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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

نُونََِِوَرُسولُهَُِِِعَملَُكمِِِّْللَاُِِِفََسيََرىِاْعَملُواَِوقُلِ ﴿ ِ﴾ َواْلُمْؤم 

ِِ(105التوبةِِ)

ِ

 

طويرهاااِورعايتهاااِبحياا ِ"أماِأجهزتناِاألمنيةِفهيِأيضاًِموضعِاعتزازناِوحرصناِعلىِِت
نناِفيِالوقتِالذيِإتكونِالعينِالساهرةِعلىِأمنِالوطنِوالمواطنِوذراعِالعدالةِالقوية،ِِو

نقدرِجهودِهذهِاألجهزةِورسالتهاِالنبيلةِفإنناِنؤكدِفيِالوقتِنفسااهِعلااىِضاارورةِاحتاارامِ
خدمااةِالمواطنِوالحفاظِعلىِكرامتهِوالتعاملِمعااهِماانِمنطلااذِأنِهااذهِاألجهاازةِوجاادتِل

المواطنِأوالًِوللحفاظِعلىِحياتهِوممتلكاتهِوكرامتهِقبلِكلِشيء،ِوذلكِتعزياازاًِلتنتماااءِ
الااوطنيِوإرساااءِالعتقااةِبااينِالمااواطنِوهااذهِاألجهاازةِعلااىِأسااانِماانِال قااةِوالتعاااونِ

 واالحترامِالمتبادلِ"

ِبنِالحسيِناوالِجتلةِالملكِعبدهللاِال انيِمنِأق
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باانِالحسااينِحفظااهِهللاِورعاااهِالااىِالااةِالملااكِعباادِهللاِال ااانيِِاستجابةِالااىِتوجيهاااتِجت
مديريةِاألمنِالعامِتؤديِِالنهوضِبالوظيفةِالعامةِواالرتقاءِبمستوىِالخدماتِالمقدمةِللمواطن،ِِ

(ِلساانة38ِقااانونِاالماانِالعااامِرقاامِ)عملهاااِِِِويحكاامدورهاِفيِالمجالِاألمناايِوالحمايااةِالمدنيااةِِ
ِ.اجباتِالمديريةالذيِتضمنِوِوتعديتته1965ِ

،ِالتاايِتم االِعلىِالعقيدةِاألمنيةِِلمرتباتِمديريةِاالمنِالعاممدونةِالسلوكِالوظيفيِِِِيتنبن
ووجدانِمنتسبيِمديريةِاألمنِالعااام،ِِفيِذهنِوضميرِِِأساسيةِِقيموماِاستقرِمنِمبادئِِحصيلةِِ
نِاسااتمرارهِوالتمسكِبهاِإلىِحمايةِالمجتمع،ِوصونِأمنااهِواسااتقراره،ِوضااماِِااللتزامويفضيِِ

ِ.بعيداًِعنِالتهديداتِوالتحدياتِاألمنية

منتسبوِمديريةِاالمنِالعامِجزءِأصيلِماانِنساايمِالمجتمااعِاالردنااي،ِأناااطِبهاامِالقااانونِو
ومحاربااةِالجريمااةِوحمايااةِاالرواوِوالممتلكاااتِِواجبِالحفاااظِعلااىِأماانِواسااتقرارِالمجتمااع،ِِ

إليهمِِوفقاًِللقيمِالجوهريةِاجباتهمِالموكولةِِيقومونِبأداءِوو،ِِاالخرىبالتشاركِمعِأجهزةِالدولةِِ
الشاافافية،ِالمؤسسااية،ِِِالنزاهااةِ،ِِمديريةِاألمنِالعااامِوالمتم لااةِفاايِِساايادةِالقااانون،ِِالستراتيجية

نفاذِالقانونِبكلِأمانةِونزاهةِوشفافيةِوحيااادِفاايِإِِخدمةًِوذلكِلِِِ؛التشاركية،ِاالحترافية،ِوالتميز
لااىِمجتمااعِيااأمنِفيااهِمواطنااوهِعلااىِأرواحهاامِإِوصااوالًِِكاالِاالوقاااتِوفاايِمختلاا،ِالظاارو،،

يراعونِفيِكلِذلااكِاحتاارامِحقااواِوحرياااتِالمااواطنينِتحااتِمظلااةِووأعراضهمِوممتلكاتهم،ِِ
ِالنظامِالعامِوسيادةِالقانون.

