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بســـم هللا الـرحـمـن الـرحيــم
مــقـــدمـــــــة ...
تعتبررالسلوررات الللسلت لررملسلعااررملاررتلسلساتيررلسللس كاك ر مللائررا ل ا ررملسل ر س ال
سلسؤكواللسلاكس ملللألنهالتعيسلثقملسل س ال سلسؤكوالللبست ل هال أجهلتهرالس دسريرمل
سلسختالمل سالتورام ل رتلتاس رمل تعليرللثقرملسلسئتسرنلسلسر نتلبسؤكوراتملسلتيا رمل ل ر ل ل
س لترررلسالباأليا رررالل سلسبرررادللسلدس ررر لل رررتلسلعسررريلسلعررراالليرررؤدولبالاهايرررملل لررر لت رررتيال
سلسررت ل تلل يعيررسلس متسرراالسل ر وليتل رراللسلست ررنللالتررلسالبعاامررال أيا رراللسلسهاررمل
الشلا مل سلالسممل سلد اديرمل س اانرمل ل يعيرسلسلةرترللسل برمللارتوسرللس لسلر س اللسلترتل
ياتستلسل ها.ل ل
ل
ل
ل
للللأ لتاس ررملس لتررلسالبالسارريل سلق ر لسأليا ررمل سلوررات اللس يئاب ررمل ررتل وسرللسل سيا ررمل
يعتبالاتلسلعاامالسلا وملسلتتليت لسلتا للعا هال يابغتل ضرعهال رتلسلسقراالسأل تللتور ال
ا ملسلعاامالس ياىلبستجبهالسن ا الاتل اولتاالسلتسضدمل س ر لل رتلسلرتوسرلل لسلترتل
تقتالعا لتاس ملم للسلسايل سلسبرادلللسلستاكرخمل رتلنلرتفل ا رملارت لتل رتسدرلسلرتوسرلل
مت لسل لتدو تلسألدسءل تق ي لي املااا للاستسيتلس ردنتلسلعليل ذلر ل رت لل اعا رمل
لللبالق لسألمر امل
سلست نل تلسلتوسرللل لاءتاللتاتبطل تتأثالبإيساناللسلعس قل ااعتملس
سلسايلسأليا ملسل برملسلترتلدعرللسل هرال ا رملسلشراس نلسلورسا يمل لسلترتلت عرالل لر لتاس رمل
اعار رراللسلعاس ررمل اهارسترراللسلوررات مل ااررملبالسهرراال سلتسجبرراللسلساايررملبرراللبيرريل لرراءلل
س ت سر .ل
ل
ل
لللل بسالس ل وسرللسل سيا ملاتلسل س ال سلسؤكواللسلتيا ملسلساق لعا لعاتقهرالسليا رالارتل
سلسهاال سلسوؤ ل اللسلئواالسلتتليئبلسلق االبهالبييلساانرمل اورؤ ل مل س تر سرلاوتشرعايتل
ررتلذلر لسلتتج هرراللسلساي ررملسلورراا ملسلتررتلتر عتلباكررتساسرلسلر لسلت ررتيال سلتدر ي ل ر ررنل
اوتتىلسليلاءللل ىل ا ملات لتلسلق اعلسلعاالل توا للائس نللي املسلستسيتلس ردنرتل رتل
اختانلسنداءلسلسسايملبييلع سلمل اها مل لاءل لبد لييرت لس لترلسالبالسعراي السأليا رمل
لات لررملسلعااررملدس عررال تيررال ل ر لتاس ررملل ر رسلللسلسررت ل تلل تدل ررلم لعا ر لتدو ر تلسألدسءل
س ترراسال قررتصل اةرراليلس يررايتلل بالتررالتلويررادللسلاقررملبررالتوسرلل تعليررللايانتهررالل ر ىل
سلسئتسنلسلسداتلسل وليعتبالسلست نلجلءل يتئلسلاتلنو جلم سلسلسئتسنلسل ولي سريلسلر ل
ير االلااار ليق ر اهالسل ررملاررت ل تليتستعررت لبر رجاللعال ررملاررتلسلع سلررمل سليلرراءلل وررتل
سلخاق.
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س ل رل ل لات لت لسلتوسرل لعا لم اغم ل لأيا م ل ضاريم ل اؤكو م لضستل
ن اصل وسرللسل سيا مل ليتأت ل لاتلياتلدرسكملسلتس نل االياتبطلباللاتل تسمالسيئاب مل
أ لكاب م ل ت ل ا م لسلت سل لسإلدسريم لل ت لسلقضاء ل عا ا لعا لنقاي لسلضعن ل سلعسي لبئ ل
اوؤ ل مللتعليللنقايلسلقتلل اتلث لدع لسلظتسمالس يئاب مل ادامالللسلظتسمالسلواب مل
ل ةار لسل ل ع سد لسإلكتاست ئ ال لسللاعام ل ي ط لسلعسي لسلااجعم للتاس م ل رسل ل ا مل
سلست ل تل سلدياالس دسري تل تلاختانلسلستس نلس دسريملدسييلسلسسايمل .ل
ل
ل
تاك والعا لااتق ال ا لسلداجمللسكت عللسم سرلتتج هاتتلسل لسع سدلدل ال سضردال
ااستكاليدسيلاورس ل ل ث قرملابرادللسلعسريل سلورات اللسلت ل رملل رتل وسرللسل سيا رمل ل
لسررت لتلسلررتوسرللسلسررت ال سلديرراالس دسريرر تل ا ررملسلعررااا تل هررالبسختاررنلسلسوررتتيالل
سلسوررس اللسلت ل ررملعا ر لغرراسرلا نررمل تسع ر للسلورراتاللسلررت لتلل سيا رراللسلت لررمل
سلعااملسلةادرللبستجبل اسرللائاسلسلتوسرءلر ر ل  3413لتراري ل2014/3/2ل سلترتلتر ل
تعس سهررالعار ل ا ررملاررت لتلسلق رراعلسلعرراال ر لجرراءللتتج هرراتتلبضررا رللتضررس تلم ر ل
سلتث قررمللسئستعررملاررتل سجبررالل قررتصل سلتلارراللات ل اررالس يا ررمل س دسريررمللتيررت ل
تسدرلسلرتوسرللاارا ليدتر ىلبراللل للارتسيتلكرتيالارتلسلور ال ر االندرتلسلت رتيال سلتدر ي ل
اتس بررملاختاررنلسلتد ر يالللسلدال ررمل سلسوررتقبا ملاتورراد تلبررالق ل سلسبررادللسلدس ر للسلتررتل
ت عاالدس سالسل لسلتلانتل تلسلعسيل سنئاولسلسوؤ ل الل سلسهاالسلست املسل ارالبراعا لدرجرالل
سليلرراءلل سلسها ررمليد ر نال ررتلذلر لس نتسرراءللله ر سلسلررتيتلسلغررالتل سلررت ءللق ادتاررالسلها ررس مل
سلسظلال .ل
ل

