــــــــيدة)، و  ا��اكمّيةھ هو معيار ( لأد�ى املعاي�� امتثاًال 

 ءلة وا��اســــــــــــبة) فهو األد�ى تطبيًقاأما معيار (املســــــــــــا ًيا،عالل لھ الوزارات امتثاًال معيار (الشــــــــــــفافية) تمتث
أما معيار  ،الرشـــــــــــــيدة) ا��اكمّية�عا�ي خرقًا ملعيار (ف�� يئات املســـــــــــــتقلة ، أما  املؤســـــــــــــســـــــــــــات والهوامتثاًال 

�� تطبيق معيار (العدالة  ��امعات فإ��ا تواجھ خلًال لد��ا، وع�� مســــتوى ا ا(الشــــفافية) فهو األع�� تطبيًق 
معيار  ، كما نجد �� البلديات أناأما معيار (الشـــــــــــــفافية) فيعد األع�� تطبيًق  ،واملســـــــــــــاواة وت�افؤ الفرص)

 اخ��ً الرشيدة) فهو األد�ى بالتطبيق، وأ ا��اكمّية(سيادة القانون) يحظى بالتطبيق األع�� لد��ا أما معيار (
نرى أن املســــــــــ�شــــــــــفيات تواجھ مشــــــــــ�لة �� معيار (العدالة واملســــــــــاواة وت�افؤ الفرص) أما معيار  اول�س آخرً 

م ع�� اإلدارات العامة االســــــــــتجابة ر الذي يحتّ األم ة) فينال ا��ظ األوفر �� التطبيق(املســــــــــاءلة وا��اســــــــــب
وتضم�ن ، إضافًة إ�� أنھ بات من مهامها أن �س�� ملعا��ة ا��لل لد��ا �� تطبيق املعاي��  ،لتوصيات الهيئة

 ،ومراعا��ا �� �افة إجراءا��ا وقرارا��ايذية ما يضـــــــــــــمن تطبيق هذه املعاي�� اســـــــــــــ��اتيجيا��ا وخططها التنف
  واالستفادة م��ا لنمذجة عملها و�غالق مداخل الفساد.

 :٢٠٢١قراءة عام  )ب

) إدارات عامة من خالل مصــــــــفوفة فحص االمتثال الذا�ي ١٠عدد ( ٢٠٢١اســــــــ��دفت الهيئة �� العام 
ع�� اإلدارة العامة املس��دفة تقديم معززا��ا بخصوص  ابنًد  )١٢٠(تتضمن  التــــــــيملعاي�� ال��اهة الوطنية و 

، غ�� ممتثلة إذا اعت��ت اإلدارة ممتثلة أو تطبيقها لهذه البنود حيث يتم تقييم هذه الوثائق وتحديد فيما 
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ع��  ٢٠٢١وحيـــــث تم تحليـــــل ردود اإلدارات �� عـــــام  ،ممتثلـــــة �شـــــــــــــ�ـــــل جز�ي ملعـــــاي�� ال��اهـــــة الوطنيـــــة أو 
و�صــــــــدار التوصــــــــيات الالزمة بخصــــــــوص البنود  ،مدى امتثالها ملعاي�� ال��اهة الوطنية وتقييم ،املصــــــــفوفة

اعل��ا، وتجدر اإلشارة إ�� أن عدد التوصيات ي�ناسب عكس ضعيفة التطبيق لد��ا بناءً  مع مدى االمتثال  ي�
عدد التوصيات الصادرة عن الهيئة  ملعاي�� ال��اهة الوطنية بحيث �لما زاد االمتثال العام للمعاي�� �لما قّل 

  ��ذا ا��صوص.

وزارة الشـــــــــــــؤون و وزارة الثقــــافــــة، و :  (وزارة الطــــاقــــة وال��وة املعــــدنيــــة، وهــــذه اإلدارات تمثلــــت بــــاآل�ي
هيئة تنظيم الط��ان و هيئة اعتماد مؤســــــــســــــــات التعليم العا�� وضــــــــمان جود��ا، و الســــــــياســــــــية وال��ملانية، 

املؤسـسـة العامة لإلسـ�ان والتطو�ر ا��ضـري، و ي والغدد الصـماء والوراثة، املركز الوط�� للسـكر و املد�ي، 
)  توصـــــــية لها ��دف ١٨٢وقد تم إصـــــــدار (البنك املركزي األرد�ي)، و  ،جامعة مؤتةو ا��لس الط�� األرد�ي، و 

ثلة واملتم ،ةإ�� التحســـــــــــ�ن والتطو�ر ع�� ب�ئة العمل ورفع �ســـــــــــبة االل��ام بمعاي�� ال��اهة الوطنية ا��مســـــــــــ
ــــــــــــــــــبِ   ا��اكمّيةو  ،العدالة واملســــــاواة وت�افؤ الفرصو الشــــــفافية، و املســــــاءلة وا��اســــــبة، و  ،(ســــــيادة القانون ـ

 الرشيدة).

نجد أن البنك املركزي قد حقق أع�� �ســـــــــــــبة امتثال  ٢٠٢١و�قراءة نتائج فحص االمتثال العام لعام 
ثم  هيئة اعتماد مؤســـــــــــــســـــــــــــات التعليم العا��  ،ليھ وزارة الطاقة وال��وة املعدنيةت ،ملعاي�� ال��اهة الوطنية

واملؤســـــســـــة العامة  ،ووزارة الشـــــؤون الســـــياســـــية وال��ملانية ،وهيئة تنظيم الط��ان املد�ي ،وضـــــمان جود��ا
�عد من ا��هات ذات االل��ام ا��يد ملعاي�� ال��اهة الوطنية، أما  التــــــــــــــــــــــــــيو  ،لإلســـــــــــــ�ان والتطو�ر ا��ضـــــــــــــري 

ملعاي�� ال��اهة الوطنية، ونؤكد ع�� أن هذه النتائج أتت قراءا��ا  األد�ى امتثاًال �� األرد�ي فيعت�� ا��لس الط
ف�لما انخفض عدد التوصــــــــيات �لما �ان امتثال  ،من خالل عدد التوصــــــــيات الصــــــــادرة ل��هة املســــــــ��دفة

 تلك ا��هة أع�� بمعاي�� ال��اهة الوطنية.

دارات العشر املس��دفة قد نجد أن اإل  ،٢٠٢١) الصادرة �� عام ١٨٢( ـــومن خالل تحليل التوصيات ال 
من هذه التوصــــــــيات ع�� مدار التقار�ر  كما لوحظ تكرار عدٍد كت �عدد من التوصــــــــيات �� �ل معيار، اشــــــــ�� 
مما يؤكد ع�� ضـــــــــــــرورة اتخاذ اجراءات مباشـــــــــــــرة بخصـــــــــــــوص هذه التوصـــــــــــــيات ع��  ،��الة ال��اهة ةالثالث

 ، و��:افة�  قطاعا��ابمستوى اإلدارة العامة األردنية 

  أوًال: معيار سيادة القانون:
ما زالت اإلدارات العامة ت��ا�� �� عملية إصـــــــــــــدار األنظمة والتعليمات التا�عة لقواني��ا الرئ�ســـــــــــــة،  .١

 إضـــــــــــــافًة إ�� أن العديد من �شـــــــــــــر�عا��ا بحاجة إ�� مراجعة وتطو�ر ملواكبة التطور املســـــــــــــتمر وســـــــــــــّد 
 للفساد �� ظل الفراغ ال�شر���. �� هذا األمر ي��ك مجاًال فالتباطؤ الثغرات ال�شر�عية، 

) منھ �شــــــــــ�ٍل ٤واملادة ( ،ضــــــــــرورة العمل ع�� تفعيل تطبيق نظام املشــــــــــ��يات ا��كومية �شــــــــــ�ٍل عام .٢
لك��و�ي لإلدارة العامة ملا لھ من أثر ع�� خاص واملعنية ب�شـــر ا��طة الســـنو�ة للشـــراء ع�� املوقع اإل

يث أنھ ســـــــــــــيصـــــــــــــبح ع�� �ل إدارة وضـــــــــــــع من��يات وا�ـــــــــــــ�ة إلدارة ا��زون ح ،منع هدر املال العام
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إضــــــــافة إ�� أن �شــــــــر  ،لتتمكن من تحديد حاجا��ا الســــــــنو�ة من الشــــــــراء�افة ومتا�عة أوجھ اإلنفاق 
 ل الرقابة ��ذا ا��صوص و�ضبط أوجھ اإلنفاق.هذه ا��طط يفعّ 

 املطلوب �شــــــــكيلها بموجب ال�شــــــــر�عاتما زالت �عض اإلدارات العامة غ�� مل��مة ب�شــــــــكيل ال��ان  .٣
 ،اري ��ها بالرغم من إلزامية �شــــــكيلها لضــــــمان �ــــــ�ة القرار اإلدك��ان التظلمات و�دل االقتناء وغ

 بھ. مرتبط ما�� الذي بدوره ي��تب عليھ قرار 

 ثانيًا: معيار املساءلة وا��اسبة:  
اإلجراءات الالزمة لضــــــــــــمان املصــــــــــــا�� واتخاذ عارض العمل ع�� وضــــــــــــع من��يات لإلفصــــــــــــاح ومنع � .١

(وز�ر،  اإلفصــــــــــاح، حيث لوحظ ر�ط هذه املن��ية �� اإلدارة العامة فقط باإلدارة العليا ف��ا ســــــــــواءً 
 �عارضمفهوم  ) بالرغم من أنإ�� ... ،مدير عام، رئ�س هيئة، رئ�س ومجلس مفوضـــــــــــــ�ن، أم�ن عام

رأس الهرم إ�� املوظف العادي من �افة �شــــــــــمل موظفي اإلدارة العامة و  ،رـــــــــــــــــــــــاملصــــــــــا�� أوســــــــــع بكثي
  بصرف النظر عن درجتھ وفئتھ.

والعمل ع�� ��ـــــــــــ�يع املوظف�ن أو املراجع�ن ع��  ،ضـــــــــــرورة وضـــــــــــع آليات لإلبالغ عن أفعال الفســـــــــــاد .٢
ض لها و�نجم ع��ا فعل فســـــاد من خالل �شـــــر و�عميم و��ـــــ�يع التبليغ عن أي ضـــــغوطات يتم التعرّ 

اإلدارة نفســــها لهذه الغاية تضــــمن التعامل �ســــر�ة مع البالغات وتوف�� أرقام داخل  ،ســــياســــة اإلبالغ
للهيئة العمل ع�� �شــــر أرقام  ااســــ��اتيجي�  اكو��ا شــــر��ً  احماية للمبلغ�ن، كما أن ع�� اإلدارات أيضــــً 

 عنية �ش�اوى الفساد.امل�هة باعتبارها ا� الهيئة �� حال رغبة مقدم البالغ ال��وء للهيئة
اتخاذ إجراءات فعالة ومباشـــــــــــــرة لتفعيل وحدات الرقابة الداخلية وتمكي��ا ألداء ما زلنا بحاجة إ��  .٣

افق لل�شـــــــــر�عات ومن هذه اإلجراءات:  ،الدور املنوط ��ا كصـــــــــمام أمان لإلدارة �شـــــــــ�ل �ـــــــــ�يح ومو
دار�ـــة والفنيـــة، جراءات املـــاليـــة واإل خليـــة من التـــدقيق والرقـــابـــة ع�� اإل تمك�ن موظفي الرقـــابـــة الـــدا

اقب�ن �� ال��ان الدائمة واملؤقتة واملشــــ�لة وفًق  وجوب اأيضــــً  ا لل�شــــر�عات. كما ع�� حضــــورهم كمر
عمال �ســـــــــــــهل عل��م أ التــــــــــــــــــــــــــينظمة ا��وســـــــــــــبة دارات العامة ر�ط موظفي الرقابة الداخلية باأل اإل 

اقبة دوام املوظف�ن ونظام األ التدقيق والرقابة مثل (نظا رشـــــــــــــفة ...). وتزو�دهم بكوادر مؤهلة م مر
اقعومــدر   ،�ــة لهــذه الغــايــة، وتفعيــل ارتبــاط مــدير وحــدة الرقــابــة الــداخليــة برأس الهرم ع�� أرض الو

وجوب اتخاذ إجراءات وا��ة بخصوص تقار�ر وحدة الرقابة الداخلية ح�� تحقق  ذاتھ الوقت�� و
 أهداف وجودها.

ا��كومية وال��ان الصادرة ما زالت اإلدارة العامة تر�ط إشهار الذمة املالية فقط بنظام املش��يات  .٤
 ) من قانون الكسب غ�� املشروع حددت املعني�ن باإلشهار.٣بموجبھ بالرغم من أن املادة (

 توعيةوعقد ورشـــات تدر��ية و  ،العمل ع�� تفعيل مدونات الســـلوك من خالل �عميمها �شـــ�ل دوري .٥
افز  ،بخصـــــــــــــوصـــــــــــــها  ،اإلدارات العامة والعقو�ات، كما أن �عض إضـــــــــــــافة إ�� ر�طها بامل�افآت وا��و

ي بحاجة إ�� مدونات ســـــلوك خاصـــــة ��ا ترا�� طبيع��ا وحســـــاســـــية ــــــــــــــــــفه ،��صـــــوصـــــية عملها ارً ونظ
 عملها. 



 

 
٤٧ 

 

ضــــرورة إشــــراك املوظف�ن ب�ل مســــميا��م الوظيفية عند وضــــع أو إعادة النظر باألوصــــاف الوظيفية  .٦
و�شراكھ ��  ،إدارة عامةنة األساسية ألي فاملوظف هو اللبِ  ،وأخذ التغذية الراجعة ��ذا ا��صوص

ز ه لهـــا، كمـــا أن إطالع املوظف�ن ع�� أوصـــــــــــــــافهم الوظيفيـــة �عزّ تمـــاءوالءه وانمـــا يتعلق بـــھ �عّزز �ـــل 
 . ؤن اإلدارة من تقدير املوظف الكفمّك كما يُ  ،مساءل��م عن أي ��اون أو إهمال

األمر الذي  ،�� عملية إغالق اسـ�يضـاحات ديوان ا��اسـبة ا بطيًئاما زالت اإلدارة العامة �شـهد سـ��ً  .٧
وأن التعامل ، ا�شكيل ��ان مش��كة خصوًص مثل م عل��ا وضع أف�ار جديدة ملعا��ة هذا األمر يحتّ 

بالرغم  ،التقليدي املرتبط با��اطبات الرســــــــمية �عمل ع�� إطالة أمد إغالق هذه االســــــــ�يضــــــــاحات
من خالل اجتماع أو فر�ق �شـــ�ل لهذه  اة و�مدد زمنية قصـــ��ة جًد م��ا قد �عا�� �ســـرع امن أن �عضـــً 

 الغاية.

 ثالثًا: معيار الشفافية:
إال أننا ما زلنا �شـــــــهد  ،٢٠٠٧بالرغم من صـــــــدور قانون ضـــــــمان حق ا��صـــــــول ع�� املعلومات �� عام  .١

�� تفعيل هذا القانون وال��ام اإلدارات العامة بتطبيق بنوده من حيث تصـــــــــــ�يف املعلومات  اضـــــــــــعًف 
املتعلقة  ة�� ظل صدور ال��وتوكوالت الثالث اخصوصً  ،وفهرس��ا بالت�سيق مع دائرة املكتبة الوطنية

افق عل��ا من قبل مجلس  بمأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق ا��صول ع�� املعلومات واملو
، و�لزام الوزرات واملؤســـــــــــــســـــــــــــــــات والـــــدوائر ٢٠/١٢/٢٠٢٠) تـــــار�خ ٦٥٨الوزراء بموجـــــب قراره رقم (

 بما ورد ��ذه ال��وتوكوالت بموجب ذات القرار.�افة ا��كومية 
اقع اإل .٢ لك��ونية ومتا�ع��ا �شـــــــــ�ل مســـــــــتمر ف�� النافذة الرئ�ســـــــــة لعمل ضـــــــــرورة تحديث وتطو�ر املو

 ي��أ لها أي ��ص (مواطن/مس�ثمر) ل��صول ع�� املعلومات. ـيالتاإلدارة العامة و�� البوابة 
الداخلية  "ةاألتمت"ونحن نتحدث عن  ،ب�ثاقل �ســـــــــــــ��  "األتمتة"ما زالت خطوات اإلدارة العامة نحو  .٣

ـــــــــــــيا��ارجية ا��اصة بمتلقي ا��دمة وا��دمات الرئ�سة  "األتمتة"ا��اصة باملوظف و تقدمها  التـ
اإلدارة العامة، بالرغم من أن التطور التكنولو�� الســر�ع يدعو إ�� اإلســراع �� هذه اإلجراءات ملا لها 

تخفف  "األتمتة"كما أن  ،وا��صول ع�� ا��دمةوسرع��ا، ر ع�� سهولة إ��اء اإلجراءات ـمن أثر كبي
من أبواب الفســــاد،  اكب��ً  او�التا�� فإننا �غلق بابً  ،من االحت�اك املباشــــر ب�ن املوظف وطالب ا��دمة

إضـافًة إ�� أن اإلجراءات التقليدية �عمل ع�� �سـرب االسـ�ثمارات إ�� دول أخرى بالرغم من حاجتنا 
 لها إل�عاش االقتصاد.

�الرغم من أن وجود خطة إعالمية محكمة ي��ض و  ،ات العامةعن ســـــــاحة اإلدار  اإلعالم غائبً امازال  .٤
 و�لقي الضــــوء ع�� ما تقوم بھ من جهود �� أداء مهامها األمر الذي لھ أيضــــًا �عٌد  ،ي مؤســــســــة�عمل أ

�� حصــــــــول هذه اإلدارات ع�� منح ودعم ملشــــــــار�عها إضــــــــافة إ�� تنافســــــــها ع�� مســــــــتوى إقلي��  مهٌم 
وهذا �لھ يصب ��  ،أنظار الدول األخرى  ودو�� �� جوائز معدة �� ذات اختصاصها مما يجعلها محطّ 

ــــــــــإال أننا ال �عي ا،مص��ة اململكة عامليً  االهتمام الالزم بالرغم من إيماننا بأن السلطة  املوضوعر هذا ـ
 صدى مهم وال يمكن تفاديھ.ذا الرا�عة واالنفتاح ع�� العالم 



 

 
٤٨ 

 

 را�عًا: معيار العدالة واملساواة وت�افؤ الفرص:
افية (مدير/ضــرورة وضــع أســس ومعاي�� وا�ــ�ة إلشــغال الوظائف القيادية  .١  ،رئ�س قســم) واإلشــر

فعــــدم وجود هــــذه األســـــــــــــس واملعــــاي�� يفقــــد العــــديــــد من شــــــــــــــــاغ�� هــــذه املراكز عنصـــــــــــــري ا��ــــدارة 
واالســــــــــتحقاق بحيث يصــــــــــبح العامل ال�ــــــــــ��ــــــــــ�� هو العامل الرئ�س لالختيار، ونؤكد ع�� أن نظام 

ضـــلة ب�ن امل���ـــ��ن لها أما كيفية املفا ،ا��دمة املدنية قد رســـم اإلطار العام لتعبئة هذه الشـــواغر
تضــــــمن الغاية من املنافســــــة  ةفيجب أن تتم من خالل أســــــس تضــــــعها اإلدارة وأوزان وا�ــــــ�ة ومعلن

 .ءايع�� هذه الشواغر و�� اختيار األكف
ما زالت اإلدارات العامة ال توفر خطة تدر��ية وا��ة مب�ية ع�� أسس سليمة تضمن تلبية حاجات  .٢

ــــــــــــــيالوظيفة  الرتباط  اخصــوصــً  ،رفع كفاءتھ وفعاليتھ ذاتھ الوقت ��و ،�شــغلها املوظف وتمكينھ التـ
م ع�� اإلدارة العامة ال��وء إ�� الدورات الدورات ونوعي��ا باملوازنة املرصـــــــــــــودة لهذه الغاية مما يحتّ 
��ية وضع أسس مفاضلة للدورات التدر  الغايات تلبية متطلبات ال��فيعات، كما أن ع�� اإلدارة أيًض 

 ،الداخلية وا��ارجية األمر الذي يضـــــــــــــمن حصـــــــــــــول املوظف ع�� تدر�ب أفضـــــــــــــل �عدالة ومســـــــــــــاواة
 و�التا�� تمكينھ وتأهيلھ ألداء عملھ بمهارة.

