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  المممكة االردنية الهاشمية
 

 وزارة تطوير القطاع العام
 

  لوظيفة العامة(ا) مدونة قواعد السموك الوظيفي واخالقيات  
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

وَن إِلَى َعالِِم اْلَغْيِب وَ ) َهاَدِة َوقُِل اْعَملُوْا َفَسَيَرى هللّاُ َعَملَُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ الشَّ
ُئُكم بَِما ُكنُتْم َتْعَملُونَ  (َفُيَنبِّ  

 صدق اهلل العظيم

  
  (501سورة التوبة / اآلية رقم )

ىدفنا األساسي خدمة المواطن، وىذا يتطمب التطوير المستمر لكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة لو، وعمى الجميع أن يعمم  "
 أن موظف القطاع العام موجود ليذه الغاية"

 

 عبداهلل الثاني ابن الحسين جاللة الممكجتماع إ
 مع مجمس أمناء مركز الممك عبداهلل الثاني لمتميز 

9/50/3052 
 "يجب أن يعرف الموظف العام، أنو موجود في ىذه الوظيفة، لخدمة المواطن " 

 
 الحفل الذي أقيم  خاللكممة جاللة الممك عبداهلل الثاني ابن الحسين 

 جموس الممكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيشبمناسبة عيد ال
8/6/3050 
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 (5المادة)
( من 76))أ( من المادة  الفقرةكحكام ألالصادرة استنادا  "مدونة قواعد السموك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة"تسمى ىذه المدونة 

 .تاريخ إقرارىا من مجمس الوزراء ويعمل بيا اعتبارًا من 8102لسنة ( 28نظام الخدمة المدنية رقم ) 
 (3المادة)

 كحيثما ورد النص عمييا في ىذه المدونة.تعتمد التعاريف الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول بو 
 (2المادة )

 .لخدمة المدنيةنظام ال ةالخاضعالدوائر  ري أكحكام ىذه المدونة عمى موظفيتس 
 (4المادة)

 .المينية، والكحياديةو ، والشفافية، والمساءلة، والنزاىة العدالةومبادئ س ترتكز ىذه المدونة عمى أس
 (1المادة)

 :وذلك من خالل ما يمي وخدماتيا، الكحكومية الدوائرتعزيز ثقة المواطن ومتمقي الخدمة العامة بعمل  تيدف ىذه المدونة الى
مينيةة لةدى مةوظفي الخدمةة المدنيةة، عمل ة، وقيم وثقافة معايير أخالقية، وقواعد ومبادئ أساسية آلداب الوظيفة العام ترسيخ .أ 

 .ارسات الجيدة والكحاكمية الرشيدةوتعزيز االلتزام بيذه المعايير والقواعد والقيم، وترسيخ أسس المم
 توعية موظفي الخدمة المدنية وتوجيييم نكحو األخالقيات الوظيفية السميمة وأطر االنضباط الذاتي التي تكحكةم سةير العمةل فةي .ب 

   .الخدمة المدنية والمنسجمة مع القوانين واألنظمة السارية
 المساىمة في تكحديد واجبات الموظفين ومسؤولياتيم الوظيفية. .ج 
مةةن وظيفتةةو مكةةرس ليةةذه الغايةةة وأن كةةان لةةو فةةي التأكيةةد عمةةى أن الموظةةف العةةام ىةةو خةةادم لممةةواطن ومتمقةةي الخدمةةة ووجةةوده  .د 

 .ال عمييم سمطة فيي لخدمتيم
 :(: واجبات الموظف العام6)المادة   

 :االلتزام بما يمي مى الموظفع ،عمول بومما ورد في نظام الخدمة المدنية الباالضافة الى 
 .متشريعات الناظمة لعممول االمتثال .أ 
أداء واجبات وظيفتو ومياميا الموكمة إليو بمينية وأمانة وتجرد وبأقصى إمكانياتو، وأن يعمل عمى خدمة أىداف وغايات  .ب 

 .وتكحقيق المصمكحة العامة ائرةالد
  .تكريس أوقات الدوام الرسمي لمقيام بميام وواجبات وظيفتو، وعدم القيام بأي نشاط ال يتعمق بواجباتو الرسمية .ج 
 الكحرص عمى تبني مبادئ العدالة والكحيادية في اداء العمل. .د 
تي من شأنيا تكحسين أساليب العمل ورفع مستوى ال االقتراكحاتتقديم و السعي الدائم لتكحسين أدائو وتطوير قدراتو المينية،   .ه 

 األداء في الدائرة.
 ومعتقدات راءأ، واالمتناع عن اإلساءة إلى العامةاآلداب و  االمتناع عن أي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتيك السموك  .و 

  .أو التكحريض ضدىا اآلخرين
 .االلتزام بطرق التظمم الواجبة اإلتباع .ز 
 .شخصية جيوية أو أو مصالح كحزبية أوخدمة اغراض أو أىداف ل وظيفتو لعدم استغال .ح 
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تبميغ رؤسائو عن أي تجاوز أو إىمال أو تالعب أو إجراء يضر بمصمكحة العمل أو مخالفة في تطبيق القوانين واألنظمة  .ط 
 والتعميمات وعن كل قصور أو تراخ في تأدية العمل وقع من قبل مرؤوسيو.