وهللا ولي التوفيق

حسين هزاع المجالي
وزيـــر الـــداخــلـــية
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"وثيقــة مبــــادى العمـــل والسلوكيــات الـــوظيفية فـــي وزارة الـــداخــــلية "
اوال-:
تسمى هذه الوثيقة " وثيقة مبادى العمل والسلوكيات الوظيفية في و ازرة الداخلية" ويعمل بها اعتبا اًر من
تاريخ إقرارها من قبل معالي وزير الداخلية األكرم.

ثانيــــــــــا-:
تم الرجوع في مراحل اعداد هذه الوثيقة الى نظام التنظيم االداري ل ـ ـو ازرة الداخلية رق ـ ـ ـ ـم  22لسنة
1996ونظـ ـ ـام التشكيـ ـ ـالت اإلدارية رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم  47لسن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  2000ونظـ ـام الخ ـ ـدمة الم ـ ـدني ـ ـ ـة رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم 82

لسنة  2013وتع ـ ـديـ ـ ـ ـالتـ ـ ـه .
ثالثــــــــــا -:



تطبق احكام هذة الوثيقة على كافة موظفي و ازرة الداخلية بمختلف مسمياتهم و مستوياتهم ومواقعهم الوظيفية.

يتم التوقيع على تعهد خطي من قبل كل موظف في الو ازرة يتضمن االقرار باالطالع على مضامين الوثيقة وااللتزام بها
ويحفظ في ملفه الوظيفي.

رابــعـــــــا-:
تهدف هذه الوثيقة الى وضع مجموعة من المبادئ واالسس الثقافية واالخالقية واالدارية التي تحكم وتنظم السلوكيات الوظيفية في
الو ازرة بحيث تؤسس لمرحلة جديدة من الرقابة الذاتية لديى الموظفين ليستشعرون القيم الدينية والوطنية التي تحكم سلوكيات

الموظف بشكل عام وموظفي و ازرة الداخلية بشكل خاص ،كما احتوت هذة الوثيقة الى جانب ذلك مجموعة من المعايير التي

تسهم في تعزيز ثقة المواطنين ومتلقي الخدمة بمؤسساتهم الوطنية ومن اهمها و ازرة الداخلية التي تعنى بحماية وتامين الحريات
العامة لكافة المواطنين الى جانب مهامها االخرى المناطة بها  ،وصوال الى ترسيخ مبدا المواطنة واالنتماء لثرى االردن والـ ـوالء

للقيادة الهـ ـاشمية .