افز سـواءً  .٣ املادية أو املعنو�ة، وهنا تجدر اإلشـارة إ�� أن  وضـع أسـس وا�ـ�ة ومعلنة للم�افآت وا��و
وجود �عليمات صـــــــــــــادرة بموجب نظام ا��دمة املدنية ال يمنع وضـــــــــــــع من��يات وأســـــــــــــس للم�افآت 

افز تو�� اجراءات وأسباب منح امل�افآت بل ع�� العكس �� �عمل ع�� ضبط آليات صرف  ،وا��و
ع��  كما أن صــرف هذه امل�افآت يجب أن يتم بناءً  ،�افة  لموظف�نلامل�افآت �شــ�ل تفصــي�� ومعلن 
افز املعنو�ة  ،نماذج تقييم معدة لهذه الغاية مثل وما ينطبق ع�� امل�افآت املادية ينطبق ع�� ا��و

أو جهد مضــــاعف يتم من خاللھ  ،ةقيم ين األصــــل أن يرتبط هذا التحف�� �عمل ذإإذ  ،كتب الشــــكر
 ضعف وقعھ و�فقد أهميتھ.يُ فهو ب الشكر ل��ميع أما تقديم كت ،تمي�� املوظف عن غ��ه

فرصة االش��اك �� ال��ان املش�لة وعدم حصرها بأ��اص  �افة ضرورة العمل ع�� منح املوظف�ن .٤
 وتدو�ر املوظف�ن ومراعاة ال�سلسل العمودي للهرم اإلداري ح�� يصار لنقل ا����ات. ،ن�نيمع

وتقييمهم ألهميــة  إلدارة العالقــات مع املوردينضـــــــــــــرورة وجود من��يــات إلدارة ا��زون ومن��يــات  .٥
 ��فاظ ع�� املال العام.هذه املن��يات �� ا

 الرشيدة: ا��اكمّيةخامسًا: معيار 
فقـــــد لوحظ وضـــــــــــــع خطط  ،�عـــــا�ي �عض اإلدارات العـــــامـــــة من عـــــدم نضـــــــــــــوج الفكر االســـــــــــــ��اتي��          

ؤشــــــــــرات ل�ســــــــــت ذكية وال يتم تحديد أســــــــــباب كما أن العديد من امل ،اســــــــــ��اتيجية وعدم متا�ع��ا وتقيمها
 دارات.لعديد من اإل ل كما أن عدم استقرار ا��طط االس��اتيجية �عت�� سمةً  ،االنحراف وت��يحها

 ،لس�� عمل اإلدارة العامة بالش�ل الالزم اأساسي�  ا�� متطلبً ـــــبالرغم من أن خطط إدارة ا��اطر �عت .١
و�دارة الســـــــــــــالمــة العــامــة، كمــا أنــھ ��  ،و�دارة األزمــات ا��ــاطر،إال أنــھ مــازال هنــاك خلط ب�ن إدارة 

 للفساد. مدخًال  عّد �ُ  التـيحال وضع اإلدارة ��طة للمخاطر نجد أ��ا ال تتضمن ا��اطر 



 

 
٤٩ 

 

وحوكمة القرار الصـــــــــــــادر عن اإلدارة  ،إن الهدف من وضـــــــــــــع املن��يات �� ضـــــــــــــبط إجراءات العمل .٢
ودون تطبيق ع�� أرض  ،ن��يات دون �عميم أو �شر أو مراجعةالعامة، إال أننا وجدنا العديد من امل

اقع.  الو
األمر الذي يرتبط  ،ضـــعف تمك�ن الصـــف الثا�ي وعدم قدرتھ ع�� اســـتالم زمام األمور عند ا��اجة .٣

�عدة أســـــــــباب م��ا: ضـــــــــعف التدر�ب والتأهيل إضـــــــــافة إ�� ضـــــــــعف إجراءات نقل املعرفة وتداولها 
دارة �عت�� االتصال والتواصل ب�ن مستو�ات اإل كما أن ضعف  ،املوظف�نواحت�ارها من قبل �عض 

أو عدم  و/ من األســـباب الرئ�ســـة لضـــعف التمك�ن وعدم تفعيل من��ية وخطة اإلحالل والتعاقب
 .عدم تطبيقهاأو  /وجودها و

مثــل صـــــــــــــنــاديق االدخــار،  ل�ســـــــــــــرب الكفــاءات اضـــــــــــــرورة �عز�ز ب�ئــة العمــل وخلق ب�ئــة جــاذبــة منعــً  .٤
افز .... إ��و ـ�ــافـــل، التو  بـــداع واالبتـ�ــار �� ، و��ـــــــــــــ�يع املوظف�ن ع�� اإل ال��ـــان االجتمـــاعيـــة وا��و

 تقديم األف�ار وا��لول لتطو�ر ب�ئة العمل وتجو�د ا��دمات.
والت�سيق مع ا��هة املعنية ��ذا ا��صوص، بحيث تكون املنحة  ،ضرورة ر�ط املنح بحاجة اإلدارة .٥

كمــا أنــھ ع�� اإلدارة العــامــة  موجهــة إ�� مــا تحتــاجــھ اإلدارة العــامــة ول�س ملــا تر�ــده ا��هــة املــانحــة.
 يتم توجيھ املنح لها. التـيوضع أسس الختيار املشار�ع 

 ،ع�� أهم نقاط الضــــــــــــعف وفضــــــــــــرورة إجراء قياس لرضــــــــــــا املوظف�ن ورضــــــــــــا متلقي ا��دمة للوق .٦
 جراءات الالزمة بخصوصها لل��وض بأداء اإلدارة العامة نحو األفضل.واتخاذ اإل 

 ٢٠٢١عدد التوصيات الصادرة وتوز�عها ع�� معاي�� ال��اهة الوطنية لعام 

 ا��هة #
عدد 

التوصيات 
 االجما��

 معاي�� ال��اهة الوطنية

سيادة 
 القانون 

املساءلة 
 وا��اسبة

 الشفافية

العدالة 
واملساواة 
وت�افؤ 
 الفرص

 ا��اكمّية
 الرشيدة

 ١ ٠ ١ ١ ٢ ٥ البنك املركزي  ١

٢ 
وزارة الطاقة وال��وة 

 املعدنية
١ ٠ ٠ ٥ ٣ ٩ 

٣ 
هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العا�� وضمان 

 جود��ا
٤ ٢ ٢ ٣ ٢ ١٣ 

٤ 
هيئة تنظيم الط��ان 

 املد�ي
٤ ٢ ١ ٦ ٢ ١٥ 
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 ا��هة #
عدد 

التوصيات 
 االجما��

 معاي�� ال��اهة الوطنية

سيادة 
 القانون 

املساءلة 
 وا��اسبة

 الشفافية

العدالة 
واملساواة 
وت�افؤ 
 الفرص

 ا��اكمّية
 الرشيدة

٥ 
السياسية وزارة الشؤون 

 وال��ملانية
٤ ٤ ١ ٥ ٢ ١٦ 

٦ 
املؤسسة العامة لإلس�ان 

 والتطو�ر ا��ضري 
٤ ٢ ٢ ٥ ٣ ١٦ 

 ٦ ٤ ٢ ٧ ٢ ٢١ جامعة مؤتة ٧

٨ 
املركز الوط�� للسكري 

 والغدد الصماء والوراثة
٥ ٧ ٥ ٥ ٣ ٢٥ 

 ٨ ٦ ٣ ٨ ٢ ٢٧ وزارة الثقافة ٩
 ٩ ٦ ٤ ١٢ ٤ ٣٥ ا��لس الط�� األرد�ي ١٠

 ٤٦ ٣٣ ٢١ ٥٧ ٢٥ ١٨٢ ا��موع
 ٪٢٥ ٪١٨ ٪١٢ ٪٣١ ٪١٤ �سبة �ل معيار من التوصيات الصادرة

 

 
من خالل  ا��دول والرســـــم البيا�ي الســـــابق�ن يظهر أن معيار املســـــاءلة وا��اســـــبة يتصـــــدر أع�� �ســـــبة 

 ا��اكمّيةيليھ معيار  ،)٥٧)  ن�يجة ارتفاع  التوصيات الصادرة بخصوصھ وعددها (٪٣١خرق للمعاي�� ب (
اقع (٪٢٥الرشــيدة ب�ســبة ( تقر�ر  ارا أيضــً ن قد تصــّد �ن املعيار توصــية، وتجدر اإلشــارة إ�� أن هذي )٤٦) و�و

األمر الذي يؤكد و�رمي ع�� عاتق اإلدارة العامة العمل ع�� معا��ة التوصــــــــــيات  ٢٠٢٠حالة ال��اهة للعام 



 

 
٥١ 

 

يكمل  بانتظام ودقةي�� ال��اهة الوطنية �عمل خصــــــــوصــــــــًا وأن معا ،املعيار�ن نالصــــــــادرة لها واملتعلقة ��ذي
 املعاي�� . يةحداها سيعطل عمل باقأ�عضها �عضًا وأي خلل �� 

 لها:�سبة استجابة اإلدارة العامة متا�عة توصيات االمتثال و  .٢

بنــاًء ع�� توصـــــــــــــيــات االمتثــال الصــــــــــــــادرة لإلدارة العــامــة ومتــا�ع��ــا، �عمــل اإلدارات العــامــة ع�� تقــديم 
و�ناًء ع��  ،ات ع�� محمل ا��د واســــتجاب��ا لهاواملعززات ا��اصــــة ��ا إلثبات أخذها هذه التوصــــيالوثائق 

وهل �عت��  ،ما يرد من وثائق ومعززات يتم دراســـــــــــــة وتحليل هذه الوثائق و�يان مدى مواءم��ا للتوصـــــــــــــيات
مخاطبة � إعادة حيث يصـــــــــــار إ� ،اإلدارة مســـــــــــتجيبة لها أم ال، ومن ثم تحديد �ســـــــــــب االســـــــــــتجابة ومتا�ع��ا

زالت قيد ال  التــــــــــــــــــــي�التوصـــــــيات ب�ســـــــب اســـــــتجاب��ا �عد اعتمادها من قبل مجلس الهيئة و اإلدارات العامة 
 ها.غالقإاإلجراء وهكذا إ�� ح�ن 

 وتحديد �سبة استجابة تقييمدراسة و  ٢٠٢١�� عام  تم ،ة من قبل مجلس الهيئةاآللية املقرّ  و�ناًء ع��
 توصية و�انت ع�� النحو التا��:  ةعشر  وأر�ع ا) ألًف ١٠١٤والبالغة (إدارة عامة لتوصيــــــــــــــــات االمتثال  )٧٢(
  

 )٢٠٢١و ٢٠٢٠ و ٢٠١٩( االستجابة للتوصياتتحديث تقر�ر حالة 

 : استجابة الوزاراتأوًال 

 اسم ا��هة #
عدد التوصيات 

 الك��

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠١٩للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢٠للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢١للعام 
 الوزارات األع�� �سبة استجابة

 ٪١٫٧٩ ٪٧١٫٧ ٪٣٣٫٣ ٦ وزارة ال��بية والتعليم  .١
 ٪٠٩ ٪٦٤٫٤ ٪٣٣٫٣٣ ١٠ وزارة الشباب  .٢
 ٪٨٧٫١ ٪٨٤٫٨ - ٢١ وزارة ال��ة  .٣
 ٪٨٤٫٦ ٪٧٣٫١ ٪١٨٫١٨ ١٣ وزارة الزراعة  .٤

٥.  
وزارة ا��ارجية 

 املغ��ب�نوشؤون 
٨٣٫٣ ٪٨٣٫٣ - ٣٪ 

 ٪٨٢ ٪٤٧٫٦ - ٢٥ وزارة الب�ئة  .٦

٧.  
وزارة األشغال العامة 

 واإلس�ان
٨٠ ٪٤٨ - ٥٪ 

 ٪٧٥ ٪٦١٫٩ - ١٦ وزارة النقل  .٨
 ٪٦٧٫١ ٪٣٨٫٩ - ٢٨ وزارة العمل  .٩



 

 
٥٢ 

 

 اسم ا��هة #
عدد التوصيات 

 الك��

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠١٩للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢٠للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢١للعام 
 ٪٦٦ ٪٦٦ - ٥ وزارة الداخلية  .١٠

١١.  
وزارة االقتصاد الرق�� 

 والر�ادة
٦٠ ٪٥٦ ٪٢٠ ٥٪ 

 استجابةالوزارات األد�ى 

١٢.  
وزارة الشؤون 

 السياسية وال��ملانية
٣٢٫٥ - - ١٦٪ 

 ٪٢٥٫٥ ٪٣٠ - ١٠ وزارة اإلدارة ا��لية  .١٣
 ٪١٦٫٤ ٪٣٤٫٥ - ١١ وزارة السياحة واآلثار  .١٤

ستجابة للتوصيات �� اال الوزارة األع�� �سبة  ��من خالل ا��دول أعاله نجد أن وزارة ال��بية والتعليم 
ستجابة للتوصيات اال  �� فيما �عت�� وزارة السياحة واآلثار الوزارة األد�ى �سبة ،)٪٩١٫٧( بلغت �سب��احيث 
  .)٪١٦٫٤( بلغت �سب��احيث 

 : استجابة قطاع التعليم/ ا��امعاتثانًيا

 اسم ا��هة #
عدد 

التوصيات 
 الك��

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠١٩للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢٠للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢١للعام 
 ا��امعات األع�� �سبة استجابة

 ٪٩٥٫٩ ٪٩٢٫٩ - ١٧ جامعة ال��موك  .١
 ٪٩٥٫٨ ٪٨٤٫٢ - ١٢ جامعة العلوم والتكنولوجيا  .٢
 ٪٧٩ ٪٦٥ - ١٢ ا��امعة األردنية  .٣
 ٪٧٨٫٦ ٪٧٨٫٦ - ١٤ جامعة البلقاء التطبيقية  .٤

 ا��امعات األد�ى �سبة استجابة
 ٪٥٩٫١ ٪٥٤٫٢ - ٣٣ جامعة آل الب�ت  .٥
 ٪٥١٫٢ ٪٢٧٫٦ - ١٧ األملانية األردنيةا��امعة   .٦

اقع ( ) ع�� ٪٩٥٫٨) و (٪٩٥٫٩ونجد تصدر جامع�� ال��موك والعلوم والتكنولوجيا �سب االستجابة بو
 .)٪٥١٫٢فيما اعت��ت ا��امعة األملانية األردنية �� األقل استجابة ب�سبة بلغت ( ،التوا��



 

 
٥٣ 

 

 : استجابة القطاع الص��/ املس�شفياتاثالثً 

 ا��هة اسم #
عدد 

التوصيات 
 الك��

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠١٩للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢٠للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢١للعام 
 املس�شفيات األع�� �سبة استجابة

 ٪٩٣٫٣ ٪٨٦٫٦ - ١٥ مس�شفى ا��امعة األردنية  .١
 ٪٨٩٫٦ ٪٨٩٫٦ - ٢٣ مس�شفى ال�ش��  .٢

٣.  
مس�شفى امللك املؤسس 

 عبد هللا ا��ام��
٧٨٫١ ٪٧٣٫٧٥ - ١٦٪ 

 ٪٦٠ ٪٤٨٫٩ - ٩ مس�شفى األم�� حمزة  .٤

بلغت إذ املســ�شــفى األع�� اســتجابة  و أن مســ�شــفى ا��امعة األردنية هي�ب�ن من خالل ا��دول أعاله 
 .)٪٩٣٫٣�س�تھ (

 : قطاع البلدياتارا�عً 

 اسم ا��هة #
عدد 

التوصيات 
 الك��

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠١٩للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢٠للعام 

�سبة 
االستجابة 

 ٢٠٢١للعام 
 البلديات األع�� �سبة استجابة

 ٪٩٦٫٣ ٪٩٦٫٣ ٪٤٩٤٫٧ ١٩ بلدية مأدبا الك��ى   .١
 ٪٨٥٫٧ ٪٧٩٫٣ - ١٤ بلدية السلط الك��ى   .٢
 ٪٦٠٫٤ ٪٢٥ - ٢٩ بلدية الكرك الك��ى   .٣

 البلديات األد�ى �سبة استجابة
 ٪٥٤٫٤ ٪٦٢٫٤ - ٢٥ بلدية الزرقاء الك��ى   .٤
 ٪٤٤٫٨ ٪٠ - ٣٣ ��لون الك��ى بلدية   .٥
 ٪٣٠٫٧ ٪٣٤٫٤ - ٢٧ بلدية جرش الك��ى   .٦
 ٪٢٤ ٪١٧ - ٢٣ بلدية املفرق الك��ى   .٧
 ٪٠ ٪٠ - ٢٩ بلدية الرمثا ا��ديدة  .٨



 

 
٥٤ 

 

قطاع البلديات  ضــــــــــــمندبا الك��ى ما زالت تحتل املركز األول الل ا��دول أعاله نجد أن بلدية مأمن خ
للعام الثا�ي ع�� و  اكما أن بلدية الرمثا ا��ديدة أيضــــــــــــً  ،)٪٩٦٫٣(بلغت و��ســــــــــــبة  ،للعام الثا�ي ع�� التوا��

اقع (التوا�� �عت�� البل  .)٪٠دية األد�ى �سبة استجابة بو

 : الهيئات واملؤسسات العامة املستقلةاخامًس 

 اسم ا��هة #
عدد 

التوصيات 
 الك��

�سبة 
االستجابة 

للعام 
٢٠١٩ 

�سبة 
االستجابة 

للعام 
٢٠٢٠ 

�سبة 
االستجابة 

للعام 
٢٠٢١ 

 الهيئات واملؤسسات العامة املستقلة األع�� �سبة استجابة
 ٪١٠٠ ٪٩٣٫٧ - ٨ املؤسسة االس��الكية املدنية  .١
 ٪١٠٠ ٪٨٦ - ٥ سلطة املياه  .٢
 ٪١٠٠ ٪٨٠ ٪٢٠ ٥ ديوان ا��دمة املدنية  .٣
 ٪١٠٠ ٪٧٥ - ٢ دائرة ضر�بة الدخل واملبيعات  .٤
 ٪٩٥٫٨ ٪٨٣٫٧٥ - ٢٤ الوطنيةدائرة املكتبة   .٥
 ٪٩٣٫٧٥ ٪٨٥ - ٨ املؤسسة العامة للضمان االجتما��  .٦
 ٪٩٢٫٩ ٪٩٢٫٩ - ٧ دائرة الشؤون الفلسطي�ية  .٧
 ٪٩٢٬٨٥ ٪٩٠ - ٧ املركز الوط�� للبحوث الزراعية  .٨
 ٪٩١٫٧ ٪٩١٫٧ - ١٢ املؤسسة العامة للغذاء والدواء  .٩

 ٪٨٧٫٨ ٪٧٦٫٧ - ١٨ دائرة األحوال املدنية وا��وازات  .١٠
 ٪٨٧٫٥ ٪٥٨٫١ - ١٦ املركز الوط�� لتطو�ر املنا��  .١١
 ٪٨٦ ٪٨٦ - ٥ مؤسسة تنمية أموال األيتام  .١٢
 ٪٨٤٫٦ ٪٧٦٫٩ ٪٣٠٫٧٧ ١٣ هيئة االس�ثمار  .١٣
 ٪٨٣٫٣ ٪٨٣٫٣ - ٣ صندوق ا��� لالدخار واالس�ثمار  .١٤
 ٪٨٣٫٣ ٪٨١٫١ - ٩ أمانة عمان الك��ى   .١٥
 ٪٨٣٫٣ ٪٨٠ - ٦ هيئة الطاقة الذر�ة  .١٦

١٧.  
صندوق اس�ثمار أموال الضمان 

 االجتما��
٨٢ ٪٤٨٫٧٥ - ٨٪ 

١٨.  
 لمواصفات واملقاي�سالعامة لؤسسة امل

 األردنية
٨١٫٢٥ ٪٧٥ - ٨٪ 



 

 
٥٥ 

 

