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الرتخيص ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق  /غري خاضع للتصنيف.

جتديد الرتخيص ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق/اخلاضع للتصنيف.
الرتخيص ملزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق.

جتديد الرتخيص ملزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق.

املوافقة عىل فتح فرع رشكة ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع او وسطاء الشحن.
اصدار رخصة بدل فاقد او تالف او تعديل يف بيانات الرخصة للناقل او وسيط الشحن.

فك احلجز عن الشاحنات العاملة لدى الرشكات املرخصة ملزاولة اعامل النقل الثقيل.
(لغايات نقل امللكية او تغيري صفة االستخدام تعديل بيانات يف حال عدم وجود بديل).
فك احلجز عن الشاحنات العاملة لدى الرشكات املرخصة ملزاولة اعامل النقل
الثقيل (لغايات نقل امللكية او تغيري صفة االستخدام يف حال وجود بديل).

اضافة الشاحنات عىل اسطول الرشكة.

فك احلجز عن السيارات اململوكة للرشكة وغري املحجوزة عىل االسطول.

تصاريح دخول بضائع ذات منشأ اجنبي من ارايض السلطة الفلسطينية (جرس
امللك حسني).
ترصيح النقل الدويل للشاحنات االردنية املتجه اىل دول اوروبا.

ترصيح دخول الشاحنات االجنبية الفارغة اىل اململكة بقصد التحميل وحسب
االتفاقيات املوقعة مع الدول.
ترصيح دخول شاحنات اجنبية حمملة اىل اململكة من دول ال حتمل جنسيتها
وحسب االتفاقيات املوقعة مع الدول.
ترصيح حتميل شاحنات اجنبية من اململكة اىل دول ال حتمل جنسيتها.
معامالت التحديث االستبدايل للرؤوس القاطرة.

عمليات وحدة الشوؤن القانونية:

متابعة الدعاوى املرفوعة والقضايا التنفيذية املتفرعة عنها.

اعداد مسودة الترشيعات أو تعديل الترشيعات النافذة.

تقديم االستشارات القانونية.

اختاذ االجراءات القانونية بحق املشغلني املخالفني.
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حجوزات املطاعم و الفنادق.

عمليات مديرية الشؤون اإلدارية:

تعيني موظف.

اعداد جدول التشكيالت.

ترقية املوظفني.

املغادرة الرسمية.

االستقالة.

العقوبات.

تقييم األداء.

اختيار املوظف املتميز.
االجازات السنوية.

حجوزات السفر للمسافرين يف مهامت رسمية واملوفدين يف دورات تدريبية.

ارشفة البيانات الصادره والوارده والرتاسل الداخيل يف اهليئة.

عمليات قسم تكنولوجيا املعلومات:
تعديل حمتوى املوقع االلكرتوين.

ارسال رسائل قصريه اىل املشغلني بقرب انتهاء ترصيح واسطه.

االبالغ عن االعطال التي حتدث عىل شبكة االنرتنت اخلاصه بالربيد االلكرتوين
والشبكات.
متابعة الربيد االلكرتوين اخلاص بموظفي اهليئه والعمل عىل اضافة مستخدمني جدد.
ادامة تشغيل االنظمه وصيانتها.

صيانة اجهزة احلاسوب واملعدات ( طابعات،فاكسات.) ...........،
عمليات مكاتب املحافظات

احلصول عىل ترصيح مؤقت.

احلصول عىل موافقة شطب مركبة عمومية.
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النشأة:

نبذة عامة عن الهيئة

جاء إنشاء اهليئة يف إطار دمج اهليئات واملؤسسات احلكومية ومواكبة للتطورات الرسيعة واملستجدات
العاملية احلاصلة يف قطاع النقل الربي وقد تم إنشاء “هيئة تنظيم النقل الربي”بموجب قانون اهليئة اجلديد املنشور
باجلريدة الرسمية ،وبذلك حلت هيئة تنظيم النقل الربي وبموجب هذا القانون حمل هيئة تنظيم قطاع النقل
العام للركاب وشملت نشاطات وصالحيات اكرب للهيئة اجلديدة تتعلق بكافة أنامط النقل الربي يف اململكة.

الهدف:

هتدف اهليئة اىل تنظيم النقل الربي وخدماته والرقابة عليه وتش�جيع االس�تثامر يف قطاع النقل الربي بام
يتفق مع األهداف الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتامعية.

المهام والصالحيات:

 .1تنفيذ السياسة العامة للنقل الربي
 .2العمل عىل تلبية الطلب عىل خدمات النقل الربي وتأمينها باملستوى اجليد والكلفة املالئمة.
 .3ختطيط شبكة خدمات النقل الربي ومرافقها ومساراهتا.
 .4وضع اخلطط الالزمة إلنشاء مرافق النقل الربي وتشغيلها وتنفيذها.
 .5حتديد مواقع مرافق النقل الربي بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة وإدارهتا واإلرشاف عىل خدماهتا
 .6التنس�يق م�ع اجلهات املختص�ة يف وضع خطط إنش�اء الطرق وبرام�ج صيانته�ا يف اململكة وتقديم
توصياهتا هبذا الشأن بام حيقق املصلحة العامةللمستفيدين.
 .7وض�ع إج�راءات الوقاية من ح�وادث النقل البري وتطويرها حس�ب املتطلبات العاملي�ة بالتعاون
والتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

الرؤية:

نق�ل بري فع�ال ،متطور ،وآمن يس�اهم يف النم�و االقتصادي ،واالس�تقرار البيئي وحياف�ظ عىل الدور
اإلقليمي واملوقع االسرتاتيجي لألردن.

الرسالة:

ختطيط وتنظيم وتطوير نظام نقل بري متكامل,اقتصادي ومنافس يواكب خطط التنمية الشاملة ويتوافق
مع أفضل املعايري الدولية.

القيم الجوهرية:

القيم التي تتبناها اهليئة هي :
 .1التميز يف تقديم اخلدمة.
 .2الشفافية يف التعامل.
 .3دقة املعلومة.
 .4محاية حقوق املشغل والراكب.
 .5تشجيع املنافسة االجيابية.
 .6حماسبة األداء.
 .7تكافؤ الفرص.
 .8حتقيق العدالة.
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اسم العملية :ترخيص رشكات تأجري احلافالت.

رقم العملية)1/7/1(:
املديرية :نقل الركاب

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صورة عن هوية مقدم الطلب أو من يفوضه. كتاب يبني بان مقدم الطلب غري موظف حكومي (من ديوان اخلدمة املدنية). شهادة عدم حمكومية ملقدم الطلب. -دراسة مالية وفنية معدة هلذه الغاية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم طلب خطي مرفقا به مجيع الوثائق املطلوبة
 .2دفع الرسوم املقررة ( رسوم تقديم الطلب).
 .3دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة وعرضه عىل جلنة السياسات والترشيعات.
 .4اصدار املوافقة من قبل جملس اإلدارة.
 .5خماطبة املستدعي باملوافقة املبدئية عىل طلبه.
 .6استكامل باقي املتطلبات لتشغيل املكتب كام وردت يف التعليامت من قبل الرشكة.
 7يف حالة استكامل الرشكة جلميع الرشوط الواردة يف التعليامت يتم توقيع العقد التشغييل.
 .8خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص احلافالت بعد ان حترض الرشكة كشف بأرقام الشايص
واملحرك هلذه احلافالت.
 .9يقوم املشغل بتزويد اهليئة بمرشوحات من إدارة ترخيص السواقني واملركبات بأرقام احلافالت ( صورة عن
رخص اإلقتناء).
 . 10يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بإدخال هذه البيانات.
 .11استالم ترخيص مزاولة اعامل النقل العام للركاب من املكتب املعني.
 .12استالم تصاريح احلافالت من املكتب املعني.

الترشيعات التي حتكم العملية:

نظام ترخيص رشكات ومكاتب سيارات التاجري.
تعليامت ترخيص رشكات التأجري لسنة .2009

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
وزارة الصناعه والتجاره.
ادارة ترخيص السواقني واملركبات.
االمانه \ البلديات \ ديوان اخلدمه املدنيه.
اجلهة املعنية :االدارة العامة

الوقت املستغرق للعملية :شهر
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ترخيص رشكات تأجري احلافالت
بداية العملية

دراسة الطلب من قبل اللجنة
املختصة وعرضه عىل جلنة املجلس

املوافقة عىل
الطلب

دفع الرسوم
املقررة

تقديم طلب خطي مرفقا به مجيع الوثائق املطلوبة

ال

نعم
اصدار املوافقة من قبل جملس االدارة

خماطبة املستدعي باملوافقة عىل طلبه

ال

استكامل
باقي املتطلبات
لتشغيل
املكتب

نعم

توقيع العقد التشغييل
يقوم املشغل بتزويد اهليئة بمرشوحات من ادارة
ترخيص السواقني واملركبات بأرقام احلافالت

خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص
احلافالت بعد ان حيرض املشغل كشف بأرقام الشايص
واملحرك هلذه احلافالت

يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بإدخال هذه
البيانات وإصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب

استالم ترصيح مزاولة اعامل النقل العام للركاب
استالم تصاريح احلافالت من قبل االقليم املعني

هناية العملية
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اسم العملية :ترخيص مكاتب التأجري.

رقم العملية)2/7/1(:
املديرية :نقل الركاب

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صورة عن هوية مقدم الطلب أو من يفوضه. كتاب يبني بان مقدم الطلب غري موظف حكومي (من ديوان اخلدمة املدنية). شهادة عدم حمكومية ملقدم الطلب. -دراسة مالية وفنية معدة هلذه الغاية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .11تقديم طلب خطي مرفق ًا به مجيع الوثائق املطلوبة .
 .2دفع الرسوم املقررة.
 .3دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة وعرضه عىل جلنة السياسات والترشيعات.
 .4اصدار املوافقة املبدئية من قبل جملس اإلدارة.
 .5دفع رسوم املوافقة.
 .6خماطبة املستدعي باملوافقة عىل طلبه .
 .7استكامل باقي املتطلبات لتشغيل املكتب كام وردت يف التعليامت من قبل الرشكة .
 .8يف حالة استكامل الرشكة جلميع الرشوط الواردة يف التعليامت يتم توقيع العقد التشغييل.
 .9خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص السيارات بعد ان حترض الرشكة كشف بأرقام الشايص
واملحرك هلذه السيارات ودفع الرسوم املقررة.
 .10تقوم الرشكة بتزويد اهليئة بمرشوحات من إدارة ترخيص السواقني واملركبات بأرقام السيارات (صورة عن
رخص اإلقتناء).
 . 11يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بإدخال هذه البيانات.
 . 12استالم ترصيح مزاولة اعامل النقل العام للركاب من املكتب املعني.

الترشيعات التي حتكم العملية:

نظام ترخيص رشكات ومكاتب سيارات التاجري.
تعليامت ترخيص مكاتب سيارات التأجري لسنة  2009و تعديالهتا.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
وزارة الصناعه والتجاره.
ادارة ترخيص السواقني واملركبات.
االمانه \ البلديات \ ديوان اخلدمه املدنيه.
اجلهة املعنية :االدارة العامة

الوقت املستغرق للعملية :شهر
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مخطط سير العمليات

( )2/ 7 / 1

ترخيص مكاتب التأجري
بداية العملية

دراسة الطلب من قبل اللجنة
املختصة وعرضه عىل جلنة املجلس

املوافقة عىل
الطلب

دفع الرسوم
املقررة

تقديم طلب خطي مرفقا به مجيع الوثائق املطلوبة

ال

نعم
اصدار املوافقة من قبل جملس االدارة

خماطبة املستدعي باملوافقة عىل طلبه

ال

استكامل
باقي املتطلبات
لتشغيل
املكتب

نعم

توقيع العقد التشغييل
تقوم الرشكة بتزويد اهليئة بمرشوحات من
ادارة ترخيص السواقني واملركبات بأرقام
السيارات

خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص
السيارات بعد ان حترض الرشكة كشف بأرقام الشايص
واملحرك هلذه السيارات

يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بإدخال هذه
البيانات وإصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب

استالم ترصيح مزاولة اعامل النقل العام للركاب

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :ترخيص مكاتب خدمة السيارات الفخمه (الليموزين)

رقم العملية)4/7/1(:

املديرية:

نقل الركاب

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صورة عن هوية مقدم الطلب أو من يفوضه. كتاب يبني بان مقدم الطلب غري موظف حكومي (من ديوان اخلدمة املدنية). شهادة عدم حمكومية ملقدم الطلب. -دراسة مالية وفنية معدة هلذه الغاية.

خطوات العملية التفصيلية:

• تقديم طلب خطي مرفق ًا به دراسة فنية ومالية و مجيع الوثائق املطلوبة .
• دفع الرسوم املقررة.
• دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة وعرضه عىل املدير العام.
• اصدار املوافقة من قبل املدير العام.
• دفع رسوم املوافقة.
• تقديم طلب كشف ميداين للمكتب من قبل اللجنة املختصة ودفع الرسوم املقررة.
• استكامل باقي املتطلبات لتشغيل املكتب كام وردت يف التعليامت.
• خماطبة املستدعي باملوافقة عىل طلبه .
• يف حالة استكامل الرشكة جلميع الرشوط الواردة يف التعليامت يتم توقيع العقد التشغييل.
• خماطبة ادارة ترخيص السولقني واملركبات لرتخيص السيارات بعد ان حترض الرشكة كشف بأرقام الشايص
واملحرك هلذه السيارات.
• تقوم الرشكة بتزويد اهليئة بمرشوحات من إدارة ترخيص السواقني واملركبات بأرقام السيارات (صور عن
رخص املركبات).
• يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بإدخال هذه البيانات.
• استالم ترخيص مزاولة اعامل النقل العام للركاب.
• استالم تصاريح السيارات من املكتب املختص.

الترشيعات التي حتكم العملية :تعليامت ترخيص السيارات الفخمة (الليموزين ) لسنة .2012

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

• وزارة الصناعة و التجارة /إدراة ترخيص السواقني و املركبات
• أمانة عامن  /البلديات

اجلهة املعنية:

مديرية نقل الركاب  /قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوقت املستغرق للعملية :أسبوع.
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مخطط سير العمليات

( )4/ 7 / 1

ترخيص مكاتب خدمة السيارات الفخمة ( الليموزين)
بداية العملية

تقديم طلب خطي مرفقا به دراسة فنية ومالية و مجيع
دفع الرسوم املقررة

دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة وعرضه عىل
جلنة املدير العام
ال

املوافقة عىل
الطلب

نعم

اصدار املوافقة من قبل املدير العام

تقديم طلب كشف ميداين للمكتب من قبل
اللجنة املختصة و دفع الرسوم املقررة

خماطبة املستدعي باملوافقة عىل طلبه

نعم

توقيع العقد التشغييل
خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص
السيارات بعد ان حيرض املشغل كشف بأرقام الشايص
واملحرك هلذه السيارات
يقوم املشغل بتزويد اهليئة بمرشوحات من ادارة ترخيص
السواقني واملركبات بأرقام السيارات
دفع بدل خدمات املركبات ودفع رسوم ترخيص املكتب

استكامل
باقي املتطلبات
لتشغيل
املكتب

ال

استالم ترصيح مزاولة اعامل النقل العام
للركاب من قبل االقليم املعني

هناية العملية

يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بادخال هذه البيانات
واصدار ترصيح مزاولة اعامل النقل العام للركاب

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :نقل ملكية مكتب او رشكه.

رقم العملية)8/7/1( :

املديرية:

نقل الركاب.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صوره عن ترخيص مزاولة املهنة ساري املفعول للمكتب /الرشكة. صوره عن شهادة تسجيل املكتب  /الرشكة صادرة عن دائرة مراقبة الرشكات. -صوره عن شهادة تسجيل اسم جتاري للمكتب /الرشكة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم طلب خطي موقع من البائع واملشرتي.
 .2دراسة الطلب من مديرية نقل الركاب.
 .3خماطبة إدارة ترخيص السواقني و املركبات للحصول عىل واقع حال الرشكة أو املكتب وواقع حال املشرتي
من الناحية األمنية يف حال أن تكون املعاملة خاصة بمكاتب التأجري.
 .4يف حال استكامل الرشوط الواجب توفرها يتم خماطبة دائرة مراقبة الرشكات للعمل عىل تغيري اسم املالك.
 .5يقوم املستدعي بتزويد اهليئة بالسجل التجاري اجلديد واالسم التجاري اجلديد ويتم تزويد قسم تكنولوجيا
املعلومات هبا ليتم تعديل البيانات اجلديده .
 .6خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لنقل امللكية حسب السجل التجاري اجلديد.
 .7استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب اجلديد .
 .8يف حال نقل ملكية مكتب تأجري سيارات يتم توقيع عقد تشغييل مع املالك واملشرتي حسب اآللية املتبعة.

الترشيعات التي حتكم العملية:

مجيع التعليامت الصادرة ألنامط التأجري /تكيس /نقل الركاب /السياحي  /الليموزين.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 إدارة ترخيص السواقني و الركاب -وزارة الصناعة و التجارة

اجلهة املعنية:

االدارة العامة  ،االقاليم.

الوقت املستغرق للعملية:
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مخطط سير العمليات

أسبوع.

( )8/ 7 / 1

نقل ملكية مكتب او رشكة
بداية العملية
تقديم طلب خطي موقع من البائع واملشرتي
دراسة الطلب من مديرية نقل الركاب

ال

استكامل
الرشوط الواجب
توفرها

نعم
خماطبة الرتخيص لبيان واقع احلال
خماطبة مراقبة الرشكات للعمل عىل تغيري اسم املالك
يقوم املستدعي بتزويد اهليئة بالسجل التجاري اجلديد
واالسم اجلديد
تزويد قسم تكنولوجيا املعلومات بالسجل اجلديد
واالسم اجلديد ليتم تعديل البيانات اجلديدة
خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لنقل امللكية
حسب السجل التجاري اجلديد
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب اجلديد

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :نقل موقع مكتب او رشكة.

رقم العملية)7/7/1(:

املديرية:

مديرية نقل الركاب.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صورة عن شهادة تسجيل رشكة صادرة عن مراقبة الرشكات للمكتب  /الرشكة صورة عن شهادة تسجيل اسم جتاري للمكتب /الرشكة صورة عن رخصة مهن سارية املفعول للمكتب /الرشكة صورة عن خمطط ارايض وموقع تنظيمي للموقع اجلديد. صورة عن اذن اشغال للمكتب املقرتح. -صورة عن سند ملكية و عقد اجيار للمكتب واملواقف اجلديدة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم طلب (مرفق به كافة الوثائق املطلوبة).
 .2دفع رسوم الكشف املالية
 .3قيام جلنة الكشف بالكشف عىل املوقع وتقديم تقريرها الفني.
 .4يف حال مطابقة املوقع لالنظمة والتعليامت والرشوط الواردة واملعمول هبا يف اهليئة ،يقوم املالك باستكامل
اجراءات الرتخيص لدى الدوائر املختصة.
 .5تقوم مديرية نقل الركاب بمخاطبة دائرة مراقبة الرشكات لتعديل السجل التجاري وتثبيت املوقع اجلديد فيه
 .6يقوم املرخص له باحضار السجل التجاري اجلديد .
 .7يتم تزويد قسم تكنولوجيا املعلومات بالبيانات اجلديدة لتعديلها يف سجل الرشكة.
 .8يف حال نقل موقع رشكة تأجري أو مكتب تأجري سيارات أو مكتب تكيس يتم توقيع عقد مع املالك وحسب
اآللية املتبعة.

الترشيعات التي حتكم العملية :مجيع التعليامت الصادرة و املختصة بالنمط املطلوب.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
اجلهة املعنية:

مديريات االقاليم  /اإلدارة العامة.

الوقت املستغرق للعملية:
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اسبوع.

أمانة عامن /البلديات.

( )7/ 7 / 1

نقل موقع مكتب او رشكة
بداية العملية

تقديم الطلب مرفقا به الوثائق املطلوبة
دفع رسوم الكشف املالية
قيام اللجنة بالكشف عىل املوقع وتقديم تقريرها الفني

ال

مطابقة
املوقع
لالنظمة
والتعليامت

نعم

يقوم املالك باستكامل اجراءات الرتخيص لدى الدوائر املختصة
تقوم مديرية نقل الركاب بمخاطبة مراقبة الرشكات لتعديل
السجل التجاري وتثبيت املوقع اجلديد فيه
يقوم املشغل باحضار السجل التجاري اجلديد
يتم تزويد قسم تكنولوجيا املعلومات بالبيانات اجلديدة
لتعديلها يف سجل الرشكة
يف حال نقل موقع مكتب تأجري سيارات يتم توقيع عقد مع
املالك وحسب االلية املتبعة

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :ترخيص مكاتب اندماج التكيس.

رقم العملية)3/7/1(:

املديرية:

مديرية نقل الركاب.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 طلب خطي من مكتب االندماج. صورة عن السجالت التجارية للمكاتب الراغبة باالندماج . ترخيص مزاولة اعامل النقل العام للركاب ملكتب التكيس ساري املفعول . كشف بارقام املركبات العاملة يف املكاتب. كشف من ادارة الرتخيص بعدم وجود حجوزات عىل املركبات. صور عن تصاريح وسائط النقل وعن رخص اقتناء املركبات. صورة عن هوية االحوال املدنية اخلاصة باملكي مكاتب التكيس املنوي دجمها . -موافقات خطية من اصحاب مكاتب التكيس املنوي اندماجها

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم الطلب اخلطي من قبل صاحب العالقة مرفق ًا به االوراق الثبوتية.
 .2دفع الرسوم املقررة.
 .3حتويل الطلب ملديرية نقل الركاب ليتم دراسته .
 .4حتويل الدراسة والتنسيبات اىل املدير العام .
 .5احلصول عىل املوافقة املبدئية من قبل املدير العام .
 .6خماطبة املستدعي باملوافقة املبدئية عىل طلبه وليتم السري بإجراءات الدمج حسب الية الدمج املتبعة .
 .7بعد استكامل كافة الرشوط الواردة يف آلية الدمج يتم خماطبة وزارة الصناعة والتجارة إللغاء السجالت التجارية
التابعة للمكاتب املندجمة وإصدار سجل جتاري جديد ملكتب اإلندماج .
 .8يتم خماطبة إدارة ترخيص السواقني واملركبات لتحرير السيارات األساسية وتغيري الطبعة باسم مكتب االندماج.
 .9توقيع عقد مع اهليئة.
 .10اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل العام للركاب .
 .11اصدار التصاريح .
الترشيعات التي حتكم العملية :اسس ورشوط منح تراخيص مكاتب التكيس لسنة  2011وتعديالهتا.

الية دمج مكاتب التكيس لسنة  2013وتعديالهتا.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

وزارة الصناعه والتجارة  /ادارة ترخيص السواقني واملركبات

اجلهة املعنية:

مديريات االقاليم  /مديرية نقل الركاب  /قسم تكنولوجيا املعلومات

الوقت املستغرق للعملية:
22
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اسبوع.

( ) 3/ 7 / 1

ترخيص مكاتب اندماج التكيس

حتويل الطلب ملديرية نقل
الركاب ليتم دراسته
حتويل الدراسة والتنسيبات
اىل املدير العام

بداية العملية

تقديم الطلب اخلطي من قبل صاحب
العالقة مرفقا به االوراق الثبوتية

دفع الرسوم املقررة

احلصول عىل املوافقة املبدئية من
قبل جملس االدارة مدهتا  4اشهر

خماطبة املستدعى باملوافقة
املبدئية عىل طلبه وليتم
السري بإجراءات الدمج
حسب االلية املتبعة
ال

توقيع عقد مع
اهليئة

يقوم املشغل بتزويد
اهليئة بمرشوحات
من ادارة ترخيص
السواقني واملركبات
عن سيارات
املكتب املندجمة

يتم خماطبة ادارة ترخيص
السواقني واملركبات لتحرير
السيارات االساسية وتغيري
الطبعة باسم مكتب االندماج

استكامل
كافة الرشوط
الواردة يف الية
الدمج

نعم

خماطبة وزارة الصناعة والتجارة اللغاء
السجالت التجارية التابعة للمكاتب املندجمة
واصدار سجل جتاري جديد ملكتب االندماج

يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بادخال
هذه البيانات واصدار التصاريح اجلديدة
لسيارات مكتب االندماج

يتم استالم التصاريح اجلديدة
من قبل املفوض عن مكتب
االندماج من االقليم املعني

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :ترخيص رشكات النقل الدويل.