التاايِوأننيِعلىِ قااةِبتمسااكِمرتباااتِمديريااةِاألماانِالعااامِبااالقيمِوالمبااادئِواالختقياااتِ
هاِحياازِالتنفيااذِفاايِاداءِرسااالتهمِالنبيلااةِللحفاااظِعلااىِارواوِابناااءِتتضمنهاِهذهِالمدونةِووضااع

وصونِمقدراتِالوطن،ِمستمدينِالقوةِوالعزمِمنِهمةِجتلةِالملااكِِِالوطنِوضيوفهِوممتلكاتهم
ِ.بنِالحسينِحفظهِهللاِورعاهاعبدِهللاِال انيِ

ِ
ِاللواءِالركن

ِمديرِاألمنِالعام
 ةحسينِالحواتم
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لمرتباتِمديريةِاالمنِِِِالمهنةواختقياتِِِِالسلوكِالوظيفِيِِقواعِدِِمدونة"المدونةِِ:ِتسمىِهذهِِ(1)  المادة

ِِ.ويعملِبهاِمنِتاريخِاصدارهاِِ"امالع

المدونةِِسريِأحكامِِت(:  2المادة ) العامِِعلىِِهذهِ ِِجميعِمرتباتِمديريةِاالمنِ ولجميعِِِِبكافةِمكوناتها

ًِالرتبِضباط    جميعِالصنو،.اِذكوراًِوانا اًِوِلوافرادًِِِا

العدالةِومبادئهاِوعلىِتكافؤِالفرصِوالشفافيةِوالمساءلةِوالنزاهةِِترتكزِهذهِالمدونةِعلىِِ(:  3)  لمادةا

كأسانِللعملِِاألمنِالعامِِ،ِولمديريةِِلوالءِواالختصِهللِوالوطنِوالملكوالحياديةِواالنتماءِوا

وحقواِاإلنسانِالتيِِفيِحمايةِالقيمِاألختقيةِوالمبادئِاإلنسانيةِِعلىِتحقيذِرسالتهاِوأهدافهاِِ

والتعليماتِِ واألنظمةِ والقوانينِ األردنيِ والدستورِ الدوليةِ والموا يذِ السماويةِ الشرائعِ كفلتهاِ

 المرعيةِ.

 المدونة  اهداف (:  4) المادة

ِتهد،ِهذهِالمدونةِإلىِتحقيذِماِيليِ:

 بهمِإلىِأعلىِمراتبِالصفاتِالنبيلةِ.ِواالرتقاِءالسموِبمنتسبيِمديريةِاألمنِالعامِِ .1

2. ِِ ختل منِ العامِ األمنِ مديريةِ لمنتسبيِ االيجابيةِ القيمِ المرتباتِِِِاالحترامتعزيزِ بينِ المتبادلِ

 ومعرفةِمسؤولياتهمِبشكلِمحدد.

 ِ.التيِتسهمِفيِرفعِالرووِالمعنويةِللمرتباِتِالمبادِئترسيخِ .3

اال .4 مديريةِ عاتذِ علىِ الملقاةِ والواجباتِ لهِ المقدمةِ بالخدماتِ المواطنِ وتعزيزِ قةِ منِِترسيخِ

 العامِ.

والتعليماتِِ .5 وأنظمتهِ قوانينهِ مخالفةِ أوِ عليهِ الخروجِ وعدمِ العسكريِ النظامِ علىِ المحافظةِ

 واألوامرِالمتعلقةِبهِ.

 لألوامرِوتنفيذهاِبدقةِ.ِاالستجابةسرعةِ .6

 التعاونِوِالعملِبرووِالفريذِالواحدِ. .7

 

العامِفواِِ(:5)  المادة للدولةِاألردنيةِولمديريةِاألمنِ العامةِ مهماِِِِاعتبارأيِمصلحةِوأيِِِِالمصلحةِ

ِكان،ِوفيِسبيلِذلكِيُتبعِماِيليِ:

 ِ.بعدالةِوحياديةِااللتزامِالكاملِبمبدأِسيادةِالقانونِوتنفيذِالتشريعاتِبينِجميعِأفرادِالمجتمِع .1

