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CU2020/417(A)/DTA/CEB 

 
فيمااي ص اات ابياااامتخ ابمي اا م سسااخاج زة ااايا ة ااالم ابخريجاا  ابسايااي بمخا ساا  ابعااايجيا    ااااا ابمخا ساا   ➢

ابااخاياا   ااس ار يسخاااايا اب فيخإاا   ااس ة اايا ابااا ام ابعياياا  يبياا  ا اايسخا  لمتتاا  التي ياا  ا زاا  ابميعااام 
  : ر  يمي فيمي ييساق جي يسخا  لمتت  ابتصل ابعياس جشأن ابياامتخ ابوريئي  ابتايد،بمكي ع  

سئلة التقييم الذاتي والخاص بفصل التدابير الوقائية  أ لتعبئة    ا  عَمد األردن إلى تشكيل فريٍق وطنٍي استعداد   -
لمؤسسات والوزارات واسترداد الموجودات. والذي روعي في تشكيله وجود الخبراء وممثلين عن كافة الجهات وا

 والدوائر والقطاعات المختلفة بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني الَمعنية بالوقاية من الفساد. 
نذكر من بينها العديد ،  قامت الدولة األردنية بوضع إطار مؤسسي للتعامل مع التحديات التي يفرضها الفساد    -

ئة النزاهة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة، وهيئة األوراق  من المؤسسات والهيئات المتخصصة مثل هي 
الرقابة   ووحدات موال وتمويل االرهاب  شهار الذمة المالية، ووحدة مكافحة غسل األإالمالية األردنية، ودائرة  

ووزارتي العدل والداخلية والمجلس القضائي، ومديرية األمن العام، ومكتب النائب    وزارة،الداخلية في كل  
 .العام

 
 فيمي ص ت ابياامتخ ابممي ب  بيسلإل ابشتيفي   ابمايءب   س ةداام ا زوال ابسيز ؛  ➢

عداد الموازنة إ عتبر  ي، و 1962( لسنة  39بموجب القانون رقم )   1962عام    ل  ااشيء دائخم ابموازا  ابسيز  -
 هم واجباتها.  أ العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية من 

   -تمر دورة الموازنة العامة في األردن بأربعة مراحل رئيسية هي:  -
 . المرحلة األولى: إعداد الموازنة -
 .المرحلة الثانية: إقرار الموازنة -
 .المرحلة الثالثة: تنفيذ الموازنة  -
 . تنفيذ الموازنةالمرحلة الرابعة: مراقبة   -

وتتوزع مسؤولية القيام بهذه المراحل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتتحقق دورة الموازنة العامة في   -
 ظل إطار دستوري قانوني وزمني.

 وفى مرحلة إقرار الموازنة يتم ما يلي:  -
موافقة عليه بإحالته بصورته  يقوم مجلس الوزراء بعد مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة وال -

( من  112للمادة )  ا  النهائية إلى مجلس األمة وذلك قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على األقل وفق
 الدستور.
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فيه أبعاد مشروع قانون الموازنة والمرتكزات األساسية الواردة   ا  يلقي وزير المالية بيان الموازنة العامة موضح -
 فيه وسياسة وبرنامج عمل الحكومة خالل السنة المالية المقبلة. 

يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المالية واالقتصادية المشكلة من قبل المجلس بدراسته   -
 . ذية، ومن ثم رفع التوصيات الالزمة لمجلس النواب ومناقشته مع المسؤولين في السلطة التنفي

الجلسة رئيس  - الموازنة، ويحضر هذه  قانون  لمناقشة مشروع  النواب تخصص  تعقد جلسة خاصة لمجلس 
وكذلك عامة الشعب ممن يرغبون في حضور الجلسة، حيث تقدم اللجنة المالية تقريرها  ،  الوزراء والوزراء

مالحظاتها وتوصياتها على المشروع ويتم مناقشته مع مشروع قانون الموازنة العامة، ومن ثم يفتح    ا  متضمن 
المجال أمام من يرغب من النواب في االشتراك في المناقشة العامة على مشروع القانون، ثم يقدم رئيس  

اللجنة المالية لمجلس النواب وع المالية رد الحكومة على تقرير  لى مالحظات النواب التي الوزراء ووزير 
 أثيرت أثناء المناقشة. 

لمجلس النواب عند مناقشته لمشروع قانون الموازنة العامة أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه   -
 ( من الدستور. 4/ 112موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات وفقا  لنص المادة )

      الموازنة العامة أي اقتراح يقدم إللغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة   ال يقبل أثناء المناقشة في -
 ( من الدستور. 112/5أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو نقصان وفقا  للمادة )

العامة وفق - الموازنة  قانون  يتم االقتراع على مشروع  الحكومة  إلى رد  ( من  2/ 112للمادة )  ا  بعد االستماع 
 الدستور.

في حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، يحال بعدها إلى مجلس األعيان الذي يقوم بدوره بإحالته   -
إلى لجنته المالية لدراسته وتقديم تقرير عنه في جلسة خاصة تعقد لمناقشته وتتبع نفس اإلجراءات التي اتبعت  

 في مجلس النواب.
من   - العامة  الموازنة  قانون  مشروع  إقرار  الملك  بعد  جاللة  إلى  لرفعه  للحكومة  يعاد  األعيان،  مجلس  قبل 

من  ا   ساري المفعول يعمل به اعتبار   ا  للمصادقة عليه واستصدار اإلرادة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانون
 .تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 
د ايلخ ابمعي اب  ة  اباا ةا زي را يالم زن لاامتخ زااي   إدااإ ، بامعي ظ  عاا   اةز    فيمي ص ت ال يذ ➢

ة  اببيياااايا ابميبيااا  ة  ابماااايمااا ا خاااخب ذاا ابصاااا  جيبمت ااايا  اسياااخاداا ابسموزيااا   بممااا  لل إاااخ لاااا  
 :ابمايمااا

 (: 9/3المنظومة التشريعية لضمان االمتثال للمادة ) -1
 وتعديالته. 1952( لسنة 28قانون ديوان المحاسبة رقم )  -
 .  2016( لسنة  13ساد رقم )قانون النزاهة ومكافحة الف -
 وتعديالته.   1994( لسنة  3النظام المالي رقم )  -
 وتعديالته.   2011( لسنة 3نظام الرقابة الداخلية رقم ) -

لالختصاص النوعي بمهام المحافظة على السجالت والوثائق الرقابة    ا  اإلطار المؤسسي: تقوم عدة جهات وفق -2
 عليها مثل:
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 . ديوان المحاسبة -
 . هيئة النزاهة ومكافحة الفساد  -
 .دائرة مراقبة الشركات  -
 .موالوحدة مكافحة غسل األ -
 .و مؤسسة حكومية أ وحدات الرقابة الداخلية في كل وزارة  -
 .وراق الماليةهيئة األ  -

 
 :،  اس صيءاا ابميو خم،  زي ةب  ذب لمتت  لا  ابياامتخةزعا  عا   ➢

 .هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التقارير السنوية ل -
 .مة ويتم متابعة ما ورد فيها من قبل السلطة التنفيذيةمام مجلس األأديوان المحاسبة التي تناقش وتقارير  -

 
  س ز ايرا زعال ابمشايخإيا ابسيزا  ؛ - ابممياكيا ابسيز  فيمي ييساق جضمين اسداام اباايم  بألزوال ابسيز   ➢

ابياااامتخ ابمي اا م باماااو  جتعاات ا  ااخ  خااةل اظاايم بامعي ااب   زسااييتخ ابمخا ساا   ابخريجاا  ذاا ابصااا ؛ زاان
 اس خاءاا ابميبي   ابمعي بي  اباياإ ، جشكل د اي ة   اب ارريضيء، زن ة ل لعايا  سيبتياي  س زكي عا  

ياامتخ ابمي  م بضمين ا اي يج  اب اايا اب يااس  باخريجا  بميايئر ل اياإخ ابياارتق  لمتتا  لو اييا اب    ابتايد؛
ة الم ابخريج  ابسايي  ال يذ اس خاءاا ابيصاعيعي  ابممي اب ، جماي  اس ذبا  ابمة  ا  اب ميئيا  ، بضامين اسداام 

 :اباايم  باشة ن ابسيز   ابممياكيا ابسيز 
تنظيم   - )إتعليمات  رقم  وتعديالته  الطبية  والمستلزمات  لألدوية  الموحد  الشراء  لسنة  1جراءات   )2006  ،

(  91( من نظام الشراء الموحد لألدوية والمستلزمات الطبية وتعديالته رقم )28والصادر بموجب المادة )
 .  2002لسنة 

   1993( لسنة 32/ نظام اللوازم رقم )23المادة  -
الصادرة بموجب المادة   2008( لسنة  1إجراءات العطاءات وشروط االشتراك فيها رقم )تعليمات تنظيم   -

 1993( لسنة 32نظام اللوازم رقم )  23
 1986( لسنة 71/ ب( / نظام اإلشغال الحكومية رقم )6المادة ) -
 1987اءات اإلشغال الحكومية لسنة / ج( من تعليمات عط8المادة ) -
   1993( لسنة 32/ نظام اللوازم رقم )23المادة  -
الصادرة بموجب المادة   2008( لسنة  1تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات وشروط االشتراك فيها رقم ) -