خامســــــا-:
الواجبـــــــات والمســــــــؤوليات العـــــــــامة التي يجب على كافة الموظفين في الوزارة االلتزام والتقيد بها حسب االختصاص ووفقا

للصالحيات المخــــــولة لكــــــــل منــــهم -:

 العمل على تحقيق العدالة لجميع المواطنين وعدم محاباة مواطن على حساب االخر. االمتناع عن القيام بأي عمل او نشاط يتعارض مع المصلحة العامة للدولة بشكل عام او مصلحة الو ازرة بشكل خاص.-

العمــل علــى اظهــار الــو ازرة بــالمظهر الحقيقــي لهــا بحيــث يكــون مــوظفي الــو ازرة وكوادرهــا مثــاال يحتــذى فــي االنظباطيــة

وحسن االداء والسلوكيات الوظيفية المتميزة في كافة مواقعهم والترفع عن صغائر االمور.
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 -االهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية والمشاركة بها والسعي الظهارها بافضل الصور.

 المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم السماح بالعبث بها والتبليغ عن اي مشاهدات تتعلق بهذه االعتدءات ومثال ذلك"االعتدءات الحرجية ،االعتدءات على خطوط الماء والكهرباء والهاتف  ،االعتدءات على اراضي الخزينة العامة .....الخ "
 السعي الى تعزيز العالقات البينية مع الزمالء في االجهزة المختصة بما يضمن توفير الخدمات ومتابعة ادامتها. التواجد بشكل دائم ومستمر في مراكز العمل في الظروف الطارئة واالستثنائية خدمة لمقتضيات المصلحة العامة وبما يمثلقدوه لباقي موظفي الدولة .
 عدم القيام باي اعمال او ممارسات او سلوكيات او الـتلفظ بالفـاظ تسـيء الـى سـمعة و ازرة الداخليـة او تسـي الراء االخـرين اوا
المعتقــدات الدينيــة او القوميــة او السياســية مثــل " ســب الــذات االلهيــة ،االفطــار فــي رمضــان  ،التحـريض ضــد المعتقــدات الدينيــة
االخرى وغيرها ".

 -احتـرام قـيم وعـادات المجتمـع االردنـي الحميـدة والسـعي الـى تعزيزهـا وترسـيخها والعمـل علـى الحـد مـن الظـواهر السـلبية الدخيلــة

على المجتمع االردني مثل ( اطالق العيارات النارية في المناسبات واالفراح ،مواكب االعراس  ،مواكب الخرجين  ......الخ ".

-

احترام الوقت والتقيد بساعات الدوام الرسمي واستثمارها بما يحقق مصلحة العمل والمنفعة العامة.

-

السرعة واالتقان في انجاز االعمال اليومية المطلوبة.

-

عدم طلب او قبول الهدايا واالمتيازات من اي جهة كانت لها عالقة مباشرة او غير مباشرة بعمل و ازرة الداخلية  ،خاصة وانه

اليوجد في الوظيفة العامة مايسمى بالهدية وانما هي " رشوه " تحت مسميات عديدة ( هدية  ،مودة  ،محبة .....الخ".

-

احترام حقوق ومصالح اآلخرين بهدف زيادة الثقة بعمل الو ازرة وتعزيز مكانتها لدى المجتمع المحلي.

 -االلتزام الدائم والمستمر بكافة التعليمات والتوجيهـات واإلجـراءات التـي تتعلـق بالعمـل والصـادرة مـن االدارة العليـا فـي الـو ازرة او

من الجهات الحكومية المخولة بذلك .

