هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

إصدار شهادة جمركية ألول مرة او بدل فاقد لمحرك مركبة ،شهادة غرفة ،شهادة بعد تعديل رقم

المحرك

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

 .1حضور صاحب العالقة أو المفوض
إحضااار المركب ااة الم ع ااا المح ااا الم اارك ما اراض الحركا ا ل ااة رقا ا الم اارك او ال ر ااة (ألول ل اار
/تع يل)

الوثيقة

الوثائق املطلوبة للحصول على
الخدمة

فئة متلقي الخدمة

 .1اق بيع أصولي لة الحاجر

نموذج لعاينة لة دائر ترخيص المركبات للمركبة

الدائرة
الدوائر
الحكومية

شكل الوثيقة
نسخة اصلية
وثيقة الرخصة

 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
 .1يقوم طالب الخ لة بحق ي كحاب الحوصية لر قة بطية الوثائق

معدل املدة الزمنية
املستغرقة لكل إجراء
 5دقائق

المطلوبة الى ال يوان العام خذ وارد.

املدة الزمنية املعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن واملوظفين)

 .2ت ويل المعاللة إلى ل يرية اإلدخال المؤقا للقيام بما يلي -:
أ-

ت قمق المعاللة والوثائق المر قة.

ب -ادخال الموا قات الى النظام.

ت -اص ار كحاب بالموا قة لوقع لة ل ير الم يرية  /اوالمفوض.
 .3يح ت ويل الكحاب إلى ال يوان العام لمن ة رق صادر.
 .4تسلي الكحاب الى طالب الخ لة لع ااالم طالب الخ لة بضرور

لراجعة ادار ترخيص السواقمة والمركبات لحج ي رخصة

المركبة.

 5دقائق
 15دقيقة
 10دقائق
 10دقائق
 5دقائق
 5دقائق

الزمن املعياري املستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

 120دقيقة
( )1دينار سن ا للماد  163لة قانون الجمارك رق  20لسنة

ً
 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

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

 فاكس
 بريد إلكتروني
معلومات االتصال والتواصل  رقم هاتف
ً
من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الساعة  7:30صباحا إلى ً 3:30
مساء)
اوقات تقديم الخدمة
مؤشرات االداء
الوضع املستهدف
القيمة الحالية للمؤشر
اسم املؤشر
 5دقائق
 10دقائق
معدل وقت االنتظار
 45دقيقة
 60دقيقة
معدل وقت تقديم الخدمة
%80
% 70
معدل رضا متلقي الخدمة
ال يوجد
نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
ال يوجد
معدل الشكاوى على الخدمة