 الصتحياتِالممنوحةِلمنتسبيِمديريةِاألمنِالعامِ.ِاستخدامعدمِإساءةِ .2

 مورِالوظيفةِالعامةِ.عدمِالتوسطِأوِقبولِالواسطةِفيِأيِأمرِمنِأ .3

وضبطِِ .4 االستهتكِ وترشيدِ العامِ األمنِ مديريةِ ومقدراتِ وممتلكاتِ العامِ المالِ علىِ المحافظةِ

ًِِواستخدامهِاِِ،النفقاتِوعدمِهدرِالموارِد  مشروعاًِ.ِاستخداما

عنِالشبهاتِومواطنِِِِينِأالمديريةِوالسمعةِِةِمرتباتِمديريةِاالمنِالعامِوسمعالمحافظةِعلىِِ .5

 العتقاتِالمشبوهةِ.والشكِوالريبةِِ

التعاملِمعِالمهماتِالمصروفةِوفذِالتعليماتِالخاصةِالصادرةِمنِمديريةِاألمنِالعامِللحيلولةِِ .6

ِِ أو إعارتهاِ أوِ تلفهاِ أوِ ذلكِِِِاستخدامهِادونِضياعهاِ وتو يذِ لهاِ المخصصِ الغرضِ غيرِ فيِ

 خطياًِ.

ةِوعدمِالقيامِبأيِنشاطِالِِتكرينِأوقاتِِالدوامِالرسميِللقيامِبمهامِوواجباتِالوظيفةِالرسمي .7

 يتعلذِبواجباتهِالوظيفيةِالرسميةِ.
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ِسرية المعلوماتِ(:6) المادة

مديريةِاالمنِالعامِوعدمِإفشائهاِِِِمنتسبِيالمتعلقةِبطبيعةِعملِِوالو ائذِِِالمحافظةِعلىِسريةِالمعلوماِت

ِأ ناءِالخدمةِأوِبعدها.ِِِكانِتِأوِنشرهاِبأيِوسيلِة

 

 

ِط العسكريالضبط والربِ(:7) المادة

ِِ العمل أسانِ العسكريِ والربطِ الضبطِ ِِيعتبرِ والتعليماتِِاالمني األوامرِ إطاعةِ فيِ يتم لِ والذيِ

ِالصادرةِمنِالرؤساءِإلىِالمرؤوسين،ِمنِختلِ:

 التقيدِبالقوانينِواألنظمةِالساريةِالمفعولِواألوامرِوالتعليماتِالصادرةِعنِمديريةِاألمنِالعامِ. .1

 ل،ِالرتبِوالتقيدِبأصولِالتخاطبِالعسكريِ.المتبادلِبينِمختِاالحتراِم .2

 اإلختصِبالعملِ. .3

 الزيِالعسكريِوحسنِالقيافةِوالهندامِحسبِتعليماتِمديريةِاألمنِالعامِ.ِبارتداءالتقيدِِ .4

ِِوالسلوكِِالعامةِِاالداِبِِتنتهكِِاختقيةِِغيرِِاعمالِِاوِِممارساِتِِاوِِتصرفاِتِِايِِعنِِاالمتناِع .5

 ِ.القويم

ِ

 والمرؤوسين  ساءالرؤ ( العالقة بين 8المادة )

ِعتقةِالرؤساءِبالمرؤوسينِ: -1

ِِمعارفهِمِِوتنميةِِتأهيلهِمِِعلاىِِويعملونِِالتئقينِ،ِِوالتقديرِِباالحتراِمِِمرؤوسيهِمِِالرؤساءِِيُعامل -أ

العاِمِِواالنتماِءِِالهاشميِةِِوللقيادةِِللوطِنِِلديهِمِِالوالءِِوترسيِخِِوقدراتهمِ، االمنِ ِِوإبراِزِِلمديريةِ

ِ.ِِعاتقهِمِعلِىِِقاةالملِالعاليةِالوطنيِةِالمسؤوليِةِدرجة

ِِلحقوِاِِالدوليِةِِوااللتزاماِتِِوالقوانيِنِِبالتشريعاِتِِمرؤوسيهِمِِإلماِمِِمِنِِباالستي اِاِِالرؤساءِِيقوِم -ِب

ِِ.السليِمِوالسلوِكِِالفاضلةِبالقيمِِبالتحليِِوتوجيههمِللعملِالمنظمِةِواللوائِحِِاإلنسان

ًِِِالرؤساِءِِيلتزِم -ج ِِواألنظمِةِِالقوانيِنِِِعمِِالمتوافقِةِِوالتعليماِتِِاألوامِرِِللمرؤوسيِنِِيصدرواِِبأِنِِدوما

ِِ.الدوليةِوالمعاهداِتِِالوطنية

ِ

ِعتقةِالمرؤوسينِبالرؤساءِ: -2

وفذِالتسلسلِاالداريِوبماِالِيخال،ِالقوانينِِِِِمرِرؤسائهمِوتوجيهاتهمِوتعليماتِهمالتقيدِبتنفيذِأوا -أ

 واالنظمةِالمعمولِبهاِ.