 اسم ا��هة #
عدد 

التوصيات 
 الك��

�سبة 
االستجابة 

للعام 
٢٠١٩ 

�سبة 
االستجابة 

للعام 
٢٠٢٠ 

�سبة 
االستجابة 

للعام 
٢٠٢١ 

 ٪٨٠ ٪٨٠ - ٥ هيئة األوراق املالية  .١٩
 ٪٨٠ ٪٧٨ - ١٠ مؤسسة اإلذاعة والتلفز�ون   .٢٠
 ٪٧٥٬٥٦ - - ١٨ ا��لس االقتصادي واالجتما��  .٢١
 ٪٧٥ ٪٥٧ - ٢٠ األرد�يا��لس التمر����   .٢٢
 ٪٧٤٫١ ٪٧٢٫٩ - ١٧ املؤسسة التعاونية األردنية  .٢٣
اقبة الشر�ات  .٢٤  ٪٧٠٫٨ ٪٣٠٫٤ - ٢٤ دائرة مر
 ٪٧٠ ٪٤٥٫٥ ٪٢٢٫٢١ ٩ صندوق الز�اة  .٢٥
 ٪٧٠ ٪٥٨ - ٥ دائرة اإلفتاء  .٢٦
 ٪٦٨ ٪٣٢ - ١٠ سلطة وادي األردن  .٢٧
 ٪٦٦٫٧ ٪٥٠ ٪٣٣٫٣ ٣ مؤسسة التدر�ب امل��  .٢٨
 ٪٦٦٫٧ ٪٦٦٫٧ - ٦ القضاةدائرة قا���   .٢٩
 ٪٦٥٫٣ - - ١٥ هيئة تنظيم الط��ان املد�ي  .٣٠
 ٪٦٣٫٣ ٪٥٤ ٪١٤٫٢٩ ١٥ دائرة األرا��� واملساحة  .٣١
 ٪٦١٫٨ ٪٤٢٫٣ - ٢٢ دائرة اإلحصاءات العامة  .٣٢
 ٪٦٠٫٧ ٪٣٠ - ٢٧ مركز إيداع األوراق املالية  .٣٣

 الهيئات واملؤسسات العامة املستقلة األد�ى �سبة استجابة
 ٪٥٦٫٤ ٪٤٠ ٪٠ ١٤ تنظيم النقل ال��ي  هيئة  .٣٤
 ٪٥٢ ٪٠ - ٥ و�الة األنباء األردنية (ب��ا)  .٣٥
 ٪٥٠٫٨ - - ٣٦ صندوق التنمية وال�شغيل  .٣٦

٣٧.  
املؤسسة االقتصادية واالجتماعية 
للمتقاعدين العسكر��ن وا��ار��ن 

 القدماء
٥٠ ٪٥٠ - ٦٪ 

٣٨.  
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العا�� 

 وضمان جود��ا
٤٩٫٢ - - ١٣٪ 

 ٪٣٤ - - ٥ البنك املركزي   .٣٩
 ٪٢٠٫٨ - - ٢٤ دائرة اآلثار العامة  .٤٠



 

 
٥٦ 

 

ديوان و ســــلطة املياه، و ســــ��الكية املدنية، من: (املؤســــســــة اال  نجد أن كالً الســــابق باســــتعراض ا��دول 
) و��ذا ٪١٠٠دائرة ضـــــــــر�بة الدخل واملبيعات) قد حازت جميعها ع�� �ســـــــــبة اســـــــــتجابة (و  ،ا��دمة املدنية

فيما �عت�� املؤســـــســـــة  ،�افة ســـــتجابة ع�� القطاعات واملؤســـــســـــات العامةاال  �� ا��هات األع�� �ســـــبة �عت�� 
ـــــــــــــبتاألردنية ( االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكر��ن وا��ار��ن القدماء وو�الة األنباء األد�ى  )راـ

اقع ( ر ـــتعتبفمن مرة، أما دائرة اآلثار العامة  ر ـــألكثتقيم  التـــي) فيما يتعلق با��هات ٪٥٢و ٪٥٠استجابة بو
 .)٪٢٠٫٨ألول مرة ب�سبة ( هاتقيم تم التـياألد�ى استجابة �� ا��هات 

 و�ظهر لنا من ا��دول أدناه �سب االستجابة ال�لية للتوصيات:
 

عدد التوصيات 
 الك��

 ) إدارة عامة٧٢لـ(

تم  التـيعدد التوصيات 
االستجابة لها ب�سبة 

١٠٠٪ 

 التـيعدد التوصيات 
تم االستجابة لها 

 ب�سبة
)٥٠ -٪٥٪( 

لم  التـيعدد التوصيات 
جراء إيتم اتخاذ أي 

 بخصوصها
 )٪٠�سبة (

٨١ ٤٦٣ ٤٧٠ ١٠١٤ 
 ٪٧٫٩ ٪٤٥٫٦٦ ٪٤٦٫٣٥ �سبة املئو�ة

 

 

ì]£\;ÿ]miŸˆ\;U�]Ë›]l;

الوطنية وم�افحة الفســــــــــاد من ل): ��دف الهيئة إ�� ضــــــــــمان االل��ام بمبادئ ال��اهة /٤نصــــــــــت املادة (
 خالل:

التأكد من قيام مؤســـــــــســـــــــات الرقابة ع�� القطاع ا��اص ومؤســـــــــســـــــــات ا��تمع املد�ي بوضـــــــــع معاي�� 
 ا��وكمة الرشيدة وسالمة تطبيقها.



 

 
٥٧ 

 

) إدارة عـــامـــة معنيـــة بـــالرقـــابـــة ع�� القطـــاع ١٦عملـــت الهيئـــة ع�� متـــا�عـــة ( ،للنص أعاله اواســـــــــــــ�نـــادً 
 ا��اص ع�� النحو التا��:

 حوكمة الشر�ات: .١

 النوع واالختصاص #
ا��هة الرقابية 

 املعنية
التحض�� 

 للدليل
اعتماد 
 الدليل

�شر 
الدليل 
 و�عميمھ

املتا�عة 
 والتقييم

تقار�ر 
 دور�ة

١.  
 البنوك

 ا��اكمّية(�عليمات 
 املؤسسية للبنوك)

 البنك املركزي 

     

٢.  

 شر�ات التأم�ن
 ا��اكمّية(�عليمات 

املؤسسية لشر�ات 
 التأم�ن)

    - 

٣.  

الشر�ات املساهمة 
 العامة املدرجة

(�عليمات حوكمة 
الشر�ات املساهمة 

العامة املدرجة 
 )٢٠١٧لسنة 

هيئة األوراق 
      املالية

٤.  
 الشر�ات

قواعد حوكمة 
 الشر�ات األردنية

اقبة  دائرة مر
    X X الشر�ات

٥.  
الشر�ات اململوكة 

شركة لل بال�امل
 (ا��كومة)

شركة إدارة 
االس�ثمارات 

 ا��كومية
 - - - - 

 ب�ن ما ي��:نُ  السابقومن خالل ا��دول 
مدى ال��امها بتطبيق دليل �� تقر�رها الســــــــــــنوي  نضــــــــــــمّ أن تُ  ابن�ً  )١٦(ع�� البنوك األردنية وعددها  .١

املؤســــــــســــــــية للبنوك الصــــــــادرة عن  ا��اكمّيةاملتضــــــــمن �عليمات  ااملؤســــــــســــــــية ا��اص �� ا��اكمّية
بنوك االل��ام  )٧(البنــك املركزي األرد�ي، كمــا أن ع�� البنوك األجن�يــة العــاملــة �� اململكــة وعــددهــا 

 نطبق عل��ا.يبالتعليمات ذا��ا بالقدر الذي 



 

 
٥٨ 

 

بلغ عدد الشـــــر�ات املســـــاهمة العامة املدرجة �� الســـــوق النظامي ولغاية ان��اء مهلة تزو�د الشـــــر�ات  .٢
م ) شـــــــــــــركة، قامت هيئة األوراق املالية بمتا�عة ١٨٠لتقار�ر الســـــــــــــنو�ة (با تقار�ر ا��وكمة لعام �ســـــــــــــلُّ

) شـــــركة ب��و�دها بتقر�ر ١٦٩، حيث قامت (١٣/٣/٢٠٢١من هذه الشـــــر�ات �� موعد أقصـــــاه  ٢٠٢٠
 ) من إجما�� عدد الشر�ات.٪٩٣٫٨ا��وكمة و�ما �س�تھ (

 مت ��موعت�ن:ّس فقد قُ  ،) شركة١١لم �سلم تقر�ر ا��وكمة وعددها ( التـيفيما يتعلق بالشر�ات  .٣
لم تقم ب��و�ــد هيئــة األوراق املــاليــة بــالتقر�ر الســـــــــــــنوي و�ــالتــا�� لم تقم  التــــــــــــــــــــــــــياألو��: الشـــــــــــــرـ�ـات  -

 مخالفة هذه الشر�ات. ت��و�دها أيضا بتقر�ر ا��وكمة فقد تمب
املالية بالتقر�ر الســــنوي دون تقر�ر ا��وكمة  الثانية: �� شــــركة واحدة قامت ب��و�د هيئة األوراق -

إياها الهيئة بتقر�ر ا��وكمة وتم  �امنح� التـيوضمن املدة  زودت الحًقا إذ ،متا�عة األمر تد تموق
 االكتفاء بتوجيھ كتاب توكيد لها.

أن ن من خالل قيــام هيئــة األوراق املــاليــة بــأعمــال التــدقيق والرقــابــة ع�� جميع تقــار�ر ا��وكمــة تب�ّ  .٤
خاطب��ا بضـــــرورة االل��ام م توتم ،��اي) شـــــركة لد��ا نقص �� �عض البنود الواجب تضـــــم٦٩هناك (

وتزو�دها بتقر�ر  ٢٠١٧بتعليمات حوكمة الشـــــــــــــر�ات املســـــــــــــاهمة العامة املدرجة لســـــــــــــنة  مســـــــــــــتقبًال 
 . �افة البنود الواجب تضمن��ا بالتقر�ر  ا��وكمة شامًال 

اقبة الشـــــر�ات حاليً  .٥ ع�� وضـــــع �عليمات جديدة �شـــــمل الشـــــر�ات املســـــاهمة العامة  ا�عمل دائرة مر
ـــــادرة عن جهات رقابية أخرى (هيئة األوراق املالية والبنك  غ�� ا��اضـــــــــــــعة لتعليمات ا��وكمة الصــــــــ

 املركزي).
�عمل شركة إدارة االس�ثمارات ا��كومية ع�� وضع مسودة دليل قواعد حوكمة الشر�ات اململوكة  .٦

مل ع�� متا�عة �افة مالحظات ديوان ا��اســبة بالت�ســيق مع هذه الشــر�ات لها بال�امل، كما أ��ا �ع
حقق من األهداف �� جميع الشـــر�ات تو�جري متا�عة امل ،داء��ة نقاط الضـــعف �� الرقابة أو األ ملعا

كمــــا تم دراســــــــــــــــة تقــــار�ر املمثل�ن �� هــــذه  ،ومتــــا�عــــة تقر�ر املــــدقق ا��ــــار�� ��ميع البيــــانــــات املــــاليــــة
أفضــــل من  ٢٠٢١ داء الشــــر�ات �� عامأوقد وجدت الشــــركة من خالل النتائج األولية أن  ،الشــــر�ات

 .٢٠٢٢ت خالل عامو�توقع أن �ستمر التحسن �� نتائج أعمال الشر�ا ٢٠٢٠عام 

 حوكمة ا��معيات التعاونية: .٢

 وحوكمــًة املؤســـــــــــــســــــــــــــةُ  املســـــــــــــؤولــة عنــھ رقــابــةً املهمــة �عت�� قطــاع ا��معيــات التعــاونيــة من القطــاعــات 
واملؤســـــــــــســـــــــــة التعاونية  ،حة الفســـــــــــادب�ن  هيئة ال��اهة وم�اف املشـــــــــــ��كطار العمل التعاونية األردنية، و�� إ

 صــــــــدار الدليل واالجتماع مع مديري إن تم أ و�عد ،�� موضــــــــوع  دليل حوكمة ا��معيات التعاونية ،ردنيةاأل 
تم عمـــل اســـــــــــــت�يـــان لقيـــاس مـــدى امتثـــال  ،ورؤســـــــــــــــاء ا��معيـــات التعـــاونيـــة الفـــاعلـــة �� اململكـــة ،التعـــاون 

وقــــد تم اختيــــار مجموعــــة من ا��معيــــات الفــــاعلــــة ��  عــــدد من  ،ا��معيــــات التعــــاونيــــة ملبــــادئ ا��وكمــــة
 ،محــافظــة العقبــةو  ،محــافظــة الكركو  ،دبــاأمحــافظــة مــو  ،محــافظــات اململكــة  و�� ( محــافظــة العــاصـــــــــــــمــة
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ومن خالل تــدقيق وتحليــل  ،ة البلقــاء)محــافظــو  ،محــافظــة ��لون و  ،محــافظــة جرشو  ،محــافظــة الزرقــاءو 
 االس�بانات املقدمة من املؤسسة التعاونية تم ا��لوص إ�� النتائج التالية:

 
 ،ن معدل تطبيق مبادئ ا��وكمة الواردة �� دليل ا��وكمة ل��معيات التعاونيةمما ســـــــــبق �ســـــــــت�تج أ
ـــــــــــــــــــياملســـــــ��دفة �� الدراســـــــة و   وُ�عت��  ٪٨٤٫٤هو  ٢٠٢١لتعاونية للعام تم تزو�دنا ��ا من قبل املؤســـــــســـــــة ا التـ

 ا ��داثة املفاهيم الواردة بالدليل بال�سبة لهذا النوع من ا��معيات.ا نظرً جد�  اعدل جيًد امل

اقع  قل �ســـــــــــبة أما أ )،٪٩٢٫٢(وقد تصـــــــــــدرت ا��معيات التعاونية �� ��لون �ســـــــــــب االمتثال وذلك بو
اقع فامتثال   .)٪٧١٫٨(�� ل��معيات التعاونية �� عمان بو

 أهم التوصيات:

عقد دورات وورش عمل ل��معيات التعاونية من خالل املؤســـــــــســـــــــة التعاونية وذلك لتعز�ز وترســـــــــيخ  .١
 دليل ا��وكمة مدار البحث وآلية �عبئة النماذج املتعلقة بالتقييم.

وذلــك للتــأكــد من تطبيق دليــل  ،وســـــــــــــع من ا��معيــاتلتعــاونيــة اختيــار شـــــــــــــر�حــة أع�� املؤســـــــــــــســــــــــــــة ا .٢
 ا��وكمة.

ـــــــــــيوزان مراعاة املؤشرات واأل  .٣ افحة الفساد تم االتفاق عل��ا واعتمادها من قبل هيئة ال��اهة وم�  التـ
 واملؤسسة التعاونية.

 ة،سة التعاونية �� ا��افظو مساعده بإشراف مندوب املؤسئة التقييم من قبل مدير ا��معية أ�عب .٤
اقعية�� تكون الن�يجة أك�� ـح  .خ مبادئ ا��وكمة بالش�ل ال��يحى يتم التأكد من ترسيـوحت ،و

 : حوكمة ا��معيات غ�� الهادفة للر�ح .٣

عملت الهيئة  التـيوطبيعًة مجموعة من ا��هات الرقابية  اعددً  املهمةينظم هذا النوع من ا��معيات 
ع�� متا�ع��ا للتأكد من قيامها بدورها املتعلق بحوكمة هذه ا��معيات، وقد تم الت�ســــــــــــيق فيما ب�ن الهيئة 
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وزارة و وزارة ال�ـــــــ�ة، و و�ســـــــع جهات رقابية تمثلت ِبــــــــــــــــــــ (وزارة األوقاف والشـــــــؤون واملقدســـــــات اإلســـــــالمية، 
وزارة الزراعة، و وزارة الشـــــــــؤون الســـــــــياســـــــــية وال��ملانية، و زارة الب�ئة، و وزارة الثقافة، و و الســـــــــياحة واآلثار، 

أدلة حوكمة و�شــــــــــــرها و�عميمها ع�� زارة التنمية االجتماعية) لغايات وضــــــــــــع واعتماد و و ، وزارة الداخليةو 
هذه ا��معيات ومن ثم املتا�عة والتقييم و�صـــــــدار تقار�ر دور�ة تتعلق بمدى امتثال هذه ا��معيات ملبادئ 

 ا��وكمة �التا��:

 الدليل #
ا��هة الرقابية 

 املعنية
التحض�� 

 للدليل
 اعتماد
 الدليل

�شر 
الدليل 
 و�عميمھ

املتا�عة 
 والتقييم

تقار�ر 
 دور�ة

١.  
دليل حوكمة 

ا��معيات واملراكز 
 سالميةاإل 

وزارة األوقاف 
والشؤون 

واملقدسات 
 سالميةاإل 

   - - 

٢.  
دليل حوكمة 

 ا��معيات ال��ية
 - -    وزارة ال��ة

٣.  
دليل حوكمة 

 ا��معيات السياحية
وزارة السياحة 

 - - - -  واآلثار

٤.  
دليل حوكمة 

 ا��معيات الثقافية
 - -    وزارة الثقافة

٥.  
دليل حوكمة 

 ا��معيات البي�ية
 - -    وزارة الب�ئة

٦.  
دليل حوكمة 

 ا��معيات الزراعية
 - - -   وزارة الزراعة

٧.  

دليل حوكمة 
 ا��معيات

 وزارة الداخلية

   - - 
٨.  

وزارة التنمية 
 االجتماعية

٩.  
وزارة الشؤون 

السياسية 
 وال��ملانية
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و�عمل  ،قد اعتمدت و�شـــــــرت أدل��ا )٩(جهات رقابية من أصـــــــل  )٧(ونجد من خالل ا��دول أعاله أن 
ع�� التحضــ�� للمراحل الالحقة املتعلقة باملتا�عة والتقييم و�صــدار التقار�ر الدور�ة بخصــوص مدى ال��ام 

 تنظمها. التـيهذه ا��معيات بأدلة ا��وكمة واملبادئ 

 :ا��اصة حوكمة املدارس وا��امعات .٤

قامت الهيئة �� إطار عملها الوقا�ي باســـ��داف قطاع املدارس وا��امعات ا��اصـــة بمبادئ ا��وكمة، 
حيث عملت ع�� الت�ســــيق واملتا�عة مع ا��هات الرقابية (هيئة اعتماد مؤســــســــات التعليم العا�� وضــــمان 

وا��يوي الـــذي ال يمكن  ملهماجود��ـــا ووزارة ال��بيـــة والتعليم) لغـــايـــات التـــأكـــد من حوكمـــة هـــذا القطـــاع 
 إغفالھ.

 و�� هذا السياق نجد أن:

هيئة اعتماد مؤســــســــات التعليم العا�� وضــــمان جود��ا عملت ع�� وضــــع دليل حوكمة ا��امعات  .١
 �ا لضــــــمان ا��ودة �� جميع أعمالها،الذي يمثل بوصــــــلة لهذه ا��امعات ملســــــاعد�٢٠٢١ ا��اصــــــة

والبحثية ضــمن خارطة طر�ق وا�ــ�ة تتفق وما هو متبع �� ح�� تتمكن من أداء مهامها األ�اديمية 
�قليمي�  امؤسسات التعليم عاملي�   ، وقد باشرت هيئة االعتماد تقييم عدد من هذه ا��امعات.او

عملت وزارة ال��بية والتعليم ع�� وضــــــــــــع مســــــــــــودة لدليل حوكمة املدارس ا��اصــــــــــــة و�جري العمل  .٢
عداد مادة تدر��ية ع�� الدليل إومن ثم  ،ع�� مراجعتھ لغايات اعتماده حســـــــــــــب األصـــــــــــــول  احالي� 

 واستكمال االجراءات بخصوص تفعيلھ.

ـــــــــــــــي�ل مهمة أو فكرة �ســـاهم �� �عز�ز اإلجراءات الوقائية ع�� الهيئة جهودها  وســـ��كز  ��دف �شـــ�ل  التـ
اءة ع�� حفظ موارد ملا لھ من آثار بنّ  ،��اصو��� نمذجة عمل القطاع�ن العام وا ،رئ�س ملنع وقوع الفســـاد

 الدولة واس�ثمارها بالش�ل ال��يح والسليم الذي يخدم وطننا وأبناءه.

