مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخالقيات المهنة
لمرتبات مديرية األمن العام
2021م
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بسم هللا الرحمن الرحيم

سولُ ِهُِ َو ْال ُمؤْ منُونَِ﴾ ِ
ع َملَ ُك ِْمِ َو َر ُ
ّللاِ َ
﴿ َوقُلِِا ْع َملُواِفَ َ
س َي َرىِ َُِ
التوبةِ(ِِ ِ)105
ِ
"أماِأجهزتناِاألمنيةِفهيِأيضاًِموضعِاعتزازناِوحرصناِعلىِِتطويرهاااِورعايتهاااِبحيا ِ
تكونِالعينِالساهرةِعلىِأمنِالوطنِوالمواطنِوذراعِالعدالةِالقويةِ ِ،وإنناِفيِالوقتِالذيِ
نقدرِجهودِهذهِاألجهزةِورسالتهاِالنبيلةِفإنناِنؤكدِفيِالوقتِنفسااهِعلااىِضاارورةِاحتاارامِ
المواطنِوالحفاظِعلىِكرامتهِوالتعاملِمعااهِماانِمنطلااذِأنِهااذهِاألجهاازةِوجاادتِلخدمااةِ
المواطنِأوالًِوللحفاظِعلىِحياتهِوممتلكاتهِوكرامتهِقبلِكلِشيءِ،وذلكِتعزياازاًِلتنتماااءِ
الااوطنيِوإرساااءِالعتقااةِبااينِالمااواطنِوهااذهِاألجهاازةِعلااىِأسااانِماانِال قااةِوالتعاااونِ
واالحترامِالمتبادلِ"
نِ
منِأقوالِجتلةِالملكِعبدهللاِال انيِابنِالحسي ِ
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استجابةِالااىِتوجيهاااتِجتلااةِالملااكِعباادِهللاِال ااانيِاباانِالحسااينِحفظااهِهللاِورعاااهِالااىِ
النهوضِبالوظيفةِالعامةِواالرتقاءِبمستوىِالخدماتِالمقدمةِللمواطنِ،تؤديِمديريةِاألمنِالعامِ
دورهاِفيِالمجالِاألمناايِوالحمايااةِالمدنيااةِويحكاامِعملهاااِقااانونِاالماانِالعااامِرقاامِ(ِ)38لساانةِ
ِ1965وتعديتتهِالذيِتضمنِواجباتِالمديريةِ .
تنبنيِمدونةِالسلوكِالوظيفيِلمرتباتِمديريةِاالمنِالعامِعلىِالعقيدةِاألمنيةِ،التاايِتم االِ
حصيلةِماِاستقرِمنِمبادئِوقيمِأساسيةِفيِذهنِوضميرِِووجدانِمنتسبيِمديريةِاألمنِالعااامِ،
ويفضيِااللتزامِوالتمسكِبهاِإلىِحمايةِالمجتمعِ،وصونِأمنااهِواسااتقرارهِ،وضاامانِاسااتمرارهِ
بعيداًِعنِالتهديداتِوالتحدياتِاألمنيةِ .
و منتسبوِمديريةِاالمنِالعامِجزءِأصيلِماانِنساايمِالمجتمااعِاالردناايِ،أناااطِبهاامِالقااانونِ
واجبِالحفاااظِعلااىِأماانِواسااتقرارِالمجتمااعِ،وحمايااةِاالرواوِوالممتلكاااتِومحاربااةِالجريمااةِ
بالتشاركِمعِأجهزةِالدولةِاالخرىِ،ويقومونِبأداءِواجباتهمِالموكولةِإليهمِِوفقاًِللقيمِالجوهريةِ
الستراتيجيةِمديريةِاألمنِالعااامِوالمتم لااةِفاايِِساايادةِالقااانونِ،النزاهااةِِ،الشاافافيةِ،المؤسساايةِ،
التشاركيةِ،االحترافيةِ،والتميز؛ِِوذلكِلخدم ِةًِإنفاذِالقانونِبكلِأمانةِونزاهةِوشفافيةِوحيااادِفاايِ
الًِإلااىِمجتمااعِيااأمنِفيااهِمواطنااوهِعلااىِأرواحهاامِ
كاالِاالوقاااتِوفاايِمختلااِ،الظااروِ،،وصااو ِ
وأعراضهمِوممتلكاتهمِ،ويراعونِفيِكلِذلااكِاحتاارامِحقااواِوحرياااتِالمااواطنينِتحااتِمظلااةِ
النظامِالعامِوسيادةِالقانونِ .