تفضيليهِمنِختلِِالتصر،ِبأدبِوكياسهِواحترامِتجاهِالرؤساءِوعدمِمحاولةِكسبِايِمعاملةِِ -ِب

 اساليبِالتملذِاوِالخداعِاوِالواسطةِوالمحسوبيةِ.

بالعملِبدقةِِتبليغِِ -ج وأمانة،ِوعدمِاخفائهاِاوِتحريفها،ِواالبتغِعنِِالرؤساءِبأيِمعلومةِمتعلقةِ

ِِالقوانيِنيخال،ِِِِعمِلِأيِِأوِِالعملِِبمصلحةِِيضِرِإجراءِِأِيِِأِوِِتتعِبِِأِوِِإهماِلِِأِوِِتجاوزاِتأيِ

 ِ.األوامروِِوالتعليماِتِِواألنظمة

 

 والتعامل مع االخرين  ( احترام حقوق االنسان9المادة )

ًِِِاألشخاِصِِلكلِِاإلنسانِِحقواِِلىوالمحافظةِعِِاإلنسانيِةِِالكرامِةاحترامِِ .1 ِِمنصوِصِِهِوِِلمِاِِوفقا

ِ.ِِالدوليِةِوالموا يذِوالقراراِتِِوالمعاهداِتِِواألنظمة،ِِوالقوانيِنِالدستوِرِفِيِعليِه
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معِِ .2 واِِاالطرا،ِِجميِعالتعاملِ وتجردِِوالجمهورِ وحياديةِ وكياسةِ ولباقةِ باحترامِ لزمتءِ

ِِاألصِلِِأِوِِاالجتماعيِِالنوِعِِأِوِِالديِنِِأِوِِالعراِِأِوِِاللوِنِِأساِنِِعلِىِِتمييِزِِأيِِبدوِنوموضوعيةِِ

ِِالتمييِزِِعدِمِِقاعدةِِتكوِنِِبحيِ أوِغيرهِِِِالوضعِاالجتماعيِاوِالوضعِالجسميِاوِالقدراتِِِِأو

ِِمختل،ِِوفيِِاألوقاِتِِجميعِِفيِِوتطبيقهاِِاعتمادهاِِيجِبِِأساسيةِِقاعدِةِِهيِِالقانونِِإنفاِذِِفي

ِِ.والخارجيِةِالداخليةِالمهماِت

 

ِالمحظورات ِ(:10) المادة

ِيُحظرِعلىِمنتسبيِاألمنِالعامِماِيليِ:

 تركِالعملِالرسميِأوِالتوق،ِعنهِأليِسببِمنِاألسبابِدونِتصريحِرسميِمنِرئيسهِ. .1

كماِيحظرِبعدِتركِِِِالمختصةِ،ِِسميةِدونِموافقةِالمراجعإفشاءِأوِنشرِِأوِنقلِأيةِمعلوماتِر .2

اكتسب رسميةِ معلوماتِ أيةِ نقلِ أوِ نشرِ أوِ إفشاءِ ِِالخدمةِ ِِت بإِِوجوِداِلأ ناء إالِ الخدمةِ ذنِِفيِ

 خاصِمنِالمراجعِالمختصةِ.

 أليِفكرِمتطر،ِأوِجماعاتِغيرِمشروعةِ.الترويمِِأوِالتعاط،ِأوِتأييدِأوِِِيتبن .3

أِيِِاالنتماء .4 أوِِِِإلىِ السياسيةِ األحزابِ منِ أوِِِِتشيِعالحزبِ ِِِوأبالمظاهراتِِِِالمشاركِةلهِ

ِِ ِِاإلضرابات المسيرات ِِأوِ ِِِأأو أو انتخابيةِ دعاياتِ أوِ سياسيةِ أوِ حزبيةِ اجتماعاتِ عقدِِيِ

ِِاِلجتماعاتِِا الحكومة أعمالِ ِِنتقادِ ِِالسياسية ِِأو إجراءاتِِالمشاركة فيِ الصورِ بأيِصورةِمنِ

 تهد،ِإلىِالغاياتِالمذكورةِ.