�÷e∏\Â;ÄÊ‚ç’\;ÏÁ]∂;ÎÅtÂUØ∆;

و�عديالتھ، ونظام حماية املبلغ�ن  ٢٠١٦) لســــنة ١٣ا ألح�ام قانون ال��اهة وم�افحة الفســــاد رقم (وفًق 
أقار��موا����ين والشــــــــهود  رقم واأل�ــــــــ�اص وثيقي الصــــــــلة ��م و�عديالتھ  ،وا����اء �� قضــــــــايا الفســــــــاد و

تقوم ع�� حماية املبلغ�ن والشهود من حيث الشروط  التـيع املظلة القانونية ر املشّرِ وفّ  ،٢٠١٤) لسنة ٦٢(
كو��م املصـــــــــــــدر  ،و ا��ســـــــــــــدية للشـــــــــــــهود واملبلغ�نو/أت �� طلبات توف�� ا��ماية الوظيفية واالجراءات والبّ 

األســــــــا�ــــــــ�� للمعلومات الواردة للهيئة، حيث تقوم الوحدة بتوف�� ا��ماية الالزمة وفق أح�ام ال�شــــــــر�عات 
أو  ،أو الضـــــــــــــغوطـات ،أو ال��هيــب ا��تمــل ،النــاظمــة حـال التقــدم بطلــب ا��مــايـة ن�يجــة التعرض لالنتقــام

  .لأل��اص املشمول�ن بالنظام املك�سباتمن شأ��ا املساس باملركز القانو�ي واملصا�� و  التـيساءات اإل 
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ــــــــــــــــــ�عت للمعلومات الواردة للهيئة، وقد يتعرض هؤالء �� �عض  �� املبلغون والشــــــهود املصــــــدر األســــــا�ــــــ��َّ ـ
من شــــــأ��ا املســــــاس بمركزهم  التـــــــــــــــــــيســــــاءات ��هيب ا��تمل أو الضــــــغوطات أو اإل االنتقام أو ال إ��األحيان 

إ�شــــــاء وحدة مختصــــــة تحت اســــــم "وحدة  إ��القانو�ي و�مصــــــا��هم ومك�ســــــبا��م، من هنا ظهرت ا��اجة 
�ـــــ�اص وثيقي الصـــــلة تتو�� توف�� ا��ماية لهم وألقار��م واأل املبلغ�ن وا����ين وا����اء"و  الشـــــهود حماية

 ��م وفقًا ألح�ام القانون �� القضايا املتعلقة بأفعال الفساد. 

) لسنة ١٣) من قانون ال��اهة وم�افحة الفساد رقم (٢٧-٢٤أح�ام املواد ( إ���س�ند الوحدة �� عملها 
لذي تقوم هما األساس القانو�ي ا ٢٠١٤) لسنة ٦٢والشهود رقم (و�عديالتھ، ونظام حماية املبلغ�ن  ٢٠١٦

و أجراءات والبت �� طلبات توف�� ا��ماية الوظيفية بلغ�ن والشـــــــهود من حيث الشـــــــروط واإل عليھ حماية امل
ــــــــــــــعتب�ُ و ا��ســدية،   � منظومة ��مايةر األردن من الدول الســّباقة ع�� مســتوى املنطقة والعالم العر�ي ب�ب�ّ ـ
 إ��بل إن املشــــــــّرع فرض عقو�ة ت��اوح ب�ن ا���س ملدة ســــــــنة وقد تصــــــــل  ،املبلغ�ن �ســــــــند قانو�يالشــــــــهود و 

وفقــــا ألحـ�ـــام الف دينــــار ل�ــــل من �عتــــدي ع�� من يتم حمــــاي��م آســـــــــــــ�ت�ن مع غرامــــة ال تز�ــــد ع�� عشـــــــــــــرة 
   �شر�عات الناظمة.ال

 وحدة حماية الشهود واملبلغ�ن ا��اصة بالبيانات اإلحصائية 

مدور 
 سابق

الواردة طلبات ا��ماية 
٢٠٢١ 

 ا��موع

خالل عام  الطلبات املفصولة
قيد  ٢٠٢١

 )٤١( اإلجراء

 حفظ منح ا��ماية
٥ ٢٧ ١٤ ٤٦ ٤٤ ٢ 

UÑ]z⁄miàˆ\;‡Âıå;ÎÅztÂ;

ـــــــــــــــــــعتب�ظومة لل��اهة الوطنية إن محار�ة الفســـــــاد �� ظل وجود من �شـــــــطة لســـــــالمة األ اأســـــــاســـــــي�  اركنً  ر ـ
ـــــــــــــجاذبة تحم اس�ثمار�ةاالقتصادية وخلق ب�ئة  ـــــــــــــأش�ال االب سائر ي املس�ثمر�ن من ـ النفوذ  واستغالل��از  ـ

فقد اســـــــتحدثت الهيئة وحدة شـــــــؤون  ،بالعمل املشـــــــاركةن محار�ة الفســـــــاد تتطلب جراءات، وأل و�عقيد اإل 
ـــــــــــــعنلتُ  ٢٠٢٠االس�ثمار  منتصف عام  ، و�عمل و�ساهم �� خلق ب�ئة اس�ثمار�ة نز��ة  ،ى �شؤون االس�ثمارـ

انب بوجود منظومة لل��اهة الوطنية تح�� مصـــــــــــــا��هم، فالهيئة جردني�ن واأل طمأنة املســـــــــــــ�ثمر�ن األ ع�� 
 .تتو�� دور الضامن لالل��ام بمعاي�� ال��اهة الوطنية

اقيــــل  جراءات املتعلقــــة بــــاالســـــــــــــ�ثمــــار اإل  جميعتتــــا�ع هــــذه الوحــــدة  و أللتــــأكــــد من عــــدم وجود أي عر
 دارةاإل ت�تج عن ممارسات وسلوكيات سلبية قد تصدر من �عض موظفي  التـي�عقيدات أمام املس�ثمر�ن و 

واســــــــتغالل  ،شــــــــ�ال االب��از وال��هيبأ ســــــــائر دون ســــــــند �شــــــــر��� وا�ــــــــ�، ورصــــــــد العامة والقطاع ا��اص 
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 إيجاد�� قطاع االســ�ثمار للمســاهمة ��  وتقييمها وتحديد مخاطر الفســاد ،النفوذ والتحقق م��ا ومعا����ا
 ب�ئة اس�ثمار�ة جاذبة ع�� مستوى اململكة.

) �عد دراســـــــــــ��ا ١٦) م��ا وحفظ (١٢ا وموضـــــــــــوًعا، حيث تم تصـــــــــــو�ب (ف� ) مل١٤٩�عاملت الوحدة مع (
مــدير�ــات �� الهيئــة الســـــــــــــتكمــال  إ��) م��ــا ١٨والتث�ــت من عــدم أحقي��ــا أو عــدم �ـــــــــــــ���ــا، كمــا تم إحــالــة (

) قضــــــية انطوت ع�� اســــــ��داد ٢٤ا �عاملت الوحدة مع (ا لالختصــــــاص، كمجراءات حســــــب األصــــــول وفًق اإل 
 .وتصو�ب ضر���

  وحدة شؤون االس�ثمار ا��اصة بالبيانات اإلحصائية 

مدور 
 سابق

 الوارد
٢٠٢١ 

 ا��موع

 ٢٠٢١املفصول خالل عام 

قيد 
 اإلجراء

)٧١( 

 حفظ
ُمحال إ�� 
مدير�ات 

 أخرى 

 وحل تصو�ب
ش�اوى 

 املس�ثمر�ن

 اس��داد
وتصو�ب 

 ضر���
١٠٣ ٢٤ ١٢ ١٨ ١٦ ١٧٣ ١٤٩ ٢٤)*( 

) خمســـــــة مالي�ن ٥٬٦١٠٬٩٥٥) عملية اســـــــ��داد ما�� بمبلغ إجما�� (١٤كما ســـــــاهمت الوحدة �� تنفيذ (
 :وحسب ا��دول التا�� ادينارً ن �وخمسة وخمس مئةالف و�سعآوعشرة  مئةوست

 

 املالحظات املبلغ بالدينار #
 الهيئةاس��داد �� حساب أمانات  ٩٣٬١٤٥ ١
 الدخل واملبيعات ضر�بةالتحصيل من خالل دائرة  ٥٬٥١٧٬٨١٠ ٢

 دينار ٥٬٦١٠٬٩٥٥ ا��موع

UÏËfi ’\;ÎÅtÊ’\;

من حاجة  اتم استحدا��ا �� الهيئة انطالقً  التــــــــــــــياملتخصصة التنظيمية الوحدة الفنية من الوحدات 
لتحليلها وتقديم االســ�شــارات اها أن هنالك ملفات تحقيقية اســتدعت وجود خ��ات فنية متخصــصــة مؤدّ 

 ،ة ا��الفات املرتكبة وتحديد امل�ســــــــــــ�ب�ن ��االفنية والتقار�ر املتخصــــــــــــصــــــــــــة ��ا، وذلك للوقوف ع�� ماهيّ 
  التــيو��م املبالغ  ،ت مخالف��اتمّ  التــيوالوقوف ع�� ال�شر�عات الناظمة 

ُ
دون  د��ا ا��ز�نةبّ هدرت أو تكأ

  باملال العام.وجھ حق و�ان من شأ��ا املساس 

                                                           
 الدخل واملبيعات. دائرة ضر�بةإ�� ال��نة املش��كة مع تم إحال��ا  اتحقيقيً  املًف ) ٨٦م��ا ( ) *(
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 ،االســـــــــــــتعانة با����اء ا��ارجي�ن إ��وجھ  تّم أنجاز مهامها ع�� إوقد عمدت الوحدة الفنية �� ســـــــــــــ�يل 
ـــــــــــــيوذلك �� التخصصات الفنية املتخصصة  ـــــــــــــفر لدى ال�ادر الفاال تتو  التـ مر الذي تم وهو األ  ،�� �� الهيئةـ

و�� مجال  ،و�� مجال التعدين ،تخصـــــــــــصـــــــــــاتھســـــــــــائر ع�� ســـــــــــ�يل املثال �� ا��ال الهند�ـــــــــــ�� � إليھال��وء 
 و�� مجال خ��ة ا��طوط.  ،و�� مجال التدقيق ا��اس�� ،الطاقة

امل�لفة ��ا إنجاز التقار�ر الفنية املتخصـــــصـــــة بطة ��ا و وقد قامت الوحدة �� ســـــ�يل تحقيق مهامها املن
 :وع�� النحو التا��

 وحدة الفنية بال ةا��اصالبيانات اإلحصائية 

 ٣٠ سابقمدور   .١
 ١٥٣ عدد امللفات الواردة   .٢
 ١٨٣ ا��موع  .٣
 ١٤٦ عدد امللفات املنجزة   .٤
 ٣٧ قيد اإلجراء  .٥

  الصادرة ع��ا:�ر تقار القيمة املضافة الستحداث الوحدة الفنية وال

نفاذ القانون �� الهيئة ل�ي خصـــــــصـــــــة لدى ا��هات املعنية �عملية إوضـــــــع تلك التقار�ر الفنية املت :أوًال 
 إ��كون هــذه التقــار�ر قــد عمــدت التحقيقيــة الالزمــة مع املعني�ن، جراءات اتخــاذ اإل  ل��ــا ��إيتم االســـــــــــــ�نــاد 
ـــــــيت�يان الوقا�ع  ـــــــيوال�شر�عات  اوا��الفات املرتكبة بصدده ا�م� ،املشكوباملواضيع حاطت أ التـ تمت  التـ

 .املا�� امل��تب عل��اثر واأل ،وامل�س�ب�ن ��ا ،مخالف��ا

مر من شأن هذا األ فقد �ان  ،رة الفنية املتخصصة �� الوحدة الفنيةـــعمال ا��بل نتاج أمن خالا: ثانيً 
ــــــــــــــــــيع�� ��م املبالغ  خالل الوقوفن ســــــاعد الهيئة �� عملها من أ ا��ز�نة دون وجھ  د��اأو تكبّ أهدرت  التـ

 .الس��دادها من قبل املعني�ن -أمكن ذلكما -الوسائل والسبل املث��  إ��حق، وذلك ليتم ال��وء 

اتخاذ  إ��نھ يتم ال��وء إعمال ا����ة الفنية املتخصــــــــــصــــــــــة �� الوحدة الفنية، فمن خالل نتاج أا: ثالثً 
قـــابلـــة مر �� مرحلـــة �� حـــال ـ�ــان األ  جراءات الالزمـــة مع ا��هـــات املعنيـــة لتصـــــــــــــو�ـــب ا��ـــالفـــات املرتكبـــةاإل 

ا من حرص الهيئة ع�� ا��فاظ ع�� املال العام وعدم عليھ انطالقً  ت�ان ما إ��عادة ا��ال �و  ،للتصـــــــــــــو�ب
ال يتعارض مع  -أمكن ذلك  ما -�� تصـــــــــــــو�ب ا��الفات املرتكبة  الوحدةن مســـــــــــــاهمة بأا علًم  ،املســـــــــــــاس بھ

   .اصولي� التحقيقية أ باإلجراءاتاستكمال الس�� 

ــــــــــــــــــــا��عمال أمن خالل  ا:را�عً  الوقوف ع�� ال�شــــــــر�عات الناظمة  ايضــــــــً ��ة الفنية املتخصــــــــصــــــــة، يتم أـ
ــــــــــــيواملرعية   سس وسّد مز�ٍد من اإلح�ام وفرض األ  إ��مر بحاجة ذا �ان األ إمخالف��ا، ومعرفة فيما  تتم التـ
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 إ��يتم تقــديمهــا  يتقــديم املق��حــات الالزمــة �� هــذا ا��صـــــــــــــوص �  إ��هنــا �عمــد الوحــدة الفنيــة و  ،الثغرات
 منافذ الفساد وتطو�قھ.  خذها �ع�ن االعتبار والعمل ��ا لسّد أجل املرجع ا��تص من أ

;ÎÅtÂº]�eî;º]ehÑˆ\:;

ـــــــــــــــياالرتباط من الوحدات الفنية املتخصـــصـــة  ضـــّباطوحدة  تم إ�شـــاؤها لغايات التحقق من مدى  التـ
الناظمة للعمل من خالل �عي�ن مجموعة ��ام جهات اإلدارة العامة بمعاي�� ال��اهة الوطنية وال�شر�عات ـال

باإلضـــافة إ�� متا�عة التظلمات من  ،من موظفي الهيئة بمختلف مســـتو�ا��م الوظيفية لدى اإلدارة العامة
تقدم ا��دمة بجودة عالية و�شـــــــــــــفافية وعدالة، ورصـــــــــــــد أي تجاوزات تلك ا��هات أن من قرارا��ا والتأكد 
اطب�ســـــــــــــميــة عــدد من موظف��ــا ك و�عت�� تجر�ــة الهيئــة .ع�� املــال العــام ارتبــاط �� عــدد من الوزارات  ضـــــــــــــبــّ

 ا ملا ي��:حققت نتائج مر�حة وفًق  �اا إال أ�والدوائر ا��كومية تجر�ة حديثة �س�ي� 

ســـــــرعة الوصـــــــول إ�� قواعد  ��ســـــــاهم وجود ممث�� الهيئة لدى �عض جهات اإلدارة العامة  أوًال:
 البيانات واملعلومات لدى اإلدارة العامة وسرعة تزو�د الهيئة ��ا.

ا:
ً
ة أعمــال ال��ــان مثــل ��ــان حضـــــــــــــور ممث�� الهيئــة لــدى �عض جهــات اإلدارة العــامــســــــــــــــاهم  ثانيــــــــــــــــــــــ

وســــــّهل رصــــــد ا��الفات والشــــــ��ات  ،الردع وحماية املال العامبتحقيق العطاءات الشــــــراء/
� أعمال �عض ال��ان. التـي

ّ
 ُ�ع�

ا:
ً
 املواكبة الفنية ألعمال اإلدارة وطبيعة أدا��ا. ثالثـــــــــــــــــــــ

ا:
ً
التأكد من مدى ال��ام اإلدارة العامة بال�شــــــــــر�عات الناظمة للعمل واالمتثال ملعاي�� ال��اهة  را�عــــــــــــــــ

 الوطنية.

 خامس
ً
اتخـاذ إجراءات وقـائيـة وتصـــــــــــــو��يـة �شـــــــــــــمـل التعـديـل ع�� اإلجراءات ومعـا��ـة الثغرات إن  ا:ــــ

 وجدت.

ا:
ً
 القيام بحمالت تدقيق تضمن فرض سيادة القانون �� اإلدارة العامة. سادسـ

ا:
ً
 تلقي اإلخبارات والش�اوى و�حال��ا إ�� الهيئة ملعا����ا. سا�عــــــــــ

ـــيأما ا��هات  ـــتم �سمية ممث�� الهيئة لد��ا فه التـ زارة اإلدارة ا��لية، و ي (وزارة التنمية االجتماعية، و ـ
وزارة العمل، و املؤســـســـة العامة للغذاء والدواء، و زارة الزراعة، و وزارة ال�ـــ�ة، و و وزارة ال��بية والتعليم، و 
زارة األشـــــــــــــغـــال العـــامـــة و وزارة امليـــاه والري، و و أمـــانـــة عمـــان الك��ى، و دائرة ضـــــــــــــر�بـــة الـــدخـــل واملبيعـــات، و 

ــــــــــــــــــزارة التعليم العا�� والبحث العلمو وزارة الب�ئة، و و زارة الشــــــباب، و واإلســــــ�ان، و  وزارة الطاقة وال��وة و ي، ـ
اقبة الشـــــر�ات، و املعدنية،  دائرة ا��مارك األردنية، و ، األردنية واملقاي�ساملواصـــــفات  مؤســـــســـــة و دائرة مر

زارة األوقاف والشـؤون و زارة النقل، و و ، و األردنية مؤسـسـة اإلذاعة والتلفز�ون و سـاحة، دائرة األرا�ـ�� واملو 
 واملقدسات اإلسالمية).
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 االرتباط ضّباطالبيانات اإلحصائية ا��اصة بوحدة 

 األعمال الرئ�سة
ما تم رصده 
من جلسات 

 ال��ان

ما تم رصده 
من الز�ارات 

 امليدانية

ما تم رصده 
من 

 االجتماعات

الرد عليھ  ما تم
من االستعالمات 

 املرسلة

اإلجراءات 
 الوقائية

عدد 
 اإلخبارات

 ا��موع

١٢٦٥ ٥٠٢ ٢٥٧ ٣٤٥ ٤١ ٦٤ ٥٦ 
 

 األعمال الثانو�ة
 ا��موع األعمال اليومية االجتماعات الز�ارات امليدانية ال��ان جلسات

٣٠٠٢ ٨٥٣ ٦٢٦ ٣٢٠ ١٢٠٣ 

 حمالت فرض سيادة القانون وتطبيق معاي�� ال��اهة الوطنية املنفذة من قبل الوحدة: 

حملة التدقيق ع�� إشهارات الذمم املالية: تم بموجب هذه ا��ملة فحص اإلدارات من حيث ال��امها  .١
 بمتا�عة إشهار ذمة املوظف�ن امل�لف�ن لد��ا حيث تب�ن ما ي��:

اإلدارة العــامــة وحــدة إدار�ــة م�لفــة بمتــا�عــة إشـــــــــــــهــار الــذمــة املــاليــة ال يوجــد لــدى غــالبيــة جهــات  -
 .وتحديثھ وضمان تقديمھ للم�لف�ن لد��ا

 �عض جهات اإلدارة العامة لم تحصر أسماء املوظف�ن امل�لف�ن بإشهار الذمة املالية.  -

 �عض جهات اإلدارة العامة تكتفي بالتدقيق ع�� إشهارات الذمة �� املراكز. -

و�ــالن�يجــة خــاطــب مجلس الهيئــة رئــاســــــــــــــة الوزراء بجملــة من التوصـــــــــــــيــات الهــدف م��ــا معــا��ــة  -
 تب�نت بخصوص إشهار الذمم املالية للم�لف�ن. التـيالثغرات 

الزمنية الســـــــــــــتمرار مندو�ي  دحملة مندو�ي األجهزة الرقابية وجهات الرقابة القطاعية: تم فحص املد .٢
 ،) ســـــنة١٧وائر، وتبّ�ن اســـــتمرار البعض م��م ملدد طو�لة تصـــــل إ�� (األجهزة الرقابية �� الوزارات والد

ي الغاية من وجوده، و�� هذه الشأن أصدر مجلس ـو�التا�� تن�� ؛األمر الذي ُيفقد العمل الرقا�ي زخمھ
الهيئة قراًرا بمخاطبة رئاســـــة الوزراء للتعميم ع�� مختلف جهات الرقابة العامة والقطاعية بضـــــرورة 

 دو�ر خالل مدة زمنية معقولة ال تتجاوز عام�ن.مراعاة الت

حملة ال��ان الدائمة والفنية املشــــــ�لة �� مختلف الوزارات والدوائر: حيث تم رصــــــد عدة ممارســــــات  .٣
تخالف معاي�� ال��اهة الوطنية وال �سهم �� عملية نقل املعرفة، وذلك �عدم العمل ع�� تأهيل الصف 

ا من �عض األ�ـــــــ�اص ألعمال هذه ال��ان و�التا�� تنفُّ الثا�ي من املوظف�ن من خالل احت�ار  عهم مادي�
جانب آخر، وقد أصـــدر مجلس الهيئة قراره القا�ـــ�� بمخاطبة مجلس ا��دمة املدنية بضـــرورة وضـــع 
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محددات ضـــــــــــــمن معاي�� تضـــــــــــــمن التمثيل العامودي اإلداري واألفقي والقطا�� وعدم تكرار إشـــــــــــــراك 
 عند �شكيل ال��ان.  أنفسهم املوظف�ن

لإلدارة العليـــــا  توعيـــــة) محـــــاضـــــــــــــرة ١٣كمـــــا قـــــامـــــت الوحـــــدة بـــــالتعـــــاون مع املعني�ن �� الهيئـــــة �عقـــــد (
افية والقيادية وللموظف�ن �� املستوى التنفيذي واملوظف ا��ديد اس��دفت جهات اإلدارة العامة  واإلشر

زارة التنمية االجتماعية، و قدســـــات اإلســـــالمية، و وزارة األوقاف والشـــــؤون واملو (وزارة املياه والري،  :التالية
وزارة ال��بية والتعليم/ مدير�ة تر�ية عمان الرا�عة، و وزارة ال�ــــــــ�ة، و أمانة عمان الك��ى، و وزارة الب�ئة، و 
 مدير�ة األمن العام).و 

È’ÂÅ’\;‡Â]¬i’\;ÏÁÖÁÅŸ;k]Õ˜¬’\ÂU; 

مهمــة التواصــــــــــــــل مع ا��هــات الــدوليــة والنظ��ة فيمــا يخص  والعالقــات تتو�� مــدير�ــة التعــاون الــدو��
املتحــدة ملـ�ـافحــة الفســــــــــــــاد واملتعلقــة بتطبيق  األممتنفيــذ الهيئــة الل��امــا��ــا الــدوليــة املن�ثقــة عن اتفــاقيــة 

املعاي�� الدولية �� ترســــيخ مبادى ال��اهة وم�افحة الفســــاد و�ما يضــــمن ا��ــــ�ام املعاي�� الوطنية املعتمدة 
 معها.