-

عدم أفشاء المعلومات الرسـمية وعـدم تسـريب او نشـر او االحتفـاظ بالوثـائق والمسـتندات المتعلقـة بعمـل الـو ازرة بشـكل خـاص او

المؤسسات الرسمية االخرى بشكل عام والتي حصل أو اطلع الموظف عليها أثناء قيامه بوظيفته سواء كان ذلك كتابيا أو شفوياً أو

الكترونياً باعتبار ذلك من اهم مقومات ومرتكزات االمانة الوظيفية التـي يجـب التحلـي بهـا ،مـدركين فـي ذلـك ان قـانون ضـمان حـق
الحصول على المعلومات قد صنف معامالت الو ازرات الى نوعين (سري  ،غير سري ) وال يمكن للموظف البت في هذا االمـر اال

بعد الرجوع لالدارة العليا صاحبة الوالية للبت في هذا الشان ،ويستثنى من ذلك الوثائق التي تكشف عن فسـاد فترفـع لمعـالي الـوزير
االكرم او لهيئة مكافحة الفساد .
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-التواصل الفاعل مـع ابنـاء المجتمـع المحلـي بكافـة المجـاالت ومشـاركتهم فـي افـراحهم واتـراحهم ومناسـباتهم مـع الـتحفظ عـن قبـول

الدعوات الخاصة.

 -عدم إستخدام الوظيفه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الحصـول علـى امتيـازات ماليـة أو عينيـة او شخصـية لمصـلحتة او

مصلحة ايا من افراد اسرتة او اصدقائة او اقاربة كتسهيل مهمة المراجع بهدف الحصول على هذه االمتيازات.

 -االمتنــاع عــن الكتابــة او اإلدالء بــأي تعليــق أو تصـريح أو مداخلــة الي جهــة اعالميــة كانــت داخليــة او خارجيــة تتعلــق بمواضــيع

وقضايا تعكس ارادة االدارة العليا للو ازرة او رؤيتها العامة لهذة القضايا دون تفويض رسمي بذلك.

 عــدم العمــل خــارق اوقــات الــدوام الرســمي بــدون اذن مســبق مــن قبــل معــالي ال ـوزير االكــرم وفــي حــال الموافقــة يجــب ان اليكــونالعمل لدى جهات او مؤسسات لها عالقة او مصلحة بعمل الو ازرة .

 -عــدم االشــتراك او التاييــد الي مظــاهرة اومســيرة او اض ـراب او اعتصــام او عمــل يمــس بــامن الدولــة او مصــالحها الوطنيــة او

االقليمية او الدولية .

 -المحافظة على ممتلكات الو ازرة من االجهزة واللوازم واالثاث والمعدات واستعمالها حسب ماخصصت لـه وعـدم تعريضـها للتلـف

او نقلها الى مكان خارق الوحدة االدارية المصروفة لها.

 -الحرص على الظهور بالمظهر الالئق من خالل االهتمام بالملبس والهندام سواء خالل ساعات الدوام الرسمي او في المناسـبات

الرسمية اوغير الرسمية التي يتواجد فيها موظفي الو ازرة.

 االبتعــاد عــن انتقــاد السياســات التــي تتبناهــا الــو ازرة او افشــاء اسـرار العمــل امــام االخـرين مــع امكانيــة ابــداء الـراي واالفصــاح عــنجوانب الخلل في الو ازرة بكل صدق وامانه ان وجد ت واالبالغ عنها بشكل واضح ومنصف وبدون تردد مـع ضـرورة الحـرص
علــى المحافظــة علــى المصــداقية فــي التحــري عــن هــذة الجوانــب وم ارعــاة عــدم اغتيــال شخصــيات الــزمالء علــى اخــتالف مســمياتهم

خاصة وان الو ازرة كفيلة بحلها وترتيب اولوياتها في العمل.

لاالطالع على التشريعات النافذه وتطبيقها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال والسعي دائما الى االطالع قدر االمكان على اخرالمستجدات التي تط ار على هذه التشريعات بما يساهم في زيادة تفاعل الموظف االيجابي مع وظيفتة ومجتمعه ويؤسس لثقافة وظيفية
راسخه لدى كافة الموظفين منبثقه من الفهم الصحيح والمتكامل لهذه التشريعات وزيادة المعرفة الضمنية لدى الموظفين .
 -االلتـزام بالمعـايير األخالقيــة والمهنيـة والدينيـة وقواعــد السـلوك الـوظيفي الـواردة بمدونـة قواعـد الســلوك واخالقيـات الوظيفـة العامــة

الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر باعتبار ذلك عامال أساسيا في تحسين كفاءة أداء جميع الموظفين.
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ســـــــادســــــا -:
حقــــــــوق المــــــــوظفين .
-

معاملة الموظف بوضوح في كل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية له وفق اسس ومعايير العدالة والشفافية واالستحقاق
والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص ودون محاباة لموظفا على حساب االخر ايا كانت االسباب والمبررات .