5. ِِ المشاركة أوِ دوريةِ مطبوعةِ أيِ تحريرِ إدارتهاِِتوليِ فيِ مباشرةِ غيرِ أوِ مباشرةِ بصورةِ

 باست ناءِالمجلةِالعسكريةِ.

 المشاركةِفيِالتحريرِأوِالكتابةِبأيِوسيلةِنشرِدونِأذنِرسميِ. .6

 لوائحِتبح ِفيِأعمالِالحكومةِ.ِتوقيعأيةِمطبوعاتِسياسيةِأوِِتوزيِع .7

سميةِأوِصورةِعنهاِِبأصلِأيةِو يقةِأوِورقةِمنِالو ائذِأوِاألورااِأوِالمخابراتِالرِِاالحتفاِظ .8

 بأيةِوسيلةِكانت.ِِِِتوزيعهِاأوِأنِِ

9. ِِ أوِصدرتِِاالفضاء بطبيعتهاِ تظلِسريةِ أنِ ينبغيِ التيِ المسائلِ إيضاحاتِعنِ أوِ بمعلوماتِ

 بشأنِسريتهاِتعليماتِخاصةِ.

التجارةِأوِالصناعةِواالشتراكِبصفقاتِتجاريهِأوِالقيامِبالمضارباتِعلىِكافةِِِِتعاطي .10

ماليهِمباشرةِأوِغيرِمباشرةِأوِاالشتراكِفيهاِأوِاالرتباطِبعتقاتِمعِِِِأنواعهاِأوِتوليِأعمال

 الرسميِ.ِالعملأيةِشركةِأوِالقيامِبأيِعملِيتعارضِأوِيؤ رِِعلىِ

والمضارباتِِ .11 والعقاراتِ والمهماتِ واللوازمِ الطوابعِ وبيعِ مشترىِ فيِ االشتراكِ

 واألمتكِالحكوميةِبقصدِالربح.ِِ

 الرسمية.ِِِبالواجباِتنِاألمورِالتيِلهاِعتقةِوكالةِخصوصيةِفيِأمرِمِتولِي .12

عنِِِِقبوِل .13 كانِخارجاًِ مهماِ منِِِِاالعماِلأيِعملِ فردِ أيِ أوِمعِ بالنيابةِعنِ الرسميةِ

 البيوتاتِالتجاريةِإالِبتصريحِرسميِ.بيتِمنِاألفرادِأوِِ

موافقةِِِِقبوِل .14 علىِ الحصولِ دونِ محكمِ أوِ قضائيِ كحارنِ محكمةِ أيةِ قبلِ منِ تعييناًِ

 ِ.الرسمية

منِأصحابِالمصالحِأوِمنِينتسبِإليهمِسواءِكانِِنحِِِمالكرامياتِأوِِاإلهداياِأوِِاللِِقبو .15

ذلكِمباشرةِأمِبالواسطةِأوِقبولِأيةِمساعداتِماليةِأوِاقتراضِالمالِأوِالوقوعِتحتِمنةِأيِِ



 9 /  7                                                                 26/9/2021                                       المقدم الدكتور نادر السالمات               

شخصِمنِاألشخاصِالذينِلهمِأيةِشركةِمنِالشركاتِالتجاريةِالمرتبطةِبعقودِأوِذاتِعتقةِِ

 تيِينتميِإليهاِ.بالدوائرِال

أصحابِِ .16 معِ األسبابِ كانتِ مهماِ مباشرِ غيرِ أوِ مباشرِ اتصالِ أوِ عتقةِ أيِ إقامةِ

 السوابذِأوِالمشبوهينِأوِذويهمِ.