 : التعاون الدو��:أوًال 

�اديمية ذات العالقة من دامة العالقة والتواصــــــــــــل مع النظراء وا��هات الفنية واألإع��  الهيئة�عمل 
ن �� �ن العاملمّك وا��صـــــول ع�� التدر�ب الالزم الذي يُ  ،خالل برامج تبادل ا����ات التخصـــــصـــــية والفنية

 وم��ا: الهيئة من االستفادة من مجاالت وسبل م�افحة الفساد

  :االتفاقية الدولية مل�افحة الفساد

ت ، حيث تقوم بتطبيق االل��اما٢٠٠٤ى االتفاقية الدولية مل�افحة الفســـاد عام ــــــــــــــــصـــادقت اململكة عل
 يت�ناها ا��تمع الدو�� من خالل: التـيللمعاي��  ااملن�ثقة عن هذه االتفاقية وفًق 

ا باســ��داد املوجودات الناجمة عن جرائم الفســاد وفًق قيام الهيئة بتوضــيح اإلطار القانو�ي املتعلق  -
لل�شـــــر�عات الوطنية ذات العالقة بالتعاون مع (وزارة العدل ووحدة م�افحة غســـــل األموال وتمو�ل 

املتحدة مل�افحة الفســــاد  األمماإلرهاب)، وذلك �� إطار اســــتعراض ومراجعة تنفيذ اململكة التفاقية 
 .واملقدم من قبل ا��هة املُسَتعِرضة (�ل من جمهور��� تركم�ستان ولبنان)

�عتمدها دولة سـنغافورة واملتعلقة  التــــــــــــــيشـارك فر�ق الهيئة ا��كومي بمراجعة اإلجراءات واملعاي��  -
غافورة) بالشــــراكة حيث راجع الفر�ق ا��تص إجابات الدولة املُســــتعَرضــــة (ســــن ،بالتداب�� الوقائية

 مع اململكة املغر�ية.
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 :مذكرات التفاهم

أبرمت الهيئة مذكر�ي تفاهم لتعز�ز التعاون املشـــــــــــــ��ك �� م�افحة الفســـــــــــــاد  ،للبعد الدو�� اســـــــــــــتكماًال 
وتبادل ا����ات والتدر�ب �� مجاالت م�افحة الفســــــــــاد ومنع ان�شــــــــــاره باعتباره من ا��رائم  ،والوقاية منھ

 العابرة ل��دود: 

، حيث �ان من ٩/١٢/٢٠٢١) بتار�خ UNDPتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج األمم املتحدة اإلنما�ي ( -
 نتائج هذه الشراكة دعم الهيئة بتجه�� غرف تدر��ية تحتوي ع�� أجهزة حديثة.

دار�ة بجمهور�ة تجديد مذكرة التفاهم امل��مة ب�ن هيئة ال��اهة وم�افحة الفســــــــــــاد وهيئة الرقابة اإل   -
 .١٨/١٢/٢٠٢١مصر العر�ية بتار�خ 

 :مشروع التوأمة

ورفع مســــــــتوى  ،لغايات دعم ا��هود املؤســــــــســــــــية الوطنية �� اململكة لتعز�ز ال��اهة وم�افحة الفســــــــاد
ب�نفيذ مشـــــــــــــروع توأمة  ٢٠٢١ذار /آأداء الهيئة وتمكي��ا من تنفيذ مهامها بفاعلية، فقد شـــــــــــــرعت الهيئة �� 

، ا) شـــــــــــــهرً ٢١مدتھ ( (EUD) ط والتعاون الدو�� واملفوضـــــــــــــية األورو�ية �� األردنيبالتعاون مع وزارة التخط
مليون  ١٬٥( موازنتھلتنفيذ هذا املشـــــــــروع الذي بلغت  جمهور�َ�� ليتوانيا والنمســـــــــاحيث وقع االختيار ع�� 

دعم هيئــة ال��اهــة ومـ�ـافحــة الفســــــــــــــاد األردنيــة �� مجــاالت ال��اهــة  إ����ــدف هــذا املشـــــــــــــروع حيــث يورو)، 
 والوقاية من الفساد.

ع�� تقييم شـامل لالحتياجات التدر�بة ملوظفي الهيئة ولتنفيذ  �أ�ي هذا املشـروع الذي تم وضـعھ بناءً و 
) مهمة رئ�ســــــــة منذ بدء املشــــــــروع �ان أبرزها (تطو�ر دليل ٢١نجاز (إبرامج ا��طة االســــــــ��اتيجية، حيث تم 

ودليل إلعادة تطو�ر مهام ، مخاطر الفســـــــاد وتنفيذها �� قطا�� ا��مارك وال�ـــــــ�ة �دارة�شـــــــغي�� لتقييم و 
وكذلك تم اعتماد دراســـــــــــــة لتقييم ، ا��اطر إدارةوالوصـــــــــــــف الوظيفي لضـــــــــــــمان فعالية  ھتوتدفقاالعمل 

 فعالية معاي�� ال��اهة �� اإلدارات واملؤسسات ا��كومية).

  :و�رتكز مشروع التوأمة ع�� مكون�ن

تطو�ر ومراجعــة معــاي�� ال��اهــة الوطنيــة �� القطــاع العــام لضـــــــــــــمــان تنفيــذ هــذه املعــاي�� املكون األول: 
، وز�ارة ٢٠٢١ مهام خالل عام) ٩(حيث تم تنفيذ  ،واالمتثال لها وتفعيلها مع املؤســـــــــــــســـــــــــــات ذات الصـــــــــــــلة

دولة ليتوانيا اطلع ف��ا املشــــاركون ع�� املمارســــات الفضــــ�� فيما يتعلق بتطبيق معاي��  إ��دراســــية واحدة 
 .ال��اهة الوطنية

 ،ئة لتقييم مخاطر الفساد �� قطاعات مختارة�عز�ز قدرات اإلدارات املتخصصة �� الهي املكون الثا�ي:
 مهمة ضمن خطة العمل املعتمدة. )١٢(تم تنفيذ 
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 :)GLOBE( نفاذ القانون �� مجاالت م�افحة الفسادإعضو�ة الشبكة الدولية لسلطات 

ـــــــــــــــيعضـــاء الدول األ  ىحدإ ،اهة وم�افحة الفســـاد��يئة ال��  ممثلةً  ،�عت�� اململكة �شـــاء إســـاهمت ��  التـ
ــــــــــــــــــيافحة الفســــــاد والوقاية منھ و نفاذ القانون املعنية بم� إالشــــــبكة العاملية لســــــلطات  ت بمبادرة ��شــــــأ التـ

من و  ،ي با��درات وا��ر�مةـــــــــــــــــــــتحدة املعنامل األممو�� إطار مكتب  ،وتمو�ل من اململكة العر�ية الســــــــعودية
ــــــــــييجاد منصة عاملية ل�سهيل تبادل املعلومات ب�ن السلطات إ إ��املعروف أن هذه املبادرة ��دف  تمثل  التـ

 أطراف الشبكة فيما يخص جرائم الفساد العابرة ل��دود.
 

 حصائيات تتضمن مشار�ات الهيئة الدوليةإ

 

   التعاون ا����:ثانيًا: 

وتوثيق ال�شـــــــــــــــاطـــات واالجتمـــاعـــات  �دارةت�ســـــــــــــيق وتنظيم و تتو�� مـــدير�ـــة التعـــاون الـــدو�� والعالقـــات 
التحضـــــــــــــ��ات والت�ســـــــــــــيق لالحتفال باليوم الدو��  إدارة إ��ضـــــــــــــافة إ ،تنظمها الهيئة ال�� �افةوالفعاليات 

عداد كما قامت املدير�ة بمتا�عة ســـ�� إ ،�افة مل�افحة الفســـاد من �ل عام والتواصـــل مع ا��هات املشـــاركة
ـــــــــــــيمذكرات التفاهم ا��لية  وع��  ٢٠٢١ خالل عاموا��هات الشر�كة األخرى  الهيئةما ب�ن تم توقيعها  التـ

 :النحو التا��

 
) ورش عمل ٨، و (اتجتماعاال و  لقاءاتمن ال) ١٠٧( �دارةت�ســــــيق و ع��  شــــــرافباإل وقد قامت املدير�ة 

 ا) �شـــــــــاطً ٢١(التحضـــــــــ��ات ا��اصـــــــــة بــــــــــــــــــــــ ال��ت�بات و  إدارة إ��باإلضـــــــــافة ، ) مؤتمرات وندوات٤تدر��ية، و (
 وفعالية متنّوعة. 
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 البيان ت
 .٢٠٢٠امللك ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " لعام جاللة   .١
 ٢٠٢٠ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " لعام رئ�س مجلس الوزراء   .٢
 .٢٠٢٠لعام ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " رئ�س مجلس األعيان   .٣
 .٢٠٢٠ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " لعام رئ�س مجلس النواب   .٤
 .دارة مخاطر الفساد�رد�ي لتوا�ي نمساوي لتقييم و أ�عاون   .٥
 .�عاون أرد�ي فلسطي�� �� م�افحة الفساد  .٦
 .اليوم الدو�� مل�افحة الفساد تحت شعار "بكفي خلص..الفساد مش ثقافتنا"  .٧
 .اإلنما�يبرنامج األمم املتحدة ��ن ال��اهة وم�افحة الفساد و مذكرة تفاهم ب�ن هيئة   .٨

٩.  
شـــرم /املشـــاركة بورشـــة عمل نظمها برنامج األمم املتحدة اإلنما�ي ع�� هامش مؤتمر دول األطراف

 .الشيخ
 .مذكرة تفاهم و�عاون ثنا�ي�وقعان يلتقي رئ�س الرقابة اإلدار�ة املصري و  رئ�س مجلس الهيئة  .١٠
 .يقّيمان إنجازات مشروع التوأمة "ورو�ي"االتحاد األ ال��اهة "و "  .١١
 .ردنيةأ" ال��اهة " تنظم جلسة عصف ذه�� مع عمداء شؤون الطلبة �� جامعات   .١٢
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 ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " رئ�س مجلس الوزراء 
 ٢٠٢٠لعام 

 امللك ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " جاللة 
 ٢٠٢٠ لعام

 
 
 

  
ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " رئ�س مجلس النواب   

٢٠٢٠لعام   
ي�سّلم تقر�ر " ال��اهة " رئ�س مجلس األعيان   
٢٠٢٠لعام   
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  دارة مخاطر الفساد�رد�ي لتوا�ي نمساوي لتقييم و أ�عاون 

 

 

  �عاون أرد�ي فلسطي�� �� م�افحة الفساد
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  خلص..الفساد مش ثقافتنا" اليوم الدو�� مل�افحة الفساد تحت شعار "بكفي

 

 

 اإلنما�ي برنامج األمم املتحدة ��ن مذكرة تفاهم ب�ن هيئة ال��اهة وم�افحة الفساد و 
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 مذكرة تفاهم و�عاون ثنا�ي�وقعان يلتقي رئ�س الرقابة اإلدار�ة املصري و  رئ�س مجلس الهيئة
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 يقّيمان إنجازات مشروع التوأمة  "ورو�يال��اهة "و "االتحاد األ "

 

 

  ردنيةأ" ال��اهة " تنظم جلسة عصف ذه�� مع عمداء شؤون الطلبة �� جامعات 
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وتتا�ع القضــــــايا ا��الة من الهيئة إ�� ا��هات  ،للهيئة ةقانونيّ الذراع �� المدير�ة الشــــــؤون القانونية 
وتقوم بمتا�عة ســـــــــ�� تلك القضـــــــــايا ح�� مرحلة صـــــــــدور القرارات واألح�ام القطعية  ،القضـــــــــائية ا��تصـــــــــة

 �شأ��ا ل�سديد قيودها �� الهيئة.

ــــــــيكما تقوم املدير�ة بمتا�عة ال�شر�عات الوطنية ودراس��ا وتحليلها وتحديد الثغرات  قد تؤدي إ��  التـ
ول الوارد نجازات الهدف االســـــــ��اتي�� األ إارت�اب أفعال الفســـــــاد و�يان القصـــــــور القانو�ي ف��ا (كما ورد �� 

الناظمة نظمة والتعليمات ول من التقر�ر)، و�عداد مســـــــــــودات مشـــــــــــار�ع القوان�ن واأل ضـــــــــــمن الفصـــــــــــل األ 
إعــداد مــذكرات التفــاهم مع ا��هــات األخرى، و�جراء الــدراســــــــــــــات واألبحــاث  لعمــل الهيئــة، ومراجعــة و/أو 

حصــــــائيات التالية إنجازات املدير�ة وع�� النحو وتو�ــــــ� اإل  ،ال��اهة وم�افحة الفســــــادالقانونية املتعلقة ب
 التا��:

 :واالس�شارات القانونيةمحور ال�شر�عات  .١

ب�ن اســـــــــــــ�شـــــــــــــارة قـانونيـة ومطـالعـة ودراســـــــــــــة تتعلق بقرارات  مـا اجـً خرَ ) مُ ٣٤٤قـامـت املـدير�ـة بتقـديم (
وكـــــذلـــــك تقـــــديم الرأي القـــــانو�ي حول ال�شـــــــــــــر�عـــــات  ،و�جراءات أعمـــــال الهيئـــــة وامللفـــــات املنظورة لـــــد��ـــــا

انضـــــــــــمت إل��ا اململكة و/ أو ســـــــــــ�نضـــــــــــم إل��ا  التــــــــــــــــــــــــيوالنصـــــــــــوص القانونية واالتفاقيات الدولية والعر�ية 
) مســودة مذكرة تفاهم، إضــافة ١٢واملتعلقة بأهداف الهيئة ومهامها كما قامت املدير�ة بإعداد وصــياغة (

 ) مسودات تتعلق بمشار�ع �شر�عات و��:٣إ�� (

 وا����ين.مشروع نظام حماية املبلغ�ن والشهود  .أ

 .االرتباط ضّباطمشروع �عليمات  .ب

 �عليمات منح املساعدة املالية للمخ��ين.مشروع  .ج

 حق ا��صول ع�� املعلومات: .٢

ول تقوم تقوم املـــدير�ـــة بـــالرد ع�� طلبـــات ا��صـــــــــــــول ع�� معلومـــات من الهيئـــة؛ فمن خالل ا��ور األ 
تقدم لها من خالل االستدعاءات أو ا��اطبات أو الكتب  التــــــــــــيالهيئة بإنفاذ حق ا��صول ع�� املعلومات 

 تتضمن طلب معلومات مو��ة كما ي��: تـيالالرسمية 

 طلًبا من جهات ٥٥) طلًبا م��ا (١٢٦ى املعلومات (ــــــــــــــــــــــبلغ العدد اإلجما�� لطلبات حق ا��صـــــــــول عل (
 ) طلًبا من أفراد أو شر�ات.٧١قضائية وحكومية مختلفة وم��ا (

  افقة ع�� (١٠٥( إ��تمت االســــــــتجابة ) ألســــــــباب تتعلق بالســــــــر�ة و�خفاء ٢١) طلبات م��ا وعدم املو
) لســــــــنة ١٣) من قانون ال��اهة وم�افحة الفســــــــاد رقم (٢٢هو�ة املبلغ�ن عن الفســــــــاد وفًقا للمادة (

 و�عديالتھ. ٢٠١٦
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 محور املتا�عة واالس��داد: .٣

ــــــــــــــيتقوم املدير�ة بمتا�عة القضــايا  � ا��هات القضــائية ا��تلفة كما �عمل �إيحيلها مجلس الهيئة  التـ
 موال (كما جاء تحت عنوان االس��داد املا�� من هذا التقر�ر). األ  اس��داداملدير�ة ع�� متا�عة 

‹]¬’\;Ô]¡Äˆ\;ÎÖ\Ä;∞b;Ï’],\;ÏËŒËŒui’\;k] ÷∏\;ÜÖd^U;

العـــام إلجراء املقت�ـــــــــــــ�� القـــانو�ي  االدعـــاءتم إحـــال��ـــا إ�� دائرة  ال��تت��ص أبرز امللفـــات التحقيقيـــة 
 ن�يجة إجراءات التحقيق املتخذة من قبل الهيئة كما هو ُمّدرج أدناه:

  ّن) و�مساعدة موظف�ن عامّ دينار ب الضر��� بقيمة (عشرة مالي�نال��ر�: 

حــدى إبــالتــدقيق ع��  ٢٠١٨ضـــــــــــــر�بــة من مالك ســـــــــــــلطــة العقبــة �� عــام اليرادات إموظفي أحــد قيــام 
وتب�ن ن�يجة التدقيق بامللف وجود ضـــــــــر�بة  ،فيد �عدم اســـــــــتحقاق ضـــــــــر��� عل��اوتقديم تقر�ر يُ الشـــــــــر�ات 

دينار (��رب ضـــــــــر��� ) ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠() تبلغ قيم��ا حوا�� ٢٠١٨ - ٢٠١٥( املدةمتحققة ع�� الشـــــــــركة خالل 
 فعال ��ر�ب جمر�ي).أو 

 دينار): مالي�ن التالعب بمحتوى بيانات جمركية بقيمة (أر�عة 

حـد البيـانـات ا��مركيـة أموظفي من مـدير�ـة جمرك العقبـة بتعـديـل اســـــــــــــم املســـــــــــــتفيـد ع�� أحـد قيـام 
ــــــــــــــر  ) ٤٬٠٠٠٬٠٠٠مبلغ ( ا��اصــة مر الذي فّوت ع�� ســلطة منطقة العقبة االقتصــاديةصــو�� األ أ�شــ�ل غيـ
اقعة و قامت الهيئة بحيث  ،مالي�ن دينار لتحفظي ع�� املد�� العام ل���ز ا إ��حالة املوضـــــــــــوع �ت�ب�ت الو

