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 التقرير االعالمي الشهري

 عن انشطة وفعاليات هيئة مكافحة الفساد

 (2019 /كانون األول )شهر  
 

  ادمتهمين بقضايا فسمحكمة جرائم الفساد: احكام باالشغال الشاقة بحق 

  للشبكة االوروبية للوقاية من الفسادانضمام  هيئة مكافحة الفساد 

 عقد المؤتمر الدولي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 

 إطالق االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 

 (904 شكوى وبالغ مجموع ما تلقته الهيئة خالل عام )2019 

 (801شكوى وبالغ  تلقتها الهيئة خالل الشهر الماضي ) 

 (16 ملف احيلت )لنيابة جرائم الفساد 

 ( ملف للتحقيق الداخلي29تحويل ) * شكوى وبالغ (331)إنجاز 

 إقرار ذمة مالية (242) استالم 

 ( جهة * 34رفع السرية عن )ميدانيجوالت فحص  10  

 ( مذكرات تعاون وتفاهم8توقيع ) محلية وعربية ودولية 

 الهواتف الذكية نظام الشكاوى عبر إطالق تطبيق 

 

 

 

 

 

 

 

 5/1/2020 -هيئة مكافحة الفساد  -الدائرة االعالمية
تباينة بحقهم م ستة متهمين بقضايا فساد، واصدرت احكاما   ،2019أدانت محكمة جرائم الفساد خالل شهر كانون األول 

ملف للنيابة  (16 ) هيئة مكافحةحال رئيس فيما أ ،باالشغال الشاقة لمدة عشر سنواتبالحبس والوضع  كان اشدها حكما  

 .ذاته العامة بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد خالل الشهر

 2019 ل العام، ليبلغ مجموع ما تلقته الهيئة خالشكوى وبالغ (180) تلقت الهيئة خالل شهر كانون أول ما مجموعهو

 .سادكافحة الفم هيئة  حسب االدارة العامة للشؤون القانونية واالدارة العامة للمعلومات والمتابعة في ( شكوى وبالغ904)
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ت منها ، ردخالل الشهر الماضي ومدورة عن اشهر ماضية ( شكوى وبالغ133وأنجزت خالل ذات الفترة ما مجموعه )

 غاتبالشكاوى و( 4ما حولت لجهات أخرى )( منها لعدم ثبوت شبهات فساد، في84( لعدم االختصاص، وحفظت )26)

عد التأكد من ابة العامة بلنيالى ا ( ملف16الهيئة ) ، وأحالت( الى قضايا اخرى لالحتواء على نفس الموضوع2وضم )

 .فساد شبهاتوجود 

ثبات شبهات دالالت واستكمال اجراءات التدقيق وجمع االست بعد ملف (29)حولت اإلدارة العامة للمعلومات والمتابعة كما 

رار ذمة مالية، اضافة ( اق242ت الهيئة )ملفي حين است ،التحقيقلعامة للشؤون القانونية الستكمال اجراءات لإلدارة ا فساد

لفساد ائة مكافحة هي محلية وإقليمية ودولية، كما انضمتمذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات رسمية واهلية  (8)توقيع الى 

 د.عن الفسا إلبالغلالفلسطينية للشبكة االوروبية  للوقاية من الفساد، واطلقت هيئة مكافحة الفساد تطبيقا الكترونيا 

ن مكافحة ر قانووعكست هذه االجراءات جدية الخطوات واالجراءات التي تعمل هيئة مكافحة الفساد على تنفيذها في اطا

ع م انسجاما  قاب، والحقة القانونية والقضائية لمرتكبي جرائم الفساد وضمان عدم افالتهم من العالفساد على مستوى الم

اهة حوكمة ونزنوان "المخرجات والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الدولي الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في رام هللا بع

ة يئشرت الهلتي بااعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من اجل التنمية المستدامة"، واطالق الخطة الوطنية عبر القطا

 .محاورها وعقد العديد من االنشطة والفعاليات المحلية في هذا االتجاه بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ

 

 

 

 االشغال الشاقة بحق مدانين بجرائم فساد"" 