ِِأِوِِالمعاملةِِضروِبِِمنِِغيارِهِِأِوِِالتعذيِبِِأعماِلِِمِنِِعملِِبأِيِِالقيامِِعِنِِاالمتناِع .17

ِِأِوِِكانِتِِجسديةِِاألخرىِِاءِةاإلسِِأشكالِِمنِِشكِلِِأِيِِأِوِِالُمهينِةِِأِوِِالتإنسانيةِِأِوِِالقاسيِةِِالعقوبِة

ِِ.عنِهِيتغاضِىِِأوِعليِهِِيُحّرِضِأِنِأِوِلفظيِة

 

 ئل اإلعالم (: التعامل مع وسا11)المادة 

عدمِالظهورِأوِاإلدالءِلوسائلِاإلعتمِبأيِتصريحِأوِمداخلةِفيِأيِوسيلةِإعتميةِأوِعبرِوسائلِِ

ِِ.التواصلِاالجتماعيِبأيِطريقةِدونِإذنِرسمِي

 

 ية في العمل التشارك (: 12)المادة 

ِِ ومشاركة الخبرةِ ِِونقلِ إلى بالعملِ المتعلقةِ والزمتالالمعرفةِ ِِِِنمرؤوسِيءِ وانا ًا يضمنِِذكوراًِ بماِ

 .ِِالمقدمةِالخدماِتِونوعيةِِالوظيفيِبالمستوىِلترتقاِءِاستمراريةِأداءِالعملِبالطريقةِالصحيحة

 

 

 الشخصي لإلنترنت:  واالستخدام الشبكة المعلوماتية في مديرية األمن العام  استخدام (: 13) المادة

االستخدامِاآلمنِواألم لِألجهزةِالحاسوبِواإلنترنتِوالبريدِاإللكترونيِوالحساباتِالشخصيةِِ .1

المصروفةِضمنِالمنظومةِاإللكترونيةِ)نظامِالمعلومات(ِعلىِشبكاتِاألمنِالعامِوعدمِإساءةِِ

 ِ.،ِوعدمِاستخدامهاِلغيرِالعملِالرسمياستخدامها

الحساباتِالشخصيةِالخاصة،ِوعدمِإساءةِاستعمالِالشبكةِالعنكبوتيةِ)اإلنترنت(ِِالمحافظةِعلىِِ .2

والمواقعِاإللكترونيةِومنصاتِالتواصلِاالجتماعيِوعدمِارتكابِأيِجريمةِإلكترونيةِونشرِأوِِ

علىِالحقواِأوِأيِشكلِآخرِمنِأشكالِالمخالفاتِأوِِِِاعتداءإعادةِنشرِماِهوِممنوعِأوِفيهِِ

ِِ ضحية ِِِِزازابتالوقوعِ أو الغيرِ تعليماتِِِِاستخداممنِ صدرتِ براممِ أوِ تطبيقاتِ أوِ ألعابِ

ِبخصوصهاِ.

 استعمال القوة والسالح (: 14) المادة

ِِ إلِىيتم ِِِِاستعماِلِِاللجوءِ التزم بالقدرِ ِِِِالواجباِتِِألداءالقوةِ يكون أنِ الوسيلةِِِِاستعمالهابشرطِ هوِ

ِلتاليةِِ:اولألسبابِعلىِاألحوالِِويقتصرِاستعمالِالستوِِالوحيدةِلذلكِِ

ِالقبضِعلىِ: .1

بالحبنِمدةِتزيدِعلىِ ت ةِأشهرِإذاِقاومِِِِكلِمحكومِعليهِبعقوبةِجنايةِأوِجنحةِأوِِ -أ

 أوِحاولِالهربِِ.

حاولِِ -ِب أوِ قاومِ إذاِ أشهرِ ستةِ عنِ عقوبتهاِ تقلِ الِ ِ بجنحةِ متلبنِ أوِ بجنايةِ متهمِ كلِ

 الهرب.

قانون .2 فيِ عليهاِ المنصوصِ والشروطِ األحوالِ فيِ السجناءِ حراسةِ االصتوِِِِعندِ مراكزِ

ِوالتأهيلِ.
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لفضِالتجمهرِأوِالتظاهرِالذيِيحد ِمنِسبعةِأشخاصِعلىِاألقلِإذاِعّرضِاألمنِالعامِِ .3

الحالةِمنِرئينِتجبِطاعته،ِويُراعىِفيِِِِاستعمالللخطر،ِويصدرِأمرِِ الستوِفيِهذهِ

سا األغراضِ لتحقيذِ الوحيدةِ الوسيلةِ هوِ النارِ إطتاِ يكونِ أنِ السابقةِ األحوالِ لفةِِجميعِ

ويبدأِرجلِاألمنِالعامِباإلنذارِإلىِأنهِسيطلذِالنارِ مِيلجأِبعدِذلكِإلىِإطتاِالنارِِالذكرِِ

ويجريِاإلنذارِنفخاًِبالبواِأوِبالصفارةِأوِبأيِوسيلةِأخرىِمنِهذاِالنوعِأوِبإطتاِمنِِ

ِمسدنِتنبع ِمنهِإشارةِضوئيةِ.

