
 حكومية
عامة المقدمة، 
ستقرارها، وفق 

  المعظم  ين
  ة

مات ويستطيع 

لبية احتياجاته 

 وفي األوقات 

خدمة وضمان 

حقوق  تجاوز 

 الخدمة بكفاءة 

ي البيانات أو 

 أو شكوى أو 

دمات الح
عية الخدمات الع
مية وضمان اس

  "التحديات
الثاني ابن الحسي

للحكومة  ف السامي
201  

. 
ءات تقديم الخدم

 الزم إلنجازها.
 دون تأخير وتل

 وسلسة.
وات المالئمةقن

حات متلقي الخ

وعدمن تقديمها 

 دمات.
 الحصول على 

طأ أو تعديل في

ل وجود تظلم 

قديم الخد
 

في االرتقاء بنوع
سياسات الحكوم
 تعالج مختلف ا
ة الملك عبداهللا ا
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م واهتمام ولباقة.
 بالمعرفة بإجراء

 
ن عن الوقت الال
الوقت المحدد د

خدمات سريعة و
خدمات عبر الق

 شكاوى واقتراح

 ي الدائرة.
م الخدمة وأماكن

حصول على الخد
 الدائرة لضمان 

 حال وجود خط
 

ن عنها في حال

لميثاق تق
لك دور حيوي ف
العام، وٕاثراء الس
طة عمل محددة 

جاللة           
                         
                       

باحترام ب الخدمة
ل متعاون يتمتع
يع االستفسارات.
لخدمات واالعالن
ي الخدمة في ا

 لضمان تقديم خ
 على توفير الخ

صال الستقبال
 ير الخدمات.

 
متبادل مع موظفي
ت المتعلقة بتقديم

ئق المطلوبة للح
فسارات موظفي

 دد.
قت ممكن في 
 بإتمام الخدمة.
االتصال المعلن

ر العام ل
لى الحكومة كذلك
ؤسسية العمل ا
حة المعالم، وخط
                
                         
                       

 مقدم الخدمة

مع طالب تعامل
وفير فريق عمل
إلجابة على جمي
وفير متطلبات ال
الستجابة لمتلقي

 مهنية عالية.
بسيط االجراءات
عمل باستمرار 

 مناسبة.
وفير وسائل اتص
شاركته في تطوي

 تلقي الخدمة
تعامل باحترام م
اللتزام بالتعليمات

 غير.
وفير جميع الوثائ
إلجابة على استف
في الوقت المحد

تبليغ بأسرع وقت
ظروف المتعلقة

بوسائل االلتزام 
 ستفسار.

اإلطار
ويترتب على"

وترسيخ مؤ
رؤية واضح
           

  

                  
                

التزامات م
 الت
 تو

اإل
 تو
 اال

بم
 تب
 الع

الم
 تو

مش
 

واجبات مت
 الت
 اال

الغ
 تو
 اإل

وف
 الت

الظ
 اال

اس

  
   الهاشمية

 

اللمملكة األردنية ا

 