 �� صندوق ا��كمة. اودعً املبلغ كونھ مُ 

  دينار) واثن�ن وعشر�ن ألف مئةو�سع بقيمة (مليون  -ي االحتياج الفع��ـلبال تُ - أجهزة فنية�سّلم: 

) بوضـــــــــع مواصـــــــــفات فنية لألجهزة املطلوب X-RAYعضـــــــــاء ال��نة الفنية لعطاء شـــــــــراء أجهزة (أقيام 
حـالـة العطـاء بقيمـة إحيـث تم  ،�� منطقـة ال�ـــــــــــــ�ن ا��وي  ااملرجوة م��ـمنيـة هـداف األ شـــــــــــــراؤهـا ال تل�� األ 

نھ عند فحصـــــــها تب�ن عدم أال إ ا،للمواصـــــــفات ا��ددة مســـــــبًق  اجهزة وفًق ) دينار وتم تور�د األ ١٬٩٢٢٬٠٠٠(
 جهزة.عدم استخدام األ  إ��دى أو منية ي املتطلبات األ ـفعالي��ا كون املواصفات ا��ددة من ال��نة ال تلب

  ش�ل مخالف لشروط العطاءأمر��ي)  دوالر  ألف مئةوخمسمليون (رات بقيمة احّف �سّلم�: 

 )١٬٥٠٠٬٠٠٠(ارات تركية و�قيمة حّف �ســـــــــــــّلم تب�ن قيام وزارة املياه ومن خالل ��نة االســـــــــــــتالم األو�� ب
ــــــــــــــــيبالرغم من عدم مطابق��ا لشــــروط العطاء  مر��يأدوالر  غ�� و ن تكون تلك ا��فارات جديدة أتتطلب  التـ

 مستعملة.
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  بقيمة (مليون�ن ومائت�ن وأر�عة عشر ألف ديناٍر): رض بموجب وثائق مزورةأنقل ملكية قطعة 

وذلك  ،) دينار٢٬٢١٤٬٠٠٠حوا�� ( ةرض �� إحدى محافظات اململكة بقيمة تقدير�أنقل ملكية قطعة 
قلت لها ملكية من خالل اتفاق جنا�ي ب�ن مجموعة من األطراف قاموا ب��و�ر ��ة تخارج تث�ت بأن من نُ 

و�ــيــعــهــــــا بــقــيــمــــــة ضــــــــــــــ�ــيــلــــــة  لــلــتصــــــــــــــرف �ــ�ــــــا اوذلــــــك تــمــهــيــــــًد  �قــطــعــــــة األرض زوجــــــة ملــــــالــــــك األرض املــتــو�ــ
اف املشــ�بھ ��م ) دينار، وعليھ تم منع التصــرف باألرض مدار التحقيق ومنع ســفر األطر ٦٠٠٬٠٠٠(مقدارها

 .والتحقيق معهم

 ــــبع مئةمة (أر�عبقي �شـــــــــ�ل مخالف تنفيذ عطاءين وخمســـــــــة وعشـــــــــر�ن  مئةوســـــــــبعة وعشـــــــــر�ن ألًفا وســـــ
 :)ديناًرا

ا ع�� الرغم ) دينارً ٤٢٧٬٧٢٥جمالية (إتنفيذ عطاءين �� إحدى البلديات من قبل شركة واحدة بقيمة 
الشـــــــــــــ��اطــات فنيـــة لم تتم  اال وفقـــً إمـ�ــانيـــة البنـــاء ع�� تلـــك األرض إن تقـــار�ر فحص ال��بــة تؤكــد عــدم أمن 

ثب�ت نتائج التحقيق عدم قيام أ�شائية �� البناء تمنع من استغاللھ و إضرار أحدوث  إ��مما أدى  ،مراعا��ا
 تمت. التـيشراف بالواجبات املطلو�ة م��ا ملنع التجاوزات ��نة اإل 

  نمن قبل موظف�ن عامّ  )دينار وثمان�ن ألف مئة(مبلغ اختالس�: 

ع الصـــــــــــــنــدوق بــالتالعــب ببطــاقــات ودفــاتر التوف�� ا��ــاصــــــــــــــة و قيــام موظفي صـــــــــــــنــدوق توف�� �� أحــد فر 
 ) دينار.١٨٠٬٠٠٠واختالس مبالغ مالية بلغت قيم��ا ( ،باملواطن�ن ع�� مدار عدة سنوات

 اختالس مبلغ (مائت�ن وخمسة و�سع�ن ألًفا ومائت�ن وستة و�سع�ن ديناًرا(: 

قيام موظف ســابق �� وزارة األوقاف والشــؤون واملُقدســات اإلســالمية بالتالعب �� وصــول املقبوضــات 
ــــــــــــــيوالدفاتر اليومية ا��اصــة بالت��عات  يتم جمعها باملســاجد إليداعها �� صــندوق الوزارة، حيث بلغت  التـ

ـــــــــــــــــــيهذه املبالغ قيمة  ) مائت�ن ٢٩٥٬٢٩٦مبلغ (التالعب �� هذه الوصـــــــول والدفاتر اســـــــتو�� عل��ا ن�يجة  التـ
 ا.ومائت�ن وستة و�سع�ن دينارً  الًف أوخمسة و�سع�ن 

 انتحال الهو�ة ال�اذبة: 

��ــــا �� إحــــدى الوزارات من تــــار�خ م انتحــــال إحــــدى الفتيــــات هو�ــــة شـــــــــــــقيق��ــــا ومبــــاشـــــــــــــرة العمــــل بــــدًال 
 . ١٢/٩/٢٠٢١تار�خ  ح�� ٣/٥/٢٠١٨

 ن�دناوثمانية  مئةوثمانية وست�ن ألًفا و  مئةال��رب الضر��� بقيمة (مليون�ن وثمان�(: 

وثمانية وســـت�ن  مئةمليون�ن وثمان) ٢٬٨٦٨٬١٠٨( اك�شـــاف ��رب ضـــر��� ع�� أحد املســـ�شـــفيات بقيمة
 وتمت املتا�عة مع ضر�بة الدخل لتحصيل املبلغ.، �ن�دناوثمانية  مئةألًفا و 
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 ا)دينارً  و�سعة و�سع�ن مئةال��رب ا��مر�ي بقيمة (�سعة وأر�ع�ن ألًفا وثمان: 

يداعات قيام إحدى الشـــــــــــر�ات املتخصـــــــــــصـــــــــــة بإنتاج املعســـــــــــل بالتالعب بمدخالت اإلنتاج وكميات اإل 
وتزو�دها باملعلومات و�عد  األردنية �عد مخاطبة دائرة ا��مارك-خراجات، حيث كشـــــــــــــفت التحقيقات واإل 

وصـــــدر قرار  ،رصـــــدة لد��ماختالف �� األ  وجود -ز�ارة الشـــــركة وجرد قيودها ومســـــتودعا��ا من قبل املعني�ن
 .  ادينارً  و�سعة و�سع�ن مئة�سعة وأر�ع�ن ألًفا وثمان )٤٩٬٨٩٩�غر�م الشركة مبلغ (

  ا��بوب  حدى الشـــــــــــــر�ات املتخصـــــــــــــصـــــــــــــة باســـــــــــــت��ادإخراجات من قبل يداعات واإل التالعب بكميات اإل
 لغايات ال��رب ا��مر�ي:

خراجات، و�عد يداعات واإل ا��بوب بالتالعب بكميات اإل ســـت��اد اقيام إحدى الشـــر�ات املتخصـــصـــة ب
تب�ن ل��نة  ،إجراء التحقيقات الالزمة وز�ارة الشــــــركة وجرد قيودها ومســــــتودعا��ا من قبل ��نة مختصــــــة

يداعات ما إ) و�� عبارة عن كغم ٥٥٠و األًف  ٩٢ن و�مالي ٧رصــــدة لدى الشــــركة بكمية (وجود اختالف �� األ 
 .الشركة ع�� نظام إدارة املناطق ا��رةتزال مفتوحة ع�� 

 اختالس كميات من مادة األعالف : 

ثالثة ) ٣٤٢١( ما يقارب ختالس كميات من مادة الشـــــــــــــع�� بلغتادبا بأقيام أحد موظفي مركز أعالف م
ا  اوواحًد  مئةآالف وأر�ع مائت�ن ) ٢١٢( ما يقاربب ٢٠٢١حســـب مادة الشـــع�� لعام  تقدر قيم��اوعشـــر�ن طن�

ا واث�� عشر ديناًرا   مئةوسبعة وعشر�ن ألًفا وأر�ع مئةسبع) ٧٢٧٤١٣الواحد و�قيمة إجمالية ( للطنأردني�
 .٣/٢٠٢٠راكم من شهر ـأن النقص ا��اصل هو نقص مت حيثتقر�ًبا،  وثالثة عشر ديناًرا

Ï·\áfi’\;‹]¡;È¡ÅŸ;flŸ;Ï’],\;]Á]ïŒ’\;ÜÖd^ ;Ä]â ’\;Ïu…]“ŸÂ9’\;ÑÅêk;;‹]¡;ÿ˜|;ÏË¬�Õ;‹]“t^;]‚d٢٠٢١:;

ـــــــــــــــــــيتت��ص أبرز القضـــــــايا ا��الة من مد�� عام ال��اهة وم�افحة الفســـــــاد إ�� ا��اكم ا��تصـــــــة و   التـ
 :تالًياكما هو ُمدرج  ٢٠٢١صدر ��ا أح�ام قطعية خالل عام 

 :جناية عمان محكمة ٤٨٠/٢٠٢١: القضية رقم وًال أ

  اقعة حدى الوزارات بقبض إقيام موظفت�ن حكوميت�ن �عمالن بوظيفة "محاســـــــــــــب" �� بتت��ص الو
مبــالغ مــاليــة متــأتيــة من رســـــــــــــوم معــا��ــات املواطن�ن وتث�يــت قيمهــا بــأقــل من القيم ا��قيقيــة لتلــك 

قل أدراج قيم مالية ع�� ال��ـــــــ� الزرقاء بإاملبالغ ع�� الوصـــــــوالت املالية املنظمة من قبلهما، حيث تم 
حيث تم �غي�� قيم االســ�يالء ع��  ،الوصــل املا��لذات لفعلية املدرجة ع�� ال��ــ� ا��مراء من القيم ا

 .��سا��ما ال�����وقات الفر 

  ا ألح�ام ر�ان جر�مة االختالس وفًق أ�شـــــــــــــ�ل تان قامت ��ا املوظف ال��فعال ن األ أتوصـــــــــــــلت ا��كمة
وعليھ قررت ا��كمة  ،١٩٦٠لســـــــــــــنة  )١٦(رد�ي و�عديالتھ رقم من قانون العقو�ات األ  )١٧٤/٣(املادة 
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) ٥و�� بوضـــــــــــــعهــا بــاألشـــــــــــــغــال املؤقتــة مــدة (تجر�م املوظفت�ن بجرم االختالس وا��كم ع�� املوظفــة األ 
وا��كم ع��  ،والرســـــــــوم و�ســـــــــعة عشـــــــــر ديناًرا مئة) �ســـــــــعة آالف وثمان٩٨١٩(ســـــــــنوات و�غر�مها مبلغ 

ن �وأر�عة وســـــت مئة) �ســـــع٩٦٤(مها مبلغ ن ونصـــــف و�غر��املوظفة الثانية باألشـــــغال املؤقتة مدة ســـــ�ت
 .ن قرار ا��كمة اك�سب الدرجة القطعيةبأا والرسوم، علمً ا دينارً 

 :جناية عمان محكمة ٢٠٢١ /٣٩٦ا: القضية رقم ثانيً 

  اقعـــة حـــدى املؤســـــــــــــســـــــــــــــات ا��كوميـــة بوظيفـــة "مـــأمور ��ز إقيـــام موظف�ن �عمالن �� بتت��ص الو
واســـــــــــــتقبال " بالتالعب بحســـــــــــــابات التوف�� العائدة للعمالء وذلك من خالل قيامهما بإجراء عمليات 

و�ســــــــــعة  مئة )١٧٩٠٠٠( بلغتيداع و�ــــــــــ�ب وهمية ع�� حســــــــــابا��م وقيامهما باختالس مبالغ مالية إ
   ٍر.ديناوسبع�ن آلف 

  ـــــــــــــــيفعال ن األ أتوصـــلت ا��كمة ا ألح�ام وفًق �افة ر�ان جر�مة االختالس أقام ��ا املوظفان �شـــ�ل  التـ
وعليھ قررت ا��كمة تجر�م املوظف�ن ووضـــعهما باألشـــغال  ،رد�يمن قانون العقو�ات األ  )١٧٤(املادة 

واثن�ن وســت�ن  مئةواثن�ن وســت�ن الًفا وســت مئة) ١٦٢٦٦٢() ســنوات و�غر�مهما مبلغ ١٠املؤقتة مدة (
ا وثمن )٣٣٨١٢(ول ومبلغ للم��م األ  دينـاًرا وقد  ،للم��م الثـا�ي ادينـارً واث�� عشـــــــــــــر  مئـةثالثة وثالث�ن ألفـً

 .اك�سب ا��كم الدرجة القطعية

 :جناية عمان محكمة ٣٦٣/٢٠٢٠ا: القضية رقم ثالثً 

  اقعة ردنية �� اململكة األ إحدى ا���ســـــــــــــيات العر�ية بالقدوم إن يحمالن �قيام �ـــــــــــــ�صـــــــــــــبتت��ص الو
وقيد وفاة  إحضـــــــار و�الةرض �� العاصـــــــمة عمان وذلك من خالل أالهاشـــــــمية واالســـــــ�يالء ع�� قطع�� 

وراق بقصد االحتيال ع�� املشت�ي واالس�يالء واستعمال هذه األ  )�� ��يحةــــــــــــــو�طاقة هو�ة مزورة (غ
ث ضمن قيود وراق �� معاملة ت��يح اسم املورِّ وذلك �عد استخدام هذه األ  ،رضع�� ثمن قطع�� األ 

 .ع�� ذلك رض بناءً وقبض ثمن قطع�� األ  ،را��� واملساحة �� اململكةدائرة األ 

  ي بأوراق رسمية قام ��ا املشت�ى عل��ما �ش�ل جرم ال��و�ر املادّ  التــــــــــــيفعال ن األ أ�� إتوصلت ا��كمة
قررت ا��كمة وعليھ  ،١٩٦٠لســــــنة  )١٦(رد�ي رقم من قانون العقو�ات األ  )٢٦٥(ا  ألح�ام املادة خالفً 

وتضــــــمي��ما  دينارٍ  مئة) خمســــــ٥٠٠() ســــــنوات والرســــــوم والغرامة ٦وضــــــعهما باألشــــــغال املؤقتة مدة (
من قــانون  )أ/٤١٧/١(ا ألحـ�ـام املــادة دان��مــا بجنحــة االحتيــال وفقــً �دار�ــة، و النفقــات القضــــــــــــــائيــة واإل 

لزامهما بدفع �و  ،وم والغرامةوا��كم عل��ما با���س مدة ســـــــــــــنة واحدة مع الرســـــــــــــ ،رد�يالعقو�ات األ 
وقد اك�سب ا��كم األرض، للمشت�ي ثمن قطعة   دينارٍ  واثن�ن وخمس�ن ألف مئة) ست٦٥٢٠٠٠(مبلغ 

 .٢٢/١١/٢٠٢١ردنية الصادر بتار�خ الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمي�� األ 
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 :جناية عمان محكمة ١٠٤٥/٢٠٢١ا: القضية رقم را�عً 

  اقعة بإصـــــــــــــدار  بالتعاون مًعاقيام موظف�ن حكومي�ن اثن�ن �عمالن �� وزارت�ن مختلفت�ن بتت��ص الو
كتجديد عقودهم ومتا�عة  ومتا�ع��ا ، والس�� بإجراء املعامالت لهؤالء العمال) تصر�ح عمل مزورة٣٠(
 .جازا��مإ

  ــــــــــــــــيفعال ن األ أتوصــــلت ا��كمة ا رســــمية وفًق ر�ان جر�مة ال��و�ر بأوراق أ�شــــ�ل  انقام ��ا املوظف التـ
 )١٧٢(بداللة املادة  ر مزورَّ رد�ي، وجنحة اســـــــــــــتعمال محرَّ من قانون العقو�ات األ  )٢٦٥(ألح�ام املادة 

ول بوضــــــــــــعـــھ ا بـــا��كم ع�� املوظف األ صـــــــــــــــدرت ا��كمـــة قرارً أوعليـــھ  األرد�ي،من قـــانون العقو�ـــات 
) سنوات، وا��كم ع�� املوظف الثا�ي با���س مدة س�ت�ن. وقررت ا��كمة ٥باألشغال املؤقتة مدة (

من قــانون العقو�ــات ) ١٨٣/١(ا ألحـ�ـام املــادة دان��مــا بجنحــة ال��ــاون بواجبــات الوظيفــة وفقــً إا يضــــــــــــــً أ
 .ن ا��كم قد اك�سب الدرجة القطعيةأا بعلمً  ،رد�ياأل 

 :جناية عمان محكمة ٧٨٣/٢٠٢١م ا: القضية رقخامًس 

  اقعة شــــــهادة زواج تحمل (وراق رســــــمية �شــــــمل أقيام مواطن�ن اثن�ن (بال�شــــــارك) ب��و�ر بتت��ص الو
ن يتضـــــمّ  يــــــــــــــــــعن مركز أمن اصـــــادرً  اكتابً و شـــــهادة وفاة، و ��ة تخارج، و مر�كية، من الســـــفارة األ  اختامً أ

ـــــــــــــــبيانات تفيد بفقدان دفت ر العائلة الذي �عود للمشـــت�ى عل��ا واســـتخراج دف�� عائلة خاص باملشـــت�ى ـ
الوثائق املزورة من خالل وســـــــائل و وراق ، حيث قاما باســـــــتخدام هذه األ )رملة املشـــــــت�يأعل��ا بصـــــــف��ا 

�عود للمشـــــــــــــت�ي وذلــك  -غرب عمــان-رض تقع �� العــاصـــــــــــــمــة أاحتيــاليــة ��ــدف االســـــــــــــ�يالء ع�� قطعــة 
 .اللتصرف ��ا ��سا��م

  افة ر�ان جر�مة ال��و�ر بأوراق رسمية أن �ش�ل اقام ��ا املواطن التـيفعال ن األ أ�� إتوصلت ا��كمة�
دان��مــــــا بجنحــــــة االحتيــــــال �، و األرد�ي من قــــــانون العقو�ــــــات )٢٦٠/٢٦١/٢٦٥(ا ألحـ�ـــــام املواد وفقــــــً 

من قـــانون  )١٦(رد�ي و�ـــداللــة املــادة من قــانون العقو�ــات األ  )٤١٧(بــاالشـــــــــــــ��اك خالفــا ألحـ�ــام املــادة 
و�� بوضــــــعها ال��اهة وم�افحة الفســــــاد، وعليھ قررت ا��كمة تجر�م �ل م��ما با��كم ع�� ا��رمة األ 

) ســـــــــنوات  ٣) ســـــــــنوات والرســـــــــوم، وا��كم ع�� ا��رم الثا�ي با���س مدة (٧باألشـــــــــغال املؤقتة مدة (
 ارت�اب�� ما �انت عليھ قبل إعادة ا��ال �و  ،رضة األ ت ع��  قيد قطعتمّ  ال���افة جراءات بطال اإل �و 

وقد اك�ســـب ا��كم الدرجة ، صـــ�� (املشـــت�ي)رض باســـم املالك األ عادة ��ـــ�يل قطعة األ �و  ،ا��ر�مة
 . القطعية

 :جناية عمان محكمة ٤٧٩/٢٠١٨ا: القضية رقم سادًس 

  اقعــة خر�ن آ�� اململكــة و  حــدى الشـــــــــــــرـ�ـات املســــــــــــــاهمــة العــامــةإدارة إقيــام رئ�س مجلس بتت��ص الو
كزهم �� الشــــــــــركة (و�صــــــــــف��م مفوضــــــــــ�ن بالتوقيع عن عدد من الشــــــــــر�ات) من خالل اباســــــــــتغالل مر 
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اســــــــــــ�ثمار الوظيفة وتحميل الشــــــــــــركة خســــــــــــائر كب��ة ن�يجة قيامهم �عمليات اختالس واحتيال بمبالغ 
ــــــــــــــكبي ع شــر�ات خاصــة دارة الشــركة ب�يإا قيام رئ�س مجلس يضــً أو  ،رة تحت بنود وهمية وغ�� حقيقيةـ