 ملمشاركة خارج مديرية األمن العا(: ا15) المادة

حال بِِفيِ ِِالمشاركةِ خارج العاِممهمةِ االمنِ ِِِِمديريةِ إعارة، إيفاد،ِ ِِانتداِب)دورة،ِ الستم( حفظِ يتمِِ،ِ

ِبالتعليماتِالتاليةِ:االلتزامِ

 المحافظةِعلىِاألمنِالشخصيِ. .1

بالزيِالعسكريِالرسميِلمنِتتطلبِطبيعةِعملهِذلكِوحسبِالتعليماتِالصادرةِعنِِِِااللتزاِم .2

 مديريةِاألمنِالعامِ.

 .وحسبِطبيعةِالواجِبِذِأوامرِالضابطِاألقدمِالمشاركِمعهِضمنِالمهمةبتنفيِااللتزاِم .3

 برووِالفريذِالواحدِِ.ِِالزمتءالعملِمعِجميعِ .4

 مهامِبدقةِمتناهيةِوأمانةِوإختصِ.الواجباتِوالتنفيذِ .5

األردنيةِِ .6 للمملكةِ المشرقةِ الصورةِ وتعزيزِ المستضيفةِ الدولةِ مواطنيِ معِ التعاملِ حسنِ

 الهاشميةِ.

 ِ.ال قافاتِواألدياِننوعِواختت،ِالتِاحتراِم .7

 

(: التعامل مع متلقي الخدمة: 16) المادة  

ِيلتزمِمنتسبوِمديريةِاألمنِالعامِعندِالتعاملِمعِمتلقيِالخدمةِبماِيليِ:

ِتقديمِالخدمةِالمطلوبةِبجودةِعاليةِ. .1

ِِ.وعدمِالتمييِزِتحقيذِالعدالةِوالمساواِة .2

ِِ.الخدماتِوالواجباِتالسرعةِوالدقةِفيِإنجازِ .3

ِديمِالعونِوالمساعدةِلذويِاإلعاقةِ.تق .4

 ِ.االستقبالحسنِ .5

 التعامل مع المتقاعدين العسكريين (: 17) المادة

المتقاعدينِِ معِ خدمتهمِِالعسكريينِِالتعاملِ ا ناءِ جليلةِ خدماتِ منِ قدموهِ لماِ وتقديرِ احترامِ بكلِ

 وللتضحياتِالنبيلةِالتيِبذلوهاِمنِأجلِرفعةِالوطنِ.

 األمنية االخرى: العسكرية وألجهزة (: التعامل مع ا18) المادة

ِِ ِِِِاألمنمديرية ِِتالعام واألمنيةِِِِضمِنعمل العسكريةِ االجهزةِ جميعِ فيهاِ تساهمِ متكاملةِ أمنيةِ منظومةِ

ِِ ِِِِمتعاضِدبشكل لخدمة بينهاِ فيماِ التعاونِ يوجبِ بماِ ِِومتكاملِ التسهيتتِِالوطن كلِ وتقديمِ المنيعِ

ِالواجباتِالمشتركةِ.ِأ ناءالمطلوبةِ

 : أحكام عامة: (19) المادة
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ِِوااللتزاِممحتوياتهاِِكافةِِبىِهذهِالمدونةِِعلِِاالطتِعِِجميعِمنتسبيِاألمنِالعاميتوجبِعلىِِ .1

ًِ  ِ.والتوقيعِعليهاِبأحكامهاِنصاًِوروحا

مخالفةِأحكامِهذهِالمدونةِيوجبِالمسؤوليةِويضعِالمخال،ِأمامِالمساءلةِالتأديبيةِوالجزائيةِِ .2

ِحسبِمقتضىِالحالِ.

3. ِِ المدراء جميعِ ِِعلىِ متابعة منِِِِااللتزاموالقادةِ المرتباتِ وتمكينِ المدونةِ هذهِ بنصوصِ

 اإلطتعِعليهاِمقابلِالتوقيعِ.

 