تباينة بحقهم، مد، واصدرت احكاما  بقضايا فسا، ستة متهمين 2019أدانت محكمة جرائم الفساد خالل شهر كانون األول 

نوات، سة سبع مد بحق مداٍن آخر بالحبس بالحبس والوضع باالشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وحكما   كان اشدها حكما  

لتي المرافعات ينات وا، والبنيابة جرائم الفساد أصوال  و هيئة مكافحة الفساد استنادا إلى التحقيقات التي قامت بهاوذلك 

 .متهمينبحق القدمتها النيابة العامة 

ل مدان االوال قررت وضعفالشاقة المؤقتة،  باألشغالقرارها بحق اثنين من المدانين بوضعهما  أصدرت المحكمةحيث 

ان تحسم  على نواتسل الشاقة المؤقتة لمدة سبع باألشغا االخر مدانال ووضعباألشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، 

  مدة التوقيف على ذمة الدعوى.واحد منهما  لكل

االجراءات  من قانون 279بأحكام المادة  عمال  بالسجن لمدة ثالث سنوات  ثالثٍ  على متهمٍ المحكمة في حين حكمت 

الدعوى لكل واحد  مصاريفدينار أردني  1,000بدفع  والثالث الزام المدانين االول والثانيو 2001لسنة  3الجزائية رقم 

 .منهم

اصدرت لرشوة، و، ثالثة متهمين بتهم عرض ودفع وقبول االمنعقدة في مدينة رام هللا ادانت محكمة جرائم الفسادكما 

ات محاكمة بقيمة ى نفقاضافة ال ،دينار اردني 200الث سنوات وغرامة حكمها بالحبس الفعلي بحق المتهم )ع،ز،ح( لمدة ث

 200يمة الية بقم) ع،ر،ا( والمتهم )ع،ع،ع( لمدة عام مع دفع غرامة  هم، والحبس الفعلي بحق المتدينار اردني 1,000

 .لكل منهما دينار اردني 1,000دينار اردني ونفقات محاكمة بقيمة 

بعد جمع  8/9/2013يخ وجاء قرار االدانة بحق المتهمين الثالثة في اعقاب قرار االحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد بتار

ة على ئل قويتبين وجود دال االوراق والتحرياتبشأن  ةالت واجراء الفحص والتدقيق الالزمالواالستدكافة البيانات 

 .2005( لسنة 1( من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم)25و ) (1ارتكاب جرم الفساد خالفا للمادتين )
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ع االوراق المتعلقة ( احالة جمي1رقم ) ( من قانون مكافحة الفساد المعدل21وقررت هيئة مكافحة الفساد وعمال بالمادة )

طه يثبت تور كل من لتحريك ومباشرة واقامة الدعوى الجزائية بحقه و/او بحق بهذه القضية لنيابة مكافحة الفساد اصوال  

 .هذه الجرائم والسير بالدعوى بما يتفق وصحيح القانون إلتمامباالشتراك او التدخل 

 

 

 "ملخص اإلنجازات"

 ( شكوى180)خالل الشهر المنصرم  الهيئة التي تلقتهابلغ عدد الشكاوى والبالغات  شهر كانون أول المنصرم خالل

متابعة  طارا، وفي شهر الماضي ومدورة من اشهر سابقةخالل ال ( شكاوى وبالغ133) حيث تم انجاز ما مجموعة، وبالغ

( 26) افة الى ردوى وبالغ اض( شك84الهيئة، فقد جرى حفظ )كافة الشكاوى والبالغات التي تلقتها الدوائر المختصة في 

 ( من الشكاوى لملفات اخرى لالحتواء على2وضم ) ( شكاوى وبالغات لجهات اخرى4وتحويل ) ،شكوى وبالغ

من وجود شبهات  قيبعد التحق وى وبالغ( شك16)رئيس هيئة مكافحة الفساد للنيابة العامة  أحالالموضوع ذاته. في حين 

 . فيهافساد 

العامة ة كلفت اإلدار( إقرار ذمة مالية، في حين 242الهيئة خالل الشهر المنصرم ما مجموعه ) استلمتالى ذلك 