رقم العملية.)14/7/1( :

املديرية:

مديرية نقل الركاب.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صورة عن هوية مقدم الطلب أو من يفوضه. كتاب يبني بان مقدم الطلب غري موظف حكومي (من ديوان اخلدمة املدنية). شهادة عدم حمكومية ملقدم الطلب. -دراسة مالية وفنية معدة هلذه الغاية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم طلب خطي مرفق ًا به مجيع الوثائق املطلوبة
 .2دفع الرسوم املقررة.
 .3دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة وعرضه عىل املدير العام.
 .4اصدار املوافقة املبدئية من قبل جملس اإلدارة .
 .5تقديم طلب كشف ميداين للمكتب من قبل اللجنة املختصة ودفع الرسوم املقررة.
 .6استكامل باقي املتطلبات لتشغيل املكتب كام وردت يف التعليامت.
 .7خماطبة املستدعي باملوافقة عىل طلبه .
 .8يف حالة استكامل املشغل جلميع الرشوط الواردة يف التعليامت يتم توقيع العقد التشغييل  +كفالة بنكية.
 .9خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص السيارات بعد ان حيرض املستدعي كشف بأرقام الشايص
واملحرك هلذه السيارات.
 . 10يقوم املستدعي بتزويد اهليئة بمرشوحات من إدارة ترخيص السواقني واملركبات بأرقام السيارات.
 . 11يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بإدخال هذه البيانات وإصدار ترصيح مزاولة اعامل النقل العام للركاب.
 . 12استالم ترخيص مزاولة اعامل النقل العام للركاب
 . 13استالم تصاريح احلافالت

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت تنظيم خدمات النقل العام بني اململكة والدول االخرى لسنة  2011وتعديالهتا.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

وزارة الصناعة والتجارة/ادارة ترخيص السواقني واملركبات/امانة عامن/البلديات.

اجلهة املعنية:

مكاتب املحافظات.

الوقت املستغرق للعملية:
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اسبوعان.

( ) 14/ 7 / 1

ترخيص رشكات النقل الدويل

بداية العملية

دفع الرسوم املقررة

تقديم طلب خطي مرفقاً به مجيع الوثائق
املطلوبة

دراسة الطلب من قبل اللجنة املختصة وعرضه
عىل املديرالعام ومن ثم عىل جملس اإلدارة

اصدار املوافقة املبدئية من قبل جملس اإلدارة

تقديم طلب كشف ميداين للمكتب من قبل
اللجنة املختصة ودفع الرسوم املقررة

تقديم طلب كشف ميداين للمكتب من قبل
اللجنة املختصة ودفع الرسوم املقررة

استكامل باقي املتطلبات لتشغيل املكتب كام
وردت يف التعليامت

خماطبة املستدعي باملوافقة عىل طلبه

كفالة بنكية  +توقيع العقد التشغييل

موافقة
عطوفة
املديرالعام

خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخص
السيارات بعد ان حيرض املستدعي كشف بأرقام
الشايص واملحرك هلذه السيارات
يقوم املستدعي بتزويد اهليئة بمرشوحات من ادارة
ترخيص السواقني واملركبات بارقام السيارات

نعم

ال

يبلغ بعدم املوافقة

يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بادخال هذه البيانات
واصدار ترصيح مزاولة اعامل النقل العام للركاب
استالم تصاريح احلافالت

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :االستبدال التحديثي للمركبات.

رقم العملية)6/7/1( :

املديرية:
الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
مديرية نقل الركاب.

 صورة عن رخصة اقتناء املركبة. صورة عن ترصيح واسطة النقل (كرت اإلجتاه). براءة ذمة من رشكة إدارة االنشطة وتنظيم الدور التابعة هلا املركبة (إن وجدت). سجل جتاري. طلب شطب. -كفالة حسن تنفيذ او قيمتها لصندوق اهليئة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم الطلب مرفق ًا به الوثائق املطلوبة وحسب النموذج املعد هلذه الغاية يف مكاتب املحافظات.
 .2دفع الرسوم املقررة.
 .3يف حال صدور املوافقة عىل الشطب ،العمل عىل تاسيس مؤسسة فردية او رشكة حسب الية شطب املركبات
املعتمدة لدى اهليئة لغايات اإلستفادة من اإلعفاءات اجلمركية والرضيبية .
 .4تقديم كفالة حسن تنفيذ بالقيمة التي نصت عليها التعليامت بام يتفق مع فئة املركبة ونوع اخلط العاملة عليه
لغايات اإلستفادة من اإلعفاءات اجلمركية والرضيبية.
 .5بعد احلصول عىل الكتب الالزمة الصادرة من اهليئة يقوم املالك بمراجعة اجلهات املختصة الستكامل اجراءات
االستبدال التحديثي.
 .6احضار مرشوحات من ادارة الرتخيص.
 .7يقوم املالك بمراجعة اهليئة بعد استكامل اجراءات االستبدال التحديثي للحصول عىل ترصيح واسطة النقل.
 .8تسليم ترصيح واسطة النقل اجلديدة.

الترشيعات التي حتكم العملية:

 الية االستبدال التحديثي. -اسس ورشوط منح الرتاخيص وتصاريح تشغيل خطوط النقل العام لسنة  2009وتعديالهتا.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

 رضيبة املبيعات ادارة اجلامرك -ادارة ترخيص السواقني و املركبات /وزارة الصناعة و التجارة

اجلهة املعنية:

اإلدارة العامة  /مكاتب املحافظات.

الوقت املستغرق للعملية:
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مخطط سير العمليات

 48ساعة  /اذا كانت االوراق جاهزة ساعة واحدة فقط.

( ) 6/ 7 / 1

االستبدال التحديثي للمركبات
بداية العملية

تقديم الطلب مرفقا به الوثائق املطلوبة وحسب
النموذج املعد هلذه الغاية يف االقليم املعني
دفع الرسوم املقررة

ال

صدور
املوافقة
عىل الشطب

نعم

العمل عىل تأسيس مؤسسة فردية او رشكة حسب
الية شطب املركبات املعتمدة لدى اهليئة لغايات
االستفادة من االعفاءات اجلمركية والرضيبية
تقديم كفالة حسن تنفيذ بالقيمة التي نصت عليها
التعليامت او دفع قيمتها نقدا

بعد احلصول عىل الكتب الالزمة الصادرة من اهليئة
يقوم املالك بمراجعة اجلهات املختصة الستكامل
اجراءات االستبدال التحديثي
إحضار مرشوحات من الرتخيص
يقوم املالك بمراجعة اهليئة بعد استكامل اجراءات
االستبدال التحديثي للحصول عىل ترصيح واسطة النقل

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :تبادل اخلطوط.

رقم العملية)5/7/1( :

املديرية:

مديرية نقل الركاب.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

صور عن رخص اقتناء الوسائط.صور عن كرت االجتاه. -طلب خطي من املالك.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم طلب خطي من قبل املالك شخصي ًا.
 .2يتم دراسته من قبل مديرية نقل الركاب أو مديريات األقاليم .
 .3بعد الدراسة واحلصول عىل املوافقة يتم خماطبة قسم تكنولوجيا املعلومات
 .4يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بإصدار تصاريح وسائط النقل اجلديدة.
 .5يتم تسليم التصاريح اجلديدة و استالم التصاريح القديمة .
 .6يف حال وجود احدى املركبات قد استفادت من االعفاءات الرضيبية جيب تقديم سجل جتاري بام يتناسب
واخلط اجلديد هلا.

الترشيعات التي حتكم العملية:

 -أسس و رشوط منح الرتاخيص و التصاريح لتشغيل خطوط الركاب

 -أسس و رشوط تبادل اخلطوط

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 -داخيل.

اجلهة املعنية:

اإلدارة العامة  /مكاتب املحافظات.

الوقت املستغرق للعملية:
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 24ساعة.

( ) 5/ 7 / 1

تبادل اخلطوط
بداية العملية

تقديم طلب خطي مرفقا به مجيع الوثائق املطلوبة
يتم دراسته من قبل مديرية نقل الركاب او مكاتب
املحافظات

ال

استيفاء

الرشوط

نعم

يتم خماطبة وحدة تكنولوجيا املعلومات
باملوافقة
يقوم قسم تكنولوجيا املعلومات بتعديل تصاريح
وسائط النقل اجلديدة
تبادل اخلطوط جيب ان يكون املالك واحد

تتم مراجعة مكاتب املحافظات للحصول عىل
التصاريح املعدلة

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية:
رقم العملية)9/7/1( :
املديرية :مديرية نقل الركاب.
الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

اصدار ترصيح  /ترخيص لوسائط النقل العام (الول مرة بموجب دعوة استثامر).

 صورة عن هوية املشغل. كتاب يبني بأن مقدم الطلب غري موظف حكومي أو عسكري. -دراسة فنية و مالية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1طرح دعوة تشغيل و ترخيص.
 .2تقديم العروض املالية و الفنية.
 .3دراسة العروض الفنية والتنسيب للجنة العطاءات.
 .4دراسة الطلب مرة اخرى من جلنة العطاءات و فتح العروض املالية والتنسيب ملجلس االدارة.
 .5إصدار قرار االحالة و خماطبة املتقدم هبا.
 .6املصادقة عىل التوصية من قبل جملس االدارة.
 .7يقوم املشغل بتنفيذ مجيع رشوط الرتخيص.
 .8يقوم موظفي مديرية نقل الركاب بمراقبة تنفيذ هذه الرشوط حسب االصول.
 .9قيام املشغل بتزويد اهليئة بارقام الشايص واملحرك لوسائط النقل املراد تشغيلها .
 . 10توقيع عقد التشغيل ما بني املشغل واهليئة  +كفالة بنكية.
 .11تقوم اهليئة بمخاطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص وسائط النقل
 . 12يقوم املشغل باحضار رشوحات من ادارة الرتخيص ويتم خماطبة قسم تكنولوجيا املعلومات الصدار التصاريح.
 . 13استالم الترصيح وترخيص مزاولة اعامل النقل العام للركاب من اهليئة.
 . 14خماطبة املشغل للبدء بالتشغيل.

الترشيعات التي حتكم العملية:

 -أسس و رشوط منح الرتاخيص و التصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب.

 -رشوط دعوة التشغيل ( العطاء).

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

 إدارة ترخيص السواقني و املركبات /أمانة عامن  /البلديات . ديوان اخلدمة املدنية /وزارة الصناعة و التجارة.-دائرة اجلامرك العامة.

اجلهة املعنية:

اإلدارة العامة  /مكاتب املحافظات.

الوقت املستغرق للعملية)6 ( :أشهر.
30
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( ) 9/ 7 / 1

اصدار ترصيح لوسائط النقل العام
(الول مرة بموجب استثامر)

بداية العملية

دراسة الطلب او العرض املقدم والتنسيب
للجنة العطاءات

تقديم طلب خطي او العرض الفني واملايل
(يف حالة دعوة استثامر بعد ان يتم طرحها)

دراسة الطلب مرة اخرى من جلنة العطاءات
والتنسيب ملجلس االدارة

املصادقة عىل التوصية من قبل جملس االدارة

يقوم املشغل بتزويد اهليئة بارقام الشايص و
املحرك لوسائط النقل املراد تشغيلها

خماطبة املشغل للسري يف اجراءات التشغيل

يقوم املشغل بتنفيذ مجيع الرشوط الواردة يف
االسس والتعليامت

يقوم موظفي مديرية نقل الركاب بمراقبة
تنفيذ هذه الرشوط حسب االصول

تقوم مديرية نقل الركاب بمخاطبة ادارة
ترخيص السواقني واملركبات لرتخيص
وسائط النقل

توقيع عقد التشغيل مابني املشغل واهليئة +
احضار كفالة بنكية

يقوم املشغل باحضار مرشوحات من ادارة
ترخيص السواقني واملركبات ويتم خماطبة قسم
تكنولوجيا املعلومات الصدارالتصاريح

استالم التصاريح وكرت مزاولة اعامل النقل
العام للركاب من اهليئة

خماطبة املشغل للبدء بالتشغيل

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :تعديل مسار خط.

رقم العملية)10/7/1( :

املديرية:

مديرية نقل الركاب.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 كرت اجتاه اخلط يف حالة تعديل املسار. صوره عن هوية مالك املركبة. صورة عن رخصة اقتناء املركبة. -طلب خطي من املالك.

خطوات العملية التفصيلية:

 . 1يتقدم مالك اخلط باستدعاء خطي لدى مكتب خدمة اجلمهور
 . 2يرسل االستدعاء اىل مديرية نقل الركاب ثم يرسل نسخه بالفاكس لالقليم املعني للتنسيب وبيان الراي حسب
النموذج املخصص لذلك .
 . 3يتم دراسة تنسيب االقليم من قبل مديرية نقل الركاب ويتم دراسة مدى احلاجه لتعديل املسار.
 . 4بعد تنسيب مديرية نقل الركاب ترفع املعامله للمدير العام
 . 5يف حال تم موافقة املدير العام عىل املعامله ترفع اىل قسم تكنولوجيا املعلومات قرار من االدارة .
 . 6يف حال عدم موافقة املدير العام يتم ابالغ املستدعي بذلك .

الترشيعات التي حتكم العملية:

 -أسس و رشوط منح الرتاخيص و التصاريح لسنة 2009

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 -ال يوجد.

اجلهة املعنية:

مديرية نقل الركاب  /قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوقت املستغرق للعملية:
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اسبوع.

( ) 10/ 7 / 1

تعديل مسار اخلط

بداية العملية

يتم حتويل االستدعاء اىل مديرية نقل الركاب  -ومن ثم
يرسل نسخة منه بالفاكس اىل املكتب املعني للتنسيب
وبيان الرأي حسب النموذج املخصص لذلك

يتقدم مالك اخلط باستدعاء خطي
لدى خدمة اجلمهور

يتم دراسةتنسيب االقاليم من قبل مديرية نقل
الركاب ويتم دراسة مدى احلاجة لتعديل املسار

بعد تنسيب مديرية نقل الركاب
عىل املعاملة ترفع للمستشار لشؤون
املحافظات ثم للمدير العام

ال

موافقة عطوفة
املدير العام

نعم

ابالغ املستدعي بعدم املوافقة
قرار جملس االدارة عىل التعديل
خماطبة قسم تكنولوجيا املعلومات إلصدار التصاريح
اجلديدة

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :تعديل االجره (التعرفه).

رقم العملية)11/7/1( :

املديرية:

مديرية نقل الركاب.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صوره عن كرت اجتاه اخلط. -صوره عن رخصة املركبه وهوية املالك.

خطوات العملية التفصيلية:

 . 1يتقدم مالك اخلط باستدعاء خطي لدى خدمة اجلمهور.
 . 2يرسل االستدعاء اىل مديرية نقل الركاب.
 . 3يتم خماطبة املكتب املعني لقياس طول اخلط.
 . 4تقوم مديرية نقل الركاب بدراسة املوضوع و احتساب األجرة و التنسيب لعطوفة املدير العام.
 . 5يف حال تم موافقة املدير العام عىل املعامله ختاطب وحدة تكنولوجيا املعلومات لتعديل االجرة عىل النظام.
 .6يتم تبليغ املستدعي بسحب كرت االجتاه املعدل.
 .7يف حال عدم موافقة املدير العام يتم ابالغ املستدعي بذلك.

الترشيعات التي حتكم العملية:
-أسس احتساب التعرفة

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 -ال يوجد.

اجلهة املعنية:

مديرية نقل الركاب  /قسم تكنولوجيا املعلومات  /مكاتب املحافظات.

الوقت املستغرق للعملية:
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اسبوعني.

( ) 11/ 7 / 1

تعديل االجرة (التعرفة)

بداية العملية

يتم حتويل االستدعاء اىل مديرية نقل الركاب

يتقدم مالك اخلط باستدعاء خطي يف
مكتب خدمة اجلمهور

يتم خماطبة املكتب الفني لقياس طول اخلط

تقوم مديرية نقل لركاب بدراسة
املوضوع واحتساب األجرة
و التنسيب لعطوفة املدير العام

ال

موافقة عطوفة
املدير العام

نعم

ابالغ املستدعي بعدم املوافقة
يتم خماطبة قسم تكنولوجيا املعلومات لعديل االجرة
عىل النظام
تبليغ املستدعي الستالم كرت االجتاه املعدل

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :تسجيل حافلة خصوصية بالصفة اخلصوصية.

رقم العملية)12/7/1( :

املديرية:
الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
مديرية نقل الركاب.

 رخصة مزاولة املهن و/أو شهادة التسجيل والصادرة عن اجلهة املختصة ومصادق عليها حسب األصول. سجل جتاري او اسم جتاري (ان وجد) للرشكة او املؤسسة. كشف من مؤسسة الضامن االجتامعي بأعداد العاملني لدهيا ومصادق عليها حسب األصول . رخصة مؤقتة من املدارس أو رياض األطفال أو دور احلضانة( للجهات التعليمية). النظام الداخيل أو العقد الذي يلزم اجلهه طالبة املركبة بنقل املوظفني والعاملني واملنتسبني لدهيا (بإستثناءاجلهات التعليمية).
 كشف من اجلهة املختصة بأعداد املنتسبني والعاملني لدهيا ومصادق عليه حسب األصول. كتاب رسمي من اجلهة التابع هلا املتقدم باحلصول عىل املوافقة.-أية وثائق أخرى حيددها املدير العام.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم طلب خطي.
 .2دراسة الطلب ومدى احلاجة حسب التنسيب للمدير العام.
 .3احلصول عىل موافقة املدير العام.
 .4خماطبة إدارة ترخيص السواقني واملركبات.
 .5احلصول عىل مرشوحات من إدارة ترخيص السواقني واملركبات برقم احلافلة اجلديدة و معلومات عنها.
 .6تنزيل معلومات احلافلة عىل نظام التصاريح والرتاخيص.
 .7اصدار الترصيح.
 .8تسليم الترصيح للمرخص له.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت تسجيل و استخدام احلافالت اخلصوصية لسنة 2011

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

إدارة ترخيص السواقني و املركبات  /الضامن اإلجتامعي  /األمانة  /البلديات

اجلهة املعنية:

مديرية نقل الركاب  /قسم تكنولوجيا املعلومات /مكاتب املحافظات.

الوقت املستغرق للعملية:
36
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ثالثة ايام.

( ) 12/ 7/ 1
تسجيل حافلة جديدة بالصفة اخلصوصية
بداية العملية
تقديم طلب خطي
دراسة الطلب ومدى احلاجة حسب التنسيب للمدير العام
احلصول عىل موافقة املدير العام
خماطبة ادارة ترخيص السواقني واملركبات
احلصول عىل مرشوحات من ادارة ترخيص السواقني
واملركبات برقم احلافلة اجلديدة ومعلومات عنها
تنزيل معلومات احلافلة عىل نظام التصاريح والرتاخيص
اصدار التصاريح
تسليم الترصيح للمرخص له

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :ادخال املخالفات التشغيليه التي يرتكبها سائقو املركبات العموميه التابعة للهيئة.

رقم العملية)13/7/1( :

املديرية :مديرية نقل الركاب  /مكاتب اهليئة.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
ال يوجد.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1احضار املخالفات التشغيليه عىل ملف text file
 .2وحتويلها اىل ملف . excel
 .3وادخاهلا اىل النظام.

الترشيعات التي حتكم العملية:
ال يوجد

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

ادارة السري /ادارة ترخيص السواقني واملركبات.

اجلهة املعنية  :مديرية نقل الركاب  /مكاتب اهليئة.

الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد عىل األقل.
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مخطط سير العمليات

( )13/ 7/ 1

ادخال املخالفات التشغيلية التي يرتكبها سائقو
املركبات العمومية
بداية العملية
احضار املخالفات التش�غيلية عىل ملف
TEXT FILE
ادخاهلا اىل النظام بعد حتويلها اىل
EXCEL FILE

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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مديرية
نقل البضائع

مخطط سير العمليات

41

اسم العملية :املوافقة املبدئية لرتخيص مزاولة أي من اعامل النقل الثقيل للبضائع ووسطاء الشحن
عىل الطرق.

رقم العملية) 1/9/1( :

املديرية :مديرية نقل البضائع عىل الطرق.

رشوط احلصول عىل اخلدمة:

 ان يكون مقدم الطلب أردين. يف حال وجود رشيك أجنبي يف رشكات الوساطة ان ال تزيد حصته عن .%50 -تقديم الطلب من قبل طالب اخلدم شخصي ًا أو املفوض بموجب تفويض خطي.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة:
 بيان رأي من وزارة الصناعة والتجارة. إثبات شخصية. مرحلة ما بعد املوافقة املبدئية. -سجل جتاري مبني فيه الغاية املطلوب مزاولتها.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقدم كتاب بيان الرأي يف مكتب خدمة اجلمهور يف مبتى اهليئة  /عبدون.
 .2يقوم مكتب خدمة اجلمهور بتزويد طالب الرتخيص برشوط ونامذج الرتخيص باإلضافة إىل بطاقة مراجعة.
 .3يسجل الطلب وحيول اىل مديرية نقل البضائع.
 .4تقوم مديرية نقل البضائع بدراسة الطلب ومنح طالب الرتخيص املوافقة املبدئية بموجب كتاب رسمي.
 .5حيول طالب اخلدمة اىل وزارة الصناعة والتجارة إلستكامل إجراءات التسجيل.
 .6يقوم طالب اخلدمة بتزويد مديرية نقل البضائع بالسجل التجاري.
 .7املوافقة املبدئية بعد إبراز بطاقة املراجعة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 -وزارة الصناعة والتجارة.

رسوم اخلدمة:

ال يوجد.

وقت إنجاز اخلدمة:
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مخطط سير العمليات

ساعتي عمل من وقت تقديم املعاملة.

( ) 1 / 9/ 1
املوافقة املبدئية لرتخيص مزاولة أي من اعامل النقل الثقيل
للبضائع ووسطاء الشحن عىل الطرق.
بداية العملية
تقديم كتاب بيان الرأي ملكتب خدمة اجلمهور يف مبنى اهليئة
يقوم مكتب خدمة اجلمهور بتزويد طالب الرتخيص
برشوط ونامذج الرتخيص
يسجل الطلب وحيول اىل مديرية نقل البضائع
دراسة الطلب من قبل املديرية ومنح طالب الرتخيص
املوافقة املبدئية
حتويل املوافقة املبدئية اىل وزارة الصناعة والتجارة إلستكامل
اإلجراءات أصوال

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية:
رقم العملية)2/9/ 1 ( :
املديرية :مديرية نقل البضائع عىل الطرق.
الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة:

الرتخيص ملزاولة أعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق  /اخلاضع للتصنيف.

 .1سجل جتاري حديث من وزارة الصناعة والتجارة يبني الغايات واسامء الرشكاء ورأس املال عىل أن ال يقل رأس
املال عن ( )50000مخسني ألف دينار أردين.
 .2عقد اجيار مصدق أو سند ملكية ملكتب الرشكة وساحات مبيت الشاحنات حديث اإلصدار ،عىل أن ال تقل
مساحة املكتب عن (50م ) 2وأن يكون مزود ًا هباتف وفاكس وآرمة ،وأن ال تقل مساحة الساحات عن ( 2دونم).
.3صورة عن هوية األحوال املدنية واملؤهل العلمي للمدير وأن يكون أردين اجلنسية وحيمل شهادة الدراسة الثانوية
العامة كحد أدنى.
.4كشف من إدارة الرتخيص بأرقام الشاحنات يبني ملكيتها وصفة استخدامها وتاريخ إنتهاء ترخيصها حسب النموذج
املعتمد ،عىل أن يقل عدد الشاحنات اململوكة  /أواملستأجرة متويلي ًا للرشكة أوللمؤسسة طالبة الرتخيص عن ( )5شاحنات
و( )5أنصاف مقطورات ،وأن تكون رخصها سارية املفعول ومطابقة لنمط النقل املطلوب إجراء الرتخيص عليه.
 .5خمطط تنظيمي من البلدية أو األمانة لساحات مبيت الشاحنات وموافقة عىل إستخدام الساحات.
 .6شهادة من مؤسسة الضامن االجتامعي لثالثة موظفني إداريني بام فيهم املدير.
 .7كفالة بنكية ملدة سنة من بنك جتاري ال تقل عن (  ) 10000عرشة أالف دينار أردين لصالح اهليئة غري مرشوطة وقابلة
للدفع عند الطلب وفق النموذج املعتمد.

