
 

 

 

 االطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية
"ويترتػػػػػػػل كوػػػػػػػ  ور حووػػػػػػػر حػػػػػػػيرؾ لور  يػػػػػػػوا مػػػػػػػ  و رت ػػػػػػػ     وكيػػػػػػػر ور ػػػػػػػلو   ور  وػػػػػػػر ورو لوػػػػػػػر 

وضػػػػػػو ف وسػػػػػػت رور   ومػػػػػػؽ رايػػػػػػػر ور حوويػػػػػػر ووثػػػػػػرو  ورسي سػػػػػػػ   ،  ـوترسػػػػػػيي واسسػػػػػػير ور وػػػػػػؿ ور ػػػػػػ 
 و طر كوؿ و للة ت  رج و توؼ ورت لي  ".، ووض ر ورو  رـ 

 عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظمك كتاب التكميف السامي لجاللة المم
ػػػػػ رووػػػػػووطف ، ووضػػػػػ   طػػػػػر ر "و   ػػػػػل ويضػػػػػ ر وػػػػػف و سػػػػػتورور مػػػػػ  ت سػػػػػيف وسػػػػػتو  ور ػػػػػلو   ورو لو 

 .  ور  وكير م  وستو  ور لو   وضو ف ت ليوه   سهورر وم كوير" إل لوثش وور 
 عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم ككتاب التكميف السامي لجاللة المم

 :مقدم الخدمة واجبات
    وروير ور   ير ووررك ير ريوا و  تي ج   ور  صر وت ليـ ور وف ووروس كلة رهـأوكط. 
  و تػػػػػػػروـ   ػػػػػػػوؽ ووصػػػػػػػ رو و  ػػػػػػػريف لوف وسػػػػػػػتث    وورت  وػػػػػػػؿ و هػػػػػػػـ  ػػػػػػػ  تروـ ور   ػػػػػػػر وحي سػػػػػػػر

ور ػػػػػرؽ وو ور ػػػػػوع و جتوػػػػػ ك  وو ورو ت ػػػػػلو  و ي ليػػػػػر وتجػػػػػرل وووضػػػػػوكير لوف توييػػػػػ  كوػػػػػ  وسػػػػػ   
 ورلي ير وو ورسي سير وو وروض  و جتو ك  وو ورسف وو أا شحؿ وف وشح ؿ ورتويي .

  ورػػػػػييف يت  وػػػػػؿ و هػػػػػـ  سػػػػػرير   ػػػػػ  مرولورت  وػػػػػؿ وػػػػػ  وروثػػػػػ لؽ وورو وووػػػػػ   ورش صػػػػػير وروت و ػػػػػر
 ت ور ووم  ر رو وو يف وو  ظور ورو ووؿ  ه  وكلـ وستغالؿ  يه ورو ووو   رغ ي   ش صير.

  ورسػػػػػػ   ورػػػػػػ  وحتسػػػػػػ ل ث ػػػػػػر وتو ػػػػػػ  ور لوػػػػػػر وو جػػػػػػ   ورو ػػػػػػ وال  وروطوو ػػػػػػر   رسػػػػػػركر وورل ػػػػػػر
 وروطوو ر وو ج  ر كو  وستفس رو  وشح و  وتو   ور لور  ل ر ووه ير وووضوكير.

  و شػػػػػػ ط   ورػػػػػػو ورة ضػػػػػػوف   أكوػػػػػػ ؿتػػػػػػومير ورو وووػػػػػػ   وروطوو ػػػػػػر روتو ػػػػػػ  ور لوػػػػػػر ووروت و ػػػػػػر
ورػػػػػ    إرشػػػػػ ل ـصػػػػػال ي تة  ل ػػػػػر وسػػػػػركر لوف  ػػػػػلوع وو تضػػػػػويؿ وم ػػػػػ ر روتشػػػػػري    ور  مػػػػػية وور يػػػػػ ـ 

   ور  ورجه   ورو  ير.و ورير ت ليـ ورشح و  م    ؿ رغ تهـ م  رم  شح

 :واجبات متمقي الخدمة
  جهول و لو  ور لور وف  الؿ و  تروـ وروت  لؿ.ت لير 
 .و رت وـ   رت ويو   وو جرو و  وروت و ر   ر لور 
   شػػػػػػػحؿ ومضػػػػػػػؿ ومػػػػػػػ  ورو ػػػػػػػ  ور لوػػػػػػػر تػػػػػػػومير ح مػػػػػػػر و وروؽ ورث وتيػػػػػػػر ورال وػػػػػػػر رو صػػػػػػػوؿ كوػػػػػػػ 

 ورو لل
  شػػػػػحؿ ومضػػػػػؿ ومػػػػػ   رو صػػػػػوؿ كوػػػػػ  ور لوػػػػػر  وػػػػػوظف  ورػػػػػلولرة و  ورػػػػػرل كوػػػػػ  جويػػػػػ  وستفسػػػػػ ر 

  للورو   ورو
    و ػػػػػػالغ و ػػػػػػلو  ور لوػػػػػػر   سػػػػػػرع و ػػػػػػ  ووحػػػػػػف مػػػػػػ   ػػػػػػ ؿ وجػػػػػػول  طػػػػػػأ وو ت ػػػػػػليؿ مػػػػػػ  ور ي  ػػػػػػ

  شحؿ ومضؿ. ر لووررو صوؿ كو  
  وسػػػػػت لوـ وسػػػػػ لؿ و تصػػػػػ ؿ ورو توفػػػػػر ورو وػػػػػف ك هػػػػػ  مػػػػػ   ػػػػػ ؿ وجػػػػػول وال ظػػػػػ   وو شػػػػػحو  وو

  شحؿ ومضؿ وم  ورو   ورو لل. ر لووروستفس ر ويرؾ رو صوؿ كو  


