هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التنريع الناظم للخدمة

QPS-104-04-07
النظر في الحاالت الخالفية حول طلبات التخليي
والسيارات العمومي والخصوصي والتاكسي
 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

نروط تقديم الخدمة







الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة

استدعاء للتخلي

فئة متلقي الخدمة

والتحيديا االسيتبدالي للنياحنات

قرار مجلس الوزراء رقم  144لسنة  1998وتعديالته
القرار رقم  308لسنة . 2010
القرار رقم  1814لسنة . 2010
القرار رقم  598لسنة 2012
والقرارات ذات العالقة بالخدمة.

الوثيقة

الدائرة

على مركبة مع منروحات المركز المخت

نكل الوثيقة
نسخة اصلية

 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
1

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

استدعاء من صاحب العالقة في خدمة الجمهور للحصول على رقم وارد
متسلسل متضمن منروحات المركز بطلب بيان جمركي او التحويل من قبل المراكز
الجمركية المعنية.

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)

2

تحويل الطلب الى مديرية التعريفة واالتفاقيات للدراسة وأصدار القرار.

3

تحويل الطلب الى قسم االجراءات للدراسة وأصدار القرار

4

تحويل الطلب الى الموظف ( مدقق االجراءات) المعني للدراسة والتنسيب بالقرار.

5

يتم دراسة موضوع االستدعاء من حيا :

6

موديل االمركبة المطلوب التخلي عليها.
بند التعريفة الجمركية التي تخضع لها.
منروحات المركز الجمركي المخت (المعاينة الفعلية وتثبيت المواصفات كاملة).
التنسيب بالموافقة أو عدم الموافقة على التخلي على المركبية ميدار البحيا ميع بييان السيند القيانوني
وتحويله إلى رئيس القسم وفق قرارات مجلس الوزراء السارية المفعول
تأييد التنسيبات أو عدم تأييدها وإبداء المالحظات الالزمة وتحويلها لمدير المديرية

7

الموافقة أو عدم الموافقة على التنسيبات واإلعادة لمدقق القسم

8

الزمن المعياري المستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع

يتم إعداد كتاب رسمي بالرد أو االكتفاء بالمنيروحات عليى ميتن االسيتدعاء وحسيب رابية صياحب العالقية
وفي حال الرد بموجب كتاب رسمي يتم االحتفاظ بنسخ لدى القسم

ساعتان

ال يوجد
 نقدا ً

مخرج الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة
النريك ودوره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

دفع الكتروني
نكل مخرج الخدمة
كتاب
شركاء الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة عامودية
النريك

ال يوجد

مدة صالحية الوثيقة
اير محدد

دور النريك
ال يوجد

الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة
 مركز االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني
 هاتف
الوصول للخدمة
 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس

معلومات االتصال
والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم المؤشر
معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة
نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
معدل النكاوى على الخدمة

من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الساعة  7:30صباحا ً إلى 3:30مسا ًء)
مؤشرات االداء
الوضع المستهدف
القيمة الحالية للمؤشر