خطوات العملية التفصيلية:

 يقدم طلب اخلدمة معبأ حسب األصول عىل النموذج املعتمد ومرفق به كافة الوثائق ملديرية نقل البضائع عىل الطرق. تزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة ونموذج كفالة بنكية ملدة سنة من بنك جتاري عىل أن ال تقل قيمتها عن ()10000عرشة أالف دينار أردين لصالح اهليئة غري مرشوطة وقابلة للدفع عند الطلب وفق النموذج املعتمد.
 يدقق الطلب والوثائق وحيول اىل القسم املختص يف املديرية لتقوم بتحديد موعد الكشف احليس. يتم تزويد طالب اخلدمة بأمر قبض لدفع رسم الكشف لدى أمني الصندوق. يقوم قسم الرتخيص بإجراء الكشف احليس وإعداد تقرير الكشف امليداين عىل موقع طالب الرتخيص والتنسيب عىلطلب اخلدمة.
 يف حال التزام مطابقة تقرير الكشف للرشوط املطلوبة يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املقررة لدى أمني الصندوق. يتم إدخال بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص اإللكرتوين. إصدار رخصة مزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق متضمن ًا فئة التصنيف وأنامط النقل املرصح له بمزاولتها. توقيع الرخصة من قبل املدير العام أو من يفوضه ملدة سنة تقويمية. -تسلم الرخصة لطالب اخلدمة بناء عىل بطاقة املراجعة.

الترشيعات التي حتكم العملية  :تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ملزاولة اعامل النقل الثقيل
للبضائع عىل الطرق رقم ( )4لسنة .2013
الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :وزارة الصناعة والتجارة ،البلديات أمانة عامن
الكربى ،إدارة ترخيص السواقني واملركبات ،املؤسسة العامة للضامن اإلجتامعي.

رسوم اخلدمة )100( :مائة دينار رسم إصدار الرتخيص ألول مرة )50( .دينار بدل الكشف احليس.

وقت إنجاز اخلدمة:
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ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم املعاملة والوثائق كاملة.

( ) 2/9/ 1
الرتخيص ملزاولة أعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق /
اخلاضع للتصنيف
بداية العملية
تقديم الطلب معبأ حسب األصول مع كافة الوثائق اىل
مديرية نقل البضائع مع تزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة
ونموذج الكفالة
تدقيق الطلب وحتويله اىل القسم املختص يف املديرية وحتديد
موعد الكشف احليس
يقوم القسم املختص بدراسة الطلب والتأكد من كافة
الوثائق املطلوبة
القيام بإجراء الكشف احليس بعد دفع بدل الكشف واعداد
تقرير الكشف احليس
يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املحددة من قبل القسم
املختص
يتم إدخال بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص املحوسب
اعداد رخصة مزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع تتضمن
التصنيف وانامط النقل املرصح له بمزاولتها
توقيع الرخصة من املدير العام أو من يفوضه وتسليمها
لطالب اخلدمة

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :الرتخيص ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق  /غري خاضع للتصنيف

رقم العملية)3/9/1( :

املديرية :مديرية نقل البضائع عىل الطرق.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• سجل جتاري حديث من وزارة الصناعة والتجارة يبني الغايات ورأس املال واسامء الرشكاء وان ال يقل عدد الرشكاء يف
السجل التجاري للرشكة عن ( )10من مالكني مركبات شحن االفراد وعىل ان ال يقل رأس املال املسجل عن ()50000
مخسون الف دينار اردين .
• كشف من ادارة ترخيص السواقني واملركبات بأرقام الشاحنات يبني ملكيتها وصفة استخدامها وتاريخ انتهاء تراخيصها
حسب الكشف املعتمد وعىل ان ال يقل عدد الشاحنات اململوكة و/أواملستأجرة متويليا عن ( )10رؤوس قاطرة و()10
انصاف مقطورات وان تكون رخصها سارية املفعول ومطابقة لنمط النقل املطلوب إجراء الرتخيص عليه وان تكون
شاحنات ملك ناقلني افراد .
• عقد إجيار مصدق او سند ملكية ملكتب الرشكة وساحات مبيت الشاحنات حديث االصدار عىل ان ال تقل مساحة مكتب
الرشكة عن ( )50مرت ًا مربع ًا وان تكون مزود ًا هباتف وفاكس وارمة  ،وان ال تقل مساحة ساحات مبيت الشاحنات  2دونم.
• وجود مدير ًا فني اردين اجلنسية وحيمل شهادة الثانوية العامة كحد ادنى باالضافة اىل صورة عن هوية االحوال املدنية.
• خمطط تنظيمي من البلدية او االمانة لساحات مبيت الشاحنات وموافقة عىل استخدام الساحات.
• شهادة من مؤسسة الضامن االجتامعي لثالثة موظفني بام فيهم املدير عدا السواقني واملراسلني.
• كفالة بنكية لصالح هيئة تنظيم النقل الربي وفق النموذج املعتمد.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقدم طلب اخلدمة معبأ حسب االصول عىل النوذج املعتمد ومرفق به كافة الوثائق ملديرية نقل البضائع.
 .2تزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة ونموذج كفالة بنكية ملدة سنة من بنك جتاري عىل ان ال تقل قيمتها عن ()10.000
عرشة آالف دينار اردين لصالح اهليئة غري مرشوطة وقابلة للدفع عند الطلب وفق النموذج املعتمد.
 .3يدقق الطلب والوثائق وحيال اىل قسم ترخيص الرشكات يف املديرية لتقوم بتحديد موعد الكشف احليس.
 .4يتم تزويد طالب اخلدمة بأمر قبض لدفع رسوم الكشف لدى أمني الصندوق.
 .5يقوم قسم ترخيص الرشكت بدراسة الطلبات والتأكد من صحة البيانات والوثائق.
 .6يقوم قسم الرتخيص بإجراء الكشف احليس واعداد تقرير الكشف امليداين عىل موقع طالب الرتخيص والتنسيب عىل طلب اخلدمة.
 .7يف حال التزام مطابقة تقرير الكشف للرشوط املطلوبة يقوم طالب اخلدمة بدفع بدفع الرسوم لدى امني الصندوق.
 .8يتم ادخال بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص االلكرتوين.
 .9اصدار رخصة مزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع متضمنة انامط النقل املرصح له بمزاولته.
 .10توقيع الرخصة من قبل املدير العام او من يفوضه ملدة سنة تقويمية.
 .11تسليم الرخصة لطالب اخلدمة.

الترشيعات التي حتكم العملية:تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن رقم ( )4لسنة . 2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :وزارة الصناعة والتجارة  ،البلديات  ،امانة عامن الكربى ادارة
ترخيص السواقني واملركبات  ،املؤسسة العامة للضامن االجتامعي.

رسوم اخلدمة :

( )100مائة دينار رسم اصدار الرتخيص الول مرة )50( .دينار بدل الكشف احليس.

وقت انجاز اخلدمة:

46

ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم املعاملة والوثائق كاملة .

مخطط سير العمليات

( )3/9/ 1
الرتخيص ملزاولة أعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق /غري
اخلاضع للتصنيف
بداية العملية
تقديم الطلب معبأ حسب االصول مع كافة الوثائق اىل
املديرية مع تزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة ونموذج
الكفالة
تدقيق الطلب وحتويله اىل القسم املتخص يف مديرية نقل
البضائع وحتديد موعد الكشف احليس
يقوم القسم املختص بدراسة الطلب والتأكد من كافة
الوثائق املطلوبة
القيام باجراء الكشف احليس بعد دفع بدل الكشف واعداد
تقرير الكشف احليس
يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املحددة من قبل القسم
املختص
يتم إدخال بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص املحوسب
اعداد رخصة مزاولة اعامل النقل الثقيل يتضمن انامط النقل
املرصح له بمزاولتها
توقيع الرخصة من املدير العام أو من يفوضه وتسليمها
لطالب اخلدمة

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :جتديد الرتخيص ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق/اخلاضع للتصنيف.

رقم العملية)4/9/1( :

املديرية :مديرية نقل البضائع عىل الطرق.
رشوط احلصول عىل اخلدمة :حضور صاحب العالقة شخصي َا او من يفوضه .

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

•
•
•
•

•
•

سند متديد كفالة او كفالة بنكية جديدة بالقيمة املطلوبة ملدة سنة .
رخصة مهن سارية املفعول مطابقة لعقد االجيار  /او سند امللكية .
سجل جتاري حديث او صورة مصدقة.
كشف حديث من اداراة ترخيص السواقني واملركبات بارقام الشاحنات اململوكة للرشكة يبني صفة
االستخدام تاريخ انتهاء الرتخيص.
عقد اجيار او سند ملكية لساحات املبيت للشاحنات مصدق من اجلهات الرسمية وحديث
االصدار.
شهادة من مؤسسة الضامن االجتامعي لثالثة موظفني بام فيهم املدير.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقدم طلب اخلدمة معبأ حسب االصول عىل النموذج املعتمد ومرفق به كافة الوثائق ملديرية نقل
البضائع .
 .2يدقق الطلب والوثائق وحيول اىل القسم املختص يف املديرية .
 .3يقوم القسم املختص بتدقيق الوثائق وتزويد طالب اخلدمة بامر قبض لدفع رسوم جتديد الرتخيص
لدى امني الصندوق .
 .4يتم تعديل بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص االلكرتوين .
 .5اصدار رخصة مزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع .
 .6توقيع الرخصة من قبل املدير العام او من يفويضه ملدة سنة تقويمية .
 .7يتم استالم الرخصة من مكتب خدمة اجلمهور.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن عىل الطرق رقم ( )14لسنة 2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

وزارة الصناعة والتجارة /امانة عامن /ادارة ترخيص السواقني واملركبات /البلديات /املؤسسة العامة للضامن االجتامعي.

رسوم اخلدمة :

 100دينار رسم جتديد الرتخيص 5 .دنانري غرامة عن كل شهر تاخري.

وقت انجاز اخلدمة:

48

ثالث ساعات عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

()4/9/1
جتديد الرتخيص ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع عىل الطرق /
اخلاضع للتصنيف
بداية العملية
تقديم الطلب معبأ حسب االصول مع كافة الوثائق اىل
مديرية نقل البضائع
تدقيق الطلب وحتويله اىل القسم املختص يف املديرية
يقوم القسم املختص بدراسة الطلب والتاكد من كافة
الوثائق املطلوبة
يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املحددة من قبل القسم
املختص
يتم تعديل بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص املحوسب
اعداد رخصة مزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع تتضمن
التصنيف وانامط النقل املرصح له بمزاولتها
توقيع الرخصة من املدير العام او من يفوضه وتسليمها
لطالب اخلدمة

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :الرتخيص ملزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق.

رقم العملية)5/9/1( :

املديرية :مديرية نقل البضائع.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• نموذج طلب اخلدمة معبأ حسب االصول
• سجل جتاري حديث من وزارة الصناعة والتجارة يبني غايات الرشكة ورس املال واسامء الرشكاء عىل ان ال
يقل راس املال عن ( )50.000مخسني الف دينار اردين .
2
• عقد اجيار مصدق او سند ملكية ملكتب الرشكة وعىل ان ال يقل مساحته عن (  50م ) وجمهز هباتف وفاكس وارمة.
• صورة عن هوية االحوال املدنية واملؤهل العلمي للمدير وان يكون اردين اجلنسية حيمل شهادة الثانوية العامة
كحد ادنى.
• شهادة من مؤسسة الضمن االجتامعي لثالثة موظفني بام فيهم املدير.
• خمطط تنظيمي من البلدية أو االمانة ملكتب الرشكة.
• كفالة بنكية بقيمة ( )5000مخسة اآلف دينار اردين.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يقدم طلب اخلدمة معبأ حسب االصول ومرفق به كافة الوثائق للمديرية .
 .2تزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة ونموذج كفالة بنكية ملدة سنة من بنك جتاري ال تقل قيمتها عن () 5000
مخسة اآلف دينار اردين لصالح اهليئة غري مرشوطة وقابلة للدفع عند الطلب وفق نموذج املعتمد .
 .3يدقق الطلب والوثائق وحيول اىل القسم املختص يف املديرية لتقوم بتحديد موعد الكشف احليس.
 .4يتم تزويد طالب اخلدمة بأمر قبض لدفع رسوم الكشف احليس لدى أمني الصندوق.
 .5يقوم القسم املختص بدراسة الطلبات والتأكد من صحة البيانات والوثائق.
 .6يقوم قسم الرتخيص باجراء الكشف احليس واعداد تقرير الكشف امليداين عىل موقع طالب الرتخيص
والتنسيب عىل طلب اخلدمة.
 .7يف حال مطابقة تقرير الكشف للرشوط املطلوبة يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املقررة لدى امني الصندوق
بموجب امر دفع.
 .8يتم ادخال بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص االلكرتوين.
 .9اصدار رخصة مزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق.
 .10توقيع الرخصة من املدير العام او من يفويضه ملدة سنة تقويمية.
 .11تسلم الرخصة لطالب اخلدمة.

الترشيعات التي حتكم العملية :تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن رقم ( )14لسنة .2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

وزارة الصناعة والتجارة  /االمانة والبلديات/املؤسسة العامة للضامن اإلجتامعي.

رسوم اخلدمة  )500( :دينار رسم اصدار الرتخيص اول مرة  )50( +دينار رسوم كشف حيس.

وقت انجاز اخلدمة:

50

ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم املعاملة والوثائق كاملة.

مخطط سير العمليات

( ) 5/ 9/ 1
الرتخيص ملزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق
بداية العملية
تقديم الطلب معبأ حسب االصول مع كافة الوثائق اىل
مديرية نقل البضائع مع تزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة
ونموذج الكفالة
تدقيق الطلب وحتويله اىل القسم املختص يف املديرية وحتديد
موعد الكشف احليس
يقوم القسم املختص بدراسة الطلب والتاكد من كافة
الوثائق املطلوبة
القيام باجراء الكشف احليس واعداد تقرير الكشف احليس
يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املحددة من قبل القسم
املختص
يتم ادخال بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص املحوسب
اعداد رخصة مزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق
يتضمن التصنيف
توقيع الرخصة من املدير العام او من يفويضة وتسليمها
لطالب اخلدمة

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :جتديد الرتخيص ملزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق.

رقم العملية)6/9/1( :

املديرية :مديرية نقل البضائع.
رشوط احلصول عىل اخلدمة :تقديم الطلب من قبل طالب اخلدمة شخصيا او املفوض بموجب تفويض خطي.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

•
•
•
•
•
•

استدعاء من طالب اخلدمة لتجديد ترخيص الرشكة عىل ورق مروس وخمتوم بختم الرشكة.
سند متديد كفالة او كفالة بنكية جديدة بالقيمة املطلوبة ملدة سنة.
رخصة مهن سارية املفعول.
سجل جتاري حديث او صورة مصدقة عنه.
عقد اجيار و سند ملكية للمكتب مصدق من اجلهات الرسمية وحديث االصدار.
شهادة مؤسسة الضامن االجتامعي للعاملني تبني استمرارية عمل املوظفني يف الرشكة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور من قبل طالب اخلدمة.
 .2تسجل املعاملة يف املكتب وحتول اىل املديرية وتزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة بعد تسجيل بيانات
االتصال اخلاصة بطالب اخلدمة.
 .3يقوم القسم املختص بتدقيق الوثائق والطلب.
 .4يتم تزويد طالب اخلدمة بأمر قبض لدفع رسوم جتديد الرتخيص.
 .5حتديث بيانات الرخصة عىل نظام الرتخيص االلكرتوين.
 .6اصدر رخصة مزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق .
 .7توقع الرخصة من املدير العام او من يفوضه.
 .8يتم تسليم الرخصة من مكتب اجلمهور لطالب اخلدمة.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن عىل الطرق رقم ( )14لسنة 2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

وزارة الصناعة والتجارة  /امانة عامن  /االمانة والبلديات /املؤسسة العامة للضامن اإلجتامعي.

رسوم اخلدمة  )500( :دينار رسم جتديد الرتخيص  )25( +دينار غرامة عن كل شهر تأخري .

وقت انجاز اخلدمة:
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ثالث ساعات عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

()6/9/ 1
جتديد ترخيص ملزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق
بداية العملية
تقديم الطلب معبأ حسب االصول مع كافة الوثائق اىل
مديرية نقل البضائع عىل الطرق
تدقيق الطلب وحتويله اىل القسم املختص يف املديرية حيث
يقوم القسم بدراسة الطلب والتاكد من كافة الوثائق املطلوبة
يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املحددة من قبل القسم
املختص
يتم تعديل بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص املحوسب
اعداد رخصة مزاولة اعامل وسطاء الشحن عىل الطرق
تتضمن التصنيف
توقيع الرخصة من املدير العام او من يفويضه وتسليمها اىل
طالب اخلدمة

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :املوافقة عىل فتح فرع رشكة ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع او وسطاء الشحن.

رقم العملية)7/9/1( :

املديرية :مديرية نقل البضائع.
رشوط احلصول عىل اخلدمة :تقديم الطلب من قبل طالب اخلدمة شخصيا او املفوض بموجب تفويض خطي.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• استدعاء بطلب املوافقة عىل فتح فرع رشكة ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع او وسطاء الشحن مروس
وخمتوم بتخم الرشكة .
• صورة عن الرخصة املمنوحة من اهليئة .
• سند ملكية او عقد اجيار مصدق ملكتب الفرع املراد ترخيصه عىل ان ال تقل مساحته عن ( 50م )2جمهز هباتف
وفاكس وآرمة .
• شهادة خربة ملدير الفرع تثبت عمله يف نقل البضائع عىل الطرق ما ال يقل عن ( )3سنوات.
• كتاب تفويض يف حال تقديم الطلب من قبل مفوض ووثيقه اثبات الشخصية ملقدم الطلب.
خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقوم طالب اخلدمة بتعبئة طلب اخلدمة وتقديميه ملكتب خدمة اجلمهور.
 .2تزويد طالب اخلدمة ببطاقة مراجعة.
 .3يسجل الطلب وحيول مع كافة االوراق اىل املديرية.
 .4يقوم القسم املختص بتدقيق الطلب والوثائق.
 .5يقوم قسم الرتخيص بتحديد موعد الكشف احليس وتزويد طالب اخلدمة بأمر دفع لدفع رسم الكشف لدى
امني الصندوق.
 .6يقوم القسم بدراسة الطلب والتأكد من صحة البيانات الوثائق واجراء الكشف احليس عىل موقع الفرع املراد فتحه.
 .7يف حال مطابقة تقرير الكشف احليس للرشوط يتم تزويد طالب اخلدمة بأمر قبض لدفع رسم اضافة الفرع لدى
امني الصندوق.
 .8يقوم قسم الرتخيص بتعديل بيانات الرشكة عىل النظام املحوسب ويثبت فيه الفرع عىل الرخصة واصدار
الرخصة املعدلة.
 .9توقيع الرخصة من املدير العام او من يفويضه.
 .10تسلم الرخصة لطالب اخلدمة من خدمة اجلمهور.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن عىل الطرق رقم ( )14لسنة 2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
وزارة الصناعة والتجارة  /امانة عامن  /البلديات.

رسوم اخلدمة  )50( :دينار رسم ترخيص الفرع  )50( ،مخسون دينار بدل كشف حيس .

وقت انجاز اخلدمة:
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ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديم املعاملة والوثائق كاملة.

مخطط سير العمليات

()7/9/1
املوافقة عىل فتح فرع رشكة ملزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع أو
وسطاء الشحن
بداية العملية
يقدم الطلب معبأ حسب االصول اىل خدمة اجلمهور
واستالم بطاقة مراجعة
تسجيل الطلب وحتويله اىل القسم املختص
تدقيق الوثائق املطلوبة من قبل القسم املختص
القيام باجراء الكشف احليس واعداد تقرير الكشف احليس
يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم الذي حيددها القسم
املختص
يتم تعديل بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص املحوسب
اعداد الرخصة معدله حسب االصول بعد تثبيت الفرع عىل
الرخصة
توقيع الرخصة موقعة من املدير العام او من يفويضه
تسليم الرخصة لطالب اخلدمة بعد تسليم بطاقة املراجعة

هناية العملية
مخطط سير العمليات

55

اسم العملية :اصدار رخصة بدل فاقد او تالف او تعديل يف بيانات الرخصة للناقل او وسيط الشحن.

رقم العملية)8/9/1( :

املديرية :مديرية نقل البضائع.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1استدعاء من قبل صاحب الرشكة او املفوض مروس وخمتوم بختم الرشكة يبني طبيعة التعديل.
 .2صورة عن السجل التجاري.
 .2تعديل كافة الوثائق بام يتناسب مع التعديل املطلوب.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقدم االستدعاء يف مكتب خدمة اجلمهور مع االوراق والوثائق مقابل بطاقة مراجعة
 .2يسجل الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور وحيول اىل املديرية
 .3يقوم القسم املختص يف املديرية بتدقيق املعلومات ومن ثم يطلب من متلقي اخلدمة دفع
الرسوم ويتم اصدار الرخصة .
 .4توقيع الرخصة من املدير العام أو من يفوضه.
 .5استالم الرخصة من مكتب اجلمهور.
الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن عىل الطرق رقم ( )4لسنة 2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
وزارة الصناعة والتجارة  /امانة عامن  /البلديات.

رسوم اخلدمة  )20( :دينار رسم.

وقت انجاز اخلدمة:

56

ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

()8/9/1
اصدار رخصة بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة للناقل
او الوسيط
بداية العملية
تقديم الطلب معبأ حسب االصول مع كافة الوثائق اىل
خدمة اجلمهور
تدقيق الطلب وحتويله اىل القسم املختص يف املديرية حيث
يقوم القسم بدراسة الطلب والتأكد من الوثائق
يقوم طالب اخلدمة بدفع الرسوم املحددة من قبل القسم
املختص
يتم تدقيق وتعديل بيانات الرشكة عىل نظام الرتخيص
املحوسب
اعداد رخصة مزاولة اعامل النقل الثقيل للبضائع او وسيط
الشحن
توقيع الرخصة من املدير العام او من يفوضه وتسليمها اىل
طالب اخلدمة

هناية العملية

مخطط سير العمليات

57

اسم العملية :فك احلجز عن الشاحنات العاملة لدى الرشكات املرخصة ملزاولة اعامل النقل الثقيل
(لغايات نقل امللكية او تغيري صفة االستخدام تعديل بيانات يف حال عدم وجود بديل).

رقم العملية) 9 / 9 / 1 ( :

املديرية :مديرية نقل البضائع.

رشوط احلصول عىل اخلدمة  :تقديم املعاملة من قبل صاحب الرشكة او من يفوضه.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• استدعاء عىل ورق مروس من الرشكة يتضمن ارقام الشاحنات املراد فك احلجز عنها.
• الرخصة االصلية ملامرسة العمل الصادرة من هيئة تنظيم النقل الربي لتعديل البيانات.
خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقوم املسؤول بالرشكة بتقديم االستدعاء املطلوب ملكتب خدمة اجلمهور مقابل بطاقة
مراجعة.
 .2يسجل الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور وحيول اىل مديرية نقل البضائع.
 .3تقوم اجلهة املختصة باملديرية بمراجعة كشوف الرشكة عىل النظام املحوسب للتاكد من بقاء
احلد االدنى من عدد الشاحنات واملنصوص عليه يف رشوط الرتخيص.
 .4يتم اعداد كتاب إلدارة ترخيص السواقني واملركبات بعدم املامنعة من فك احلجز املطلوب.
 .5يتم اصدار رخصة جديدة مبني فيها عدد الشاحنات بعد عملية فك احلجز.
 .6يتم استالم الكتاب ( بعد التصدير ) والرخصة املعدلة من مكتب خدمة اجلمهور ضمن املدة
املحددة عند ابراز بطاقة املراجعة.
الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن رقم ( )4لسنة 2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

رسوم اخلدمة  )20( :دينار رسم.