 1993( لسنة 32نظام اللوازم رقم )  23
 1986( لسنة  71( / نظام األشغال الحكومية رقم )16المادة ) -
الصادرة بموجب المادة   2008لسنة  (  1تعليمات تنظيم إجراءات العطاءات وشروط االشتراك فيها رقم ) -

 1993( لسنة 32نظام اللوازم رقم )  23
( من نظام األشغال الحكومية  16الصادرة بموجب المادة )  1987تعليمات عطاءات اإلشغال الحكومية لسنة   -

 1986( لسنة  71رقم )
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 ابياامتخ/اب يواا ابيس يي  ال يذهي:  ➢

العامة واإلسكان: تقو  بالطرق والجسور  أوال : وزارة االشغال  المتعلقة  العطاءات  تنفيذ  الوزارة باألشراف على  م 
جراؤها كما يتضمن  إواألبنية وتجد من خالل موقعها االلكتروني معلومات واضحة حول العطاءات المنوي  

جرائية لعمل الوزارة في العطاءات بما يتيح للناس حق االطالع على المعلومات المتعلقة بالمشاريع  دلة اإلاأل
 ولية والنهائية. حاالت األالعطاءات وكيفية االعتراض على النتائج واإلو 

وهي   العامة:  اللوازم  دائرة  الحكومية إثانيا :  الدوائر  تامين  بشراء  وتختص  المالية  لوزارة  التابعة  الدوائر  حدى 
قيام الدوائر وبما يضمن  ،  األردنية باحتياجاتها من السلع والخدمات ضمن الجودة والسعر والوقت األنسب 

بمهامها ووظائفها وذلك من خالل كوادر بشرية مؤهلة وتعزيز الشراكة اإلستراتيجية مع الجهات ذات العالقة 
 باستخدام أفضل التقنيات واألساليب الحديثة في عملية الشراء والتخزين. 

 .نواعهاألزمات الطبية بكافة ثالثا : دائرة الشراء الموحد: وهي تابعة لوزارة الصحة وتختص بشراء االدوية والمست
 

ابياامتخ ابمي  م بيسلإل ابملاه   ا زيا  زن خةل ليبتق زا ايا رواعا ابااوج  س زة ايا  ة الم ابخريج   ➢
ابسايي بمخا س  ابعايجيا  عا    ه اب صوص لاامتخ بمواءز  رواعا ابااوج ه ه زا  زا اا  ا خاةل ابياس 

لاامتخ بلإيدم ابع    اس ة االم ابخريجا   ابمعي ب ؛ ابسايي باخريج  ابميبي   ة االاي ابممظم  ابا بي  بامة ايا  
 كمي ياس: ،  هس هتئيا زكي ع  ابتايد  ابمة ايا ابعكوزي   ابسيز   ابسايي،

جهزة الرقابة المتعددة في نطاقات التخصص المختلفة كالغذاء والدواء، المواصفات والمقاييس، هيئة األوراق  أ -1
ا غسيل  التهريب  المالية،  المخدرات،  مكافحة  التهريب،  الشركات، مكافحة  اإلرهاب، مراقبة  وتمويل  ألموال 

الضريبي والجمركي، ديوان المحاسبة تشكل بمجموعها حلقات أساسية في المنظومة األردنية للنزاهة ومكافحة  
 الفساد.

ومتفاوتة في مكافحة الفساد وتجسيد  السياسات الوطنية العامة المعتمدة في االردن والتي تقوم بأدوار هامة   -2
 مبادئ سيادة القانون وإدارة المال العام وترسيخ المبادئ األساسية للنزاهة. 

 النزاهة ومكافحة الفساد األردنية. أجهزة وأنظمة العمل المتبعة في هيئة  -3
 الحكومي.مجلس األمة )مجلس النواب/ مجلس األعيان(، والذي يشكل الجهاز الرقابي على األداء  -4
 . اللجنة الوطنية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ووحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -5
  . دائرة إشهار الذمة المالية -6
 . دائرة مراقبة الشركات  -7
 . هيئة األوراق المالية -8
 .البنك المركزي األردني -9

 .  وحدات الرقابة المالية -10
 .لمعتمدة والتي تقوم بأدوار هامة ومتفاوتة في مكافحة الفساد الستراتيجيات والخطط االستراتيجية اا -11
 ومن خالل سن القوانين والتشريعات ذات العالقة:  -12

 قانون المحكمة الدستورية.  -
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 . قانون ضمان الحصول على المعلومات  -
 .قانون النزاهة ومكافحة الفساد  -
 اإلرهاب. موال وتمويل قانون مكافحة غسل األ -
 . المشروع والمتضمن نظام اشهار الذمة الماليةقانون الكسب غير  -
 اإلرهاب. قانون مكافحة  -
 . قانون ديوان المحاسبة -
 .قانون البنوك -
 .صول المحاكمات الجزائيةأقانون  -
 .قانون العقوبات  -
 . قانون الجرائم االقتصادية -
 .قانون الجمارك -
 . نظام حماية المبلغين والشهود  -
 