وأننيِعلىِ قااةِبتمسااكِمرتباااتِمديريااةِاألماانِالعااامِبااالقيمِوالمبااادئِواالختقياااتِالتاايِ
تتضمنهاِهذهِالمدونةِووضااعهاِحياازِالتنفيااذِفاايِاداءِرسااالتهمِالنبيلااةِللحفاااظِعلااىِارواوِابناااءِ
الوطنِوضيوفهِوممتلكاتهمِوصونِمقدراتِالوطنِ،مستمدينِالقوةِوالعزمِمنِهمةِجتلةِالملااكِ
عبدِهللاِال انيِابنِالحسينِحفظهِهللاِورعاهِ .
ِ
اللواءِالركن ِ
مديرِاألمنِالعام ِ
حسينِالحواتمة
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ي ِواختقيات ِالمهنة ِلمرتباتِمديريةِاالمنِ
المادة (ِ:)1تسمىِهذه ِالمدونةِ"مدونة ِقواع ِدِالسلوكِالوظيف ِ
العام ِ"ِويعملِبهاِمنِتاريخِاصدارهاِِ .
المادة ( :)2تسريِأحكام ِهذهِالمدونة ِعلى ِجميعِمرتباتِمديريةِاالمنِالعام ِبكافةِمكوناتها ِ ِولجميعِ
الرتبِضباطِا ًِوافرا ًِداِذكوراًِوانا اًِوِلجميعِالصنو.،
المادة ( :)3ترتكزِهذهِالمدونةِعلى ِالعدالةِومبادئهاِوعلىِتكافؤِالفرصِوالشفافيةِوالمساءلةِوالنزاهةِ
والحياديةِواالنتماءِوالوالءِواالختصِهللِوالوطنِوالملكِ،ولمديريةِاألمنِالعامِكأسانِللعملِ
علىِتحقيذِرسالتهاِوأهدافهاِفيِحمايةِالقيمِاألختقيةِوالمبادئِاإلنسانيةِوحقواِاإلنسانِالتيِ
كفلتهاِ الشرائعِ السماويةِ والموا يذِ الدوليةِ والدستورِ األردنيِ والقوانينِ واألنظمةِ والتعليماتِ
المرعيةِ.
المادة ( :)4اهداف المدونة
تهدِ،هذهِالمدونةِإلىِتحقيذِماِيليِِ :
 .1السموِبمنتسبيِمديريةِاألمنِالعامِواالرتقا ِءِبهمِإلىِأعلىِمراتبِالصفاتِالنبيلةِ.
 .2تعزيزِ القيمِ االيجابيةِ لمنتسبيِ مديريةِ األمنِ العامِ منِ ختلِِاالحترامِِالمتبادلِ بينِ المرتباتِ
ومعرفةِمسؤولياتهمِبشكلِمحدد.
تِ.
ئِالتيِتسهمِفيِرفعِالرووِالمعنويةِللمرتبا ِ
 .3ترسيخِالمباد ِ
 .4ترسيخِ وتعزيزِ قةِ المواطنِ بالخدماتِ المقدمةِ لهِ والواجباتِ الملقاةِ علىِ عاتذِ مديريةِ االمنِ
العامِ.
 .5المحافظةِ علىِ النظامِ العسكريِ وعدمِ الخروجِ عليهِ أوِ مخالفةِ قوانينهِ وأنظمتهِ والتعليماتِ
واألوامرِالمتعلقةِبهِ.
 .6سرعةِاالستجابةِلألوامرِوتنفيذهاِبدقةِ.
 .7التعاونِوِالعملِبرووِالفريذِالواحدِ.
المادة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

(ِ :)5المصلحةِالعامةِللدولةِاألردنيةِولمديريةِاألمنِالعامِفوا ِأيِمصلحةِوأي ِاعتبار ِمهماِ
كانِ،وفيِسبيلِذلكِيُتبعِماِيليِِ :
االلتزامِالكاملِبمبدأِسيادةِالقانونِوتنفيذِالتشريعاتِبينِجميعِأفرادِالمجتم ِعِبعدالةِوحياديةِ.
عدمِإساءةِاستخدامِالصتحياتِالممنوحةِلمنتسبيِمديريةِاألمنِالعامِ.