وقت انجاز اخلدمة:

58

ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

()9/9/1
فك احلجز عن الشاحنات العاملة لدى الرشكات املرخصة لغايات
نقل امللكية او تغيري صفة االستخدام وتعديل البيانات يف حال عدم
وجود بديل
بداية العملية
يقدم االستدعاء اىل مكتب خدمة اجلمهور ويسجل وحيول
اىل املديرية املختصة
يقوم القسم املختص بمراجعة كشوفات الرشكة عىل النظام
املحوسب والتأكد اهنا ضمن رشوط الرتخيص
اعداد كتاب اىل ادارة ترخيص السواقني واملركبات بعدم
املامنعة من فك احلجز بعد دفع رسوم اخلدمات املقررة
يتم تعديل بيانات الرخصة وتوقيعها اصوال وتسليم كتاب
فك احلجز بعد التصدير باالضافة اىل الرخصة املعدله

هناية العملية

مخطط سير العمليات

59

اسم العملية :فك احلجز عن الشاحنات العاملة لدى الرشكات املرخصة ملزاولة اعامل النقل الثقيل
(لغايات نقل امللكية او تغيري صفة االستخدام يف حال وجود بديل).

رقم العملية) 10 / 9 / 1 ( :
املديرية :مديرية نقل البضائع.

رشوط احلصول عىل اخلدمة  :تقديم املعاملة من قبل صاحب العالقة او من يفوضه.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• استدعاء عىل ورق مروس من الرشكة يتضمن ارقام الشاحنات املراد فك احلجز عنها وارقام
الشاحنات البديلة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقوم املسؤول بالرشكة بتقديم االستدعاء املطلوب ملكتب خدمة اجلمهور مقابل بطاقة
مراجعة.
 .2يسجل الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور وحيول اىل مديرية نقل البضائع.
 .3تقوم اجلهة املختصة باملديرية بفك احلجز عن الشاحنات املطلوب فك حجزها وحجز
الشاحنات البديلة عىل النظام املحوسب.
 .4يتم اعداد كتاب إلدارة ترخيص السواقني واملركبات بعدم املمنعة من فك احلجز املطلوب
وحجز البديل.
 .5يتم تسليم الكتاب ( بعد التصدير ) للرشكة املستدعية عند ابراز بطاقة املراجعة.
الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن رقم ( )4لسنة 2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ادارة ترخيص السواقني واملركبات.

رسوم اخلدمة  :اليوجد.

وقت انجاز اخلدمة:

60

ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

( ) 10 / 9 / 1

فك احلجز عن الشاحنات العاملة لدى الرشكات املرخصة
لغايات نقل امللكية او تغيري صفة االستخدام وتعديل البيانات
يف حال وجود بديل
بداية العملية
يقدم االستدعاء اىل مكتب خدمة اجلمهور ويسجل وحيول
اىل املديرية املختصة
يقوم القسم املختص بمراجعة كشوفات الرشكة عىل النظام
املحوسب والتاكد اهنا ضمن رشوط الرتخيص
اعداد كتاب اىل ادارة ترخيص السواقني واملركبات بعدم
املامنعة من فك احلجز وحجز البديل

هناية العملية

مخطط سير العمليات

61

اسم العملية :اضافة الشاحنات عىل اسطول الرشكة.

رقم العملية) 11 / 9 / 1 ( :
املديرية :مديرية نقل البضائع.

رشوط احلصول عىل اخلدمة  :تقديم املعاملة من صاحب العالقة أو من يفوضه.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• استدعاء عىل ورق مروس من الرشكة يتضمن ارقام الشاحنات املراد اضافتها عىل اسطول الرشكة
باالضافة اىل رخص السري للشاحنات او مرشوحات مصدقة من ادارة ترخيص السواقني واملركبات.
• الرخصة االصلية ملامرسة العمل الصادرة من هيئة تنظيم النقل الربي لتعديل البيانات.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يقوم املسؤول بالرشكة بتقديم االستدعاء املطلوب ملكتب خدمة اجلمهور مقابل بطاقة
مراجعة.
 .2يسجل الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور وحيول اىل مديرية نقل البضائع.
 .3تقوم اجلهه املختصة باملديرية بإضافة املركبات عىل اسطول الرشكة بعد التأكد من املالك.
 .4يتم اصدار رخصة جديدة مبني فيها عدد الشاحنات بعد عملية اضافة الشاحنات عىل
االسطول.
الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن رقم ( )4لسنة .2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ادارة ترخيص السواقني واملركبات.

رسوم اخلدمة  )20( :دينار رسم.

وقت انجاز اخلدمة:

62

ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

( ) 11 / 9 / 1

اضافة شاحنات عىل اسطول الرشكة
بداية العملية
يقدم االستدعاء اىل مكتب خدمة اجلمهور ويسجل وحيول
اىل املديرية املختصة
يقوم القسم املختص بمراجعة كشوفات الرشكة عىل النظام
املحوسب والتأكد اهنا ضمن رشوط الرتخيص
يتم تعديل بيانات الرخصة وتسليمها اىل طالب اخلدمة بعد
دفع الرسوم املقررة

هناية العملية

مخطط سير العمليات

63

اسم العملية :فك احلجز عن السيارات اململوكة للرشكة وغري املحجوزة عىل االسطول.

رقم العملية) 12 / 9 / 1 ( :
املديرية :مديرية نقل البضائع.

رشوط احلصول عىل اخلدمة :تقديم املعاملة من صاحب العالقة أو من يفوضه.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• استدعاء عىل ورق مروس من الرشكة يتضمن ارقام الشاحنات املراد فك احلجز عنها.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يقوم املسؤول بالرشكة بتقديم االستدعاء املطلوب ملكتب خدمة اجلمهور مقابل بطاقة
مراجعة.
 .2يسجل الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور وحيول اىل مديرية نقل البضائع.
 .3يتم اعداد كتاب إلدارة ترخيص السواقني واملركبات بعدم املامنعة من فك احلجز املطلوب.
 .4يتم استالم الكتاب (بعد التصدير) اىل اجلهة املستدعية عند ابراز بطاقة املراجعة.
الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص وتصنيف الناقلني ووسطاء الشحن رقم ( )4لسنة .2013

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ادارة ترخيص السواقني واملركبات.

رسوم اخلدمة  :ال يوجد.

وقت انجاز اخلدمة:

64

ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

( ) 12 / 9 / 1

فك احلجز عن السيارات اململوكة للرشكة وغري املحجوزة عىل
االسطول
بداية العملية
يقدم االستدعاء اىل مكتب خدمة اجلمهور ويسجل وحيول
اىل املديرية املختصة
يقوم القسم املختص بمراجعة كشوفات الرشكة عىل النظام
املحوسب والتأكد اهنا ضمن رشوط الرتخيص
يتم اعداد كتاب اىل ادارة ترخيص السواقني واملركبات بعدم
املامنعة من فك احلجز املطلوب
يتم تسليم الكتاب بعد التصدير من مكتب خدمة اجلمهور

هناية العملية

مخطط سير العمليات

65

اسم العملية :تصاريح دخول بضائع ذات منشأ اجنبي من ارايض السلطة الفلسطينية (جرس امللك حسني).

رقم العملية) 13 / 9 / 1 ( :
املديرية :مديرية نقل البضائع.

رشوط احلصول عىل اخلدمة :

ان تكون الرشكة املقدمة لالستدعاء مرخصة لدى هيئة تنظيم النقل الربي او اجلامرك االردنية.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• استدعاء من الرشكة عىل ورق مروس موقع وخمتوم.
• صورة عن بيان اعادة التصدير يوضح املواد املراد ادخاهلا ومواصفاهتا.
• كتاب عدم ممانعة من وزارة االقتصاد للسلطة الفلسطينية.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يقوم مندوب الرشكة بتقديم االستدعاء املشار اليه اعاله ملكتب خدمة اجلمهور يف مبنى
اهليئة/عبدون مقابل بطاقة مراجعة.
 .2يسجل الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور وحيول اىل مديرية نقل البضائع.
 .3تقوم اجلهة املختصة باملديرية بتدقيق املعلومات الواردة عرب الربيد االلكرتوين اىل املوظف
املعني يف املديرية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية.
 .4يتم اعداد كتاب لدائرة اجلامرك العامة االردنية باملوافقة.
 .5يتم استالم الكتاب ( بعد التصدير ) من مكتب خدمة اجلمهور ضمن املدة املحددة عند ابراز
بطاقة املراجعة.
الترشيعات التي حتكم العملية :االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

دائرة اجلامرك األردنية  /وزارة االقتصاد يف السلطة الوطنية الفلسطينية .

رسوم اخلدمة  :ال يوجد.

وقت انجاز اخلدمة:

66

ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

()13/9/1

تصاريح دخول بضائع ذات منشأ اجنبي من ارايض السلطة
الفلسطينية ( جرس امللك حسني )
بداية العملية
يقدم االستدعاء اىل مكتب خدمة اجلمهور ويسجل وحيول
اىل املديرية املختصة
تقوم اجلهة املختصة بتدقيق املعلومات الواردة بالوثائق
ومقارنتها باملعلومات الواردة عرب الربيد االلكرتوين من قبل
السلطة الوطنية الفلسطينية
يتم اعداد كتاب اىل دائرة اجلامرك االردنية باملوافقة
يتم تسليم الكتاب موقع حسب االصول وبعد التصدير اىل
طالب اخلدمة

هناية العملية

مخطط سير العمليات

67

اسم العملية :ترصيح النقل الدويل للشاحنات االردنية املتجه اىل دول اوروبا.

رقم العملية) 14 / 9 / 1 ( :

املديرية :مديرية نقل البضائع عىل الطرق.

رشوط احلصول عىل اخلدمة :

ان تكون الرشكة املقدمة لالستدعاء مرخصة لدى هيئة تنظيم النقل الربي ومعتمد لدى نادي السيارات
امللكي االردين إلصدار دفاتر (  )TIRالدولية.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• تقديم طلب من الرشكة الناقلة او رشكة وسيط الشحن.
• رخصة اقتناء مالك الشاحنة االصلية سارية املفعول ( قاطرة ومقطورة ).

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يقوم املوظف املعني بتعبئة النموذج الالزم ( الترصيح املرسل مسبق ًا اىل اهليئة من وزارات
النقل يف الدول األوروبية.
 .2توقيع الترصيح من مدير املديرية.
 .3يتم ختم النموذج باخلتم الرسمي لدى مكتب خدمة اجلمهور وتسليمه ضمن املدة املحددة.
الترشيعات التي حتكم العملية :االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
نادي السيارات امللكي األردين.

رسوم اخلدمة  :ال يوجد.

وقت انجاز اخلدمة:
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ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

( ) 14 / 9 / 1

ترصيح النقل الدويل للشاحنات االردنية املتجه اىل دول اوروبا
بداية العملية
يقدم الطلب مع الوثائق املطلوبة اىل مديرية نقل البضائع
يقوم القسم املختص بدراسة الطلب وتعبئة الترصيح الالزم
( الترصيح املرسل هلذه اهليئة من وزارات النقل يف دول
اوروبا )
توقيع الترصيح من مدير املديرية
يتم ختم الترصيح باخلتم الرسمي لدى مكتب اجلمهور
وتسليمه اىل مقدم الطلب

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية:

ترصيح دخول الشاحنات االجنبية الفارغة اىل اململكة بقصد التحميل وحسب االتفاقيات املوقعة مع الدول.
ترصيح دخول شاحنات اجنبية حمملة اىل اململكة من دول ال حتمل جنسيتها وحسب االتفاقيات املوقعة مع الدول.
ترصيح حتميل شاحنات اجنبية من اململكة اىل دول ال حتمل جنسيتها.

رقم العملية) 15 / 9 / 1 ( :

املديرية :مديرية نقل البضائع عىل الطرق.

رشوط احلصول عىل اخلدمة :

عدم توفر سيارات اردنية اىل بلد املقصد.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• استدعاء من رشكة وسيط شحن او احدى رشكات النقل الثقيل مع تقديم ما يثبت عدم توفر
شاحنات اردنية.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يقوم طالب اخلدمة بتقديم الوثائق املطلوبة ملكتب خدمة اجلمهور مقابل بطاقة مراجعة.
 .2يسجل الطلب وحيول اىل مديرية نقل البضائع عىل الطرق.
 .3تقوم اجلهة املختصة يف املديرية بالتأكد من الطلب وفق رشوط االتفاقيات املربمة بني اململكة
والدول االخرى بحسب جنسية الشاحنة وحسب ظروف النقل.
 .4اعداد كتاب للمراكز اجلمركية املعنية يف اململكة باملوافقة عىل الترصيح املطلوب.
 .5يقوم طالب اخلدمة بمراجعة مكتب خدمة اجلمهور ضمن املدة املحددة لدفع الرسوم املقررة
واستالم كتاب املوافقة بعد ابراز بطاقة املراجعة.
الترشيعات التي حتكم العملية :االتفاقيات والربوتوكوالت الدولية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

نقابة اصحاب السيارات الشاحنة االردنية /اجلامرك االردنية  /وزارة الزراعة.

رسوم اخلدمة :مخسة دنانري عن كل ترصيح لكل شاحنة.

وقت انجاز اخلدمة:
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 4ساعات عمل من وقت تقديم املعاملة والوثائق كاملة.

مخطط سير العمليات

( ) 15 / 9 / 1
ترصيح دخول الشاحنات االجنبية الفارغة اىل اململكة بقصد حتميل
وحسب االتفاقيات املوقعة مع الدول
ترصيح دخول شاحنات اجنبية حمملة اىل اململكة من دولة ال حتمل
جنسيتها وحسب االتفاقيات املوقعة مع الدول
ترصيح حتميل شاحنات اجنبية اىل اململكة اىل دول ال حتمل جنسيتها
بداية العملية
يقدم االستدعاء اىل مكتب خدمة اجلمهور ويسجل وحيول
اىل املديرية املختصة
يقوم القسم املختص بالتاكد من الطلب وفق رشوط
االتفاقيات املربمة بني اململكة والدول االخرى حسب
جنسية الشاحنة
يف حال املوافقة يتم اعداد كتاب اىل املراكز اجلمركية يف اململكة
باملوافقة عىل الترصيح املطلوب بعد دفع الرسوم املقررة
يتم توقيع الكتاب من املدير العام او من يفوضه
استالم كتاب املوافقة

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :معامالت التحديث االستبدايل للرؤوس القاطرة.

رقم العملية) 15 / 9 / 1 ( :

املديرية :مديرية نقل البضائع عىل الطرق.

رشوط احلصول عىل اخلدمة :

ان يكون مقدم الطلب يملك راس قاطرة قديم او مفوض من صاحب العالقة.

الوثائق املطلوبة للحصول عىل اخلدمة :

• استدعاء عىل ورق مروس موقع وخمتوم.
• كتاب من الرتخيص باملوافقة عىل عملية شطب لرأس القاطرة القديم.
• بيان مجركي يبني رقم الشايص للرأس املراد احضاره عىل ان ال يقل عمره عن مخسة سنوات تسبق
سنة التخليص.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يقدم االستدعاء املشار اليه اعاله ملكتب خدمة اجلمهور يف مبنى اهليئة  /عبدون مقابل بطاقة مراجعة.
 .2يسجل الطلب يف مكتب خدمة اجلمهور وحيول اىل مديرية نقل البضائع.
 .3تقوم اجلهة املختصة باملديرية بتدقيق املعلومات الواردة بالوثائق املقدمة.
 .4يتم اعداد كتاب موجه اىل ادارة ترخيص السواقني واملركبات ونسخه منه لدائرة اجلامرك
األردنية باملوافقة.
 .5يتم استالم الكتاب ( بعد التصدير ) من مكتب خدمة اجلمهور ضمن املدة املحددة عند ابراز
بطاقة املراجعة.
الترشيعات التي حتكم العملية :قرارات جملس الوزراء املتعلقة بالتحديث االستبدايل للرؤوس القاطرة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

اجلامرك األردنية  /ادراة ترخيص السواقني واملركبات.

رسوم اخلدمة  :ال يوجد.

وقت انجاز اخلدمة:
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ساعتان عمل من وقت تقديم املعاملة وكافة الوثائق.

مخطط سير العمليات

( ) 15 / 9 / 1

معامالت التحديث االستبدايل للرؤوس القاطرة
بداية العملية
يقدم االستدعاء اىل مكتب خدمة اجلمهور ويسجل وحيول
اىل املديرية املختصة
يقوم القسم املختص بتدقيق املعلومات الواردة بالوثائق
يف حال املطابقة يتم اعداد كتاب اىل ادارة ترخيص السواقني
واملركبات ونسخه اىل دائرة اجلامرك االردنية
يتم تسليم الكتاب موقع حسب االصول وبعد التصدير اىل
طالب اخلدمة

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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عمليات
وحدة الشوؤن
القانونية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :متابعة الدعاوى املرفوعة والقضايا التنفيذية املتفرعة عنها.

رقم العملية) 1 /5 /5 /1( :
الوحدة :الشؤون القانونية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1التبليغ الصادر عن املحكمة املختصة.
 .2الئحة الدعوى.
 .3قائمة البينات.
 .4قرار احلكم (يف حال القضايا التنفيذية او متابعة قضايا الدرجه الثانيه).

خطوات العملية التفصيلية:

 .1دراسة الئحة الدعوى و قائمة البينات.
 .2خماطبة اجلهات املعنية يف اهليئة لتزويد الوحدة بام يلزم العداد الدفوع.
 .3اعداد الالئحه اجلوابية و املتضمنة دفوع اهليئة و قائمة البينات .
 .4اعداد التفويض اخلاص بالدعوى و طلب ادخال طرف ثالث يف الدعوى(ان وجد).
 .5خماطبة املحامي العام املدين او رئيس النيابة العامة االداري للمدافعة و املرافعة عن اهليئة و اختاذ ما يلزم.

الترشيعات التي حتكم العملية:

 .1القوانني الناظمة لعمل هيئة النقل الربي.
 .2قانون النقل العام للركاب املؤقت رقم ( ) 33لسنة (  )2010االنظمة والتعليامت الصادرة بمقتضاه.
 .3قانون هيئة تنظيم النقل الربي و القوانني الناظمة العامل اهليئة.
 .4قانون نقل البضائع رقم ( )21لسنة (  ) 2006و تعديالته والقوانني واالنظمه الصادره بمقتضاه .
 .5قانون السكك احلديدية املؤقت رقم ( )24لسنة ()2012واألنظمه والتعليامت الصادره بمقتضاه.
 .6قانون حمكمة العدل العليا.
 .7قانون القضاء اإلداري.
 .8القانون املدين والقوانني األخرى ذات الصلة او االحكام القضائية السابقة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

 املحامي العام املدين او رئيس النيابة العامة االداري. وزارة املالية. االرايض و املساحة. اجلهات ذات العالقة.اجلهة املعنية  :وحدة الشؤون القانونية.
املديريات الفنية املعنية (بضائع ،ركاب ،سكك...إلخ).
املستشار القانوين.

الوقت املستغرق للعملية:
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مخطط سير العمليات

أسبوع.

( /1/5/5/1أ )

( /1/5/5/1ب)

متابعة الدعاوى املرفوعة
(عملية أ)

القضايا التنفيذية(عملية ب)

بداية العملية

بداية العملية

دراسة الئحة الدعوى وقائمة
البينات

دراسة احلكم (القرار) واالوراق
املرفقة

خماطبة اجلهات املعنية يف اهليئة لتزويد
الوحدة بام يلزم العداد الدفوع

خماطبة اجلهات املعنية يف اهليئة لتزويد
الوحدة بام يلزم للمبارشة يف التنفيذ

اعداد الالئحة اجلوابية واملتضمنة
دفوع اهليئة وقائمة البيانات
اعداد التفويض اخلاص بالدعوى
وطلب ادخال طرف ثالث يف
الدعوى(ان وجد)
خماطبة املحامي العام املدين او رئيس
النيابة العامة االداري للمتابعة
واملرافعة عن اهليئة واختاذ مايلزم

خماطبة مديرية الشؤون املالية يف
اهليئة ملبارشة التنفيذ
تزويد اجلهة ذات العالقة باالوراق
الالزمة لالسرتداد ان استدعت
املعاملة ذلك

هناية العملية

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :اعداد مسودة الترشيعات أو تعديل الترشيعات النافذة.

رقم العملية) 2 /5 /5 /1( :
الوحدة :الشؤون القانونية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1طلب اعداد الترشيع أوالتعديل.
 .2الترشيعات ذات الصلة والترشيع املنوي اعداده.
 .3الترشيع املنوي تعديله وما يتعلق به من ترشيعات و عمليات قائمة و نافذة باهليئه.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1اعداد املربرات و االسباب املوجبة العداد الترشيع او تعديل الترشيع.
 .2دراسة الترشيع املنوي تعديله.
 .3دراسة الترشيعات ذات الصلة.
 .4دراسة املربرات و االقرتاحات.
 .5إعداد مذكرة البيانات الترشيعية بالتعاون مع املديرية املعنية.
 .6إعداد مقارنة يف حال التعديل.
 .7اعداد مسودة الترشيع و صياغته قانوني ًا.
 .8عرضه عىل جلنة السياسات و الترشيعات.
 .9مصادقة جملس االدارة واصداره(تعليامت).
 . 10مصادقة جملس االدارة و عرضه عىل ديوان الرأي و الترشيع ليصار باخلطوات القانونية و الدستورية
الصداره(قانون،نظام).

الترشيعات التي حتكم العملية:

• الدستور األردين.
• الترشيعات الناظمة ألعامل هيئة تنظيم النقل الربي.
•الترشيعات ذات الصلة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

.1ديوان الرأي و الترشيع.
.2جملس األمة.
.3جملس الوزراء.
.4مصادقة جاللة امللك عىل القوانني.
.5اجلريدة الرسمية.
.6اجلهات ذات العالقة بالترشيع املنوي إعداده أو تعديله.
اجلهة املعنية  :وحدة الشؤون القانونية.

الوقت املستغرق للعملية :غري حمدد.
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مخطط سير العمليات

( )2/5/ 5/ 1

اعداد مسودة الترشيعات
بداية العملية
دراسة املربرات واالقرتاحات الصدار ترشيع او تعديله
دراسة الترشيعات ذات الصلة
اعداد مسودة او دراسة الترشيع املنوي اصداره
الصياغة القانونية للترشيع بشكله النهائي
عرضه عىل جلنة السياسات والترشيعات

ال

املوافقة
عىل الترشيع

نعم

نرشه باجلريدة الرسمية(تعليامت)
عرضه عىل ديوان الرأي والترشيع ليصار باخلطوات
القانونية والدستورية الصداره ( قانون  ،نظام)

هناية العملية
مخطط سير العمليات
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اسم العملية :تقديم االستشارات القانونية.

رقم العملية) 3 /5 /5 /1( :
الوحدة :الشؤون القانونية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1املوضوع املطلوب ابداء الرأي فيه.
 .2مجيع الوثائق ذات الصلة باملوضوع.
 .3القوانني ذات الصلة باملوضوع حمل النزاع و القرارات املتعلقة باملوضوع ،وقرارات القضاء السابقة
واألراء الفقهية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1دراسة املوضوع حمل النزاع و مجيع جزئياته و حيثياته.
 .2الرجوع اىل القوانني ذات الصلة باملوضوع.
 .3خماطبة املستشار القانوين حول املوضوع اذا اقتىض األمر.
 .4كتابة مطالعة تفصيلية حول املوضوع و التنسيبات املقرتحة و املستندة اىل نصوص القانون و توجيهها
لعطوفة املدير العام أو اجلهة املعنية لالطالع واختاذ ما يلزم بشأهنا.

الترشيعات التي حتكم العملية:

 .1قانون هيئة تنظيم النقل الربي و القوانني الناظمة ألعامل اهليئة و األنظمة و التعليامت الصادرة بمقتضاها.
 .2القوانني األخرى ذات الصلة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
• املستشار القانوين.
• مديريات و وحدات اهليئة.

اجلهة املعنية  :وحدة الشؤون القانونية.