س أم) بمبالغ مالية �ـــــ�مة وذلك �عد قيامھ برفع وه�� لر لھ للشـــــركة املســـــاهمة العامة (الشـــــركة األ 
دخال �و�يع شر�ات مملوكة للشركة املساهمة العامة و ، مال الشر�ات ا��اصة اململوكة لھ قبل البيع

ــــــسائر كبي��اق خإمر الذي نتج عنھ األ  ،��ا �� ذمتھ املالية و��سابھ ا��اصاثمأ موال املواطن�ن أرة �� ـ
ن املبلغ الذي تم االســــــ�يالء عليھ من بأضــــــرار بأموال املســــــاهم�ن، علًما واإل ، ثقال الشــــــركة بالديون �و 

 . اتقر�بً  مليون دينارٍ  مئةست )٦٠٠( إ��صل يقبلهم 

   ـــــــــــــــيفعال ن األ أ�� إتوصـــلت ا��كمة خر�ن آو دارة الشـــركة املســـاهمة العامة إقام ��ا رئ�س مجلس  التـ
من قانون  )١٧٥(ا ألح�ام املادة خالفً �افة ر�ان جر�مة جناية اســـــــــ�ثمار الوظيفة باالشـــــــــ��اك ألت شـــــــــ�ّ 

ا خر�ن بجر�مة جناية االختالس وفًق آدارة و ا بتجر�م رئ�س مجلس اإل يضـــــــــــــً أرد�ي، وا��كم العقو�ات األ 
دارة إصـــــــــــــــدرت ا��كمـــة قرارهـــا بوضـــــــــــــع رئ�س مجلس أمن قـــانون العقو�ـــات، و  )١٧٤(ألحـ�ــام املـــادة 

ســـــــــــــنــــــة ونصـــــــــــــف والرســـــــــــــوم والغرامــــــة  �ن وعشـــــــــــــر�نتاث�خر بــــــاألشـــــــــــــغــــــال املؤقتــــــة مــــــدة آالشـــــــــــــركــــــة و 
وثالثة وســـــت�ن  مئةواثن�ن وأر�ع�ن مليوًنا ومئت�ن وثالثة وأر�ع�ن ألًفا و  مئةخمســـــ) ٥٤٢٢٤٣١٦٣(بمبلغ
  .ادينارً 

UÈ’]∏\;Ä\Ä2àˆ\;;;

اســـ��داد األموال الناجمة عن أفعال الفســـاد �شـــ�ل مباشـــر أو ســـاهمت باســـ��دادها تمكنت الهيئة من 
 كما ي��: و  �ش�ل غ�� مباشر 

قامت الهيئة باس��دادها �ش�ل مباشر ن�يجة ��هودها �� ا��افظة ع�� املال العام  التــــــــــــــياملبالغ : وًال أ
 ن ديناًرا.�وخمس مئةر�عأو  اوثمانية عشر ألًف  مئةن مليوًنا وثمان�أر�ع (٤٠٬٨١٨٬٤٥٠)والبالغ قيم��ا 

اســـــــ��دادها �شـــــــ�ل غ�� مباشـــــــر من خالل التحقيقات واملتا�عات بســـــــاهمت الهيئة  التــــــــــــــــــــياملبالغ : اثانيً 
مليون  مئة) ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠( ما يقارب حالة إ�� ا��هات القضـــــــــــــائية ا��تصـــــــــــــة والبالغ قيم��اا��ث�ثة واإل 

 دينار.

عبارة  عشــر مليون دينار، و��ة توســ مئة) ســت٦١٦مبالغ مالية (قيد االســ��داد) مجموعها ( إ��إضــافة 
 التمي��).قد تكون خاضعة لالست�ناف أو (عن تضمينات وغرامات ناتجة عن أح�ام تجر�م و�دانة 
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تواجھ عمل الهيئة، ومن منطلق اإليمان باملهمة الوطنية املو�لة لها  التــــــــــــــــــــــــــيرغم الظروف والتحديات 
زت من وعزّ  ،زت من قدرا��ا �� محار�ة الفســـــــــاد والوقاية منھت الهيئة ممارســـــــــات اســـــــــ��اتيجية عزّ فقد تب�ّ 

نھ من خالل هذا الفصـــــــــــــل �ّ ب، وهذا التوجھ الشـــــــــــــمو�� للهيئة نُ القدرة ع�� التعامل مع التحديات ا��تلفة
  :التاليةوضوعات املباستعراض 

 ترت�ب اململكة ضمن املؤشرات الدولية املعنية بال��اهة وم�افحة الفساد. -

 النا��ة. ا��هودأبرز  -

 أبرز التحديات. -

 ��ا ال�شر�عية واإلجرائية.التوصيات �شّق  -

;ÏË’ÂÅ’\;k\Öåı∏\;fl⁄î;Ï“÷⁄∏\;fËhÖh;Ïu…]“ŸÂ;Ï·\áfi’]d;ÏËfi¬∏\Ä]â ’\: 

رفع ترت�ــب اململكــة ضـــــــــــــمن املؤشـــــــــــــرات الــدوليــة املعنيــة بــال��اهــة ومـ�ـافحــة  إ���ســـــــــــــ�� الهيئــة جــاهــدًة 
 ومن أبرز هذه املؤشرات ما ي��:  ،الفساد

 :CPI)( مؤشر مدر�ات الفساد

ف املؤشــر صــنّ و�ُ  ،فية الدوليةالشــفا من قبل منظمة �شــريُ  ابً رّك مُ  ا�عت�� مؤشــر مدر�ات الفســاد مؤشــرً 
دراك الفســـــاد ال الفســـــاد إو�ق�س مســـــتوى  ،�� العديد من دول العالم القطاع العام مســـــتو�ات الفســـــاد ��

يتم جمعها عن طر�ق مســـــــــوح واســـــــــتطالعات رأي متخصـــــــــصـــــــــة  التــــــــــــــــــــــينفســـــــــھ، حيث �عتمد ع�� البيانات 
انطباعية تقوم ��ا مؤســــــســــــات مســــــتقلة لتحديد درجة ان�شــــــار الفســــــاد �� القطاع العام، حيث يتم ترت�ب 

و�تم التصـ�يف عن ، الألع�� فسـادً  اقل فسـادً الدول ضـمن مؤشـر مدر�ات الفسـاد �شـ�ل تصـاعدي من األ
 .األك�� فسادً ل) ٪(صفرو ك�� نزاهةً ألل) ٪١٠٠( المةسناد درجة ت��اوح ب�ن عإطر�ق 

تواجهها الهيئة وشــــــــر�ا��ا �� مختلف الســــــــلطات  التــــــــــــــــــــــي -وم��ا جائحة كورونا -و�الرغم من التحديات 
إال أن  ،�� مجال �عز�ز ال��اهة وم�افحة الفســاد امن القدرات �� امل�ــ�� قدمً  ّد تُح  التــــــــــــــــيو  ،املعنية باملؤشــر

 )٤٩(، وذلك بحصـــــــــولھ ع�� درجة ٢٠٢١مؤشـــــــــر "مدر�ات الفســـــــــاد" لعام  ضـــــــــمناألردن حافظ ع�� ترت�بھ 
العمل ع��  إ��ا، و�ســـــــــــــ�� الهيئة جاهدة دولة وع�� املركز ا��امس عر�ي�  ١٨٠من ب�ن  )٥٨(وترت�ب  ١٠٠من

رفع ترت�ب األردن ضـــــــــــــمن مؤشـــــــــــــر مدر�ات الفســـــــــــــاد مع التأكيد ع�� أن الهيئة إحدى ا��هات املعنية ��ذا 
 املؤشر ول�ست ا��هة الوحيدة.

أن اململكة  متخصـــــصـــــة �� هذا ا��ال عاملية مؤســـــســـــاتمن قبل  اكما أكدت نتائج قياس معتمدة فني� 
 �:وع�� النحو التا� ٢٠٢١�� عام  احققت تقدمً 

k]ÁÅui’\Â;Ïup]fi’\;k]àÑ]⁄∏\;Un’]m’\;◊ë ’\;k]ËêÊi’\Â
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 :)GRPالسو�سر�ة إلدارة ا��اطر ( املؤسسة

لــــــــــــــ "مؤشر الفساد  ا) دولة، وفًق ١٩٦�� جهود م�افحة الفساد ب�ن ( ا) عاملي� ٥٧ا والــــــــــــــ (ز األول عر�ي� املرك
) مراكز عن مؤشـــــــر ٩ا () متقدمً GRPالســـــــو�ســـــــر�ة إلدارة ا��اطر ( املؤســـــــســـــــةالصـــــــادر عن  ٢٠٢١العاملي" 

تأخذ �ع�ن االعتبار حاالت الفساد  التـي�� ا��هة الوحيدة �� العالم  املؤسسةهذه  أّن  اعلمً  ،العام املا���
ا��قيقية عند اح�ســـــــــــــاب العالمة ال�لية وما �علنھ الهيئات املعنية �� الدول وا��االت املعا��ة و�ســـــــــــــب 

�شاط  إ��هذا املؤشر �� عزى ارتفاع ترت�ب األردن النجاح املتحققة واألح�ام الصادرة واالس��دادات، وقد �ُ 
الهيئة امل��ايد �� اآلونة األخ��ة �ســـــــــــ�ب التحقيق االح��ا�� باســـــــــــتحداث مدير�ات ووحدات فنية ا�عكســـــــــــت 

 ع�� حرفية التحقيق الرق�� واملا�� �� التعامل مع ملفات الفساد.

 :TRACE Matrix)مؤشر مخاطر الرشوة (

 مؤســـــســـــةمن قبل  عّد املُ  TRACE Matrix)�� مؤشـــــر مخاطر الرشـــــوة ( ااألردن املركز الثالث عر�ي�  احتّل 
ـــــــــــــــــيمل�افحة الرشـــــوة و  امع��ف ��ا عاملي�  الشـــــر�ات بحلول إلدارة ا��اطر، املؤســـــســـــات و �عمل ع�� تزو�د  التـ

  شركة متعددة ا���سيات �� جميع أنحاء العالم.مؤسسة و ) ٥٠٠وتتعامل مع أك�� من (

;ÜÖd^ÄÊ‚°\;UÏup]fi’\;

القضــــــــــــــاء ن�يجــة لإلجراءات  إ��ارتفــاع �ســـــــــــــبــة نجــاح امللفــات التحقيقيــة ا��ــالــة من مجلس الهيئــة  .١
 .) �� قضايا ا��نايات٪٨٣حيث بلغت ( ،التطو�ر�ة ألدوات التحقيق

ن (خ��اء التوأمة) �� مجال تقييم و�دارة مخاطر توظيف ا����ات املشـــــــــــــ��كة للهيئة وا����اء الدولي�ّ  .٢
 العامة ملعاي�� ال��اهة الوطنية. اإلدارةقياس امتثال مؤسسات الفساد و�عداد أدلة 

اطتفعيــل دور  .٣ العــامــة) لغــايــات التحقق من مــدى  اإلدارةجهــات (ممث�� الهيئــة لــدى  رتبــاطاال  ضـــــــــــــبــّ
العامة بمعاي�� ال��اهة الوطنية وال�شـــــــــــــر�عات، واملســـــــــــــاهمة �� �عز�ز عمليات الرصـــــــــــــد  اإلدارةال��ام 

 والدور الوقا�ي لعمل الهيئة.
الهندســـــــية، و (التكنولوجية، تطو�ر أدوات الهيئة �� إعداد التقار�ر الفنية املتخصـــــــصـــــــة �� ا��االت  .٤

بمختلف امللفات املنظورة لدى إ��) مما �ســـــــــــــاهم �� دعم عملية التحقيق  ... ية،ال�ـــــــــــــّ� و  ،املاليةو 
 الهيئة.

تطو�ر أدوات ووســـــــــائل اســـــــــ��داد األموال الناشـــــــــئة عن أفعال الفســـــــــاد من خالل االســـــــــتغالل األمثل  .٥
 �سهل عملية االس��داد. التـيلل�شر�عات املتاحة 

تكثيف جهود الهيئة �� اســـــــــــ��داف شـــــــــــر�حة الشـــــــــــباب إلذ�اء الو�� لد��م �� مجال ال��اهة وم�افحة  .٦
لنقل بوصــــــفها منابر  اان" وتوظيف الشــــــباب األك�� تأث��ً د من خالل تفعيل مبادرة "مثقفي أقر الفســــــا

 قرا��م بالتعاون مع ا��هات الشر�كة.أ إ��رسائل الهيئة 
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 بوصـــــــــفها  "ال�شـــــــــاركية" تفعيل .٧
ً
من مبادئ ا��وكمة الرشـــــــــيدة من خالل العمل ع��  اأســـــــــاســـــــــيً  مبدأ

عـــام، القطـــاع الا��هـــات الشـــــــــــــر�كـــة ا��ليـــة (��ن الهيئـــة و ب�ن مـــا تفعيـــل مـــذكرات التفـــاهم امل��مـــة 
 ا��هات الدولية والنظ��ة. إ��د�ي)، باإلضافة امل�تمع ا�مؤسسات و �اص، ا�قطاع الو 

ر�كــة من خالل تطو�ر نظم الر�ط �ســـــــــــــهيــل تبــادل املعلومــات مع املؤســـــــــــــســـــــــــــــات املســـــــــــــ��ــدفــة والشـــــــــــــ .٨
 لك��و�ي.اإل

 .�افة لك��و�ي �� مجاالت عمل الهيئةاإل الس�� الس�ثمار الذ�اء االصطنا�� والتحول  .٩
ة املبتكرة �� مجال م�افحة الفســــــــــاد والوقاية منھ من خالل تطو�ر قاعدة ��ــــــــــ�يع املبادرات الر�اديّ  .١٠

 بيانات خاصة بذلك.
لك��ونيــة وتقليــديــة) لتعز�ز العالقــة مع متلقي ا��ــدمــة إف�� قنوات تواصــــــــــــــل واتصــــــــــــــال متعــددة (تو  .١١

 الدائم معهم طيلة أيام األسبوع وع�� مدار الساعة.ولتوف�� إم�انية التواصل 
ـــــــــــــــمت�املة �� مجال ال��اهة وم�افحة الفســـاد �ســـ��دف شـــرائح كثي توعيةتطو�ر حمالت  .١٢ رة ومتنوعة ـ

  .متخصصة بالتوعية بمخاطر الرشوة) (مثل حملة
ملبــادئ إدارة  ا� ن�� اســـــــــــــتطالع رأي متلقي ا��ــدمــة واالســـــــــــــتجــابــة ملتطلبــاتــھ مــا أمكن ذلــك تحقيقــً تب�ّ  .١٣

 ا��ودة الشاملة.
دماج الشــــــباب �� الســــــياســــــات الوطنية الرامية إ�� القضــــــاء ع�� الفســــــاد ع�� ��ــــــ�يعهم وتحف��هم إ .١٤

لتقديم مبادرات مبتكرة باسـتخدام وسـائل التواصـل ا��ديثة، باإلضـافة إ�� التدر�ب املتخصـص �� 
 .مجال ال��اهة وم�افحة الفساد

k]ÁÅui’\;ÜÖd^U 

مر الذي ة، األ عداد موظفي الهيئة خاصـــــــــــــة بال�ســـــــــــــبة للوظائف ا��رجة وا��يو�ّ أالنقص ا��اد ��  .١
ومــدير�ـة ا��هــات ا��كوميــة األخرى امل��ق�ن من يضـــــــــــــطر الهيئــة لالعتمــاد ع�� املوظف�ن املنتــدب�ن و 

ة وما لهذا املوضـــــوع من تبعات تتعلق بالســـــر�ة وا��صـــــوصـــــية، هذا ما وّلد حاجة ماســـــ ،من العاماأل 
�ـــــــــــ�اب ا����ات الفنية املتخصـــــــــــصـــــــــــة �� ألز�ادة أعداد موظف��ا واســـــــــــتقطاب  وفعلية لدى الهيئة

يجاد ���)، و إ...ا��اطر، �دارةتقييم و و التحقيق املا�� وا��نا�ي والضـــــــــــــر���، و مجاالت (الهندســـــــــــــة، 
آلية ترا�� خصــــــــــــوصــــــــــــية عمل الهيئة بال�ســــــــــــبة الختيار املوظف�ن و���اقهم بمســــــــــــارات مهنية تحقق 

ـــــــــــــــــــللهيئة االســـــــتغالل األمثل ��ب جراءات ومعاي�� ترفيعهم إرا��م الفنية ضـــــــمن أســـــــس خاصـــــــة تنظم ـ
 وسائر الشؤون املتعلقة ��م.

تنفيذ مشـــــــــار�عها عيقها �� محدودية املوارد املالية ا��صـــــــــصـــــــــة ضـــــــــمن موازنة الهيئة الســـــــــنو�ة ما �ُ  .٢
ضــــــــعاف إنظام املا�� املعمول بھ من شــــــــأنھ أن خضــــــــوع الهيئة ألح�ام ال إ��ضــــــــافة إبكفاءة وفعالية، 

 ،مالية للمخ��ين واملصـــــادر الســـــر�ةر صـــــرف م�افآت عملها االســـــتخباري من عدة جوانب أهمها �عذُّ 
قد تتطلب  التـــــــــــــيجراء ضبط �عض ا��رائم �الرشوة (و إر صرف مبالغ مالية لغايات �عذُّ  إ��ضافة إ
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ة وفعلية لرفع قيمة ا��صصات املالية حاجة ماّس ا ما وّلد صرف مبالغ مالية �ش�ل آ�ي)، هذا أيضً 
التمكي��ا من ممارسة مهامها باح� املرصودة ضمن موازنة الهيئة  .فية عالية�

ـــــــــــين �عض التعديالت ل الذي تضمّ عّد التأخر بإقرار قانون ال��اهة وم�افحة الفساد املُ  .٣ من شأ��ا  التـ
 ومن أهمها: ،نوعية ل��ت�ب اململكة ضمن املؤشرات الدولية ذات العالقة ةن تحقق نقلأ

 تجر�م �عض األفعال كجرائم فساد وم��ا: غسل األموال واستغالل النفوذ. -

 التـيمنح الهيئة صالحية إجراء املصا��ات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد األموال  -
افقة ا أل حصــــل عل��ا أو أجرى �ســــو�ة عل��ا وفًق  ح�ام قانون ا��رائم االقتصــــادية شــــر�طة مو

 .ا��تصة ال��نة القضائية

�ات امل�سارعة �� استخدام الفاسدين ألدوات التكنولوجيا ا��ديثة �� ارت�اب أفعال الفساد �ّ ـــــــــــــالتغ .٤
 وقدرة الهيئة ع�� مواكبة هذا التحدي.

ـــــــــــــيضعف الو�� بطبيعة أفعال الفساد  .٥ ا كب��ً  �ش�ل عبء عمًال  تقع ضمن اختصاص الهيئة مما التـ
 خبارات خارجة عن اختصاصها.�معلومات و  باستقبال

 نات.حقائق و��ّ  إ��س�ند املعية املتعلقة بالفساد االنطبا�� غ�� الثقافة ا��تم .٦

 التبــاعــدو  املرن، الــدوام( خالل من الهيئــة أهــداف تحقيق ع�� مبــاشـــــــــــــر  �شـــــــــــــ�ــل كورونــا جــائحــة تــأث��  .٧
 .)إ��...  االجتما��،

;Uk]ËêÊi’\;

ضـــــــــــــة �� هذا التقر�ر املوجز وما تخلل هذا العام من تحديات ) واملســـــــــــــتعرَ ٢٠٢١خالصـــــــــــــة أعمال عام (
أن تظهر ) إ��وصـــــــعو�ات واجهت الهيئة ضـــــــمن مختلف الصـــــــعد (ال�شـــــــر�عية، املالية، املوارد ال�شـــــــر�ة،...