ت ة العامة للمعلوما، كما قامت اإلدار( جهة لتعبئة إقرارات الذمة المالية135) للمعلومات والمتابعة خالل الشهر نفسه

 تفتيش ميدانية لهيئات ومؤسسات مختلفة. ات( زيار10والمتابعة بــ )

 

 المؤتمر الدولي

 حوكمة ونزاهة من اجل التنمية المستدامة()

س ادة الرئيضور سيعقدت هيئة مكافحة الفساد مؤتمرها الدولي االول "حوكمة ونزاهة من من أجل التنمية المستدامة"، بح

كثر من سبعين أ، حيث شهد مناقشة 2019كانون األول  11-9محمود عباس وتحت رعايته، وذلك خالل الفترة الواقعة بين 

ن اعلى مر خالل المؤتوشدد المؤتمرون ، ليين وإقليميين ودوليينورقة عمل وبحث علمي، من قبل مختصين وخبراء مح

جهود لعيق دائم م، وهو االحتالل هو المعيق األول لجهود التنمية في فلسطين، فهو بكل تأكيد ال يريد لنا أن نتقدم ونتطور

 .الدولة في سعيها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق االمن والرخاء

لى علشديد ر ورعاية سيادة الرئيس محمود عباس وافتتاحه المؤتمر في مقر الرئاسة، وحرصه اوثمن المؤتمرون حضو

الحق في  ويضمن تطبيق مبادئ الحوكمة والنزاهة في الدولة الفلسطينية، وأكد المؤتمرون على أهمية وجود قانون يكفل

لسطين الختصاص بالدولة، لتكون فالحصول على المعلومة من مصدرها بكل سهولة ويسر، ومتابعة ذلك مع جهات ا

 .الدولة الثامنة عربيا  التي تتبنى وتصدر مثل هذا القانون

 

 

 

لكفيلة امانات وشدد المؤتمرون على أهمية وضرورة إعداد وتبني ميثاق وطني للنزاهة والشفافية، ووضع اآلليات والض

 .لفةباعتماده وتضمينه بمنظومة العمل المعتمدة في قطاعات الدولة المخت
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تي حقوقهم البلجميع وأكد المؤتمرون على ضرورة احترام وتطبيق مبدأ سيادة القانون باعتباره الضمانة األساسية لتمتع ا

 .أقرتها القوانين ال سيما الحق في التعليم والصحة واألمن

 

 "اإلدارة العامة للمعلومات والمتابعة"

الهيئة جملة من االنجازات خالل الشهر المنصرم، حيث بلغت الشكاوى حققت االدارة العامة للمعلومات والمتابعة في 

( شكوى وإبالغ وتحري، 172والبالغات المحالة لإلدارة العامة للمعلومات والمتابعة خالل الشهر المنصرم ما مجموعه )

نالت جريمة ( شكوى وبالغ وعمل تحري، فيما 111( منها كانت ضد إساءة استعمال السلطة بواقع )%64.5حوالي )

( شكوى وبالغ وعمل تحري، بينما توزعت باقي الشكاوى والبالغات ما بين استثمار الوظيفة، 17الواسطة والمحسوبية )

 واالختالس، والرشوة، والتزوير، واساءة االئتمان، والكسب غير المشروع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد الشكاوى موضوع الشكوى

 111 اساءة استعمال السلطة

 4 استثمار الوظيفة

 2 االختالس

 10 التهاون في أداء الواجبات العمومية

 3 الرشوة

 17 الواسطة والمحسوبية

 3 التزوير

 1 اساءة االئتمان

 6 كسب غير مشروع

 15 عدم اإلختصاص

 172 المجموع
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 "اإلدارة العامة للشؤون القانونية""

هر ية خالل شلقانوناعدد الشكاوى والبالغات الواردة للهيئة المسجلة على سجل التحقيق لدى اإلدارة العامة للشؤون  بلغ

لهيئات المحلية، با منها (11( منها تعلقت بالقطاع العام، فيما تعلقت )%64.1( شكوى وبالغ، )37المنصرم )كانون أول 