-

تــوفير الب ـرامت التدريبيــة المناســبة لكافــة المــوظفين لتحســين االداء لــديهم ورفــع ســوية العمــل بحيــث تشــمل الجميــع بكــل عدالــة

-

تحديــد الوصــف ال ـوظيفي الواضــح وال ـدقيق لكافــة الوظــائف فــي الــو ازرة بحيــث تحــدد المهــام والواجبــات المناط ـة بكــل موظــف

-

توفير بيئة عمل امنة وسليمة ومناسبة تشمل كافة ظروف العمل الجيدة واآلمنة من مكاتب ولوازم واجهزة حاسوب وانارة

وشفافية وحسب متطلبات الوظيفة وضمن االمكانيات المتاحة.

والمهارات التي يجب ان يتمتع بها شاغلي هذة الوظائف.

وتكييف مناسب ليتسنى القيام بالواجبات والمهام بكل كفاءة ومهنية عالية.
-

فتح المجال للتظلم لكافة موظفي الو ازرة من مختلف المستويات الوظيفية عن اي اجراء يراه الموظف غير عادل بالنسبة له.

-

القيام بالبحث الدائم والمستمر عن اية مزايا اوحوافز يمكـن منحهـا للمـوظفين لتعزيـز االداء لـديهم وتقويـة روح االنتمـاء الـوظيفي
عندهم وتحسين مستوياتهم الحياتية والمعيشية.

ســـــابــــــعا -:
عالقة الرئيس مع المرؤوسين في العمل .
 -العمل على إحترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز بينهم الي اعتبا ارت شخصية اوعائلية او

دينية او جغرافية او العتبارات النوع االجتماعي.

 -العمل على ضمان حرية التعبير عن الراي لكافة المرؤوسين بشكل مؤسسي وبما يتفق مع التسلسل االداري المعمول به في

الو ازرة وبما يثري ويعزز منهجية العمل فيها.

 -تشجيع الموظفين على تحسين مهاراتهم وتدريبهم من اجل قيامهم بالواجبات والمهمات المناطة بهم باعلى درجات الكفاءة

والمسؤولية .

 عدم اغفال شكر الموظفين المتميزين على الجهود التي يقومون بها في اماكن عملهم لتعزيز االبداع والتميز لديهم. -التعاون الدائم والمستمر والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة المرؤوسين واشراكهم في عملية اتخاذ القرار االداري والتي تسهم في

تحقيق المصلحة العامة.
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 -العمل بشكل جاد وصادق اليجاد بيئة مناسبة تتسم بالصراحة والشفافية في أجواء العمل لتلقي بظاللها على محيط العمل بحيث

يكون هدف الجميع االرتقاء بعمل الو ازرة وتقديمها للمجتمع االردني باجمل صورها.

 -العمل على تعزيز ثقة المرؤوسين بو ازرتهم اذ ان ثقة الموظف بو ازرتة تعد عامال هاما في تعزيز االنتماء اليها ودافعا رئيسا

للحرص على سمعتها وصورتها والحفاظ على هيبتها.

 -القيام بتعبئة سجالت االداء الخاصة بالمرؤوسين والتقارير السنوية بمنتهى االمانة والمصداقية وبعيدا عن العالقات الشخصية

والمصالح الخاصة التي قد تؤثر على مستويات االداء لديهم.

 توجيه وارشاد المرؤوسين والتعامل مع االخطاء غير المقصودة التي قد يرتكبها الموظف برحابة صدر  ،وتفهم احتياجاتهموتبادل المعلومات والمعارف معهم لتعزيز ثقافة الحوار وتبادل الراي واالستماع للنقد البناء الهادف.

 -السعي الى نقل الخبرات المكتسبة والمعرفة الضمنية لدى الرئيس الى المرؤوسين وتحويلها الى معرفة صريحة بهدف تمكينهم

وزيادة مستوى ادائهم.
ثامنــــــــــــا-:

عالقة المرؤوسين مع الرئيس في

العمل.

 احترام الرئيس المباشر واالستماع لتوجيهاته وعدم االساءة الية باي شكل من االشكال بحيث يتم العمل بروح الفريق الواحد فيكافة الوحدات االدارية وتزويد الرئيس المباشر بالراي والمشورة والخبرة التي تخدم مصلحة الو ازرة وتسهم في صنع الق اررات االدارية
الصحيحة ،وعدم التضليل واالمتناع عن إخفاء معلومات متعلقة بعمل الموظف بهدف التأثير على الق اررات المتخذة ،أو إعاقة
سير العمل.
 التقيد بتنفيذ أوامر الرئيس المباشر في العمل وتوجيهاته وتعليماته وفق التسلسل اإلداري على ان تكون هذة التوجيهات والتعليماتتتفق والتشريعات النافذة والتخالف السياسة العامة لو ازرة الداخلية .
 إخبار الرئيس المباشر او المسؤولين في الو ازرة عن أي تجاوزات أو مخالفات او ممارسات يمكن ان تضر بسمعة الو ازرة اوالمصلحة العامة.