عدمِالتوسطِأوِقبولِالواسطةِفيِأيِأمرِمنِأمورِالوظيفةِالعامةِ.
المحافظةِ علىِ المالِ العامِ وممتلكاتِ ومقدراتِ مديريةِ األمنِ العامِ وترشيدِ االستهتكِ وضبطِ
النفقاتِوعدمِهدرِالموار ِدِ،واستخدامهِاِاستخدامِا ًِمشروعا ًِ.
المحافظةِعلى ِسمعةِمرتباتِمديريةِاالمنِالعامِوسمعة ِالمديريةِوالنِأي ِعنِالشبهاتِومواطنِ
الشكِوالريبةِوالعتقاتِالمشبوهةِ.
التعاملِمعِالمهماتِالمصروفةِوفذِالتعليماتِالخاصةِالصادرةِمنِمديريةِاألمنِالعامِللحيلولةِ
دونِ ضياعهاِ أوِ تلفهاِ أوِ إعارتهاِ أوِِاستخدامهِاِِفيِ غيرِ الغرضِ المخصصِ لهاِ وتو يذِ ذلكِ
خطيا ًِ.
تكرينِأوقاتِِالدوامِالرسميِللقيامِبمهامِوواجباتِالوظيفةِالرسميةِوعدمِالقيامِبأيِنشاطِالِ
يتعلذِبواجباتهِالوظيفيةِالرسميةِ.
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المادة (ِ:)6سرية المعلومات ِ
يِمديريةِاالمنِالعامِوعدمِإفشائهاِ
تِوالو ائذِالمتعلقةِبطبيعةِعملِمنتسب ِ
المحافظةِعلىِسريةِالمعلوما ِ
تِأ ناءِالخدمةِأوِبعدهاِ ِ.
أوِنشرهاِبأيِوسيل ِةِكان ِ

المادة (ِ:)7الضبط والربط العسكري ِ
يعتبرِ الضبطِ والربطِ العسكريِ أسانِ العملِِاالمنيِِوالذيِ يتم لِ فيِ إطاعةِ األوامرِ والتعليماتِ
الصادرةِمنِالرؤساءِإلىِالمرؤوسينِ،منِختلِِ :
 .1التقيدِبالقوانينِواألنظمةِالساريةِالمفعولِواألوامرِوالتعليماتِالصادرةِعنِمديريةِاألمنِالعامِ.
 .2االحترا ِمِالمتبادلِبينِمختلِ،الرتبِوالتقيدِبأصولِالتخاطبِالعسكريِ.
 .3اإلختصِبالعملِ.
 .4التقيدِبارتداءِالزيِالعسكريِوحسنِالقيافةِوالهندامِحسبِتعليماتِمديريةِاألمنِالعامِ.
بِِالعامةِِوالسلوكِ
تِِاوِِاعمال ِغيرِِاختقية ِتنتهكِِاالدا ِ
ت ِاوِِممارسا ِ
عِِعنِِاي ِتصرفا ِ
 .5االمتنا ِ
القويمِ.
ِ
المادة ( )8العالقة بين الرؤساء والمرؤوسين
 -1عتقةِالرؤساءِبالمرؤوسينِِ :
أ -يُعامل ِالرؤساء ِمرؤوسيه ِم ِباالحترا ِم ِوالتقدير ِالتئقين ِِ ،ويعملون ِعلاى ِتأهيله ِم ِوتنمية ِمعارفه ِمِ
نِِوللقيادةِِالهاشمي ِةِِواالنتما ِءِِلمديريةِاالمنِالعا ِم ِوإبرا ِزِ
خِِالوالءِِلديه ِمِِللوط ِ
وقدراتهم ِِِ،وترسي ِ
ىِعاتقه ِمِ ِ.
درجةِالمسؤولي ِةِالوطني ِةِالعاليةِالملقاةِعل ِ
اِ
ت ِالدولي ِة ِلحقو ِ
ن ِوااللتزاما ِ
ت ِوالقواني ِ
ن ِإلما ِم ِمرؤوسيه ِم ِبالتشريعا ِ
ا ِم ِ
ب -يقو ِم ِالرؤساء ِباالستي ا ِ
ِ
كِالسلي ِمِِ .