 جمعيات.ضد لواحدة والنقابات، باإلضافة  االتحاداتضد  (2)و

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشكاوى سلطة نالت على القسط األوفر من مجموعال استخدامأما من حيث موضوع الشكاوى والبالغات، فإن إساءة 

لكسب غير ا أما باقي الشكاوى والبالغات فتوزعت ما بين، ( شكوى وبالغ14بواقع) %(،38والبالغات بنسبة بلغت )

داء أ والتهاون في ،واالختالسالوظيفة، والرشوة،  واستثمار، والواسطة والمحسوبية، والتزوير االئتمانإساءة المشروع،و

 يئة.( شكاوى وبالغات من خارج اختصاص اله4لـ )واجبات الوظيفة العمومية، باإلضافة 

 

64%

2%

1%

6%

2%

10%

2%

1%

3%

9%

توزيع الشكاوى والبالغات حسب الموضوع

اساءة استعمال السلطة

استثمار الوظيفة

االختالس

التهاون في أداء الواجبات العمومية

الرشوة

الواسطة والمحسوبية

التزوير

اساءة االئتمان

كسب غير مشروع

عدم اإلختصاص

 عدد الشكاوى الواردة الجهة

 24 قطاع عام

 10 هيئات محلية

 1 جمعيات

 2 اتحادات ونقابات

 37 المجموع
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 "اقرارات الذمة المالية"

11% 5%
3%

14%

16%

38%

5%
3%

5%

توزيع شكاوى وبالغات شهر كانون األول من حيث 

الموضوع

عدم اختصاص

كسب غير مشروع

اساءة ائتمان

واسطة ومحسوبية

استثمار وظيفي

اساءة استخدام سلطة

اختالس

رشوة

ية تهاون في أداء  واجبات الوظيفة العموم

 عدد الشكاوى موضوع الشكوى والبالغ

 4 عدم اختصاص

 2 كسب غير مشروع

 1  اساءة ائتمان

 5 واسطة ومحسوبية

 6 استثمار وظيفي

 14 اساءة استخدام سلطة

 2 اختالس

 1 رشوة

 2 تهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية 

 37 المجموع
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الحصة لخيرية ت الجمعيات ا" إقرار ذمة مالية، نال242المنصرم ما مجموعه " كانون األولإستلمت الهيئة خالل شهر 

عبئة إقرارات الذمة ( جهة بت135)الهيئة خالل الفترة ذاتها  كلفت%، في حين 36.3" إقرار بنسبة 88األكبر منها بواقع "

 المالية، معظمها من الجمعيات التعاونية.

 

 "التدقيق والتفتيش ورفع السرية المصرفية"

تفتيش  تازيار (10)بـ  ولأكانون قامت دائرة التدقيق والتفتيش التابعة لإلدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة خالل 

 ات،ة للنقابدوواح ،تواحدة منها للهيئات المحلية، وثالثة للجمعيات، وثالثة لمؤسسة حكومية واثنتان لالتحاداميدانية، 

ل على المستندات ، وذلك للحصو( جهة34ملفات متعلقة بـ) (6)باإلضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لـ 

 والكشوفات المطلوبة.

 

 

 

 "انشاء االدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد"

لتعزيز  القطاعية يجية عبرلتحقيق رسالة االسترات مكافحةتم انشاء هذه االدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة 

ه المختلفة في فلسطين لمكافحة الفساد، والحد من مظاهر فيها تسعىوالتي  2022النزاهة ومكافحة الفساد حتى العام 

ؤسسات ة بين المالشراكبالمجتمع الفلسطيني، ومعالجة اسبابه، والوقاية منه، وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة له، وذلك 

رقابية ائية والوطنية الرسمية والمجتمعية والتعاون مع المجتمع الدولي، من خالل وضع سياسات وطنية واجراءات وق

 جدية، ومالحقة ومحاسبة فاعلة تحقق الردع العام للفساد بكافة اشكاله وتمنع اإلفالت من العقاب.