  كحال اكتشافو ذلك الخمل. بإجراءات العمل متعمق يب أي خملالتنسيق مع الرئيس المباشر لتصو  .ي 
التي كحصل أو اطمع عمييا أثناء قيامو بوظيفتو سواء كان ذلك  المعمومات الرسمية والوثائق والمستنداتالمكحافظة عمى سرية  .ك 

 . ضاء خالف ذلكالوظيفي أو القبيا لمغير مالم يتطمب التشريع أو أداء الواجب  اإلدالءوعدم  كتابيًا أو شفويًا أو الكترونياً 
عمى الموظف الذي تم تزويده بجياز كحاسوب مراعاة المكحافظو عميو وعدم استخدام الجياز ألغراض التسمية وعدم فتح او   .ل 

تنزيل الممفات التي ال ترتبط بطبيعة عممو مباشرة وان يتقيد باستعمال البريد الرسمي الكحكومي لغايات المخاطبات وتراسل 
  الرسمية. البيانات

 . لعاما مظيرالالمكحافظة عمى  .م 
  والزمالء ومتمقي الخدمة: والمرؤسين (: تعامل الموظف مع الرؤساء7المادة )

إكحترام كحقوق ومصالح اآلخرين دون إستثناء، والتعامل معيم بإكحترام ولباقة وكياسة وكحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز  .أ 
المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع االجتماعي أو السن أو أي شكل من  عمى أساس العرق أو النوع االجتماعي أو

  .أشكال التمييز
 بما ال يخالف النظام والتشريعات النافذة. التقيد بتنفيذ أوامر رؤسائو وتوجيياتيم وتعميماتيم وفق التسمسل اإلداري .ب 
 معمومات متعمقة بعممو بيدف التأثير عمى القرارات المتخذة.أي إخفاء  وعدموعدم تضميميم،  التعامل مع رؤسائو بإكحترام .ج 
االلتزام و  في األداء تنمية قدرات مرؤوسيو ومساعدتيم وتكحفيزىم عمى تكحسين أدائيم، وأن يكون قدوة كحسنة لمرؤوسيو بالعمل .د 

 بالقوانين واألنظمة والتعميمات النافذة.
 وتقديم المساعدة ليم لكحل المشكالت التي تواجييم في مجال العمل. التعاون مع زمالئو ومشاركتيم الرأي بمينية وموضوعية .ه 
ومشاركتيم الرأي بمينية ىداف المجان المشكمة أموظفي الدوائر الكحكومية االخرى ضمن نطاق العمل و التعاون مع  .و 

 وموضوعية وتقديم المساعدة ليم لكحل المشكالت التي تواجييم في مجال العمل.
عمومات الشخصية المتعمقة باألفراد الذين يتعامل معيم بسرية تامة ووفقًا لمقوانين واألنظمة المعمول التعامل مع الوثائق والم .ز 

     ة.بيا، وعدم إستغالل ىذه المعمومات لغايات شخصي
نجاز المعامالت المطموبة بالسرعة والدقة المطموبة، واإلجابة عمى  .ح   استفساراتالسعي إلى إكتساب ثقة متمقي الخدمة وا 

 . موضوعيةو  مينيةو اوى متمقي الخدمة بدقة وشك
 .لخدمة المواطنين تواصالكحي توظيف .ط 
بدقة وسرعة دون خداع أو ضمن صالكحياتو توفير المعمومات المطموبة لمتمقي الخدمة والمتعمقة بأعمال ونشاطات دائرتو  .ي 

رغبتيم في رفع شكوى إلى الجيات  تضميل وفقًا لمتشريعات النافذة، والقيام بإرشادىم إلى آلية تقديم الشكاوى في كحال
  .المعنية

 .إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي االكحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة ليم .ك 
 وتجهيزاتها وممتمكاتها الدائرة(: المحافظة عمى المال العام ومصالح 8المادة )

فريط بأي كحق من كحقوقيا وتبميغ رئيسو المباشر عن أي وممتمكاتيا وعدم الت ائرةالمكحافظة عمى المال العام ومصالح الد .أ 
  .تجاوز عمى المال العام أو المصمكحة العامة وعن أي إىمال أو تصرف يضر بالمصمكحة العامة
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لمكحصول عمى مكاسب خاصة أو لمترويج عن سمع أو خدمات لمنفعتو الشخصية أو منفعة  الدائرةممتمكات  استخدامعدم  .ب 
 .آخرطرف 