حِالمنظم ِةِللعملِوتوجيههمِبالتحليِبالقيمِالفاضلةِوالسلو ِ
اإلنسانِواللوائ ِ
نِواألنظم ِةِ
تِالمتوافق ِةِم ِعِالقواني ِ
نِاألوام ِرِوالتعليما ِ
نِيصدرواِللمرؤوسي ِ
ج -يلتز ِمِالرؤسا ِءِدومِا ًِبأ ِ
تِالدوليةِِ .
الوطنيةِوالمعاهدا ِ
ِ
 -2عتقةِالمرؤوسينِبالرؤساءِِ :
أ -التقيدِبتنفيذِأوامرِرؤسائهمِوتوجيهاتهمِوتعليمات ِه ِمِوفذِالتسلسلِاالداريِوبماِالِيخالِ،القوانينِ
واالنظمةِالمعمولِبهاِ.
ب -التصرِ،بأدبِوكياسهِواحترامِتجاهِالرؤساءِوعدمِمحاولةِكسبِايِمعاملةِتفضيليهِمنِختلِ
ِ
اساليبِالتملذِاوِالخداعِاوِالواسطةِوالمحسوبيةِ.
ج -تبليغ ِالرؤساءِبأيِمعلومةِمتعلقةِبالعملِبدقة ِوأمانةِ،وعدمِاخفائهاِاوِتحريفهاِ،واالبتغِعنِ
نِ
يِإجراءِيض ِرِبمصلحةِالعملِأوِأيِعم ِلِيخالِ،القواني ِ
بِأ ِوِأ ِ
تِأ ِوِإهما ِلِأ ِوِتتع ِ
أيِتجاوزا ِ
تِواألوامرِ.
واألنظمةِوالتعليما ِ
المادة ( )9احترام حقوق االنسان والتعامل مع االخرين
صِ
ص ِوفقِا ًِلمِا ِه ِو ِمنصو ِ
 .1احترام ِالكرام ِة ِاإلنساني ِة ِوالمحافظةِعلى ِحقوا ِاإلنسان ِلكل ِاألشخا ِ
تِوالموا يذِالدولي ِةِ ِ.
تِوالقرارا ِ
نِواألنظمةِ،والمعاهدا ِ
يِالدستو ِرِوالقواني ِ
علي ِهِف ِ
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 .2التعاملِ معِِجمي ِعِِاالطراِِ،والجمهورِ والزمتءِ باحترامِ ولباقةِ وكياسةِ وحياديةِ وتجردِ
عِاالجتماعيِأ ِوِاألص ِلِ
نِأ ِوِالنو ِ
نِأ ِوِالعراِأ ِوِالدي ِ
نِاللو ِ
ىِأسا ِ
نِأيِتميي ِزِعل ِ
وموضوعيةِبدو ِ
ن ِقاعدة ِعد ِم ِالتميي ِزِ
أو ِالوضعِاالجتماعيِاوِالوضعِالجسميِاوِالقدرات ِ ِأوِغيره ِبحي ِ ِتكو ِ
تِِوفيِِمختلِ،
بِِاعتمادهاِِوتطبيقهاِِفيِِجميعِِاألوقا ِ
فيِِإنفا ِذِِالقانونِِهيِِقاعدِةِِأساسيةِِيج ِ
تِالداخليةِوالخارجي ِةِِ .
المهما ِ
المادة (ِ:)10المحظورات ِ
يُحظرِعلىِمنتسبيِاألمنِالعامِماِيليِِ :
 .1تركِالعملِالرسميِأوِالتوقِ،عنهِأليِسببِمنِاألسبابِدونِتصريحِرسميِمنِرئيسهِ.
 .2إفشاءِأوِنشرِِأوِنقلِأيةِمعلوماتِرسميةِدونِموافقةِالمراجع ِالمختصة ِِ،كماِيحظرِبعدِتركِ
الخدمةِ إفشاءِ أوِ نشرِ أوِ نقلِ أيةِ معلوماتِ رسميةِ اكتسبتِِأ ناءِِاِلوجو ِدِِفيِ الخدمةِ إالِ بإذنِ
خاصِمنِالمراجعِالمختصةِ.
 .3تبنيِأوِتأييدِأوِالتعاطِ،أوِالترويمِأليِفكرِمتطرِ،أوِجماعاتِغيرِمشروعةِ.