الوقت املستغرق للعملية 2 -1 :يوم.
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مخطط سير العمليات

( )3/5/ 5/ 1

تقديم االستشارات القانونية
بداية العملية
دراسة املوضوع حمل النزاع ومجيع جزئياته وحيثياته
الرجوع اىل القوانني واالجراءات القضائية واالراء الفقهية
ذات الصلة باملوضوع
خماطبة املستشار القانوين حول املوضوع اذا اقتىض االمر
خماطبة املديريات والوحدات يف اهليئة حول املوضوع
كتابة مطالعة تفصيلية حول املوضوع و التنسيبات املقرتحة
واملستندة اىل نصوص القانون وتوجيهها لعطوفة املدير العام
او اجلهة املعنية الطالع واختاذ ما يلزم بشاهنا

هناية العملية

مخطط سير العمليات
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اسم العملية :اختاذ االجراءات القانونية بحق املشغلني املخالفني.

رقم العملية) 4 /5 /5 /1( :
الوحدة :الشؤون القانونية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• ملف املشغل.
• العقود أو التصاريح و الرتاخيص.
• مذكرة أو ضبط أو تقرير باملخالفة املرتكبة.
• مذكرة باملخالفات السابقة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1دراسة التقريراو الضبط املقدم من املديرية املعنية.
 .2مراجعة القوانني و األنظمة و التعليامت املتعلقة باملخالفة.
 .3كتابة مطالعة تفصيلية حول املوضوع و التنسيبات املقرتحة و املستندة اىل نصوص القانون ورفعها
لعطوفة املديرالعام أو اجلهة املعنية لالطالع واختاذ ما يلزم بشأهنا.
 .4توجيه كتاب اىل احلهات اخلارجية إلختاذ اإلجراءات أو اجلهات الداخلية يف حال العقوبات التي من
املمكن إختاذها داخلي ًا عن طريق مديريات اهليئة أو جملس اإلدارة.

الترشيعات التي حتكم العملية:

قانون هيئة تنظيم النقل الربي والقوانني الناظمة ألعامل اهليئة و االنظمة و التعليامت الصادرة بمقتضاها.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
• األمن العام.
• املحاكم املختصة.

اجلهة املعنية  :وحدة الشؤون القانونية.

الوقت املستغرق للعملية :يوم.
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( )4/5/ 5/ 1

اختاذ االجراءات القانونية بحق املشغلني املخالفني
بداية العملية
دراسة التقرير املقدم من مديرية الرقابة ومنح الرتاخيص
والتصاريح  /املكاتب بخصوص املخالفة
مراجعة القوانني و االنظمة والتعليامت املتعلقة باملخالفة /
العقد
كتابة مطالعة تفصيلية حول املوضوع و التنسيبات املقرتحة
وامل��س��ت��ن��دة اىل ن���ص���وص ال���ق���ان���ون للجهة
امل��ع��ن��ي��ة ل�ل�اط�ل�اع واخت������اذ م���اي���ل���زم ب��ش��اهن��ا

هناية العملية
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اسم العملية :اعداد العقود والتعديالت احلاصلة عىل العقود.

رقم العملية) 5/5/5/1( :

الوحدة :الشؤون القانونية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1دعوة االستثامر.
 .2العرض الفني و املايل.
 .3قرار االحالة.
 .4كفالة حسن التنفيذ.
 .5وصل مقبوضات بقيمة الرسوم املرتتبة عىل العقد و رسوم االعالن.
 .6القوانني الناظمة لعمل اهليئة .
 .7السجل التجاري .
 .8عدم اشغال وظيفه .

خطوات العملية التفصيلية:

 .1صياغة مسودة العقد.
 .2خماطبة املديريات البداء مالحظاهتم حول الرشوط التشغيلية و املالية و الرقابية الواردة يف العقد.
 .3اجراء تعديالت عىل املسودة ان اقتىض األمر.
 .4اعداد العقد بصيغته النهائية ليصار اىل توقيعه حسب األصول.

الترشيعات التي حتكم العملية:

(قانون اهليئة ،الركاب ،البضائع ،السكك)

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

الطرف الثاين بالعقد(املستثمر).

اجلهة املعنية  :وحدة الشؤون القانونية.

الوقت املستغرق للعملية :أسبوع.
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( )5/5/ 5/ 1

اعداد العقود والتعديالت احلاصلة عىل العقود
بداية العملية
دراسة دعوة االستثامر والعرض املايل و الفني وقرار االحالة
والكفالة
صياغة مسودة العقد
خماطبة املديريات البداء مالحظاهتم حول الرشوط
التشغيلية واملالية والرقابية الواردة يف العقد
اجراء تعديالت عىل املسودة ان اقتىض االمر
اعداد العقد بصيغته النهائية ليصار اىل توقيعه حسب
االصول

هناية العملية

مخطط سير العمليات

85

اسم العملية :الصياغة القانونية لدعوات االستثامر ووثائق العطاءات و املناقصات.

رقم العملية) 6/5/5/1( :

الوحدة :الشؤون القانونية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1الدراسة الفنية التي تم بموجبها حتديد حاجة النقل العام لوسائط النقل و مسارات خطوطها.
 .2الرشوط العامة لدعوة االستثامر.
 .3قانون النقل العام للركاب رقم (  ) 33لسنة (  ) 2010واالنظمة والتعليامت الصادرة بمقتضاه.
.4القوانني األخرى ذات الصلة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1دراسة الوثائق.
 .2اعداد الصياغة القانونية لدعوة االستثامر.
 .3عرضهاعىل جملس االدارة القرارها.
 .4السري يف اجراءات طرح دعوة االستثامر.

الترشيعات التي حتكم العملية:

.1قانون النقل العام للركاب رقم(  ) 33لسنة (  )2010واالنظمة والتعليامت الصادرة بمقتضاه.
.2القوانني األخرى ذات الصلة

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
اجلهة املعنية  :وحدة الشؤون القانونية.

الوقت املستغرق للعملية :أسبوع.
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( )6/5/ 5/ 1

الصياغة القانونية لدعوات االستثامر ووثائق العطاءات
واملناقصات
بداية العملية
دراسة الوثائق املقدمه
اعداد الصياغة القانونية لدعوة االستثامر

عرضها عىل جملس االدارة القرارها

السري يف اجراءات طرح دعوة االستثامر

هناية العملية
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عمليات
مديرية
الشؤون المالية
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اسم العملية :حتصيل ذمم رشكات االستثامر.

رقم العملية) 1/2/5/1( :

املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

قيود النظام املحاسبي.
عقود االستثامر.
كتب املطالبات.
كتب انذارات.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1بناء عىل دراسات تقوم هبا اهليئة حلاجة املناطق اىل خطوط النقل واملواصالت يتم طرح عطاء او دعوة
تشغيل بخصوص تزويد اهليئة بتامني خدمات النقل للركاب عىل خط معني.
 .2يتم التنسيق مع اجلهات املختصة بالتنسيق مع قسم العطاءات ضمن املديرية املالية.
 .3بعد ان يتم طرح العطاء واستالم العروض ودراسة االنسب يتم اختيار رشكة للتنفيذ لتوقيع العقد.
 .4يتم دراسة العقود وترمجتها ماليا – وحتديد نوع االستثامر (خطوط /تاجري /دويل .....الخ)
 .5يقوم قسم االستثامر بااليعاز لقسم املحاسبة بفتح احلسابات املالية عىل نظام  ACCليتم ربط احلساب
مع نظام االستثامر  INVESTواعداد البيانات النهائية للحساب حسب العقد اعاله.
 .6يقوم قسم االستثامر بتوجيه مذكرات اىل مديرية نقل الركاب مستفرسا عن وضع الرشكة من حيث
قيامها بعملية ترخيص احلافالت حسب قرارات التعاقد الصادرة.
 .7يتم االيعاز والتنسيق مع وحدة تكنولوجيا املعلومات الدراج الرشكة ضمن حسابات الرشكات
املشغلة لدهيا وحسب االصول.
 .8بعد امتام العمليات اعاله يقوم قسم االستثامر بفتح احلساب النهائي للمشغل والذي يثبت فيه تاريخ
التشغيل ومدة عقد املشغل وحتديد مسار اخلطوط بالتنسيق مع وحدة  ITوطريقة اداء البدل السنوي
ويدرج احلساب اجلديد مع احلسابات املوجودة سابقا.
 .9بناء عىل البند رقم ( )6من املرحلة تتم عملية ترحيل للحسابات بشكل يومي حيث:
 .10يتم بناء القيود املالية التي ترحل اىل نظام املحاسبة ويتم التحقق من صحة الرتحيل.
 .11تم اعداد جداول جانبية ويتم مقارنتها باحلركات اليومية من واقع القيود اليومية بكشف جانبي
موضح فيه انواع االستثامر وعدد احلافالت وتارخيها واعدادها ........الخ.
 .12بعد عملية الرتحيل اليومي يتم مراجعة القيود التي تم بناؤها من نظام االستثامر وطباعتها وحفظها
يف ملف القيود االستثامر اليومية.
 .13يتم التحقق من صحة التسجيل املحاسبي للحسابات بحيث يتم طباعة كشف حساب تفصييل
للذمم أعاله وعليه يتم تنفيذ االلية حسب كتابنا الصادر رقم /4عام 5713 /تاريخ .2008/12/3
 .14ثم فتح حساب جديد ايرادات غري منفذة وثم ارسال نسخة لوزارة املالية لإلعتامد ،ونسخة
للرتخيص بإن اليتم منح أي ترخيص إال عند إحضار الرخص األصلية من إدارة السري
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حسب االجراءات املوضحه ادناه:

• يتم توجيه كتاب مطالبه مالية للرشكة عند استحقاق الدفعة.
• يتم حجز كفالة حسن التنفيذ او جزء منها يف حال تأخر الرشكة عن التسديد ملدة تزيد عن اسبوع
من تاريخ توجيه االنذار اخلطي مع العلم بانه يتم تغريم الرشكات ما نسبته  %2من قيمة املبلغ الغري
مدفوع شهريا واحتساب كرس الشهر شهرا ومع عدم االخالل بحق اهليئة يف مصادرة كفالة حسن
التنفيذ (قد ختتلف النسبة وفق العقود).
• تتم مراجعة للحسابات البنكية الواردة من البنك بخصوص حجز الكفاالت حلساباتنا البنكية ويتم
اعداد القيود الالزمة .
• تقوم الدائرة املالية ويف هناية كل سنة مالية بمخاطبة وزارة املالية لتحصيل الذمم املستحقة عىل
الرشكات(باعتبار اهنا امواال امريية تتم جبايتها وحتصيلها وفقا الحكام قانون حتصيل االموال االمريية).
• بناءا عىل البند السابق – تتم متابعة الذمم التي حصلت عن طريق وزارة املالية حيث يتم إرسال
شيكات للهيئة بشكل شهري ويتم قبض املبالغ حسب اسم الرشكة واجراء القيود الالزمة .
اعداد تقارير شهرية لكافة انامط االستثامر وحتديد قيمة التدفقات النقدية شهريا ومقارنتها مع نسب
التحصيل للشهورالسابقة.

الترشيعات التي حتكم العملية:

عقود االستثامر.
قرارات جملس االدارة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :كافة انامط رشكات االستثامر.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.

الوقت املستغرق للعملية:

اعداد كتاب مطالبة 30 :دقيقة
اعداد التقارير الشهرية يوم اىل ثالثة ايام
اعداد التقارير الدورية –  3ايام.

مخطط سير العمليات
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( )1/2/ 5/ 1

حتصيل ذمم رشكات االستثامر

بداية العملية

اختيار رشكة لتوقيع العقد والتنفيذ

طرح عطاء او دعوة تشغيل بخصوص تزويد اهليئة
بتأمني خدمات النقل للركاب عىل خط معني

دراسة العقود وترمجتها ماليا  -وحتديد
نوع االستثامر (خطوط تاجري دويل  ...الخ)

يقوم قسم االستثامر بااليعاز لقسم املحاسبة بفتح
ليتم ربط  ACCاحلاسبات املالية عىل نظام واعداد
 INVESTاحلساب مع نظام االستثامر البيانات
النهائية للحساب حسب العقد اعاله

يتم االيعاز والتنسيق مع وحدة تكنولوجيا
املعلومات الدراج الرشكة ضمن حسابات
الرشكات املشغلة لدهيا وحسب االصول
بعد امتام العمليات اعاله يقوم قسم االستثامر
بفتح احلساب النهائي للمشغل و الذي يثبت فيه تاريخ
التشغيل و مدة عقد املشغل و حتديد مسار اخلطوط
و طريقة اداء البدل السنوي بالتنسيق مع وحدة IT
ويدرج احلساب اجلديد مع احلسابات املوجودة مسبقا

تقوم الدائرة املالية ويف هناية كل سنة مالية
بمخاطبة وزارة املالية لتحصيل الذمم املستحقة
عىل الرشكات (باعتبار اهنا اموال امريية تتم
جبايتها وحتصيلها وفقا الحكام قانون حتصيل
االموال االمريية)
بناءا عىل البند السابق -تتم متابعة الذمم التي
حصلت عن طريق وزارة املالية حيث يتم ارسال
شيكات للهيئة بشكل شهري ويتم قبض املبالغ
حسب اسم الرشكه واجراء القيود الالزمة
اعداد تقارير شهرية لكافة انامط االستثامر وحتديد
قيمة التدفقات النقدية شهريا ومقارنتها مع نسب
التحصيل للشهور السابقة

هناية العملية
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يقوم قسم االستثامر بتوجيه مذكرات اىل مديرية نقل
الركاب مستفرسا عن وضع الرشكة من ِ
حي قيامها بعملية
ترخيص احلافالت حسب قرارات التعاقد الصادرة

بناءا عىل البند رقم  6من املرحلة تتم عملية ترحيل
للحسابات بشكل يومي حيث يتم بناء القيود
املالية التي ترحل اىل نظام املحاسبة ويتم التحقق
من صحة الرتحيل  .تم اعدادجداول جانبية ويتم
مقارنتها باحلركات اليومية من واقع القيود اليومية
بكشف جانبي موضح فيه انواع االستثامر وعدد
احلافالت وتارخيها واعدادها......الخ
يتم التحقق من صحة التسجيل املحاسبي للحسابات بحيث
يتم طباعة كشف حساب تفصييل للذمم اعاله وعليه يتم
تنفيذ االلية حسب كتابنا الصادر رقم  5713/4تاريخ
2008/12/3حسب االجراءات املوضحة ادناه :
يتم توجيه انذار للرشكة يف حال تاخرها عن السداد ملدة تزيد
عن شهر من تاريخ االستحقاق.
يتم حجز كفالة حسن التنفيذ او جزء منها يف حال تاخر
الرشكة عن التسديد ملدة ال تزيد عن اسبوع من تاريخ توجيه
االنذار اخلطي مع العلم بانه يتم تغريم الرشكات مانسبته
 2 ٪من قيمة املبلغ الغرياملدفوع شهريا واحتساب كرس
الشهر شهرا مع عدم االخالل بحق اهليئة يف مصادرة كفاله
حسن التنفيذ)وقد ختتلف النسبة وفق العقود( تتم مراجعة
للحسابات البنكية الواردة من البنك بخصوص حجز
الكفاالت حلسابتنا البنكية ويتم اعداد القيود الالزمة

اسم العملية :اعداد التسويات البنكية.

رقم العملية) 2/2/5/1( :

املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

.1كشف حساب البنك.
.2الكشف الدفرتي.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1طلب كشف حساب تفصييل من البنك جلميع احلسابات يف هناية كل شهر.
 .2طباعة كشف احلسابات البنكية الدفرتية من النظام املحاسبي.
 .3مطابقة احلسابات الدفرتية والبنكية كالتايل.
الرصيد الدفرتي حلساب البنك (هناية الفرتة)
يضاف  :قيمة الشيكات الغري مرصوفة (شيكات معلقة)
يطرح  :ايداعات بالطريق
يطرح  /يضاف  :اخطاء لدى البنك
يطرح  /يضاف  :اخطاء لدى دفاتر اهليئة
يضاف  :ايداعات ظهرت يف البنك ومل تظهر يف بالدفاتر
يطرح  :مسحوبات ظهرت يف البنك ومل تظهر بالدفاتر
الرصيد حسب كشف البنك (هناية الفرتة)
 .4تسجيل الشيكات غري املقدمة للرصف.
 .5ارسال كتب اىل البنك حلجز مبلغ من الكفالة او كامل قيمتها اذا اخلت الرشكة برشوط العقد.
 .6اعداد قائمة التسوية البنكية النهائية بعد عمل القيود الالزمة.
الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :البنك املعتمد للهيئة.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق للعملية 4 - 3 :ساعا ت.
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اعداد التسويات البنكية
بداية العملية
طلب كشف حساب تفصييل من البنك جلميع
احلسابات يف هناية كل شهر
طباعة كشف احلسابات احلسابات البنكية
الدفرتية من النظام املحاسبي
مطابقة احلسابات الدفرتية و البنكية
عمل القيود الالزمة

اعداد قائمة التسوية البنكية النهائية بعد عمل القيود
الالزمة

هناية العملية
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اسم العملية :متابعة الكفاالت.

رقم العملية) 3/2/5/1( :

املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

.1الكفاالت املالية االصلية.
 .2كتب رسمية للبنوك.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1طلب كفالة حسن تنفيذ حسب النموذج املعتمد من قبل اهليئة من الرشكات التي تقوم بتوقيع عقود
استثامرية مع اهليئة حسب العقد.
 .2طلب كفاالت دخول وحسن تنفيذ للعطاءات.
 .3االحتفاظ بالكفاالت يف ملفات خاصة حسب انواعها وادخاهلا عىل نظام الكفاالت.
 .4عمل تقارير شهرية تبني تاريخ استحقاق مجيع انواع الكفاالت.
 .5متابعة متديد الكفاالت وذلك بارسال كتاب متديد اىل البنك والرشكة قبل شهر تقريبا من تاريخ
استحقاق الكفالة وتتم املتابعة عن طريق االتصاالت اهلاتفية لتأكيد عملية التمديد .
 .6ارسال كتب خماطبة اىل البنوك ملصادرة الكفاالت او حجز جزء مبلغ حمدد من اصل الكفالة يف حال
اخلت الرشكة برشوط العقد.
 .7يتم حجز الكفاالت يف احلاالت التالية :
 .1االخالل بآلية التحصيل وفق منهجية التحصيل املتبعة  /وبموجب كتابنا الصادر رقم /4عام5713 /
تاريخ .2008/12/3
 .2االخالل برشوط العقد والتشغيل بناء عىل تنسيب قسم اإليرادات والتحصيل ومديرية نقل الركاب.
 .3انتهاء الغاية من الكفالة بناء عىل تنسيب املديرية املختصة.

 .8متديد الكفاالت عىل نظام الكفاالت وادخال تاريخ االستحقاق اجلديد يف حال استالم متديد
الكفاالت من البنوك.
.9عمل الكتب الالزمة اللغاء كفالة يف حال انتهاء الغاية منها مثل :استبدال الكفالة بكفالة من بنك اخر
او حدوث تغيري يف ملكية الرشكة واحضار كفالة جديدة.

الترشيعات التي حتكم العملية:

 عقود االستثامر. -التعليامت اخلاصة بالعطاءات.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :رشكات اإلستثامر املختلفة  /املوردين.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.

الوقت املستغرق للعملية :يوم -يومني.
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متابعة الكفاالت
بداية العملية

متابعة متديد الكفاالت و ذلك
بارسال كتاب متديد اىل البنك
والرشكة قبل شهر تقريبا من
تاريخ استحقاق الكفالة وتتم
املتابعة عن طريق االتصاالت
اهلاتفية لتأكيد عملية التمديد
اخلت الرشكة نعم
برشوط العقد

طلب كفالة حسن تنفيذ حسب النموذج
املعتمد قبل اهليئة من الرشكات التي تقوم
بتوقيع عقود استثامرية مع اهليئة حسب العقد

عمل تقارير شهرية
تبني تاريخ استحقاق
مجيع انواع الكفاالت

االحتفاظ بالكفاالت يف ملفات خاصة
حسب انواعها و ادخاهلا عىل نظام الكفاالت
االخالل
بآلية التحصيل
وفق التحصيل
املتبعة

عمل تقارير شهرية تبني تاريخ
استحقاق مجيع انواع الكفاالت

ال
ال
االخالل
برشوط
العقد
والتشغيل

نعم

االخالل
بآلية التحصيل
وفق منهجية
التحصيل
املتبعة

نعم

حجز الكفاالت

ال
انتهاء الغاية من
كفاالت الشطب

نعم

نعم

ال
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استالم متديد
الكفاالت من
البنوك

ال

ال

فسخ العقد

نعم

مخطط سير العمليات

عمل الكتب الالزمة اللغاء كفالة يف
حال انتهاء الغاية منها

متديد الكفاالت عىل نظام الكفاالت
وادخال تاريخ االستحقاق اجلديد

هناية العملية

اسم العملية :تدقيق دعم اجور نقل طالب اجلامعات الرسمية.

رقم العملية) 4/2/5/1( :

املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

كشف تفصييل حلركات احلافالت من قبل الرشكات املشغلة.
كشف امجايل بمجاميع عدد الرحالت وعدد الطالب من قبل الرشكة.
كشف تفصييل حلركات احلافالت من قبل مراقبي اهليئة.
كشف امجايل بمجاميع عدد الرحالت وعدد الطالب من قبل مراقبي اهليئة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يتم ارسال كشوفات من قبل مراقبي اهليئة يتضمن عدد الرحالت والركاب وتاريخ وساعة انطالق
ووصول احلافالت كام يتم ارسال كشوفات من قبل الرشكات املشغلة للدعم بنفس البيانات التي يتم
اعدادها من قبل املراقبني.
 .2يتم مطابقة الكشوفات من ناحية تشغيلية داخل مديرية نقل الركاب وارساهلا للمديرية املالية
الستكامل عملية التدقيق واملطابقة.
.3يتم مطابقة كشوفات املراقبني مع كشوفات الرشكات من حيث عدد احلافالت وعدد الركاب واعداد
كشوفات خاصة بذلك.
.4يتم ارسال هذه الكشوفات بعد التوقيع عليها من قبل املنظم إىل املدير املايل للتوقيع وارفاق كتاب
لوزارة النقل يتضمن املطالبات املستحقة للرشكات املشغلة للدعم.
.5يتم متابعة املطالبات املرسلة لوزارة النقل ليتم استالم حتويل مايل(شيك) باسم اهليئة باملطالبات
املرسلة للوزارة ليتم داخل اهليئة قبضة وايداع الشيك يف حساب اهليئة لدى البنك .
.6يتم التأكد من عدم وجود ذمم مستحقة عىل الرشكات املشغلة للدعم ويف حالة وجود مثل هذه الذمم
يتم تقاص املبالغ الواردة من الوزارة بخصوص الدعم مع املبالغ املستحقة عىل الرشكات.
 .7يف حالة وجود فائض مستحق للرشكة يتم اعداد مستند رصف باملبلغ الفائض.
الترشيعات التي حتكم العملية :عقود تشغيلية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 الرشكات املشغلة للدعم. وزاره النقل. -وزاره املالية.

اجلهة املعنية :

املالية.

الوقت املستغرق للعملية:

اعداد الكشوفات  3 – 2 :ساعات لكل رشكة ملطالبة اسبوع ،اعداد كتب املطالبات  10 :دقائق.
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تدقيق دعم اجور نقل طالب اجلامعات الرسمية
بداية العملية

ارسال هذه الكشوفات بعد
التوقيع عليها من قبل املنظم
اىل املدير املايل للتوقيع وارفاق
كتاب لوزارة النقل
متابعة املطالبات املرسلة لوزارة
النقل ليتم استالم حتويل مايل
(شيك) باسم اهليئة باملطالبات
املرسلة للوزارة ليتم داخل
اهليئة قبضة وايداع الشيك يف
حساب اهليئة لدى البنك

مطابقة كشوفات
املراقبني مع كشوفات
الرشكات من حيث
عدد احلافالت وعدد
الركاب واعداد
كشوفات خاصة بذلك

ال

هناية العملية
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يتم مطابقة الكشوفات من ناحية تشغيلية
داخل مديرية نقل الركاب وارساهلا للمديرية
املالية الستكامل عملية التدقيق و املطابقة

وجود ذمم
مستحقة

نعم

ال

استالم متديد
الكفاالت من
البنوك

ارسال كشوفات من قبل مراقبي اهليئة كام
يتم ارسال كشوفات من قبل الرشكات
املشغلة للدعم بنفس البيانات التي يتم
اعدادها من قبل املراقبني

نعم

اعداد مستند رصف
باملبلغ الفائض

تقاص مبالغ الواردة من الوزارة بخصوص
الدعم مع املبالغ املستحقة عىل الرشكات

اسم العملية :إعادة الكفاالت.