تي تم منها وال خدماتيةلقانون مكافحة الفساد بكافة القطاعات ال سيما اليستهدف محور الوقاية في االستراتيجية الخاضعين 

ا لمخاطر ن غيرهماستهدافها باالستراتيجيات السابقة في إطار السعي لتحصينها من مخاطر الفساد باعتباره أكثر عرضة 

ع ة، والقطالعدالامحلي، قطاع الفساد كما الحال في القطاع الصحي، القطاع الدبلوماسي، القطاع االمني، قطاع الحكم ال

 الخاص، قطاع إدارة المال العام.

 

 رسمية" ومشاركات "لقاءات

انون كالل شهر خلقاء  رسميا  عشرينأكثر من في رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك  شارك

خاصة ية والن الهيئات والمؤسسات الرسممع سفراء ووزراء وممثلين ع ، حيث عقد سلسلة من اإلجتماعاتالمنصرم أول

اك الكل هدف إشرالتي تتبناها الهيئة ب االنفتاح، مؤكدا على سياسة وإعالميين واكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني

 الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد.

ساد في لمكافحة الفالمتحدة مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم إئتالف أمان، وفي مؤتمر كما شارك رئيس الهيئة 

 التدريباتلعمل و، باإلضافة لمشاركته بسلسلة من ورش اوالذي عقد في دولة االمارات العربية المتحدة دورته الثامنة

 واللقاءات التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركاءها.
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مجاالت ميع الد على تطوير قدرات كادرها الوظيفي، لرفع مهاراتهم وقدراتهم في جهيئة مكافحة الفسا وفي اطار حرص

ءات ت واللقالمشاركة بالعديد من الورشاا من خالللتعزيز قدرتهم على خدمة الشعب الفلسطيني بأفضل صورة ممكنة، 

 والمؤتمرات والدورات محليا وعربيا ودوليا.

بي" عالم العرفي ال حيث شارك وفد من الهيئة في مؤتمر "حوكمة االدارة العامة الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

لخطط بادلة اورشة عمل أساليب موالذي عقد في مدينة مسقط في سلطنة عُمان، باإلضافة لمشاركة وفد من الهيئة في 

اف في ل األطرمؤتمر الدو، والمشاركة في المؤسسية في دولة ماليزيااالستراتيجية )السيناريوهات( لتحقيق األهداف 

لمشاركة اإلضافة لب، متحدةالمتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة والذي عقد في دولة االمارات العربية الاتفاقية األمم 

 المحلية. تبعدد من الدورات واللقاءا

 

 ""االستراتيجية عبر القطاعية لمكافحة الفساد

 ستراتيجيةاالالق خالل المؤتمر الدولي "حوكمة ونزاهة من أجل التنمية المستدامة"، أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن إط

عدد من منصرم ، كما عقدت الهيئة خالل الشهر ال2022-2020الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

لهيئة اث عملت حيلمناقشة آلية تنفيذ االستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ، اللقاءات وورش العمل مع مختلف الشركاء 

يع أبناء شارك جممكافحة الفساد مسؤولية جماعية، ويجب أن ي انطالقا من االيمان بان على إعداد استراتيجية تشاركية

األشهر  يئة خالل، ولذلك سعت الهفي تنفيذها  الشعب الفلسطيني وكافة المؤسسات والهيئات والوزارات الشريكة للهيئة

لمدني جتمع االسابقة لتوقيع عشرات اتفاقيات التعاون والتشارك مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات الم

 إلشراكها في تنفيذ اإلستراتيجية.

 

 

 

 

 

 

 "تعزيز التعاون المشترك"

المركزية،  لجنة االنتخاباتمع كل من  وتعاون ( مذكرات تفاهم8وقعت هيئة مكافحة الفساد خالل الشهر المنصرم )

افحة لعامة لمكالهيئة اوووزارة الثقافة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة المالية، ووزارة اإلعالم، وجهاز الدفاع المدني، 

 .اإلستراتيجية في االردن مركز الرؤى للدراسات التنموية ، والفساد في دولة الكويت

، لشهر المنصرماخالل  ولقاءات تشاورية ( ورشات عمل ودورات تدريبية7للتخطيط في الهيئة ) كما نظمت اإلدارة العامة