يِِحزبِ منِ األحزابِ السياسيةِ أوِِالتشي ِعِِلهِ أوِِالمشارك ِةِِبالمظاهراتِِأ ِوِ
 .4االنتماءِِإلىِ أ ِ
اإلضراباتِِأوِ المسيراتِِأوِِِأيِ اجتماعاتِ حزبيةِ أوِ سياسيةِ أوِ دعاياتِ انتخابيةِ أوِِعقدِ
النتقادِأعمالِالحكومةِِالسياسيةِِأوِِالمشاركةِِبأيِ صورةِ منِالصورِفيِإجراءاتِ
اجتماعاتِِ ِ
تهدِ،إلىِالغاياتِالمذكورةِ.
 .5توليِ تحريرِ أيِ مطبوعةِ دوريةِ أوِ المشاركةِِبصورةِ مباشرةِ أوِ غيرِ مباشرةِ فيِ إدارتهاِ
باست ناءِالمجلةِالعسكريةِ.
 .6المشاركةِفيِالتحريرِأوِالكتابةِبأيِوسيلةِنشرِدونِأذنِرسميِ.
 .7توزي ِعِأيةِمطبوعاتِسياسيةِأوِتوقيعِلوائحِتبح ِفيِأعمالِالحكومةِ.
ظِبأصلِأيةِو يقةِأوِورقةِمنِالو ائذِأوِاألورااِأوِالمخابراتِالرسميةِأوِصورةِعنهاِ
 .8االحتفا ِ
أوِأنِتوزيعهِاِبأيةِوسيلةِكانتِِ.
 .9االفضاءِِ بمعلوماتِ أوِ إيضاحاتِ عنِ المسائلِ التيِ ينبغيِ أنِ تظلِ سريةِ بطبيعتهاِ أوِ صدرتِ
بشأنِسريتهاِتعليماتِخاصةِ.
تعاطيِالتجارةِأوِالصناعةِواالشتراكِبصفقاتِتجاريهِأوِالقيامِبالمضارباتِعلىِكافةِ
.10
أنواعهاِأوِتوليِأعمال ِماليهِمباشرةِأوِغيرِمباشرةِأوِاالشتراكِفيهاِأوِاالرتباطِبعتقاتِمعِ
أيةِشركةِأوِالقيامِبأيِعملِيتعارضِأوِيؤ رِِعلىِالعملِالرسميِ.
االشتراكِ فيِ مشترىِ وبيعِ الطوابعِ واللوازمِ والمهماتِ والعقاراتِ والمضارباتِ
.11
واألمتكِالحكوميةِبقصدِالربحِ.
تِالرسميةِ.
يِوكالةِخصوصيةِفيِأمرِمنِاألمورِالتيِلهاِعتقةِبالواجبا ِ
تول ِ
.12
قبو ِلِِأيِعملِ مهماِ كانِ خارجاًِ عنِِاالعما ِلِِالرسميةِبالنيابةِ عنِأوِمعِأيِفردِ منِ
.13
األفرادِأوِبيتِمنِالبيوتاتِالتجاريةِإالِبتصريحِرسميِ.
قبو ِلِِتعييناًِ منِ قبلِ أيةِ محكمةِ كحارنِ قضائيِ أوِ محكمِ دونِ الحصولِ علىِ موافقةِ
.14
الرسميةِ.
قبولِالهداياِأوِاإلكرامياتِأوِال ِمنحِمنِأصحابِالمصالحِأوِمنِينتسبِإليهمِسواءِكانِ
.15
ذلكِمباشرةِأمِبالواسطةِأوِقبولِأيةِمساعداتِماليةِأوِاقتراضِالمالِأوِالوقوعِتحتِمنةِأيِ
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شخصِمنِاألشخاصِالذينِلهمِأيةِشركةِمنِالشركاتِالتجاريةِالمرتبطةِبعقودِأوِذاتِعتقةِ
بالدوائرِالتيِينتميِإليهاِ.
إقامةِ أيِ عتقةِ أوِ اتصالِ مباشرِ أوِ غيرِ مباشرِ مهماِ كانتِ األسبابِ معِ أصحابِ
.16
السوابذِأوِالمشبوهينِأوِذويهمِ.
بِِالمعاملةِِأ ِوِ
بِِأ ِوِِغيارِهِِمنِِضرو ِ
نِِأعما ِلِِالتعذي ِ
يِِعملِِم ِ
نِِالقيامِِبأ ِ
عِِع ِ
االمتنا ِ
.17
تِأ ِوِ
يِشك ِلِمن ِأشكال ِاإلساءِةِاألخرىِجسدية ِكان ِ
العقوب ِةِالقاسي ِةِأ ِوِالتإنسانية ِأ ِوِالُمهين ِة ِأ ِوِأ ِ
ىِعن ِهِِ .