ابياامتخ ابمفي  م بيسلإل ابيماتق  ابيسي ن ابو مس  اسرايماس  اباا بس ماتن اباتئايا ابمسميا  جمما  ابتاايد  ➢

 ة االم ابخريجا  ابساياي  ابتاايد،ابياامتخ ابمي  م بيعاتن لبيدل ابمساوزيا متن هتئايا زكي عا    زكي عيه؛
 :جمي  س ذب   غخا  ابيشي ا ابتايد، غتخهي زن اباتئيا ابعكوزي  ابسيزا   س ز يل زكي ع  

 تم اتخاذ عدد من التدابير مثل: -
المتبادلة  المساعدة -1 نقل    القانونية  لعمليات  والتصدي  للحدود،  العابرة  الفساد  جرائم  مكافحة  مجال  في 

 العائدات الجرمية.
 بما الدولية، والمعايير االتفاقيات  في إليها المشار القانون، بإنفاذ  المعنية بين السلطات  لمعلومات ا تبادل -2

  والتنمية  االقتصادي التعاون  منظمة واتفاقية(،  UNCAC)  الفساد  لمكافحة المتحدة  اتفاقية األمم ذلك في
(OECD .) 

 المالية، االستخبارات  لوحدات اإليغمونت(   (ومجموعةالشرطة،   أجهزة بين لالتصالة )اإلنتربول(  قنا  -3
 ون عبر الحدود.نإنفاذ القا مجال فيوالتي تساهم 

 إنفاذ  سلطات  بين والمعرفة المعلومات  وتبادل أطر التواصل تعزيز ة الرياض، حول مبادر االنضمام إلى  -4
 .الفساد  بمكافحة المعنية القانون 

لكتروني  إنموذج  هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خالل  المقدمة لأسس طلبات التعاون الدولي  اعتماد   -5
الهيئة موقع  البريد  ،  على  الطلبات على  استالم  والعالقات  الدولي  التعاون    : االلكتروني وتتولى مديرية 

  ICU@JIACC.GOV.JO 
( الذي تم تنفيذه كأحد مخرجات HAUS  ة)المعهد الفنلندي لإلدارة العاممشروع التوأمة مع جمهورية فنلندا   -6

الشبكة العربية  ، باإلضافة إلى مشروع  اتفاقية الشراكة مع االتحاد األوروبي، ومنظمة الشفافية الدولية
 . التوأمة مع النمسا ولتوانيا مشروعكذلك و ، لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

،  2011في العام   دوليةكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة  صادق األردن على إنشاء األ -7

mailto:ICU@JIACC.GOV.JO
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، واالتفاقية العربية لمكافحة غسل  2012واالتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي صادق عليها في العام  
 . 2012األموال وتمويل اإلرهاب في العام 

ختيار األردن من بين عدة دول لتنفيذ  خالل ا(: من  UNDPالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ) -8
الحكومية  واإلنشاءات  والمساءلة في قطاع األشغال  والشفافية  النزاهة  تعزيز  إلى  تسعى  وطنية  مبادرة 
العامة وذلك في إطار مبادرة يتم تنفيذها وتبنيها من قبل مركز سياسات حكومة مدينة سول في كوريا  

 Clean construction)  الشفافية في تنفيذ المشاريع اإلنشائيةالجنوبية، التي تمحورت حول موضوع  
system) . 

توقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع العديد من الدول العربية واألجنبية بهدف تنظيم وتسهيل تبادل المعلومات   -9
   بخصوص اإلخطارات التي يشتبه ارتباطها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

 
 ابيعاصيا ➢

ا - وجود  كفاية  العموميين التدريبية  ال مج  لبراعدم  للموظفين  والنزاهة  الفساد  بموضوعات          ُمتخصصة 
 أو توعيتهم بها. 

الالزمة   - اآلليات  السلوك محدودية  بمدونة  التزامهم  بمدى  العموميين  الموظفين  أداء  مؤشرات  لربط 
 وأخالقيات الوظيفة العامة.  

العطاءات والمشتريات،   - القائمين على  للمسؤولين والموظفين  الُمتخّصصة  التدريبية  البرامج  محدودية 
الشفافية ومتطلبات    والتي تتناول بالدرجة األولى حساسية عملية العطاءات والمشتريات وأهمية مراعاة

 الوقاية من الفساد. 
 عدم كفاية الموارد المالية الالزمة لزيادة التوعية بالفساد وآثاره على المجتمع.  -

 

 
 




