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اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

طلب الموافقة على ادخال سيارة بوضع االدخال المؤقت –لوحة صفراء

التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية
بالغات وتعاميم الدائرة وحسب كل حالة
)2006/99+2007/65+2010/69+2011/62+2010/70
 -1توصية من جهة حكومية معنية تتضمن تجديد ترخيص مركبات
الوثيقة
.1

الوثائق املطلوبة للحصول على
الخدمة

فئة متلقي الخدمة

(بالغ

-1

توصية من جهة حكومية معنية في حيال تكيون المركبية لجهية

اعتبارييية يتبييت وجييود اجنبي بييوفن اقاميية وفي حييال اليوجييد ييخ
اجنب يتم تعيين سائق بعقد عمل للسائق االردن ورخصة سوق فئية
عموم فما فوق.
 .2افا كيان المسيتفيد خبييير في الييدوائر الحكوميية ييتم ابييرا عقيد العمييل
رط الدخال المركبة.
 .3فييي حيييال تكيييون المركبييية مدخلييية ل خصيييية اعتباريييية منظميييات
وهيئات ومكاتب اقليميية ي يترط وجيود مسيتخدم أجنبي وفي حيال
عدم توفر فلك يسمح للسائق االردن ريطة ابرا عقد العمل مدقق
اصوالً ورخصة عموم .
 .4افا كييييان االدخييييال لجمعيييييات خيرييييية او منظمييييات التتبييييع لييييو ارة
الخارجية غير دبلوماسية يتم ابرا االتفاقية.

الدائرة
الدوائر
الحكومية

 شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
االعمال
 مؤسسات املجتمع املحلي.
املسافرون املقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة
االفراد
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة
إجراءات رئيسية تقديم الخدمة

املدة الزمنية املعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن واملوظفين)

شكل الوثيقة
نسخة اصلية
وثيقة الرخصة

 .1يقوم طالب الخدمة بتقديم كتاب التوصية مرفقة بطية الوثائق المطلوبة
الى الديوان العام الخذ وارد

 .2تحويل المعاملة إلى مديرية اإلدخال المؤقت.
 .3تحول المعاملة الى قسم االدخال المؤقت .
 .4اصدار القرار بالقبول او الرفض.

 .5تسليم الكتاب الى طالب الخدمة مع اعالم طالب الخدمة بضرورة

مراجعة اقرب مركز تخليص جمركي التمام البيان الجمركي في حال

معدل املدة الزمنية
املستغرقة لكل إجراء
 5دقائق
 5دقائق
 15دقيقة
 10دقائق

مراحل تقديم الخدمة
اصدار الموافقة.

الزمن املعياري املستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

 10دقائق

 45دقيقة

ال يوجد
ً
 نقدا  دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

شركاء الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
ال يوجد
سلسلة القيمة( باقة الخدمة) مركبات تحت وضع االدخال املؤقت
الوصول للخدمة
مكان تقديم الخدمة
 مركزي  ال مركزي
اليوجد
الفروع املقدمة للخدمة
قنوات تقديم الخدمة

دور الشريك
ال يوجد

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة املواطن  املوقع االلكتروني للدائرة  مركز
االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني  هاتف
الوصول للخدمة

معلومات االتصال والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم املؤشر
معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة

 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس
ً
من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الساعة  7:30صباحا إلى ً 3:30
مساء)
مؤشرات االداء
الوضع املستهدف
القيمة الحالية للمؤشر
 5دقائق
 10دقائق
 45دقيقة
 60دقيقة
%80
% 70

مراحل تقديم الخدمة
نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
معدل الشكاوى على الخدمة

ال يوجد
ال يوجد