رقم العملية) 5/2/5/1( :
املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1نموذج إعادة الكفالة.
 .2وثيقة اثبات الشخص املستلم.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تزويد املستدعي بنموذج إعادة الكفالة من قبل املوظف املختص.
 .2تعبئة النموذج املعتمد من قبل اهليئة العادة الكفالة من قبل املستدعي وتوقيعه من املعنيني مع تنسيب
مدير املديرية املعنية.
 .3حتول املعاملة اىل املديرية املالية الخذ االجراء الالزم.
 .4تصوير الكفالة االصلية وتوقيع املستدعي عىل استالم النسخة االصلية.
.5ختمالكفالةاالصليةبختماهليئةالرسميلالفراجعنالكفالةاوبموجبكتابرسميحسبطلبالبنك.
 .6يف حال كانت الكفالة املالية (نقد) يتم تنظيم مستند رصف هلذه الغاية.
 .7الغاء الكفالة من نظام الكفاالت.
الترشيعات التي حتكم العملية :قرارات جملس االدارة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :البنوك.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق للعملية 15 – 0 :دقيقه.
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اعادة الكفاالت
بداية العملية

حتول املعاملة اىل
املديرية املالية الخذ
االجراء الالزم

تصوير الكفالة االصلية
وتوقيع املستدعي عىل
استالم النسخة االصلية
الكفالة
املالية
نقد

يتم تنظيم مستند رصف هلذه الغاية

يتم تنظيم مستند رصف هلذه الغاية

هناية العملية
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تعبئة النموذج املعتمد من قبل اهليئة العادة
الكفالة من قبل املستدعي وتوقيعه من
املعنيني مع تنسيب مدير املديرية املعنية

نعم

ال

مخطط سير العمليات

تزويد املستدعى بنموذج اعادة الكفالة من
قبل املوظف املختص

اسم العملية :طرح العطاءات واالحالة.

رقم العملية) 6/2/5/1( :

املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 .1رشوط دعوة العطاء.
 .2نامذج الكفاالت.
 .3االعالن يف الصحف.
 .4رخصة مهن وسجل جتاري(عن بيع العطاء).
 .5التقارير الفنية.
 .6حمرض اجتامع جلنة العطاءات.
 .7كتاب املصادقة عىل قرار االحالة.
 .8كتاب االحالة.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1التأكد من توفر املخصصات الالزمة للمرشوع وعمل طلب رشاء من قبل املديرية املختصة.
 .2عمل مستند التزام مايل للعطاء.
 .3اعداد الرشوط اخلاصة بالعطاءات الواردة يف املوازنة حسب اختصاص كل مديرية.
 .4عرض الرشوط املرجعية للعطاءات عىل جلنة العطاءات القرارها والتعديل عليها اذا لزم االمر.
 .5اعالن طرح العطاء يف الصحف املحلية مع الرشوط مع نسخة العطاء .
 .6يقوم مقرر جلنة العطاءات بعمل عدة نسخ من العطاء ووضع كل نسخة داخل مغلف مع ختم املغلف
من اخلارج و يرسل اىل امني الصندوق من اجل بيع النسخ  ،ويطلب من الرشكات احضار صورة عن
السجل التجاري وصورة عن رخصة مهن سارية املفعول.
 .7يتم دعوة جلنة العطاءات بنفس اليوم لفتح العروض حسب التاريخ املبني يف االعالن ويقوم مقرر
جلنة العطاءات بعمل حمرض لفتح العروض يوقع عليه اعضاء جلنة العطاءات ومراقب ديوان املحاسبة
اثناء االجتامع ثم عمل حمرض اجتامع.
 .8بعد فتح العروض يتم تشكيل لجنة فنية من قبل عطوفة المدير العام لدراسة العروض و تقديم
تقرير خالل فترة معينة من تاريخ التكليف .
 .9بعد استالم التقرير الفني يقوم مقرر اللجنة بعرضه على عطوفة المدير العام ومن ثم دعوة
لجنة العطاءات لدراسة التقرير المقدم من اللجنة الفنية و بعدها تقوم اللجنة بالتنسيب بإحالة
العطاء حسب تقرير اللجنة الفنية و ان يكون مطابق لدعوة العطاء و الشروط الخاصة بالعطاء
الموجودة ضمن نسخة العطاء التي قامت الشركة بشرائها .
.10يتم عرض التقرير على لجنة العطاءات ويتم تقديم التوصيات بشأنه من قبل اللجنة.
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 .11تتم المصادقة على قرار اإلحالة من قبل معالي وزير النقل رئيس مجلس االدارة إذا كانت
قيمة العطاء تزيد على( 20000دينار) وال تتجاوز( 50000دينار) ومن قبل مجلس اإلدارة
وموافقة الرئاسة إذا زادت القيمة عن ذلك ،وتقوم لجنة العطاءات بتوجيه كتاب الى الشركة
المحال عليها العطاء مع ذكر جميع الشروط الخاصة بالعطاء في الكتاب الموجه.
 .12اعادة كفاالت دخول العطاء للشركات التي لم تتم االحالة عليها وللشركة التي تمت االحالة
عليها بعد احضار كفالة حسن التنفيذ.
 .13يقوم قسم العطاءات بفتح ملف للعطاء يوجد فيه شروط العطاء وقرار االحالة والعقد واية
مخاطبات تتم مستقبال بين الشركة والهيئة للرجوع اليها وقت الحاجة.
 .14يتم دفع الرسوم المترتبة على الشركة المحال عليها العطاء في المديرية المالية واالحتفاظ
بالسندات في ملف العطاء وكفالة حسن تنفيذ العطاء او كفالة الصيانة حسب طبيعة العطاء.
 .15يتم توجيه مذكرة من قبل قسم العطاءات لوحدة الشؤون القانونية إلعداد عقد ينظم العمل بين
الهيئة والشركة المحال عليها العطاء.
 .16يتم متابعة االمور الفنية للعطاء من قبل المديرية المسؤولة عن العطاء الى ان يصدر تقرير
االستالم.
 .17في موعد التوريد تقوم لجنة االستالم باستالم العطاء و كتابة تقرير استالم العطاء و تسلم
لقسم العطاءات حتى يتم دفع المبلغ للشركة الموردة بالتنسيق مع المدير المالي وطبقا لشروط
العقد.
 .18في حال حصول أية نقاط اختالف بين الهيئة والشركة المحال عليها العطاء يتم الرجوع
الى العقد ،واذا تعذر ذلك لعدم معالجة العقد لذلك الموضوع يتم عرض الموضوع على لجنة
العطاءات إلتخاذ القرار المناسب.

الترشيعات التي حتكم العملية:

موازنة اهليئة.
نظام لوازم اهليئة رقم 66لسنة  / 2002تعليامت العطاءات رقم( )1لسنة .2008
قرارات جملس االدارة
الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :املوردين  /املتعهدين  ،البنوك ،ديوان املحاسبة.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.

الوقت املستغرق للعملية:

اعالن العطاء 10 :دقائق .بيع العطاء 5 :دقائق.
اعداد قرار االحالة 10 :دقائق .اعادة كفالة دخول العطاء 5 :دقائق.
علام بان عملية طرح العطاء اىل االحالة يستغرق تقريبا من شهر ونصف اىل شهرين.
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طرح العطاءات واالحالة
بداية العملية

عرض الرشوط املرجعية
للعطاءات عىل جلنة العطاءات
القرارها والتعديل عليها اذا
لزم االمر

اعداد الرشوط اخلاصة بالعطاءات
الواردة يف املوازنة حسب
اختصاص كل مديرية

التأكد من توفر املخصصات الالزمة
للمرشوع وعمل طلب رشاء من قبل
املديرية املختصة
عمل مستند التزام مايل للعطاء

اعالن طرح العطاء يف
الصحف املحلية مع الرشوط
مع نسخة العطاء

يق�وم مق�رر جلنة العط�اءات بعمل
ع�دة نس�خ م�ن العط�اء ووض�ع
كل نس�خة داخ�ل مغل�ف مع ختم
املغلف من اخلارج ويرسل اىل امني
الصندوق من اجل بيع النسخ

يت�م دعوة جلن�ة العط�اءات بنفس
الي�وم لفت�ح الع�روض حس�ب
التاري�خ املبين يف االعلان ويقوم
مقرر جلنة العطاءات بعمل حمرض
لفتح العروض

مقرر جلنة العطاءات بارسال
حمارض االجتامع مع حمرض
احالة العطاء والتقرير الفني
اىل امني رس جملس االدارة
الخذ املوافقة عليه

بع�د اس�تالم التقري�ر الفن�ي يق�وم
مق�رر اللجن�ة بعرضه على عطوفة
املدي�ر الع�ام وم�ن ث�م دع�وة جلنة
العط�اءات لدراس�ة التقري�ر املقدم
من اللجنة الفنية

بع�د فت�ح الع�روض يتم تش�كيل
جلن�ة فني�ة من قب�ل عطوف�ة املدير
العام لدراس�ة الع�روض و تقديم
تقرير خالل فرتة معينة من تاريخ
التكليف

بعد موافقة جملس االدارة
يقوم مقرر جلنة العطاءات
بعمل كتاب اىل معايل وزير
النقل رئيس جملس االدارة
للمصادقة عىل قرار االحالة

اع�ادة كف�االت دخ�ول العط�اء
الرشكات التي مل تتم االحالة عليها
وللرشك�ة التي مت�ت االحالة عليها
بعد احضار كفالة حسن التنفيذ

يقوم مق�رر جلن�ة العط�اءات بفتح
مل�ف للعط�اء يوج�د في�ه رشوط
العطاء وق�رار االحالة والعقد واية
خماطبات تتم مستقبال بني الرشكة
واهليئة للرجوع اليها وقت احلاجة

يتم متابعة االمور الفنية
للعطاء من قبل املديرية
املسؤولة عن العطاء اىل ان
يصدر تقرير االستالم

يتم توجيه مذكرة من قبل مفرز جلنة
العطاءات لوحدة الشؤون القانونية
الع�داد عقد ينظم العمل بني اهليئة
والرشك�ة املح�ال عليه�ا العط�اء

يتم دفع الرسوم املرتتبة عىل الرشكة
املح�ال عليه�ا العط�اء يف املديري�ة
املالي�ة واالحتف�اظ بالس�ندات يف
ملف العطاء

يف موع�د التوري�د تق�وم جلن�ة
االستالم باستالم العطاء وكتابة
تقري�ر اس�تالم العط�اء وتس�لم
ملقرر جلن�ة العط�اءات حتى يتم
دفع املبلغ للرشكة املوردة

يف ح�ال حص�ول اي�ة نق�اط اختلاف
بين اهليئة الرشكة املح�ال عليها العطاء
يت�م الرجوع اىل العق�د واذا تعذر ذلك
لع�دم معاجل�ة العق�د لذل�ك املوضوع
على جلنة يتم عرض املوضوع عىل جلنة
العطاءات الختاذ القرار املناسب

هناية العملية
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اسم العملية :تدقيق ايداعات مكاتب وفروع اهليئة.

رقم العملية) 7/2/5/1( :
املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

فيش االيداع البنكية و نسخة مستند القبض.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يتم ارسال الفيش البنكية و نسخة من مستند القبض خالل االيام االوىل من الشهر التايل.
 .2يتم اخراج كشف باملقبوضات الشهر لكل اقليم او مكتب والتاكد من ان جمموع االيداعات مطابقة
ملجموع املقبوضات خالل الشهر.
 .3يتم خماطبة املكاتب واالقاليم بالفيش او مستندات القبض الناقصة.
 .4يتم طباعة قيد الرتحيل وارفاق مستندات القبض والفيش البنكية اخلاصة بالقيد مع التاكد من
صحة التوجية املحاسبي لعملية القبض وصحة الرتحيل واملتابعة مع رئيس قسم املحاسبة لتصحيح
االخطاء ان وجدت واية مالحظات اخرى.
 .5يتم التوقيع عىل مستند القيد املطبوع وارسالة إىل رئيس قسم املحاسبة واملدير املايل للتوقيع بعد حفظة
يف جملدات خاصة.
 .6يتم ارسالة املجلد املتضمن قيود االيداع ومستندات القبض الفيش البنكية لوحده الرقابة الداخلية
لتدقيقة وتوقيعة.
 .7يتم حفظة داخل املديرية املالية.
الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل.
الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :ال يوجد.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق للعملية 60 - 0 :دقيقة لكل مكتب او اقليم.
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تدقيق ايداعات مكاتب وفروع اهليئة
بداية العملية

ارس�ال الفيش البنكية ونس�خة من مس�تند القبض خالل
االيام االوىل من الشهر التايل
اخ�راج كش�ف باملقبوضات الش�هر لكل اقلي�م اومكتب
والتأك�د م�ن ان جمم�وع االيداع�ات مطابق�ة ملجم�وع
املقبوضات خالل الشهر
خماطبة املكاتب واالقاليم بالفيش او مستندات
القبض الناقصة
طباعة قيد الرتحيل وارفاق مستندات القبض
والفي�ش البنكي�ة اخلاص�ة بالقي�د م�ع التاك�د م�ن صح�ة
التوجيه املحاسبي لعملية القبض وصحة الرتحيل واملابعة
مع رئيس قسم املحاسبة لتصحيح االخطاء ان وجدت
التوقيع عىل مس�تند القيد املطبوع وارساله اىل رئيس قسم
املحاسبة و املدير املايل للتوقيع بعد حفظه يف جملدات خاصة
ارسالة املجلد املتضمن قيود االيداع ومستندات القبض
الفيش لوحده الرقابة الداخلية و توقيعه
يتم حفظه داخل املديرية املالية

هناية العملية
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اسم العملية :تدقيق احلسابات متهيدا العداد التقارير املالية ( إعداد امليزانية).

رقم العملية) 8/2/5/1( :
املديرية :املالية /قسم االيرادات و النفقات.
اهلدف من العملية :اصدار القوائم املالية.

خطوات العملية التفصيلية:

.1خالل العام يتم استدراج عروض لرشكات ومكاتب التدقيق ليتم اختيار مكتب او رشكة تدقيق التي سوف
تقوم بتدقيق ومصادقة حسابات اهليئة وفق آلية اختيار مدقق حسابات خارجي .
.2يتم يف بداية العام وخالل االشهر االوىل من السنة املالية التالية فصل كافة الفواتري واملطالبات التي ختص السنة
السابقة ومن ثم يتم تسجيل قيود هبذه الفواتري واملطالبات وادراجها ضمن املصاريف مستحقة الدفع .
.3كام يتم اعداد كشف بكافة االصول اململوكة للهيئة حيث يتضمن الكشف تكلفة االصل وتاريخ اقتنائه و جممع
اهتالك ومرصوف اإلهالك اخلاص بالفرتة والقيمة الدفرتية ومن ثم يتم تسجيل القيود اخلاصة باالهتالكات.
.4يتم اعداد كشوف خاصة باألصول املشرتاه خالل السنة املالية وفصلها وتسجيلها واحتساب اإلهالك اجلزئي
وتسجيله (من تاريخ الرشاء إىل هناية السنة املالية).
.5يتم عمل مطابقات بني احلسابات وتدقيق احلسابات وعمليات اجلرد للتأكد من صحة التسجيل .
.6يتم ارسال كتب تثبيت للذمم املدينة وكتب تأييد الذمم الدائنة والبنوك ملطابقة ارصده حساباهتم لدى اهليئة مع
ارصده حسابات اهليئة لدهيم .
.7التعاون مع مكتب التدقيق إلخراج التقارير املالية الفعلية.
.8تدقيق مسوده التقارير املالية املرسلة من قبل مكتب التدقيق للمصادقة عليها.
.9يتم اعداد حتليل للبيانات والقوائم املالية.
. 10يتم رفع تقرير مدقق احلسابات مع املرشوحات والتوصيات إىل عطوفة املدير العام لعرضة عىل جملس اإلدارة.
. 11بعد اقرار القوائم املالية يتم إغالق احلسابات العامة .
. 12باإلقرار التقرير القوائم املالية من قبل جملس اإلدارة يتم رفع القوائم املالية إىل رئاسة الوزراء .
.13يتم املصادقة عليها هنائيا من قبل رئاسة الوزراء.

الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل.
الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :مكتب تدقيق احلسابات.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق للعملية 4 – 3 :اشهر.
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تدقيق احلسابات متهيدا العداد التقارير املالية
بداية العملية

يف بداية العام وخالل االش�هر االوىل من الس�نة املالية
التالي�ة فص�ل كاف�ة الفواتير واملطالب�ات الت�ي ختص
الس�نة الس�ابقة ومن ثم يتم تسجيل قيود هبذه الفواتري
واملطالبات وادراجها ضمن املصاريف مستحقة الدفع

اس�تدراج عروض الشركات ومكات�ب التدقيق ليتم
اختيار مكتب اورشكة تدقيق التي سوف تقوم بتدقيق
ومصادقة حسابات اهليئة

اعداد كشف بكافة االصول السلوكية للهيئة

اعداد كش�وف خاصة باالصول املشتراه خالل السنة
املالية وفصلها وتس�جيلها واحتساب االهالك اجلزئي
وتسجيله

ارس�ال كتب تثبي�ت الذمم املدينة وكت�ب تأييد الذمم
الدائنة والبنوك املطابقة وارصدة حساباهتم لدى اهليئة
مع ارصدة حسابات اهليئة لدهيم

عم�ل مطابق�ات بين احلس�ابات وتدقيق احلس�ابات
وعمليات اجلرد لتأكد من صحة التسجيل

التعاون مع مكتب التدقيق الخراج التقارير املاليه

تدقي�ق مس�ودة التقارير املالية املرس�لة من قبل مكتب
التدقيق للمصادقة عليها

رفع تقرير مدقق احلسابات مع املرشوحات والتوصيات
اىل عطوف�ة املدي�ر الع�ام لعرض�ه على جمل�س االدارة

اعداد حتليل للبيانات والقوائم املالية

اقرار القوائم املالية ثم اغالق احلسابات العامة

بإق�رار تقرير القوائم املالية م�ن قبل جملس االدارة يتم
رفع القوائم املاليه اىل رئاسة الوزراء

هناية العملية

املصادقة عليها من قبل رئاسة الوزراء
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اسم العملية :اعتامد بنك اليداع ايرادات اهليئة.

رقم العملية) 9/2/5/1( :
املديرية :املالية.
الوثائق املطلوبة النجاز العملية :عروض من قبل البنوك.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1ترسل كتب استدراج عروض للبنوك خالل شهر ترشين الثاين من كل عام .
 .2يتم تشكيل جلنة لدراسة العروض املقدمة.
 .3تقوم اللجنة برفع تقريرها بناءا عىل معايري معتمده الختيار بنك إىل عطوفة املدير العام
لعرضها عىل جملس اإلدارة خالل شهر كانون األول من كل عام.
 .4يقوم جملس اإلدارة باعتامد البنك بناءا عىل تنسيب اللجنة.
 .5يتم خماطبة البنك رسميا باإلحالة.
 .6او يتم اعتامد البنك بنا ًء عىل اعتامد وزارة املالية والبنك املركزي.
الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :البنوك.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق للعملية :شهرين.
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اعتامد بنك اليداع ايرادات اهليئة
بداية العملية
ترس�ل كت�ب اس�تدراج ع�روض البنوك خالل ش�هر
ترشين الثاين من كل عام
يتم تشكيل جلنة لدراسة العروض املقدمة
تق�وم اللجن�ة برفع تقريره�ا بناءا عىل معايير معتمدة
الختي�ار بن�ك اىل عطوف�ة املدي�ر الع�ام لعرضها عىل
جملس االدارةخالل شهر كانون االول من كل عام
يق�وم جمل�س االدارة باعتماد البنك بناءا عىل تنس�يب
اللجنة
يتم خماطبة البنك رسميا باالحالة

هناية العملية
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اسم العملية :اعتامد مدقق حسابات خارجي.

رقم العملية)10/2/5/1( :
املديرية :املالية.
الوثائق املطلوبة النجاز العملية :عروض من قبل مكاتب التدقيق.

خطوات العملية التفصيلية:
 1ترسل كتب استدراج عروض ملكاتب تدقيق احلسابات خالل شهر ترشين الثاين من كل عام .
 .2يتم تشكيل جلنة لدراسة العروض املقدمة.
 .3تقوم اللجنة برفع تقريرها بناءا عىل معايري معتمده الختيار مكتب تدقيق حسابات إىل عطوفة
املدير العام لعرضها عىل جملس اإلدارة خالل شهر كانون األول من كل عام.
 .4يقوم جملس اإلدارة باعتامد مكتب التدقيق بناءا عىل تنسيب اللجنة.
 .5يتم خماطبة مكتب التدقيق رسميا باإلحالة.
الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل.
الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :مكتب تدقيق احلسابات.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق للعملية :شهرين.
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اعتامد مدقق حسابات خارجي
بداية العملية
ترس�ل كت�ب اس�تدراج ع�روض ملكات�ب تدقي�ق
احلسابات خالل شهر ترشين الثاين من كل عام
يتم تشكيل جلنة لدراسة العروض املقدمة
تق�وم اللجن�ة برفع تقريره�ا بناءا عىل معايير معتمدة
الختيار مكتب تدقيق حسابات اىل عطوفة املدير العام
لعرضه�ا عىل جملس االدارة خالل ش�هر كانون االول
من كل عام
يق�وم جمل�س االدارة باعتامد مكتب التدقي�ق بناءا عىل
تنسيب اللجنة
يتم خماطبة مكتب التدقيق رسميا باالحالة

هناية العملية
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اسم العملية :رصف النفقات.

رقم العملية)11/2/5/1( :

املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

.1الفاتورة االصلية.
.2نموذج رشاء املواد املراد رشائها موقع من املعنيني.
.3نموذج صيانة يف حال طلب عمل صيانه موقع.
.4حمارض اجتامع جلان او كشوفات الدوام يف حال رصف املكافأة.
.5حمرض استالم للمواد اذا كانت قيمة الفاتوره اكثر من (  500د).
.6سند ادخال واخراج للمواد من دائرة اللوازم.
.7الفاتوره ملصق عليها الطوابع الرسميه.

خطوات العملية التفصيلية:

.1يتم خماطبة معايل وزير النقل لتحديد السقف الشهري للنفقات اجلارية والرأساملية و يتم ارسال املطالبات
املستحقة عىل اهليئة مع كشف يبني ارقام وقيم املطالبات معد من قبل قسم املحاسبة يف حال كون هذه املطالبات
مصاريف حتويلية مدعومة )دعم حكومي( او مصاريف رأساملية (أصول).
 .2لدى انتهاء وزاره النقل من اجراءات يتم استالم التحاويل املالية وقبضة وايداعة.
 .3يتم جتهيز الرصف من عملية احتساب رسوم الطوابع وملصق الشيك ورضيبة املبيعات ....إلخ من قبل
املحاسب املختص.
 .4يتم عمل مستند رصف وطباعة الشيك باملطالبات املدعومة وغري املدعومة (مصاريف ذاتية) وتوقيع عليها من
قبل املحاسب املختص وتدقيقة من قبل رئيس قسم املحاسبة واملدير املايل واعتامده.
 .5بعد عملية االعتامد يتم تسجيل الشيك يف دفرت خاص ليتم متابعة حركة الشيك ومستند الرصف.
.6ارسالهلوحدهالتدقيقالداخيلليتمتدقيقةواعتامدهمنقبلالوحدهوكذلكمندوبوزارهاملالية(مدققوزارهاملالية).
 .7يتم ارسال مستندات الرصف والشيكات للمدير العام بعد عملية التدقيق واالعتامد ليتم املصادقة عليها من
قبل عطوفة املدير العام.
 .8يتم ارسال الشيكات ومستندات الرصف بعد ذلك للمحاسب املسؤول لتسليم الشيك حسب األصول.

الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل ،نظام اللوازم العام ،قرارات جملس االداره.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :املتعهدين  /املقاولني  /البنوك.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.