االســـــــــــــ��اتيجي�ن لتحقيق فرة لـد��ـا ولـدى شـــــــــــــر�ـا��ـا االهيئـة بـذلـت قصـــــــــــــارى جهـدهـا ضـــــــــــــمن األدوات املتو 
 هااألهداف الوطنية الســـــــــــــامية املتعلقة بتعز�ز ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد، ولتمك�ن الهيئة من أدا��ا مهام

 التوصيات:  أدناه أبرز  ُمدرج ،املو�لة إل��ا بموجب القانون ع�� أكمل وجھ

العامة وتطو�رها بما �ساهم �� تطبيق  دارةاإل جهات  سائر ا��دمات املقدمة من  "أتمتة"�� ع�� ـال��ك .١
العدالة واملســــــــاواة و الشــــــــفافية، و املســــــــاءلة وا��اســــــــبة، و معاي�� ال��اهة الوطنية (ســــــــيادة القانون، 

 قدمها.ا��وكمة الرشيدة)، و�ما يقلل من اللقاء املباشر ب�ن طالب ا��دمة ومُ و وت�افؤ الفرص، 

ى ع�� اســ��اتيجيات وا�ــ�ة �ســ�شــرف ـــــــــــــــ�نتُ  ال��العامة  دارةاإل �عز�ز مؤســســية العمل لدى جهات  .٢
 وضمان متا�عة تطبيقها وتطو�رها بالش�ل العل�� األمثل. ،املستقبل



 

 
٨٩ 

 

العامة لضـــــــــمان حق ا��صـــــــــول ع�� املعلومات من قبل ا��مهور و�عالن  دارةاإل تطو�ر أدوات جهات  .٣
 ووفق من��ية معلنة ومستمرة. ،املعلومات بطر�قة وا��ة

من ارتـ�ـاب  حــدات الرقــابــة الــداخليــة الوقــا�ي ل��ــّد و  تفعيــل دور  إ��مواصـــــــــــــلــة �عز�ز ا��هود الراميــة  .٤
تا�ع من قبل وزارة املالية وا��هات ذات وضــــــــــع وتُ لية وا�ــــــــــ�ة ومحددة تُ آجرائم الفســــــــــاد من خالل 

 العالقة.

�يـــة بـــالعطـــاءات �وامر التغي�شـــــــــــــــارك �� التحقق من األ  التــــــــــــــــــــــــــيتطو�ر آليـــات عمـــل ال��ـــان الرقـــابيـــة  .٥
ا��تلفــة، والتــأكــد من ســـــــــــــالمــة أي مشـــــــــــــروع يتم اســـــــــــــتالمــھ من املقــاول�ن �� مختلف املشــــــــــــــار�ع وفق 

اقبة �ش�ل مستمر وعل��.   إجراءات محددة ومر

العامة  دارةاإل املتخصـــصـــة بال��اهة وم�افحة الفســـاد من قبل جهات  والتدر�ب توعيةز�ادة برامج ال .٦
 لد��ا مراكز تدر��ية. التـي

العامة مما �ســـــــاهم ��  اإلدارةضـــــــرورة االرتقاء بمســـــــتوى إجراءات ��ان التحقيق املشـــــــ�لة �� جهات  .٧
اقع عمل الهيئة عند ورود قضــــــايا تتضــــــمن نتائج تحقيق ياتِ رفع مســــــتوى التحقيق وفنّ  ھ بما يخدم و

 تلك ال��ان.

من خالل إ�شــــــــــــــاء صـــــــــــــنــاديق لتلقي شــــــــــــــ�ـاوى  العــامــة اإلدارة�عز�ز دور الرقــابــة الــذاتيــة لــدى جهــات  .٨
 العامة) اإلدارة(ممث�� الهيئة لدى جهات  رتباطاال  ضـــــــّباط�شـــــــراف و  ،ملوظف�ناملواطن�ن وتظلمات ا

 .ع�� تلك الصناديق

 
  



 

 
٩٠ 

 



 

 
٩١ 

 

  



 

 
٩٢ 

 

  



 

 
٩٣ 

 

 

 

ÏÒË‚÷’;Èâàı∏\;Ô\Ä¯\;fl¡;ÏË¨Ñ]i’\;k]ŸÊ÷¬∏\;∞b;ÎÅfiiâ∏\;ÏÁÑ]Ë¬∏\;Ï›Ñ]Œ∏\;‹\Ê¡¯\;ÿ˜|;D٢٠١٧H٢٠٢١CU 

 وارد الهيئة:

 �اوى خـــــــــــــالل األعـــــــــــــواموارد الهيئـــــــــــــة مـــــــــــــن الشـــــــــــــ أدنـــــــــــــاهُيظهـــــــــــــر �ـــــــــــــل مـــــــــــــن ا��ـــــــــــــدول والرســـــــــــــم البيـــــــــــــا�ي 
بالز�ــــــــادة  بيــــــــان �ســــــــب التفــــــــاوت �عــــــــدد الــــــــوارد خــــــــالل هــــــــذه األعــــــــوام ســــــــواءٌ  إ�ــــــــ�ضــــــــافة إ ،)٢٠٢١ -٢٠١٧( 

 �ل عام عن العام السابق لھ وكما ي��:لأو النقصان 
 

 الواردة للهيئة علوماتعدد امل

 ئةوارد الهي
٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ 

٥٠٨٦ ٤٤١٢ ٣٥٧٢ ٢٦٤٧ ٢٠٥٠ 

 

 

) مقــارنــة ٪٢٩الواردة للهيئــة ب�ســـــــــــــبــة ( علومــاتارتفعــت امل ٢٠١٨�� عــام  ي�ب�ن من البيــانــات أعاله أنــھ
ارتفعــــــت  ٢٠٢٠عــــــام  ، و��٢٠١٨) مقــــــارنــــــة �عــــــام ٪٣٥ارتفعــــــت ب�ســـــــــــــبــــــة ( ٢٠١٩عــــــام  ، و��٢٠١٧�عــــــام 

. و�شـــــــ�ل عام ٢٠٢٠) مقارنة �عام ٪١٥ارتفعت ب�ســـــــبة ( ٢٠٢١، و�� عام ٢٠١٩) مقارنة �عام ٪٢٤(ب�ســـــــبة
ن �شــــــ�� أ، حيث يمكن املقارنةمدة للهيئة خالل عدد املعلومات الواردة يمكن مالحظة االرتفاع املســــــتمر �� 

دالالت يمكن التوقف عنــدهــا �� عمليــة إ��  للهيئــة الواردة املعلومــات �� عــدد�شـــــــــــــ�ــل تصــــــــــــــاعــدي  االرتفــاع
 :و�� التحليل

œt˜∏\



 

 
٩٤ 

 

توفرها  التـــــــــــــــيتنوع الكب�� لقنوات تقديم الشــ�اوى �� ظل ال املعلوماتوجود ز�ادة طبيعية �� أعداد  .أ
 الهيئة.

 .همية دور الهيئة �� مجال م�افحة الفساد والوقاية منھأاملواطن ب ثقةز�ادة  .ب

ـــــيفعال بطبيعة اختصاص الهيئة و�األ العام و�� القلة ز�ادة عدد املعلومات �س�ب  .ج  ا�عت�� فسادً  التـ
 . القانون بموجب 

 مد�� عام ال��اهة وم�افحة الفساد: إ��امللفات ا��الة من مجلس الهيئة 

) ١٣هــــة ومـ�ـــافحــــة الفســـــــــــــــــاد رقم (نفــــاذ القــــانون �� الهيئــــة كمــــا حــــددهــــا قــــانون ال��اإتتحقق مهمــــة 
نفـذه مجموعـة من الوحـدات التنظيميـة املعنيـة بـالهيئـة، عمـل ت�ـام�� تُ و�عـديالتـھ من خالل  ٢٠١٦لســـــــــــــنـة

ــــــــــفة الضــــــــــــابطة العدلية التحقيَق  وعند  ،بامللفات و�تو�� مجموعة من ا��قق�ن املؤهل�ن ممن يحملون صــ
ب�ن مد�� عام ال��اهة وم�افحة الفســاد بقرار من مجلس الهيئة، و�ُ  إ��حال��ا إثبوت شــ��ات فســاد ف��ا يتم 

مد�� عام  إ��� �� عدد امللفات ا��الة من مجلس الهيئة عدد و�ســـــــــب التغ�ّ  أدناها��دول والرســـــــــم البيا�ي 
لھ  �ل عام عن العام الســــــابقل املقارنةخالل أعوام  بالز�ادة أو النقصــــــان ال��اهة وم�افحة الفســــــاد ســــــواءً 

 :وكما ي��
 

 مد�� عام ال��اهة وم�افحة الفساد إ��عدد امللفات ا��الة 

 امللفات ا��الة 
٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ 
١٩٧ ١٧٠ ٢٧٤ ٢٣٠ ١٩٥ 

 

 
 



 

 
٩٥ 

 

ــــــــــــــيتظهر البيانات االرتفاع التصــاعدي �عدد امللفات  مد��  إ��حال��ا بقرار من مجلس الهيئة إ تتم التـ
ارتفعت  ٢٠١٨امللفات ا��الة �� عام ن إ إذ)، ٢٠١٩-٢٠١٧عوام (ال��اهة وم�افحة الفســـــــــــــاد خالل األ  عام

��ا �� أ، إال ٢٠١٨) مقارنة �عام ٪١٩بة (ارتفعت ب�ســـــــــــــ ٢٠١٩، و�� عام ٢٠١٧) مقارنة �عام ٪١٨ب�ســـــــــــــبة (
ر بجائحة كورونا، لتعود وقد ُ�عزى ذلك للتأثّ ، ٢٠١٩مقارنة �عام  )٪٣٨-انخفضـــــــــــــت ب�ســـــــــــــبة ( ٢٠٢٠عام

 .٢٠٢٠�عام ) مقارنة ٪١٦ب�سبة ( ٢٠٢١وترتفع �� عام 

 :)٢٠٢١-٢٠١٧( املدةمقارنة املبالغ املُس��دة خالل 

تتضـــــــــمن  التــــــــــــــــــــــيو  ،ا��هات القضـــــــــائية ا��تصـــــــــة إ��ِقبلها  لة منااُ��تقوم الهيئة بمتا�عة القضـــــــــايا 
كما تقوم الهيئة باستكمال اإلجراءات ومتا�عة القرارات ��  ،تحصيل مبالغ مالية ناتجة عن أفعال الفساد

وُ�ظهر ا��دول والرســــم  ،و ال��نة القضــــائيةأقضــــايا املصــــا��ات وال�ســــو�ات الصــــادرة عن مجلس الهيئة 
�ل لبالز�ادة أو النقصــــان  ومقارنة هذه ال�ســــب ســــواءٌ  ،� للمبالغ املشــــار إل��اعدد و�ســــب التغ�ّ  أدناهالبيا�ي 

 عام عن العام السابق لھ وكما ي��: 
 

 )٢٠٢١-٢٠١٧املبالغ املالية املس��دة خالل األعوام (
 املبالغ املالية املس��دة

٢٠١٧ 
 ان دينارً و وثمانية وثالث الًف أن و وستة و�سع مئةوثالث ار�عة عشر مليونً أ
 )ًرادينا ١٤٬٣٩٦٬٨٣٠(

٢٠١٨ 
 ان دينارً و و�سعة وثمان مئةوثالث الًف أحد عشر أو  مئةر�عأو  ان مليونً و عشر 

 )ادينارً  ٢٠٬٤١١٬٣٨٩(

٢٠١٩ 
 رٍ دينا ألف مئةوست ان مليونً و وواحد وخمس مئة

 )دينارٍ  ١٥١٬٦٠٠٬٠٠٠(

٢٠٢٠ 
 ًراوخمسة عشر دينا ان ألًف و ن وخمساومئت ان مليونً و ستة وست

 )ادينارً  ٠١٥٬٢٥٠٬٦٦(

٢٠٢١ 
 ًران ديناو ر�عأوخمسة و  اوثمانية عشر ألًف  مئةو  ان مليونً و ن وأر�عاواثن مئة

 (اس��داد مباشر وغ�� مباشر)  )ادينارً ١٤٢٬١١٨٬٠٤٥(



 

 
٩٦ 

 

 
، حيث ارتفعت قيمة املقارنةســــــنوات  ألغلباالرتفاع التصــــــاعدي بقيمة االســــــ��داد  إ���شــــــ�� البيانات 
ضـــــــــــعاف األ ارتفعت عشـــــــــــرات  ٢٠١٩، و�� عام ٢٠١٧) مقارنة �عام ٪٤٢ب�ســـــــــــبة ( ٢٠١٨االســـــــــــ��داد �� عام 

وقد ُ�عزى ذلك ، ٢٠١٩) مقارنة �عام ٪٥٦-انخفضـــــــــــــت ب�ســـــــــــــبة ( ٢٠٢٠��ا �� عام أ، إال ٢٠١٨�عام  مقارنة
حيث تمكنت الهيئة  ٢٠٢٠) مقارنة �عام ٪١١٥ب�ســـــــبة ( ٢٠٢١ر بجائحة كورونا، لتعود وترتفع �� عام للتأثّ 

ســــــاهمت من املســــــاهمة باســــــ��داد األموال الناجمة عن أفعال الفســــــاد �شــــــ�ل مباشــــــر أو  ٢٠٢١عام خالل 
 ي��:  مباشر وكماباس��دادها �ش�ل غ�� 

قامت الهيئة باس��دادها �ش�ل مباشر ن�يجة ��هودها �� ا��افظة ع�� املال العام  التــــــــــــــياملبالغ : وًال أ
 ن ديناًرا.�وخمس مئةر�عأو  اوثمانية عشر ألًف  مئةن مليوًنا وثمان�أر�ع (٤٠٬٨١٨٬٤٥٠)والبالغ قيم��ا 

ـــــــــــــــــياملبالغ : اثانيً  لتحقيقات واملتا�عات ســـــاهمت الهيئة �� اســـــ��دادها �شـــــ�ل غ�� مباشـــــر من خالل ا التـ
 مئةمليون وثالث مئة) ١٠١٬٣٠٠٬٠٠٠ا��هات القضـــــــــــــائية ا��تصـــــــــــــة والبالغ قيم��ا ( إ��حالة ا��ث�ثة واإل 

 دينار. ألف

مليــــــــون دينـــــــــار عشـــــــــر وســــــــتة  مئة) ســـــــــت٦١٦مبــــــــالغ ماليـــــــــة (قيــــــــد االســـــــــ��داد) مجموعهــــــــا ( إ�ـــــــــ�إضــــــــافة 
ـــــــــام تجــــــــــر�م و�دانــــــــــة قــــــــــد تكــــــــــون خاضــــــــــعة  و�ــــــــــ� عبــــــــــارة عــــــــــن تضــــــــــمينات وغرامــــــــــات ناتجــــــــــة عــــــــــن أحـ�

 التمي��.لالست�ناف أو 

 طلبات ا��ماية املقدمة للهيئة:

وا����ين وا����اء �� قضــــــــــــــايــا الفســــــــــــــاد �عمــل الهيئــة ع�� توف�� ا��مــايــة الالزمــة للمبلغ�ن والشـــــــــــــهود 
أقــار��م واأل�ـــــــــــــ�ــاص وثيقي الصـــــــــــــلــة ��م من أي اعتــداء أو انتقــام أو ترهيــب محتمــل وذلــك عمًال   بــأحـ�ـام و

ونظــام حمــايــة املبلغ�ن والشـــــــــــــهود  ،و�عــديالتــھ ٢٠١٦) لســـــــــــــنــة ١٣قــانون ال��اهــة ومـ�ـافحــة الفســــــــــــــاد رقم (
أقار��م ) ٢٠١٤) لســـــــــنة (٦٢واأل�ـــــــــ�اص وثيقي الصـــــــــلة ��م رقم ( وا����ين وا����اء �� قضـــــــــايا الفســـــــــاد و

ـــــــــــــــــــو�عديالتھ، ولغايات دراســـــــة وتحليل التغ � �� عدد طلبات ا��ماية املقدمة للهيئة فإن ا��دول والرســـــــم �ّ ـ



 

 
٩٧ 

 

�ل عام عن لبالز�ادة أو النقصان  � �� طلبات ا��ماية الواردة للهيئة سواءٌ �ّ ـــــــ�سب التغ اننب�ّ يُ  أدناهالبيا�ي 
 السابق لھ وكما ي��:العام 

 
 عدد طلبات ا��ماية املقدمة للهيئة

 عدد طلبات ا��ماية
٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ 

٤٤ ٥٣ ١٠٧ ٧٩ ٩٢ 
 

 

 
، ل��تفع �� ٢٠١٧مقارنة �عام  )٪١٤-(ب�ســبة  ٢٠١٨انخفاض طلبات ا��ماية �� عام  إ��شــ�� البيانات �ُ 
مقارنة �عام ) ٪٥٠-( ب�ســــــبة ٢٠٢٠أ��ا انخفضــــــت �� عام ، إال ٢٠١٨ ) مقارنة �عام٪٣٥ب�ســــــبة ( ٢٠١٩عام 

 .٢٠٢٠مقارنة �عام ) ٪١٧-انخفضت ب�سبة ( ٢٠٢١�� عام و، ٢٠١٩

األع�� �� عـــدد طلبـــات ا��مـــايـــة املقـــدمـــة وهو  ٢٠١٩ن من البيـــانـــات أعاله أن عـــام و�شـــــــــــــ�ـــل عـــام ي�ب�ّ  
 �� طلبات ا��ماية املقدمة. ااألقل عددً وهو  ٢٠٢١ للهيئة، وعام

عوام أمنح��ا الهيئة خالل  التـــــــــــــــــــــــيدناه مجموع عدد طلبات ا��ماية أو�ظهر ا��دول والرســــــــــم البيا�ي 
 :املقارنة

 عدد طلبات ا��ماية املمنوحة

عدد طلبات 
 ا��ماية

 ا��موع ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

٧٣ ١٤ ١٣ ١٦ ١٨ ١٢ 
 



 

 
٩٨ 

 

 
، ٢٠١٧) مقارنة �عام ٪٥٠ب�ســـــبة ( ٢٠١٨عام عاله ارتفاع طلبات ا��ماية املمنوحة �� أتظهر البيانات 

) ٪١٩-انخفضـــــــــــــت ب�ســـــــــــــبـة ( ٢٠٢٠، و�� عام ٢٠١٨ ) مقـارنة �عـام٪١١-ب�ســـــــــــــبـة ( ٢٠١٩لتنخفض �� عام 
 .٢٠٢٠مقارنة �عام ) ٪٨(ب�سبة  ٢٠٢١�� عام لتعود وترتفع ، ٢٠١٩مقارنة �عام 

صـــــــــــــل أ ) من٧٣بلغت (املقارنة عوام أمنح��ا الهيئة خالل  التــــــــــــــــــــــــــين مجموع طلبات ا��ماية إوعليھ ف
 .)٪١٩م لها و��سبة تقر��ية بلغت (ّد قُ  ا) طلبً ٣٧٥(

 :)٢٠٢١-٢٠١٧( املدةخالل  مؤشر مدر�ات الفسادمقارنة ترت�ب اململكة ضمن 

ع�� مؤشـــــــــر مدر�ات الفســـــــــاد العاملي خالل تھ وعالماألردن ترت�ب  أدناهيا�ي ُيظهر ا��دول والرســـــــــم الب
 �ل عام عن العام السابق لھ: لبالز�ادة أو النقصان  سواءٌ املقارنة أعوام 

 

 ردن ع�� مؤشر مدر�ات الفساد العامليترت�ب وعالمة األ 
٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ 

 العالمة ال��ت�ب العالمة ال��ت�ب العالمة ال��ت�ب العالمة ال��ت�ب العالمة ال��ت�ب
٤٩ ٥٨ ٪٤٩ ٦٠ ٪٤٨ ٦٠ ٪٤٩ ٥٨ ٪٤٨ ٥٩٪ 



 

 
٩٩ 

 

 

ـــــات الــفســـــــــــــــــــاد أن تــرتــ�ــــــب األ  إ�ــ� عــالهأ�شــــــــــــــ�ــ� الــبــيــــــانــــــات    �ــ�اوح مــــــا بــ�ــنيــردن ضــــــــــــــمــن مــؤشــــــــــــــر مــــــدرـ�
ـــــــــــــــــىهذا املؤشـــــر  يدلحيث ، ملقارنةا مدة) خالل ٦٠ و  ٥٨(  دى مالحظة مل اوفًق ترت�ب الدول حول العالم  علـ

 .)٪٤٩و  ٪٤٨ردن ع�� املؤشر ب�ن (األ  عالمةوقد استقرت  ،ف��ا الفساد وجود
  



 

 
١٠٠ 

 

 