ضِعلي ِهِأوِيتغاض ِ
ُحر ِ
لفظي ِةِأ ِوِأ ِ
نِي ّ
المادة ( :)11التعامل مع وسائل اإلعالم
عدمِالظهورِأوِاإلدالءِلوسائلِاإلعتمِبأيِتصريحِأوِمداخلةِفيِأيِوسيلةِإعتميةِأوِعبرِوسائلِ
يِِ .
التواصلِاالجتماعيِبأيِطريقةِدونِإذنِرسم ِ
المادة ( :)12التشاركية في العمل
مشاركةِِونقلِ الخبرةِ والمعرفةِ المتعلقةِ بالعملِ إلىِِالزمتءِ والمرؤوسِينِِذكوراًِ وانا ًاِِبماِ يضمنِ
تِالمقدمةِ.
استمراريةِأداءِالعملِبالطريقةِالصحيحةِلترتقا ِءِبالمستوىِالوظيفيِونوعيةِالخدما ِ

المادة ( :)13استخدام الشبكة المعلوماتية في مديرية األمن العام واالستخدام الشخصي لإلنترنت:
 .1االستخدامِاآلمنِواألم لِألجهزةِالحاسوبِواإلنترنتِوالبريدِاإللكترونيِوالحساباتِالشخصيةِ
المصروفةِضمنِالمنظومةِاإللكترونيةِ(نظامِالمعلومات)ِعلىِشبكاتِاألمنِالعامِوعدمِإساءةِ
استخدامهاِ،وعدمِاستخدامهاِلغيرِالعملِالرسميِ.
 .2المحافظةِعلى ِالحساباتِالشخصيةِالخاصةِ،وعدمِإساءةِاستعمالِالشبكةِالعنكبوتيةِ(اإلنترنت)ِ
والمواقعِاإللكترونيةِومنصاتِالتواصلِاالجتماعيِوعدمِارتكابِأيِجريمةِإلكترونيةِونشرِأوِ
إعادةِنشرِماِهوِممنوعِأوِفيه ِاعتداء ِعلىِالحقواِأوِأيِشكلِآخرِمنِأشكالِالمخالفاتِأوِ
الوقوعِ ضحيةِِابتزازِِمنِ الغيرِ أوِِاستخدامِِألعابِ أوِ تطبيقاتِ أوِ براممِ صدرتِ تعليماتِ
بخصوصهاِِ .
المادة ( :)14استعمال القوة والسالح
تِِبشرطِ أنِ يكونِِاستعمالهاِِهوِ الوسيلةِ
ىِِاستعما ِلِِالقوةِ بالقدرِ التزمِِألداءِِالواجبا ِ
يتمِِاللجوءِ إل ِ
الوحيدةِلذلكِويقتصرِاستعمالِالستوِعلىِاألحوالِولألسبابِالتاليةِِِ :
 .1القبضِعلىِِ :
أ -كلِمحكومِعليهِبعقوبةِجنايةِأوِجنحةِأو ِ ِبالحبنِمدةِتزيدِعلىِ ت ةِأشهرِإذاِقاومِ
أوِحاولِالهربِِ.
ب -كلِ متهمِ بجنايةِ أوِ متلبنِ بجنحةِ ِ الِ تقلِ عقوبتهاِ عنِ ستةِ أشهرِ إذاِ قاومِ أوِ حاولِ
ِ
الهرب.
 .2عندِ حراسةِ السجناءِ فيِ األحوالِ والشروطِ المنصوصِ عليهاِ فيِ قانونِِمراكزِ االصتوِ
والتأهيلِِ .
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ِمنِسبعةِأشخاصِعلىِاألقلِإذاِعرضِاألمنِالعامِ
 .3لفضِالتجمهرِأوِالتظاهرِالذيِيحد
ّ
للخطرِ،ويصدرِأمر ِاستعمال ِالستوِفيِهذهِالحالةِمنِرئينِتجبِطاعتهِ،ويُراعىِفيِ
جميعِ األحوالِ السابقةِ أنِ يكونِ إطتاِ النارِ هوِ الوسيلةِ الوحيدةِ لتحقيذِ األغراضِ سالفةِ
الذكر ِ ويبدأِرجلِاألمنِالعامِباإلنذارِإلىِأنهِسيطلذِالنارِ مِيلجأِبعدِذلكِإلىِإطتاِالنارِ
ويجريِاإلنذارِنفخاًِبالبواِأوِبالصفارةِأوِبأيِوسيلةِأخرىِمنِهذاِالنوعِأوِبإطتاِمنِ
مسدنِتنبع ِمنهِإشارةِضوئيةِِ .