بر عالوطنية  بهدف تضمين االستراتيجية الهيئةع ائتالف أمان مع شركاء بالتعاون محيث نظمت الهيئة لقاء تشاوري 

القطاعية وعبر الهيئات الرسمية والخطط في عمل الوزارات و 2022-2020لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد القطاعية 

 ة الفساد كافحوم "االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة خاصة بمناقشة واستعراضورشة عمل و القطاعية،
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ات غير المؤسس بالتعاون مع ائتالف امان والهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير الهيئة اوالذي نظمته "٢٠٢٢-٢٠٢٠

ن ضباط جهاز م( ضابطا 70متخصصة بالشراكة مع جهاز االمن الوقائي بمشاركة )، باإلضافة لتنظيمها لدورة ميةالحكو

الهدايا  ل نظاميورشة عمل لتعزيز تدابير الوقاية من الفساد من خال االمن الوقائي على مستوى المحافظات الشمالية،

 لقاء  يئة دت الهزارة الثقافة وجهاز الدفاع المدني، كما وعق، باإلضافة لورشتي عمل لموظفي كل من ووتضارب المصالح

لها لية عمآتوعويا لطلبة مدرسة بنات اذنا الثانوية، بهدف االطالع على عمل الهيئة وإنجازاتها، والتعرف على 

 .واختصاصاتها

 

 "التعاون مع المؤسسات اإلعالمية"

لك لخاصة، وذمية واعملت الدائرة اإلعالمية في الهيئة على تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات والجهات اإلعالمية الرس

يف ، وتعربهدف الوصول ألكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد

لفساد، اشبهات  جيع المواطنين على تقديم الشكاوى والبالغات ضدوانشطتها، وتش واختصاصاتهاالمواطنين بعمل الهيئة 

إلذاعة هيئة ا مع مؤسسات إعالمية أهمها االجتماعاتولذلك عقدت الدائرة اإلعالمية خالل الشهر المنصرم سلسلة من 

امعة جل لتابعةاعليمية تفضائية القدس الونقابة الصحفيين الفلسطينيين،  والتلفزيون، وجريدة الحياة، ووكالة وطن لألنباء،

 .القدس المفتوحة

 

 

 

ها على مختلف خبرا وتقريرا صحفيا، تم تعميم (27)كما صدر عن الدائرة اإلعالمية في الهيئة خالل الشهر المنصرم 

  ت الصحفيةللقاءاالوكاالت والمؤسسات اإلعالمية، والصحف المحلية، كما عملت الدائرة اإلعالمية على تنسيق عدد من ا

 مي للحديثبر إعالالقنوات التلفزيونية واإلذاعات المحلية، حيث تم إستضافة موظفي ومسؤولي الهيئة في أكثر من منفي 

تلفزيون ون، وط ، ومنها فضائية النجاح، وراديو نساء اف ام، ووكالةومؤتمرها الدولي حول أنشطة الهيئة وإنجازاتها

 .فلسطين، واذاعة صوت فلسطين، ووكالة معان وغيرهم

 

 لالبالغ والشكاوى الهواتف الذكية نظامتطبيق تفعيل 

تطبيقا للهواتف الذكية خاص بالهيئة، يُمكن مستخدميه من أخبار الهيئة بكل  دائرة تكنولوجيا المعلومات في الهيئةأطلقت 

 Play“     سهولة وبساطة، باإلضافة إلمكانية تقديم الشكاوى والبالغات من خالله، حيث تم تحميل التطبيق على متجري 

Store” و”APP Store”  في االبالغ  واالستفادة منهليتمكن مستخدمي األجهزة الذكية بمختلف أنواعها من استخدامه

، االمر الذي انعكس بصورة واضحة على زيادة في عدد وتقديم الشكاوى عن شبهات الفساد واالتصال والتواصل مع الهيئة

 الشكاوى والبالغات التي ترد  للهيئة مقارنة مع االشهر الماضية.

   

 

 ائرة االعالميةالد                                                                           

 هيئة مكافحة الفساد                                               
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