 .ألغراض شخصية اعة والمختبرات وغيرىابالموجودة في الدائرة كآالت التصوير والط األجيزةلموارد و ااستخدام عدم  .ج 
 ( تضارب المصالح 9المادة)

 عمى الموظف:
 أو منطقتةةةةةةو اسةةةةةةتخدام صةةةةةةالكحياتو الرسةةةةةةمية لةةةةةةدعم مصةةةةةةالكحو الشخصةةةةةةية أو الماليةةةةةةة الخاصةةةةةةة بةةةةةةو أو ألفةةةةةةراد عائمتةةةةةةو عةةةةةةدم .أ 

يةةةةةةةدخل فةةةةةةةي أي تعةةةةةةةامالت أو أن يكحصةةةةةةةل عمةةةةةةةى أي  وأن ال ،منةةةةةةةافع شخصةةةةةةةية ألييتةةةةةةةأثر بضةةةةةةةغوطات اآلخةةةةةةةرين وأن ال 
 .النافذة بما ال يتعارض مع التشريعات وظائف أو أي مصالح مالية أو تجارية أو أي مصالح أخرى

 يمتةةةةةزمالواجبةةةةةات و  مةةةةةع اإلعةةةةةالن عةةةةةن المصةةةةةالح الشخصةةةةةية التةةةةةي يمكةةةةةن أن ينةةةةةتج عنيةةةةةا تعةةةةةارض مكحتمةةةةةل فةةةةةي المصةةةةةالح .ب 
 سريان ىذه المدونة.تعارض كحال   أي لموظف بإلغاءا

االمتنةةةةةةاع نيائيةةةةةةا سةةةةةةواء بشةةةةةةكل مباشةةةةةةر أو غيةةةةةةر مباشةةةةةةر عةةةةةةن القيةةةةةةام بةةةةةةأي معاممةةةةةةة تفضةةةةةةيمية ألي شةةةةةةخص مةةةةةةن خةةةةةةالل  .ج 
 الواسطة والمكحسوبية.

 ي من التشريعات النافذة ذلك.أاإلفصاح عن األصول وااللتزامات العينية والنقدية في كحال تطمبت  . د
يفةةةةة خةةةةالل سةةةةنة مةةةةن تةةةةاريخ تركةةةةو لمعمةةةةل، فةةةةي أيةةةةة مؤسسةةةةة كةةةةان ليةةةةا تعةةةةامالت رسةةةةمية ىامةةةةة مةةةةع عةةةةدم قبةةةةول وظالتعيةةةةد بىةةةةة. 

الةةةةدائرة التةةةةي عمةةةةل بيةةةةا إال بموجةةةةب موافقةةةةة خطيةةةةة مةةةةن الةةةةدائرة. كمةةةةا ال يسةةةةمح لةةةةو بعةةةةد تةةةةرك الوظيفةةةةة تقةةةةديم نصةةةةائح لعمةةةةالء 
 ات الدائرة التي كان يعمل لدييا.ىذه المؤسسات اعتمادًا عمى معمومات غير متاكحة لمعامة فيما يتعمق ببرامج وسياس

 

 : الهدايا(50المادة)
أو أي فوائد أخرى من أي نةوع كانةت، سةواء كانةت بطريقةة مباشةرة أو بطريقةة غيةر  ىدايالمموظف قبول أو طمب أي ال يجوز  .أ 

 .مباشرة

 ضمنلمدائرة المقدمة  تقوم الدائرة بفتح سجل خاص باليداياكحالة ال يمكنو فييا رفض اليدايا،  عندما يكون الموظف في .ب 
 في الدائرة. أصولياً  االكحتفاظ بياسجالت الموازم والموجودات ويتم 

 (: أحكام عامة55المادة )
 .كحكامياأعمى الموظف االطالع عمى ىذه المدونة وااللتزام ب .أ 
 الوظيفي في الدائرة.يكحفظ في ممفو والتزامو التام بأكحكاميا  المدونة أكحكاميفيد باطالعو عمى  توقيع اقرار عمى الموظف .ب 
مكاتب خدمة الجميور فييا أو نشرىا  من خالل من االطالع عمى ىذه المدونة ةعمى الدائرة تمكين المواطنين ومتمقي الخدم  .ج 

 .عمى موقعيا االلكتروني
نظام الخدمة وفقًا ألكحكام  بكحقو واتخاذ اإلجراءات والعقوبات التأديبية مسائمتو فيتمأكحكام ىذه المدونة اذا خالف الموظف  .د 

 التشريعات ذات العالقة.و المدنية 
 .المدونة والتشريعات النافذة أكحكامن ال تتعارض مع أي اكحكام اخرى ذات طبيعة خاصة بعمل الدائرة عمى ألمدائرة اضافة ىة. 

 .عمى الرئيس المباشر متابعة االلتزام بنصوص ىذه المدونة . و
 