-

عدم السعي للحصول على اية معاملة تفضيلية من قبل الرئيس المباشر الي اعتبارات التخدم مصلحة الو ازرة  ،فمعيار االفضلية
يحددة اداء الموظف للواجبات والمهام المناطة به بكل كفاءة ومهنية واقتدار،الن الحصول على اية امتيازات اليستحقها الموظف
يعتبر تعديا على حقوق ومصالح االخرين.

-

إعالم الرئيس المباشر بشكل فوري في حال تضارب مصالحه مع مصالح اي شخص عادي او اعتباري لدية تعامالت اومصالح
مع و ازرة الداخلية او الوحدات االدارية التابعة اليها.

 ابالغ الرئيس المباشر خطيا او شفوياعن اية ضغوطات يتعرض لها اثناء تاديتة واجباتة الوظيفية من اي جهة كانت عامة اوخاصة تضر بمصلحة العمل او سمعة الو ازرة.
 االبتعاد عن اية اجراءات او سلوكيات التدخل ضمن نطاق صالحياته واختصاصاته وفيها اساءة للو ازرة او للمصلحة العامة.8

تاســــــــعا -:
عالقة الموظفين مع بعضهم البعض.
 التعامل بروح الفريق الواحد واحترام عالقة الشراكة في العمل وتعزير وتنمية العالقات االجتماعية البينية بين كافة موظفيالو ازرة بمختلف المستويات الوظيفية .
 الشعور الدائم بان الموظف جزء ال يتج از من جسم الو ازرة والسعي دائما الى تحقيق التوافق بين كافة اعضاء هذا الجسم الذيينتمي الية وعدم استحداث اية صراعات وظيفية مهما كانت االسباب او المبررات.
 -احترام حقوق ومصالح الزمالء وعدم التدخل في امورهم الشخصية واالمتناع عن إستغالل أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة

بقصد اإلساءة اليهم.

 التعامل مع الزمالء بإحترام ولباقة وصدق والمحافظة على عالقات سليمة وودية بينهم. االمتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال ال أخالقية تنتهك اآلداب العامة والسلوك القويم. -محاربة االشاعة بكافة صورها وعدم تداولها او نقلها واالبتعاد عن الغيبة والنميمة ونقل االخبار غير الصادقة.

عـــــاشــــــــــ ار -:
معاملة متلقي الخدمة .
 التعامل مع المواطنين بانسانية وخلق رفيع وادراك كامل بان االنسان هو اخو االنسان ايا كان دينه او عرقه او لونه او جنسه.إحترام حقوق المواطنين وعدم المساس بها واقتصار الموضوع على ممارسة الصالحيات الممنوحة بموجب التشريعات النافذة. معاملة جميع االشخاص المتواجدين على اراضي المملكة االردنية الهاشمية بمنتهى التجرد والموضوعية ودون محاباة او تمييزبينهم على أساس العرق أو المعتقد أو اللون او الجنس.

 عدم تداول اسماء المراجعين للو ازرة او الوحدات االدارية في القضايا او الشكاوي مهما كانت االسباب او المبررات وايا كان مكاناو موقع البحث والنقاش واعتماد السرية التامة في التعامل مع هذه االسماء وهذه القضايا.

-

التعامل مع الوثائق والبيانات الشخصية المتعلقة بالمواطنين والمراجعين بسرية تامة ووفقاً للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول
بها ،وعدم استغالل هذه المعلومات بشكل مخالف لرسالة و ازرة الداخلية واهدافها السامية في خدمة المواطنين.