الوقت املستغرق للعملية:

نفقات الدعم احلكومي من اسبوع  -اسبوعني ،النفقات الذاتية الغري مدعومة ( )3 -2يوم.
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رصف النفقات

بداية العملية

خماطب�ة مع�ايل وزير النقل لتحديد الس�قف الش�هري
للنفقات اجلارية والرأساملية

ارسال املطالبات املستحقة عىل اهليئة مع كشف يبني
ارقام وقيم املطالبات من قبل قسم املحاسبة

نعم

املطالبات
(دعم حكومي)
اومصاريف رأساملية
(أصول)

ال

الرصف من عملية احتساب رسوم الطوابع وملصق
الشيك ورضيبة املبيعات...الخ من قبل املحاسب
املختص

بع�د انته�اء وزارة النقل من اجراءات يتم اس�تالم
التحاويل املالية وقبضه وايداعه

عم�ل مس�تند رصف وطباع�ة الش�يك باملطالب�ات
املدعوم�ة وغرياملدعوم�ة (مصاريف ذاتي�ة) والتوقيع
عليها من قبل املحاسب املختص وتدقيقه واعتامده من
قبل رئيس قسم املحاسبة واملدير املايل.

تس�جيل الش�يك يف دفرت خاص ليت�م متابعة حركة
الشيك ومستند الرصف

بع�د انته�اء وزارة النق�ل م�ن اج�راءات يتم اس�تالم
التحاويل املالية وقبضه وايداعه

ارس�اله لوح�دة التدقي�ق الداخلي ليت�م تدقيق�ه
واعتماده من قب�ل الوحدة وكذل�ك مندوب وزارة
املالية(مدقق وزارة املالية)

هناية العملية
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اسم العملية :تدقيق فواتري اهلاتف الشهرية.

رقم العملية)12/2/5/1( :
املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
الفواتري االصلية.

خطوات العملية التفصيلية:
أوالً :فواتري اخلط الثابت واالنرتنت:

 .1اعداد جداول تفصيلية بالفواتري الواردة (اخلط الثابت واالنرتنت ).
 .2اعداد كشوفات شهرية (عىل نظام اكسل) ملتابعة الفواتري بشكل شهري.
 .3يتم فزر الفواتري وارساهلا اىل كل مدير اقليم ومدير مكتب العتامدها (كوهنا رسمية اوخاصة اوفعالة).
 .4بناءا عىل تنسيب مدراء املكاتب يتم حسم قيمة املكاملات اخلاصة من رواتب املوظفني علام بوجود
تعميم (حمدد فيه قيمة املكاملات الشهرية خلط اهلاتف االريض بقيمة  50دينار والفاكس  20دينار ).
ثاني ًا :اهلواتف اخللوية فواتري (اورانج ):
اعداد كشوفات بشكل شهري بأسامء املوظفني وقيمة املكاملات املرتتبة عليهم ويتم خصمهام من الرواتب
يف هناية كل شهر.
ثالث ًا :اهلواتف اخللوية البطاقات املدفوعة مسبقا (اورانج ):
اعداد كشوفات بشكل شهري بأسامء املوظفني وقيمة املكاملات املرتتبة عليهم ويتم خصمهام من الرواتب
يف هناية كل شهر.
رابع ًا :اهلواتف اخللوية (زين ) والبطاقات املدفوعة مسبقا (الرسمية واخلاصة):
اعداد كشوفات بشكل شهري بأسامء املوظفني وقيمة املكاملات املرتتبة عليهم ويتم خصمهام من الرواتب
يف هناية كل شهر.
الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

رشكة االتصاالت اخلط الثابت /رشكة اورانج /رشكة زين.

اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق للعملية :اسبوع.
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تدقيق فواتري اهلاتف الشهرية
بداية العملية

اعداد جداول تفصيلية بالفواتري الواردة (اخلط الثابت
واالنرتنت)
فرز الفواتري وارس�اهلا اىل كل مدي�ر اقليم ومدير
مكتب العتامدها
بناءا عىل تنس�يب مدراء املكاتب يتم حس�م قيمة
املكامل�ات اخلاص�ة م�ن روات�ب املوظفين علما
بوجود تعميم(حمدد فيه قيمة املكاملات الشهرية)

اعداد كشوفات شهرية ( عىل نظام اكسل) ملتابعة
الفواتري بشكل شهري
اهلواتف اخللوية
فواتري(اورانج)

نعم

ال

البطاقات املدفوعة
مسبقا(اورانج)

نعم

اعداد كش�وفات بش�كل ش�هري بأسماء املوظفني
وقيم�ة املكاملات املرتتبة عليه�م ويتم خصمهام من
الرواتب يف هناية كل شهر

ال
ال

اهلواتف اخللوية
فواتيري (اورانج)

نعم

هناية العملية

مخطط سير العمليات 115

اسم العملية :اعداد و رصف الرواتب.

رقم العملية)13/2/5/1( :

املديرية :املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية :كتاب التعيني /نظام اخلدمة املدنية /قرار جلنة شؤون املوظفني.

خطوات العملية التفصيلية:

.1متابعة أوامر التغيري املستجدة والتي تشمل تعينات  ،زيادات  ،اقتطاعات او حتويل رواتب ومعاجلتها .
 .2بناءا عىل البند اوال يتم اجراء التعديالت من حيث اقتطاع جديد او ايقاف او اعداد كتب للموظفني
لتغري البنك بعد احضار براءة الذمة من البنك السابق.
 .3يتم إحتساب الرواتب بشكل جتريبي بعد التعديالت التي متت عىل بند .2
 .4تتم طباعة كشوفات تفصيلية لكافة املوظفني وتدقيقها من خالل جدول مساعد عىل برنامج اإلكسل.
 .5بعد التدقيق والتأكد من ان املعلومات مطابقة يتم طباعة كشوفات رصف الرواتب ثم توقع من قبل
حماسب الرواتب ثم تدقق من قبل رئيس القسم املايل واملدير املايل.
 .6تعاد قسائم الرواتب مرة اخرى اىل القسم املايل الصدار الشيكات حسب البنوك.
 .7يتم اعداد رصف الرواتب ويتم توقيعها من االشخاص املعنيني تم ترفع اىل وحدة الرقابة للتدقيق.
 .8يقوم موظف الرواتب بتوقيع الشيكات من املراقب املايل لدى اهليئة والذي بدوره يقوم باجياز
املعامالت للرصف.
 .9حتول سندات رصف الرواتب اىل مكتب عطوفة املدير العام للتوقيع النهائي الجيازها للرصف.
 .10تعاد السندات ملوظف الرواتب للقيام بفرزها وتصويرها وتوزيعها عىل البنوك.
.11يتم التنسيق مع مأمور احلركة لتامني سيارة ملرافقة حماسب الرواتب للقيام بتوزيع الرواتب يف نفس
اليوم دون تاخري.
 .12اعداد كشوفات االقتطاعات التي تتضمن (االقتطاعات الرسمية واالقتطاعات املتغرية).
 .13متر عملية االقتطاعات بنفس مراحل تدقيق طريقة اعداد الرواتب (اعاله).
 .14اعداد كشوفات الضامن االجتامعي ومتابعة اي اوامر تغيريية (ادخال موظف  ،ايقاف موظف).
 .15يتم احتساب الرواتب حقيقي وترحل اىل املحاسبة.
 .16بعد االنتهاء من اخلطوات سابقا يتم التأكد مرة اخرى من مطابقة الرواتب بعد ترحيلها مع قسم
املحاسبة.
.17ترسل قسائم الرواتب اىل كل موظف بواسطة بريده اإللكرتوين.
الترشيعات التي حتكم العملية :نظام شؤون املوظفني  /قرارات جملس إدارة  /جلنة شؤون املوظفني.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :البنوك– الرشكات – رشكة الصيانة (صيانة نظام الرواتب).
اجلهة املعنية  :املديرية املالية  -مسؤول قسم الرواتب.

الوقت املستغرق للعملية :اسبوعني.
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اعداد و رصف الرواتب
بداية العملية

متابعة اوامر التغيري املس�تجدة والتي تش�مل تعينات ،
زيادات ،اقتطاعات ،او حتويل رواتب ومعاجلتها
يت�م احتس�اب الرواتب بش�كل جتريبي بعد
التعديالت التي متت عىل بند 2
طباع�ة كش�وفات تفصيلية لكاف�ة املوظفني
وتدقيقه�ا م�ن خالل ج�دول مس�اعد عىل
برامج االكسل

اجراء التعديالت من حيث اقتطاع جديد او ايقاف او
اعداد كتب للموظفني لتغري البنك بعد احضار براءة
الذمة من البنك السابق
التدقيق والتاكد
من ان املعلومات
مطابقة

نعم

ال

تع�اد قس�ائم الرواتب م�رة اخرى اىل القس�م املايل
الصدار الشيكات حسب البنوك

طباع�ة كش�وفات رصف الروات�ب ثم توق�ع من قبل
حماس�ب الرواتب ثم تدقق من قبل رئيس القسم املايل
واملدير املايل

اعداد رصف الرواتب ويتم توقيعها من االشخاص
املعنيني ثم ترفع اىل وحدة الرقابة للتدقيق

يقوم موظف الرواتب بتوقيع الشيكات من املراقب املايل
لدى اهليئة والذي بدوره يقوم باجياز املعامالت للرصف

تع�اد الس�ندات ملوظ�ف الروات�ب للقي�ام بفرزها
وتصويرها وتوزيعها عىل البنوك

حتول سندات رصف الرواتب اىل مكتب عطوفة املدير
العام للتوقيع النهائي الجيازها للرصف

يتم التنس�يق مع مأمور احلركة لتأمني سيارة ملرافقة
حماس�ب الرواتب للقيام بتوزي�ع الرواتب يف نفس
اليوم دون تأخري

اع�داد كش�وفات االقتطاع�ات الت�ي تتضم�ن
(االقتطاعات الرسمية واالقتطاعات املتغرية)
ال

هناية العملية

ترس�ل قس�ائم الروات�ب اىل كل موظ�ف
بواسطة بريده االلكرتوين

تدقيق

نعم
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اسم العملية :اجراءات تسليم الشيكات.

رقم العملية)14/2/5/1( :

املديرية:املالية  -املسؤول عن تسليم الشيكات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 وثيقة اثبات الشخص املستلم.تفويض خطي – مستند قبض.

خطوات العملية التفصيلية:

.1بعد ان يتم االنتهاء من استكامل تواقيع الشيكات يتم التحقق من ان الشيكات موقعة وفقا لالنظمة
والتعليامت من مجيع االطراف املعنية ومصادقه من عطوفة املدير العام.
 .2يقوم املوظف املسئول عن الشيكات باالتصال هاتفيا بالرشكات واالفراد املستفيدة ويطلب اىل
املستفيدين احضار وثائق رسمية تثبت هوية املستلم او من يفوضه باالستالم.
 .3يف حال حضور املستفيد الستالم الشيك يتم تسليمه حسب االصول بعد التحقق من اوراقه الثبوتية
 .4يتم تسليم الشيك اىل املستفيد او من يفوضه خطيا او بموجب مستند قبض مروس باسم املستفيد.
 .5يف حال كانت الشيكات خاصة ببنود معينة مثل  -املكأفات /التنقالت /او العمل االضايف او ماشابه
ذلك يتم ارسال النسخة االوىل )كشف االسامء ( من مستند الرصف ليقوم املستفيدين من التوقيع عىل
نموذج االستالم.
 .6يقوم املوظف املسؤول بالتاكد من ان مجيع االشخاص اعاله قد قاموا بالتوقيع عىل االوراق املرسلة
وبالتايل يتم حفظها مع مستند الرصف االصيل.
 .7يقوم املوظف املسئول عن الشيكات بفتح ملفات بشكل شهري حيفظ فيها مستندات الرصف بعد
ان يتم انتهاء الغاية منه ويتم حفظ املستندات بشكل متسلسل (تصاعدي) ليسهل الرجوع اليها عند
احلاجة.
الترشيعات التي حتكم العملية :النظام املايل.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد: :كافة انامط الرشكات املستفيدة  -البنوك.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.

الوقت املستغرق 25 – 15 :دقيقه.
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اجراءات تسليم الشيكات
بداية العملية

االنتهاء من استكامل تواقيع الشيكات

التدقيق والتاكد
من ان املعلومات
مطابقة

ال

نعم

يقوم املوظف املسوؤل عن الشيكات باالتصال هاتفي ًا
بالرشكات و األفراد املستفيدين احضار وثائق رسمية
تثبت هوية املستلم او من يفوضه باالستالم
ال

حضور
املستفيد

نعم

يتم تسليمه حسب األصول بعد التحقق من أوراقه
الثبوتية

هناية العملية

تس�ليم الش�يك اىل املس�تفيد أو م�ن يفوض�ه خطي ًا أو
بموجب مستند قبض مروس باسم املستفيد

تس�ليم الش�يك اىل املس�تفيد أو م�ن يفوض�ه خطي ًا أو
بموجب مستند قبض مروس باسم املستفيد

ال

الشيكات خاصة
ببنود معينة

نعم

تس�ليم الش�يك اىل املس�تفيد أو م�ن يفوض�ه خطي ًا أو
بموجب مستند قبض مروس باسم املستفيد
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اسم العملية :نظام اداره االصول الثابتة واحتساب االستهالك.

رقم العملية)15/2/5/1( :
املديرية:املالية.

اهلدف من العملية  :اثبات تسجيل االصول و حساب االهتالكات.
الوثائق املطلوبة النجاز العملية :كشوفات االصول املشرتاه تبني تاريخ الرشاء.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يتم اثبات كافة املمتلكات واالت واملعدات حسب سعر الرشاء (التكلفة التارخيية).
 .2يتم تسجيل املمتلكات واملعدات يف قائمة املركز املايل مطروحا منها االستهالك املرتاكم باستثناء
االرايض حيث ال يتم احتساب استهالك عليها.
 .3تتبع اهليئة طريقة القسط الثابت يف احتساب االستهالك السنوي عىل املمتلكات واالالت واملعدات
باستخدام النسب املئوية املحددة وتعترب فرتة االستهالك للفرتة مرصوفا.
 .4بعد تصنيف االصول املقتناه خالل العام يتم عمل كشف يتضمن اسم االصل وتاريخ اقتنائة
واملرصوف االهتالك خالل العام وجممع االهتالك (لالصول القديمة) والقيمة الدفرتية.
 .5يتم عمل رسملة لالصول واالضافات االخرى.
 .6يف عمود مرصوف االهتالك يتم حساب االهتالك وفق املعادلة (طريقة القسط الثابت)التالية:
مرصوف االهتالك = نسبة االهتالك × تكلفة االصل
وتكون نسبة االهتالك حسب االعراف السائده.
 .7تتم مراجعة االعامر االنتاجية يف هناية كل سنة مالية واي تغيريات يف التقديرات
 .8يتم تسجيل االصول اجلديده وفق قيد حماسبي كام يتم تسجيل قيود ملرصوف االهتالك .
.9يتم االستعالم من قسم العطاءات واملشرتيات عن املشاريع قيد التنفيذ ملعرفة نسبة االنجاز ليتم
رسملة املشاريع املنتهية.
الترشيعات التي حتكم العملية :معايري املحاسبة الدولية ،النظام املايل – حتديد العمر االستهالكي.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :مكتب تدقيق احلسابات.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق :اسبوع.
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نظام اداره االصول الثابتة واحتساب االستهالك
بداية العملية

اثبات كافة املمتلكات و اآلالت و املعدات حسب
سعر الرشاء (التكلفة التارخيية)
يت�م تس�جيل املمتل�كات و املع�دات يف قائمة املرك�ز املايل
مطروح ًا منها االس�تهالك املرتاكم باستثناء األرايض حيث
اليتم احتساب عليها
تتب�ع اهليئ�ة طريق�ة القس�ط الثاب�ت يف احتس�اب االس�تهالك
السنوي عىل املمتلكات واآلالت و املعدات باستخدام النسب
املئوية املحددة وتعترب فرتة االستهالك للفرتة مرصوف ًا

عمل رسمة لالصول و االضافات االخرى
االهتالك وفق املعادلة (طريقة القسط الثابت)  :مرصوف
االهتالك = نسبة االهتالك×تكلفة االصل
مراجع�ة االعمار االنتاجي�ة يف هناي�ة كل س�نة مالي�ة وأي
تغيريات يف التقديرات
تسجيل االصول اجلديدة وفق قيد حماسبي كام يتم تسجيل
قيود ملرصوف االهتالك
االس�تعالم من قس�م العطاءات و املشتريات عن املشاريع
قيد التنفيذ ملعرفة نسبة االنجاز ليتم رسملة املشاريع املنتهية

هناية العملية
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اسم العملية :حتصيل االموال العامة.

رقم العملية)16/2/5/1( :
املديرية:املالية.

اهلدف من العملية  :املحافظة عىل املال العام وتطبيق قانون النقل العام.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1اشعار تبليغ الرشكة والرشكاء واالنتظار  30يوم.
.2النرش يف اجلريدة الرسمية واالنتظار  60يوم بعد النرش.
 .3خماطبة احلاكم االداري إلصدار قرار حجز عىل املتخلفني عن التسديد.
 .4تنفيذ قرار احلجز بحجز االموال املنقولة وغري املنقولة وذلك بمخاطبة دائرة االرايض واملساحة،
مديرية الرشطة ،ادارة ترخيص السواقني واملركبات ،التنفيذ القضائي ،البنوك التجارية ،للحجز
وحتويل أي أموال تعود للمتخلفني عن السداد بقيمة الدين  ...الخ.
 .5اذا كان احد املتخلفني عن السداد يعمل او متقاعد مدين او عسكري خماطبة اجلهة املعنية لتحويل ربع
راتبه اذا كان متقاعد وثلث راتبه اذا كان عىل رأس عمله.
 .6متابعة التحصيالت واجراء التسويات وإمكانية تقسيط املبالغ املستحقة وقبول شيكات باالقساط.
 .7بناء ًا عىل البنود السابقة يتم خماطبة حمافظ العاصمة أو احلاكم االداري ( املدير العام للهيئة له صفة
احلاكم االداري بالتايل تتم مبارشة من قبل احلاكم االداري) للمنطقة حسب السكن للرشيك او موقع
الرشكة إلصدار قرار حجز بحق املذكورين.
الترشيعات التي حتكم العملية :قانون النقل العام ،االنظمة املالية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :دبوان اخلدمة  ،دائرة السري ،دائرة االرايض واملساحة،
التنفيذ القضائي ،مديرية الرشطة.
اجلهة املعنية  :املديرية املالية.
الوقت املستغرق :مستمر.
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حتصيل االموال العامة
بداية العملية

مطابق�ة البيان�ات ال�واردة م�ن اجلهة الت�ي يت�م التحصيل
االم�وال العام�ة هل�ا عىل شاش�ات االستفس�ار على نظام
االم�وال العامة من خالل البح�ث عن املكلف والكفيل يف
انظمة الدوائر املختصة
حوسبة املطالبة وادخاهلا عىل نظام االموال العامة.
تدقيق البيانات مع املدخالت

نرش االسامء يف اجلريدة الرسمية وخماطبة احلكام االداريني
خماطب�ة احل�كام االداريني إلصدار ق�رار حجز على االموال
املنقولة والغري منقولة للمكلف والكفيل.
تنفيذ قراراحلجز الصادر عن احلكام االداريني وذلك بمخاطبة
كل من دائرة االرايض ودائرة الرتخيص واملركبات

التعمي�م على املراك�ز االمني�ة ليت�م تبليغه�م م�ن خالهل�ا
والتعميم عليهم
خماطب�ة البنوك للحجز عىل اموال املكلف والكفيل وحجز اي
مستحقات مالية موجودة لدى الوزارات والدوائر احلكومية
تس�جيل كافة االجراءات الس�ابقة عىل نظام االموال العامة حتى
يتسنى لنا خماطبة اجلهات املعنية عند التسديد

هناية العملية
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عمليات
وحدة اإلعالم
واإلتصال

مخطط سير العمليات 125

اسم العملية :الرصد الصحفي و املتابعات االعالمية.

رقم العملية)1/4/5/1( :
املديرية:

وحدة االتصال واالعالم.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

نسخ من الصحف اليومية املحلية الصادرة بنفس اليوم.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يتم االطالع يوميا عىل مجيع الصحف واخر االخبار الصحفية املتعلقة بالقطاع وأية قضايا
تتعلق باخلدمة أو مقاالت او تقارير اخبارية.
 .2قص و لصق مقصوصات اخبار الصحف و تقديمها ضمن تقرير يومي للمدير العام
لالطالع و العلم.
 .3يضاف لتقرير الرصد الصحفي اليومي رصد للمواقع االلكرتونية االخبارية و ما يتعلق
بالقطاع ايضا.
 .4يتم حتويل اية مالحظة او شكوى اىل مكاتب اهليئة يف حمافظات اململكة حسب منطقة
االختصاص وعىل ضوء توجيهات املدير العام.
 .5يتم تعميم الرصد الصحفي االلكرتوين لكافة موظفي اهليئة بعد عمل ( scanتصوير
ضوئي) له وارساله عرب الربيد االلكرتوين لنرش املعرفة و اطالعهم عىل مستجدات االخبار
الصحفية حول القطاع.
الترشيعات التي حتكم العملية :ال يوجد.
الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :ال يوجد.
اجلهة املعنية  :الناطق االعالمي.
الوقت املستغرق :ساعة.
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الرصد الصحفي و املتابعات االعالمية
بداية العملية

يت�م االطلاع يومي� ًا على مجي�ع الصح�ف و اخ�ر االخبار
الصحفي�ة املتعلق�ة بالقط�اع و اية قضايا تتعل�ق باخلدمة أو
مقاالت أوتقارير اخبارية
ق�ص و لص�ق مقصوص�ات أخب�ار الصح�ف و الصحف
وتقديمها ضمن تقرير يومي للمدير العام و العلم
يض�اف لتقري�ر الرص�د الصحف�ي اليومي رص�د للمواقع
االلكرتونية االخبارية وما يتعلق بالقطاع ايض ًا
يت�م حتوي�ل اي�ة مالحظ�ة او ش�كوى اىل مكات�ب اهليئة يف
حمافظات اململكة حسب منطقة االختصاص و عىل ضوء
توجيهات املدير العام

يتم تعمي�م الرصد االلكرتوين لكاف�ة موظفي اهليئة بعد
عمل تصوير ضوئي له وارس�اله عبر الربيد االلكرتوين
لنشر املعرف�ة واطالعه�م على مس�تجدات االخب�ار
الصحفية حول القطاع.

هناية العملية
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اسم العملية :اللقاءات الصحفية.

رقم العملية)2/4/5/1( :

املديرية :وحدة االتصال واالعالم.
الوثائق املطلوبة النجاز العملية :الترشيعات  +التقرير السنوي.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1االسئلة او االستفسارات املطروحه من قبل االعالميني لبيان رد اهليئة وتقديم
االيضاحات الالزمة.
 .2اجراء لقاءات مبارشة عىل اهلواء من خالل اتصاالت هاتفية مع الناطق االعالمي
واملدير العام.
 .3يف حال اللقاء باالستوديو (التلفزيون و الفضائيات) يتم الرتتيب املسبق قبل اجراء اللقاء.
.4يتماالتصالمعاملذيعاواملعداوالضيفللتأكيدعىلموعداللقاءسواءباهليئةاوباالستديو.
 .5هنالك العديد من اللقاءات تتم عرب اهلاتف حيث تتم االجابة عىل االستفسارات
واألسئلة الصحفية و احيانا الرد عىل الشكاوي و املالحظات عرب اثري االذاعات.
الترشيعات التي حتكم العملية :قانون املطبوعات والنرش و قانون حق احلصول عىل املعلومة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

كافة مندويب وسائل االعالم (اإلذاعة – التلفزيون – الفضائيات – الصحف).

اجلهة املعنية :وحدة االعالم و االتصال.
الوقت املستغرق :وفقا لطبيعة اللقاء الصحفي و اللقاءات االذاعية املبارشة عرب اهلاتف تتم يف نفس
اللحظة وخالل دقائق احيانا.
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الرصد الصحفي و املتابعات االعالمية
بداية العملية

االس�ئلة أو االستفس�ارات املطروحة من قب�ل االعالميني
لبيان اهليئة و تقديم االيضاحات اللالزمة

ال

اللقاء من خالل
اتصال هاتفي

يتم اللقاء باالستوديو (التلفزيون أو الفضائيات)
ويتم الرتتيب املسبق من قبل اللقاء

نعم

اج�راء لق�اءات مب�ارشة على اهل�واء م الناط�ق
االعالمي واملدير العام
عبر اهلاتف تت�م االجابة على االستفس�ارات و
االس�ئلة الصحيفة واحيان� ًا الرد عىل الش�كاوى
واملالحظات

يتم االتصال مع املعد او املذيع او الضيف للتاكد
عىل موعد اللقاء سواء باهليئة او باالستديو

هناية العملية
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اسم العملية :التغطية االعالمية و نرش االخبار الصحفية.

