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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وعلى أنبيائه أجمعينوالصالة والسالم على سيد المرسلين 

 والسعادة صاحب المعالي، أصحاب العطوفة

 السيدات والسادة،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد، 

اادتي أن أتحد   ليك  في ه ا اليو   فإنه لمن دواعي سرررررررررررررررورت وسرررررررررررررر
بحضرررررررور ه ة النمبة المميمة وفي مسرررررررتة  أعمال الدورة التدريبية الثالثة 
 الماصرررة بتانيال التحايل الئنائي في مئال الئرائ  المالية والفسررراد التي
ات مي ئةررررال نكن لةررررا التارررردير  تنظمةررررا الةيئررررة بررررالتارررراون المثمر البنرررر 
واالحترا  متمثلة بالحكومة الفرنسررررررررررررية الصرررررررررررردياة و رنام  األم  المتحدة 

 اإلنمائي والشبكة الار ية لتاميم النماهة ومكافحة الفساد.
ك لك أرحب بمشرررراركة أشرررراات لنا من فلسررررجين ياكس توائده  في بلده  

 الاالقة بين الشررابين الشرراياين وهيئتي مكافحة الفسرراد وباقي الثاني متانة
 أئةمة البلدين الرسمية في ك  من األردن وفلسجين.

 السيدات والسادة،

برنام  الدورة حاف  بالاناوين التي سررررررررررررررت ثرت مالوماتل  بما ياود بالنفي 
والفائدة عليك  كمشررراركين متميمين وهي مدمة للئميي اللتسررراب مةارال 
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وهي فرصررررررررررة أيضررررررررررا  ، ولالجالع على مالومال وتئارب متادمة ئديدة
لتبادل الرأت وعرض التئارب الوجنية في مئال مكافحة الفساد فالدورال 
المتمصرررررررصرررررررة توفر في الاادة منافي ئمة وكثيرة وماصرررررررة   ا انتظمل 
وترابجل موضررررررررررروعاتةا وانسرررررررررررئمل مي أحكا  االتفاقية الدولية لمكافحة 

ة الدورة والدورتين السرراباتين حي  تركمل األولى الفسرراد كما هو شررذن ه 
على الئرائ  االقتصررادية والمالية وأسرراليب التحايل واإلثبال وجرق ئمي 

ركمل فيما ت ،المالومال والاالقة بين أئةمة الضرررررابجة الادلية والاضرررررات
دارة األموال المتحصررررلة وأسررررس  الثانية على آليال الضرررربل والمصررررادرة وام

المسررررررررررررررراعرردة الاررانونيررة المتبررادلررة وهرر ة الرردورة التي نحن التارراون الرردولي و 
بصررررررررررررررددها اليو  حول تانيال التحايل الئنائي في مئال الئرائ  المالية 

 والفساد.

 األخوات واألخوة األكارم،

مجل هيئة مكافحة الفسرررررررررررررراد في الممللة األردنية الةاشررررررررررررررمية مجوال 
ة، ة من مماجر متادمة على صرررررررايد مكافحة الفسررررررراد والوقاية منه والتوعي

واستجاعل مالل السنوال الماضية التاام  مي مئال الشكاوى والاضايا 
التي أم ل جرياةا وفل األصررول واإلئراتال المرعية سرروات في المتاباة 

 ،ئال التحايل واإلحالة  لى الاضاتأو ئمي المالومال والتحرت أو في م
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التفرراقيررة كرر لررك أئرل الةيئررة على صررررررررررررررايررد مواتمررة قررانونةررا مي أحكررا  ا
. كما 2014و 2012تاديالل ئوهرية عامي الدولية لمكافحة الفسررررررررراد 

ت    صررررررررردار نظا   ماا  في الاا  الماضررررررررري لحماية المبل ين والشرررررررررةود 
والمبرات في قضرررايا الفسررراد وأقار ة  واألشرررماا وثياي الصرررلة بة  ضرررد 
أت  ئرات تاسرررررررررفي أو أت  ئرات ينتاا من حاوقة  أو يحرمة  منةا أو 

 سالمتة .  يةدد
كما سرررررراهمل بالتااون مي الئةال  ال الاالقة باسررررررترداد مبال  وأراض  

 بماليين الدنانير.
 ومن أئ  التاد  مجوال ئديدة  لى األما  وتفاي  فكرة النماهة والشرررفافية

أحالل الحكومة مشرررروع قانون ئديد والمسررراتلة ووضررراةا موضررري التنفي  
هيئة مكافحة الفسرررررررررررراد وقانون   لى مئلس األمة سرررررررررررريت  فيه  ل ات قانون 

ديوان المظال  ليصرررربحا قانونا  واحدا  باسرررر  قانون النماهة ومكافحة الفسرررراد 
 .حدة  في مؤسسة وايت  بموئبه دم  هيئة مكافحة الفساد وديوان المظال

 ،السيدات والسادة

 ننا في هيئة مكافحة الفسررررراد نذم  تحايل األهدار المرئوة من عاد ه ة 
يامم قدرال المشررررراركين في مئال التحايل في ئرائ  الفسررررراد الدورة وبما 

من مالل ما سرررررررررررررريجلاون عليه من المنةئيال الدولية المتباة في ه ا 
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لة من  المئال ومن مالل تار فة  على آليال تحديد األموال المتحصرررررررررررررر
أفاال الفسررررررراد وضررررررربجةا وك لك التااون الئنائي الدولي الرسرررررررمي و ير 

 الرسمي.

  تاألخوة واألخوا
أرحب بك  ئمياا  في عمان وأتمنى لل  التوفيل والفالح وأئدد شرررررررررررررركرت 

ممالئي في الةيئة لل  الئةال التي عملل على  وباسرر وتاديرت بإسررمي 
ب  النئاحتنظي  ه ة الد  . ورة ووفرل لةا س 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 رئيس هيئة مكافحة الفساد

 ة. د عبد خرابشأ