 السعي لتوفير وسائل إرشادية توجيهية كافية وواضحة لمتلقي الخدمة تمكنهم من السير باجراءات معامالتهم بالشكل الصحيحووفقا للتشريعات المعمول بها في الو ازرة.
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 العمل بشكل دائم ومستمر على تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين من حيث تبسيطاالجراءات واستخدام التكنولوجيا المتاحة لتقديم تلك الخدمات.
 اعطاء االولوية النجاز معامالت المراجعين وعدم االنشغال عن ذلك الداء اية اعمال شخصية . االلتزام التام بالتواجد في مركز العمل وعدم مغادرته اال لمقتضيات مصلحة العمل. تقديم الخدمة المثلى لذوي االحتياجات الخاصة وتسهيل مهمة انجاز معامالتهم بكل يسر وسهولة. عدم التوسط عند الموظفين او الرؤوساء في المعامالت المقدمة من المواطنين ايا كانت االسباب والمبررات .حــادي عشــــــــر-:
المركبات الحكومية المخصصة الستخدام الحكام االداريين.
-

االلتزام والتقيد بنظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبة والق اررات االدارية الصادرة

-

التقيد و االلتزام التام باخالقيات القيادة على الطريق العام والقواعد المرورية المنصوص عليها مثل (السرعة  ،حزام االمان ،

-

استخدام المركبات الحكومية وفق الغايات المخصصة لها فقط وعدم استخدامها لنقل المواطنين.

-

عدم التواجد بالقرب من االماكن المشبوهة والتي التليق بسمعة الو ازرة وسمعة منتسبيها.

-

عن معالي الوزير االكرم.
التجاوز الخاطئ .).....

العمل على تفقد المركبات الحكومية باستمرار مثل (قياس زيت المحرك  ،قياس مستوى الماء  )......خوفا من حدوث اية
اعطال ناتجة عن ذلك .

-

المحافظة على نظافة المركبة والعمل على غسلها وتنظيفها من الداخل والخارق بشكل دوري ومستمر.

-

عدم قيادة المركبة الحكومية اال من قبل الحاكم االداري المعني او من قبل سائق مرخص مسمى لهذه الغاية.

-

عدم استخدام المركبات الحكومية بطريقة مخالفة و ال تليق بمستخدميها مثل القيادة بسرعات عالية او المشاركة بالمواكب

-

عدم اضافة اية ملصقات او صور على المركبات الحكومية او تدوين عبارات على هذه المركبات بشكل مخالف لقانون

-

العمل على مراجعة مديرية الشؤون االدارية واالبنيه الجراء الصيانة الدورية للمركبات للمحافظة على ديمومة عملها.

-

استالم دفتر طلب المشترى المحلي المخصص للحاكم االداري وتعبئته والتوقيع عليه حسب األصول والحرص علية من اي

-

االلتزام بالمخصصات المحددة من الوقود وعدم تجاوزها الي سبب كان والسعي نحو تحقيق وفر في كمية االستهالك.

الخاصة (مواكب االفراح او الخريجين او الحمالت االنتخابية  ،او التنزه .....الخ )

السير المعمول به او التعليمات الصادرة بموجبه.

عبث او ضياع مع التأكيد على ضرورة تزويد مديرية الشؤون االدارية واالبنية بكشوفات المصروفات شهريا.
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-

في حال تسليم المركبة الحكومية للو ازرة الي سبب مثل (النقل الى موقع اداري اخر  ،االحالة على التقاعد ) يجب مراجعة

ادارة ترخيص السواقين والمركبات لدفع اية مخالفات مرورية قبل تسليمها الى مديرية الشؤون االدارية واالبنية.

ثانـــي عشــــــر -:
المساكن الرسمية المخصصة للحكام االداريين.
-

المحافظة على المساكن الرسمية واستخدامها لالغراض المخصصة لها بموجب التشريعات النافذة.

-

االلتزام التام بالمخصصات المحددة " الماء والكهرباء والوقود " وعدم تجاوز المخصصات مهما كانت االسباب والعمل

-

في حال عدم استخدام السكن الرسمي المخصص للحكام االداريين يتم ابالغ الو ازرة خطيا بذلك الجراء الالزم الخالءة حسب

-

المحافظة بشكل دائم على محتويات السكن الرسمي مثل االثاث واالجهزة الكهربائية وكذلك المحافظة على كامل مرافقة.

-

احترام المجاورين والتعامل معهم بكياسة وبما يعكس الصورة المشرقة لو ازرة الداخلية.

-

االخالء الفوري للسكن الرسمي عند النقل من موقع اداري الى اخر او عند االحالة على التقاعد.

-

عدم اشغال السكن الرسمي اال من قبل الحاكم االداري المعني وضمن منطقة االختصاص.

كذلك على تحقيق وفر في كمية االستهالك.

االصول.

ثالــــــــث عشـــــــر -:
المراكز االدارية ومحتوياتها .
-

التاكد بشكل دائم من وجود العلم االردني مرفوعا وسليما من اية عيوب فوق كافة الوحدات االدارية.