المادة ( :)15المشاركة خارج مديرية األمن العام
ب ِ،حفظِ الستم)ِِيتمِ
فيِ حالِِالمشاركةِ بمهمةِ خارجِِمديريةِ االمنِ العا ِمِِ(دورة ِ،إيفاد ِ،إعارةِِ،انتدا ِ
االلتزامِبالتعليماتِالتاليةِِ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المحافظةِعلىِاألمنِالشخصيِ.
االلتزا ِم ِ بالزيِالعسكريِالرسميِلمنِتتطلبِطبيعةِعملهِذلكِوحسبِالتعليماتِالصادرةِعنِ
مديريةِاألمنِالعامِ.
ب.
االلتزا ِمِبتنفيذِأوامرِالضابطِاألقدمِالمشاركِمعهِضمنِالمهمةِوحسبِطبيعةِالواج ِ
العملِمعِجميعِالزمتءِبرووِالفريذِالواحدِِ.
تنفيذِالواجباتِوالمهامِبدقةِمتناهيةِوأمانةِوإختصِ.
حسنِ التعاملِ معِ مواطنيِ الدولةِ المستضيفةِ وتعزيزِ الصورةِ المشرقةِ للمملكةِ األردنيةِ
الهاشميةِ.
نِ.
احترا ِمِالتنوعِواختتِ،ال قافاتِواألديا ِ

المادة ( :)16التعامل مع متلقي الخدمة:
يلتزمِمنتسبوِمديريةِاألمنِالعامِعندِالتعاملِمعِمتلقيِالخدمةِبماِيليِِ :
 .1تقديمِالخدمةِالمطلوبةِبجودةِعاليةِِ .
 .2تحقيذِالعدالةِوالمساواِةِوعدمِالتميي ِزِِ .
تِِ .
 .3السرعةِوالدقةِفيِإنجازِالخدماتِوالواجبا ِ
 .4تقديمِالعونِوالمساعدةِلذويِاإلعاقةِِ .
 .5حسنِاالستقبالِ.
المادة ( :)17التعامل مع المتقاعدين العسكريين
التعاملِ معِ المتقاعدينِِالعسكريينِِبكلِ احترامِ وتقديرِ لماِ قدموهِ منِ خدماتِ جليلةِ ا ناءِ خدمتهمِ
وللتضحياتِالنبيلةِالتيِبذلوهاِمنِأجلِرفعةِالوطنِ.
المادة ( :)18التعامل مع األجهزة العسكرية واألمنية االخرى:
نِِمنظومةِ أمنيةِ متكاملةِ تساهمِ فيهاِ جميعِ االجهزةِ العسكريةِ واألمنيةِ
مديريةِِاألمنِِالعامِِتعملِِضم ِ
بشكلِِمتعاض ِدِِومتكاملِ بماِ يوجبِ التعاونِ فيماِ بينهاِ لخدمةِِالوطنِِالمنيعِ وتقديمِ كلِ التسهيتتِ
المطلوبةِأ ناءِالواجباتِالمشتركةِِ .
المادة ( :)19أحكام عامة:
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ع ِعلىِهذهِالمدونة ِبكافة ِمحتوياتها ِوااللتزا ِمِ
 .1يتوجبِعلى ِجميعِمنتسبيِاألمنِالعام ِاالطت ِ
بأحكامهاِنصاًِوروحِا ًِوالتوقيعِعليهاِ.
 .2مخالفةِأحكامِهذهِالمدونةِيوجبِالمسؤوليةِويضعِالمخالِ،أمامِالمساءلةِالتأديبيةِوالجزائيةِ
حسبِمقتضىِالحالِِ .
 .3علىِ جميعِ المدراءِِوالقادةِ متابعةِِااللتزامِِبنصوصِ هذهِ المدونةِ وتمكينِ المرتباتِ منِ
اإلطتعِعليهاِمقابلِالتوقيعِ.
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