التاكد من وجود الصور الملكية المعتمدة في المكاتب الرسمية في كافة الوحدات االدارية و عدم وضع اية صور او ملصقات

داخل الوحدات و المراكز االدارية باستثاء الصور الملكية وهي على سبيل الحصر صور ( جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن

الحسين المعظم حفظة هللا ورعاه  ،جاللة المغفور له الملك الحسين بن طالل طيب هللا ثراه ،وسمو ولي العهد االمير الحسين

-

بن عبدهللا المعظم حفظه هللا ورعاه).

السعي نحو تقليل مصروفات الطاقة وترشيد االستهالك خاصة في استخدام المكيفات الكهربائية والمدافئ.

الحصول على موافقة مسبقة من المعنيين في الو ازرة قبل تعبئة وقود التدفئة في الوحدات االدارية وحسب الكميات

المخصصة.

التاكد من اغالق ابوب ومكاتب مراكز العمل عند انتهاء ساعات الدوام الرسمي.

العمل على إطفاء كافة االجهزة الكهربائية ووحدات االنارة الداخلية والخارجية قبل مغادرة مركز العمل.

 المحافظة على اجهزة الحاسوب داخل الوحدة االدارية وعدم استخدامها الغراض شخصية والتاكد من تشغيلهاواطفائها بالطريقة السليمة وعدم تعريضها للتلف وعدم تنزيل النصوص والصور والبرامت غير المقبوله وكذلك عدم
استخدام االجهزة ألغراض التسلية وتنزيل األلعاب والبرامت الترفيهية التي التخدم مصلحة العمل.
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 عدم استبدال حبر اجهزة الفاكس واالت الطباعة والتصوير اال من قبل فني متخصص يؤكد انتهاء صالحياتعبوات الحبر.
 المحافظة على اللوازم الموجودة في مركز العمل وعدم اخراجها او استخدامها خارق الو ازرة مثل ( االقالم ،الورقاالبيض ،الحبر ،المكابس  ،الهواتف االرضية  ،وغيرها ) وكذلك عدم استخدامها الغراض شخصية .
 المحافظة على اية مرافق في الوحدة االدارية ان وجدت كاالشجار او الحدائق او غرف البويلرات..الخ. اجراء اعمال صيانة دورية تلزم المركز االداري اول باول واخذ الموافقات الالزمة حيال ذلك من المعنيين في الو ازرة-

عدم استخدام الورق الجديد لغايات كتابة مسودات الكتب واالعتماد على االوراق غير الصالحة لهذة الغاية بهدف
تقليل حجم المصروفات.

-

صرف المبلغ المخصص للوحدة االدارية من السلفة الربعية للحكام االداريين على مستلزمات الوحدة االدارية من
خالل مسؤول الشؤون المالية فيها وبموجب فواتير ومطالبات رسمية موقعه حسب االصول.

رابــــــع عشــــــــر -:
على كافة موظفي الو ازرة من مختلف المستويات والفئات والمسميات الوظيفية االلتزام التام بكافة القوانين واألنظمة والتعليمات
وتعاميم وبالغات دولة رئيس الوزراء االدارية والوظيفية والمالية التي تحكم عمل األجهزة الرسمية بشكل عام وعمل و ازرة الداخلية
بشكل خاص والتعاون الدائم والمستمر مع ديوان المحاسبة وكافة االجهزة الرقابية في جميع األمور ذات العالقة.

خامــــــس عشـــــــــر-:
-

يتوجب على كافة الموظفين االطالع على المبادئ واالسس الواردة في هذه الوثيقة ومعرفة محتوياتها والتقيد بمضامينها.

-

أمين عام الو ازرة والسادة المحافظين والمتصرفين ومدراء االقضية مسؤولون عن االلتزام بها و اإلشراف على تطبيقها ومتابعة

-

على الرؤوساء المباشرين تعميم المدونة على الموظفين وحثهم على االلتزام بها ومتابعة تمكينهم من االطالع عليها ووضع

-

كل من يخالف التشريعات النافذه التي تحكم وتنظم الوظيفة العامة تتخذ بحقه االجراءات التأديبية الواردة في نظام الخدمة

التقيد بما ورد بمتنها كال حسب اختصاصه.

نسخة منها على الموقع االلكتروني الداخلي للو ازرة.

الم ـ ـ ـدنية رقـ ـ ـم ( )82لسنة  2013وتعديالته أو أي تشريع اخر يتضمن اجراءات او عقوبات بحق المخالفين .

وزيـــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــية
حسيــن هـــزاع المـجــــالي

12