رقم العملية)3/4/5/1( :

املديرية :وحدة االتصال واالعالم.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• مادة حول موضوع اخلرب الصحفي من املديرية املختصة مع صور خاصة باحلدث سواء كان قرار
صادر عن اهليئة او تغطية اعالمية لفعاليات ومشاريع اهليئة ومستجداهتا.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1توجيه مذكرة ملدير وحدة األعالم واالتصال او اعالمه شفهيا من قبل املدير العام العداد
خرب صحفي للهيئة.
 .2مجع املعلومات الالزمة العداد مادة اخلرب هاتفيا او عرب الربيد االلكرتوين لضامن دقة اخلرب
 .3عرض اخلرب الصحفي بعد اعداده عىل املدير العام.
 .4ارساله عربالربيد االلكرتوين ملندويب وسائل االعالم للنرش.
 .5يف حال تطلب اخلرب تغطية اعالمية عىل ارض الواقع يف املشاريع او املجمعات يتم دعوة
الصحفيني للحضور وتزويدهم بامدة اخلرب املعدة مسبقا هلذه الغاية.

 .6ارساله لوحدة االعالم واالتصال الجراء الالزم لوضعه عىل املوقع االلكرتوين للهيئة.
الترشيعات التي حتكم العملية :قانون املطبوعات والنرش و قانون حق احلصول عىل املعلومة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

كافة وسائل االعالم (املقروءة ،املسموعة ،املرئية ،االلكرتونية ).

اجلهة املعنية :الناطق االعالمي العداد اخلرب الصحفي وارساله ملندويب وسائل االعالم ووحدة
االعالم واالتصال لوضع اخلرب عىل املوقع االلكرتوين للهيئة و صفحتها عىل الفيسبوك.
الوقت املستغرق :يوم واحد فقط.
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التغطية االعالمية ونرش االخبار الصحفية

بداية العملية

مجع املعلوم�ات الالزمة العداد مادة اخلرب هاتفيا
او عرب الربيد االلكرتوين لضامن دقة اخلرب

توجيه مذكرة الناطق االعالمي او اعالمه شفهيا
من قبل املدير العام العداد خرب صحفي للهيئة

ع�رض اخلبر الصحف�ي بعد اع�داده على املدير
العام

ارس�اله عبر الربيد االلكتروين ملندويب وس�ائل
االعالم للنرش
نعم

تطلب اخلرب
تغطية اعالمية
عىل ارض
الواقع

ال

دعوة الصحفيني للحضور وتزويدهم بامدة اخلرب
املعدة مسبقا هلذه الغاية

ارس�ال اخلرب لوحدة االعلام واالتصال الجراء
الالزم لوضعه عىل املوقع االلكرتوين للهيئة

هناية العملية
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اسم العملية :احلمالت االعالمية لتوعية املستفيدين.

رقم العملية)4/4/5/1( :

املديرية :وحدة االتصال واالعالم.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• خماطبة رسمية بموجب كتاب او مذكرة داخلية لعقد احلملة االعالمية للتوعية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1اعداد خطة عمل تتضمن حماور احلملة و الربنامج الزمني اخلاص النجازها .
 .2حتديد اجلهات ذات العالقة ورشكاء احلملة.
 .3التنسيق و التعاون مع الرشكاء من خالل عقد بعض االجتامعات املشرتكة.
 .4اعداد مادة صحفية خاصة عن موضوع احلملة و اهدافها .
 .5طباعة منشورات ارشادية ليصار توزيعها عىل اجلهة املستهدفة و االشارة اىل اجلهة الداعمة
اذا كانت احدى الرشكات املشغلة بالقطاع او وسائل االعالم.
 .6اطالق احلملة حسب املوعد املحدد هلا.
 .7عقد ورشة عمل او ندوة اذا تطلب االمر ليتزامن مع االطالق و اجراء التغطية االعالمية
الالزمة للحدث.

الترشيعات التي حتكم العملية :ال يوجد.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 مديرية االمن العام. مؤسسات املجتمع املحيل. رشكات النقل املستثمرة بالقطاع. -وسائل االعالم املختلفة.

اجلهة املعنية :وحدة االتصال واالعالم  +الناطق االعالمي.
الوقت املستغرق:حسب املدة الزمنية للحملة.
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احلمالت االعالمية لتوعية املستفيدين

بداية العملية

حتديد اجلهات ذات العالقة ورشكاء احلملة

اعداد خطة عمل تتضمن حماور احلملة والربنامج
الزمني اخلاص النجازها

التنس�يق والتعاون م�ع الرشكاء م�ن خالل عقد
بعض االجتامعات املشرتكة

اع�داد مادة صحفية خاصة ع�ن موضوع احلملة
واهدافها

نعم

طباعة منش�ورات ارش�ادية ليص�ار توزيعها عىل
اجلهة املستهدفة واالشارة اىل اجلهة الداعمة

احدى
الرشكات
املشغلة بالقطاع
او وسائل
االعالم

ال

اطالق احلملة حسب املوعد املحدد هلا
عقد ورشة عمل او ندوة اذا تطلب االمر ليتزامن
م�ع االطالق واجراء التغطي�ة االعالمية الالزمة
للحدث

هناية العملية
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اسم العملية:حجوزات املطاعم و الفنادق.

رقم العملية)6/4/5/1( :

املديرية :وحدة االتصال واالعالم.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• مذكرة داخلية للقسم إلجراء احلجوزات.
• كتاب رسمي للفندق املنوي إجراء احلجوزات لديه.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1توجيه مذكرة للقسم إلجراء احلجوزات للوفد أو لضيوف الوزارة ،تتضمن املذكرة كافة
التفاصيل والتوصيات اخلاصة بمبيت الوفد أو طعامه.
 .2االتفاق املسبق مع املسؤول (وزير ،أمني) عىل تفاصيل الطعام والرشاب يف حالة الوالئم
وتفصيالت أخرى تتعلق باحلضور وعددهم وترتيبهم وطبيعة الطعام املطلوب والرشاب
املرغوب.
 .3إجراء احلجوزات املطلوب سواء ما يتعلق بالطعام أو املبيت.
 .4املخاطبة الرسمية للفندق أو املطعم إلجراء احلجوزات وفقا لالتفاق املطلوب والتوجيهات
الرسمية املسبقة.
 .5يف حالة الوالئم تتم زيارة املطعم واإلرشاف عىل موقع جلوس الضيوف وطريقة تقديم
الطعام والتأكد من التفاصيل املطلوبة يف االتفاق املسبق مع املطعم.
 .6التأكد من فاتورة املطعم واملطالبات الواردة هبا مع ما جرى عىل ارض الواقع وحتويلها
للقسم املايل للمحاسبة.
الترشيعات التي حتكم العملية:

تعميم وزارة السياحة حول األسعار احلكومية للمطاعم والفنادق بكافة درجاهتا.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

املطعم او الفندق املنوي اجراء احلجوزات لديه.

اجلهة املعنية :وحدة االتصال واالعالم.
الوقت املستغرق :يوم واحد.
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حجوزات املطاعم والفنادق

بداية العملية

االتفاق املس�بق مع املس�ؤول (وزي�ر ،امني) عىل
تفاصي�ل الطع�ام والشراب يف حال�ة الوالئ�م
وتفصيلات اخ�رى تتعل�ق باحلض�ور وعددهم
وترتيبهم وطبيعة الطعام والرشاب املرغوب

توجيه مذكره للقسم الجراء احلجوزات للوفد او
لضيوف الوزارة تتضم�ن املذكرة كافة التفاصيل
والتوصي�ات اخلاص�ة بمبي�ت الوف�د او طعام�ه

اج�راء احلج�وزات املطل�وب س�واء مايتعل�ق
بالطعام او املبيت

املخاطب�ة الرس�مية للفن�دق او املطع�م الج�راء
احلجوزات وفقا لالتفاق املطلوب والتوجيهات
الرسمية املسبقة
ال

اجراء وليمة

نعم

زي�ارة املطع�م واالرشاف على موق�ع جل�وس
الضي�وف وطريق�ة تقدي�م الطع�ام والتأك�د من
التفاصيل املطلوبة يف االتفاق املسبق مع املطعم

التأكد من صحة الفاتورة
ال

مطابقة
الفاتورة
مع الواقع

نعم

حتويل الفاتورة اىل قسم املحاسبة

هناية العملية
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عمليات
مديرية
الشؤون اإلدارية
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اسم العملية :تعيني موظف.
رقم العملية)1/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :املوارد البرشية.
اهلدف من العملية :تعبئة شاغر.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

• شاغر يف جدول التشكيالت.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1خماطبة ديوان اخلدمة املدنية ودائرة املوازنة العامة لتعبئة الشاغر.
 .2يتم ارسال املرشحني من قبل الديوان اىل اهليئة.
 .3اجراء مقابلة شخصية للناجحني يف االمتحانات التحريرية.
 .4اختيار الشخص املؤهل للتعيني.
 .5اخذ موافقة املدير العام ورئيس جملس االدارة عىل التعيني.
الترشيعات التي حتكم العملية:

حسب نظام ديوان اخلدمة املدنية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ديوان اخلدمة املدنية  +دائرة املوازنة العامة.

اجلهة املعنية :مديرية الشؤون االدارية  /موظفي ديوان اخلدمة املدنية  /موظفي دائرة املوازنة العامة.
الوقت املستغرق للعملية :حسب الشاغر املطلوب.
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تعيني موظف

بداية العملية

استقبال طلبات التعيني

االعالن عن وجود شاغر

فرز الطلبات ملعرفة من تنطبق
عليه رشوط التوظيف

االتصال باالشخاص اللذين تنطبق عليهم
الرشوط لتحديد موعد امتحان حتريري

تصليح االمتحانات التحريرية ومعرفة
عالمات املتقدمني وفرز الناجحني منهم

اجراء االمتحان التحريري لالشخاص
املتقدمني كل حسب الوظيفة املطلوبة

اجراء مقابلة شخصية للناجحني يف
االمتحانات التحريرية

اختيار الشخص املؤهل للتعيني

هناية العملية

اخذ موافقة املدير العام او رئيس
جملس االدارة عىل التعيني
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اسم العملية :اعداد جدول التشكيالت.
رقم العملية)2/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :املوارد البرشية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 قائمة بأسامء املوظفني. قائمة تبني درجات املوظفني. -الوصف الوظيفي لكل موظف.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1مجع املعلومات الكافية عن العاملني بالقسم وتصنيفها اىل فئة الدرجات.
 .2اعداد اهليكل التنظيمي للموظفني.
 .3اعداد جدول التشكيالت بصورته النهائية.
 .4موافقة املدير العام عىل الصيغة النهائية جلدول التشكيالت.
 .5املصادقة عليه من قبل جملس ادارة اهليئة.
الترشيعات التي حتكم العملية:

 القوانني اعداد جدول التشكيالت. -نظام اخلدمة املدنية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ديوان اخلدمة املدنية  +دائرة املوازنة العامة.

اجلهة املعنية :مديرية الشؤون االدارية.
الوقت املستغرق للعملية :ثالثة ايام.
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اعداد جدول التشكيالت
بداية العملية

مجع املعلومات الكافيه عن العاملني
بالقسم وتصنيفها اىل فئة الدرجات

اعداد اهليكل التنظيمي للموظفني
اعداد جدول التشكيالت بصورته النهائية
رفع اجلدول بصيغته النهائيه اىل
عطوفة املدير العام
ال

موافقة
عطوفة املدير
عىل اجلدول

نعم

املصادقة عليه من قبل جملس ادارة اهليئة

هناية العملية
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اسم العملية :ترقية املوظفني.
رقم العملية)3/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :شؤون املوظفني.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 -نموذج ترقية.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1معرفة مدى استحقاق املوظف للرتفيع حسب سنوات اخلدمة الفعلية يف الدائرة.
 .2حصول املوظف عىل تقديرين جيد جد ًا يف السنتني االخريتني من سنوات الدرجة.
 .3التدريب  30ساعة ضمن جلنة املوارد البرشية.
 .3تنسيب مدير مديرية الشؤون االدارية حسب تقييم اداء املوظف.
 .4موافقة املدير العام عىل ترفيع املوظف من درجته.
الترشيعات التي حتكم العملية:
حسب نظام ديوان اخلدمة املدنية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية :مديرية الشؤون االدارية.
الوقت املستغرق للعملية :عرشة ايام.
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ترقية املوظفني
بداية العملية

معرفة مدى استحقاق املوظف للرتفيع
حسب سنوات اخلدمة الفعلية يف الدائرة
حصول املوظف عىل تقديرين جيد جدا يف
السنتني االخريتني من سنوات الدرجة
تنسيب مدير مديرية للشؤون االدارية
حسب تقييم اداء املوظف
رفع التقييم اىل عطوفة املدير العام

ال

موافقة
عطوفة املدير
عىل الرتفيع

بقاء املوظف يف نفس الدرجة

نعم

ترفيع املوظف من درجته

هناية العملية
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اسم العملية :املغادرة الرسمية.
رقم العملية)4/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :شؤون املوظفني.
اهلدف من العملية :اخلروج يف مهمة رسمية خارج الدائرة.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 -نموذج مغادرة.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1تعبئة نموذج املغادرة من قبل املوظف الذي سيغادر الدائرة.
 .2توقيع النموذج من املسؤول املبارش.
 .3توقيع املغادرة من املوظف البديل حلني عودة املوظف املغادر.
 .4املصادقة عىل املغادرة من مدير املديرية او املدير العام.
 .5تسليم نموذج املغادرة اىل مراقب الدوام.
الترشيعات التي حتكم العملية:
حسب نظام ديوان اخلدمة املدنية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية :مديرية الشؤون االدارية.
الوقت املستغرق للعملية 5 :دقائق.
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املغادرة الرسمية
بداية العملية
تعبئة نموذج املغادرة من قبل املوظف الذي
سيغادر الدائرة
توقيع النموذج من املسؤول املبارش
توقيع املغادرة من املوظف البديل حلني
عودة املوظف املغادر.
املصادقة عىل املغادرة من مدير املديرية او
املدير العام
تسليم نموذج املغادرة اىل مراقب الدوام

هناية العملية
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اسم العملية :االستقالة.

رقم العملية)5/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :شؤون املوظفني.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 -طلب االستقالة.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1تقديم مذكرة داخلية من قبل املوظف ترفع اىل املسؤل املبارش يطلب فيها قبول استقالته.
 .2موافقة املرجع املعني عىل االستقالة.
 .3موافقة املدير العام عىل االستقالة وعرضها عىل وزير النقل.
 .4اخذ املوظف كتاب قبول االستقالة موقع من املدير العام.
 .5تعبئة نموذج براءة الذمة.
 .6توقيع النموذج من قبل الدوائر ذات العالقة حسب التسلسل.
الترشيعات التي حتكم العملية:
حسب نظام ديوان اخلدمة املدنية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية  :مديرية الشؤون االدارية/وزارة املالية/ديوان اخلدمة املدنية/التقاعد املدين.
الوقت املستغرق للعملية :حسب درجة املوظف.
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االستقالة

بداية العملية
تقديم مذكرة داخلية من قبل املوظف ترفع اىل
املسؤول املبارش يطلب فيها قبول استقالته
موافقة املسؤول املبارش عىل االستقالة وترفع اىل
املدير العام
موافقة املدير العام عىل االستقالة وعرضها عىل وزير
النقل
موافقة الوزير عىل االستقالة
اخذ املوظف كتاب قبول االستقالة موقع من
املدير العام
تعبئة نموذج براءة الذمة
توقيع النموذج من قبل الدوائر ذات العالقه
حسب التسلسل

هناية العملية
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اسم العملية :العقوبات.

رقم العملية)6/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :شؤون املوظفني.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 -مذكرة مقدمة من املسؤول املبارش للموظف.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1تقديم مذكرة من املسؤول املبارش عن املوظف حتتوي الشكوى املقدمة يف حق املوظف.
 .2ترفع املذكرة اىل مدير مديرية الشؤون االدارية للنظر فيها.
 .3حتول املذكرة اىل جلنة شؤون املوظفني للنظر يف الشكوى.
 .4حتويل املوظف اىل جلنة حتقيق لسامع أقواله.
 .5كتابة جلنة شؤون املوظفني تقريرها يف املوظف ومدى استحقاقه للعقوبة.
 .6موافقة املسؤول املبارش للموظف.
 .7ايقاع العقوبة الالزمة للموظف حسب الصالحيات وحسب درجة املخالفة.
 .8يف حال كانت املخالفة مما يقتيض عرضها عىل جملس االدارة ،حتول املذكرة اىل جملس االدارة
الختاذ العقوبة املناسبة حسب نظام اخلدمة املدنية.
الترشيعات التي حتكم العملية:

القوانني واالنظمة املتبعة يف ديوان اخلدمة املدنية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية  :مديرية الشؤون االدارية.
الوقت املستغرق للعملية :حسب اجراءات اللجنة.

148

مخطط سير العمليات

( )6/1/ 5/ 1

العقوبات

بداية العملية
تقديم مذكرة من املسؤول املبارش عن املوظف
حتوي مضمون الشكوى املقدمة يف حق املوظف
ترفع املذكرة اىل مدير مديرية الشؤون االدارية
للنظر فيها
حتول املذكرة اىل جلنة شؤون املوظفني
للنظر يف الشكوى
حتويل املوظف اىل جلنة حتقيق لسامع اقواله

موافقة املسؤول املبارش للموظف
املخالفة
تقتيض عرضها
عىل جملس
االدارة

نعم

اعداد جلنة شؤون املوظفني تقريرها يف املوظف
ومدى استحقاقه للعقوبة

حتول املذكرة اىل جملس االدارة الختاذ العقوبة
املناسبة حسب النظام املعمول به

ال

ايقاع العقوبة الالزمة للموظف حسب
الصالحيات وحسب درجة املخالفة

هناية العملية
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اسم العملية :تقييم األداء.

رقم العملية)7/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :شؤون املوظفني.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 -نموذج تقييم االداء.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1اعداد نموذج تقييم االداء من قبل املسؤولني.
 .2توزيع النموذج عىل مدراء املديريات ورؤساء الوحدات.
 .3تعبئة النموذج من قبل املسؤول املبارش للموظف.
 .4توقيع املوظف عىل نموذج تقييم ادائه.
 .5حتويل النامذج اىل قسم شؤون املوظفني.
 .6فرز النامذج املقدمة.
 .7تقديم نامذج تقييم أداء املوظفني لقسم املوارد البرشية.

الترشيعات التي حتكم العملية:

لوائح وقوانني نظام ديوان اخلدمة املدنية.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ديوان اخلدمة املدنية.

اجلهة املعنية  :مديرية الشؤون االدارية.
الوقت املستغرق للعملية :اسبوع.
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تقييم االداء
بداية العملية

توزيع نموذج تقييم االداء عىل مدراء املديريات
ورؤساء الوحدات
تعبئة النموذج من قبل املسؤول املبارش
للموظف
توقيع املوظف عىل نموذج تقييم ادائه

حتويل النامذج اىل قسم شؤون املوظفني

فرز النامذج املقدمة

تقديم نامذج تقيم األداء لقسم املوارد البرشية

هناية العملية
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اسم العملية :اختيار املوظف املتميز.
رقم العملية)8/1/5/1( :

املديرية :جلنة اختيار املوظف املتميز مشكلة بموجب كتاب عطوفة املدير العام.

القسم :التطوير املؤسيس.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 -نموذج املوظف املتميز.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1اعداد نموذج املوظف املتميز.
 .2معرفة املوظفني اللذين تنطبق عليهم رشوط املوظف املتميز.
 .3توزيع النموذج.
 .4استقبال النموذج بعد تعبئته يف الوقت املحدد.
 .5ارسال النموذج اىل اللجنة املختصة باجلائزة.
الترشيعات التي حتكم العملية:

القوانني واالنظمة والترشيعات املتبعة يف هيئة تنظيم قطاع النقل العام.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية  :مديرية الشؤون االدارية.
الوقت املستغرق للعملية :اسبوع.
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اختيار املوظف املتميز
بداية العملية
توزيع النموذج

تعبئة النموذج

استقبال النموذج بعد تعبئته يف الوقت املحدد
حرص املوظفني الذين تنطبق عليهم رشوط املوظف
املتميز حسب االسس املعتمدة
ارسال النموذج اىل اللجنة املتخصصة باجلائزة

هناية العملية
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اسم العملية :االجازات السنوية.
رقم العملية)9/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

القسم :شؤون املوظفني.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
 -نموذج االجازة السنوية.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1تعبئة نموذج االجازة السنوية من قبل املوظف بعدد االيام املطلوبة لالجازة.
 .2حيول النموذج اىل شؤون املوظفني ملعرفة رصيد اجازات املوظف وتوقع من املوظف
االداري املسؤول.
 .3توقع من املوظف البديل عن املوظف املجاز.
 .4حتول اىل املسؤول املبارش للموافقة عىل االجازة او عدم املوافقة مع بيان االسباب يف حال
عدم املوافقة.
 .5يف حال املوافقة حتول االجازة اىل مدير املديرية للموافقة.
 .6حتول اىل املدير العام للمصادقة عىل االجازة.
 .7تعاد االجازة اىل قسم شؤون املوظفني ليتم احتساهبا من رصيد اجازات املوظف.
 .8حتفظ االجازة يف امللف اخلاص باجازات املوظفني.
الترشيعات التي حتكم العملية:

نظام شؤون موظفي اهليئة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية  :مديرية الشؤون االدارية.
الوقت املستغرق للعملية )2 -1 ( :يوم.
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االجازات السنوية
بداية العملية

حيول النموذج اىل شؤون املوظفني ملعرفة رصيد
اجازات املوظف وتوقع من املوظف االداري املسؤول

تعبئة نموذج االجازة السنوية من قبل املوظف
بعدد االيام املطلوبة لالجازة

توقع من املوظف البديل عن املوظف املجاز

تعبئة نموذج االجازة السنوية من قبل املوظف
بعدد االيام املطلوبة لالجازة

حتول االجازة اىل مدير املديرية للموافقة

موافقة مدير
املديرية عىل
االجازة

ال

نعم

حتول اىل املدير العام للمصادقة عىل
االجازة

ال

نعم

املوافقة عىل
االجازة

بيان االسباب

تعاد االجازة اىل قسم شؤون املوظفني
ليتم احتساهبا من رصيد اجازات املوظف

عدم منح املوظف اإلجازة

حتفظ االجازة يف امللف اخلاص
بإجازات املوظفني

هناية العملية
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اسم العملية :حجوزات السفر للمسافرين يف مهامت رسمية واملوفدين يف دورات تدريبية.
رقم العملية)10/1/5/1( :

املديرية :مديرية الشؤون االدارية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 مذكرة داخلية للقسم إلجراء احلجوزات املطلوبة. كتاب رسمي من رئاسة الوزراء يتضمن املوافقة عىل تكاليف السفر للموظف. -كتاب الدعوة الرسمية للموظف من اجلهة التي سيسافر إليها حلضور املؤمترات أو الدورة التدريبية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1توجيه مذكرة من املوظف للقسم إلجراء احلجوزات.
 .2إجراء احلجوزات املطلوبة عىل خطوط الطريان املعتمدة للجهات احلكومية واملتمثلة بخطوط طريان
امللكية األردنية.
 .3يف حالة عدم توفر حجوزات عىل خطوط امللكية تتوىل امللكية األردنية احلجز عن طريق خطوط
طريان أخرى وتتم املطالبة املالية عن طريق امللكية االردنية.
 .4املخاطبة الرسمية للخطوط امللكية إلمتام احلجوزات رسميا.
 .5رشاء التذكرة للموظف ويف حاالت يقوم املوظف نفسه برشائها.
 .6يف حالة طلب الفيزا  /يتم تعبئة طلب الفيزا من قبل املوظف املعني بالسفر يف مقر السفارة مصطحبا
معه صورتني شخصيتني.

الترشيعات التي حتكم العملية:

 نظام السفرات واملياومات يف رئاسة الوزراء. -اتفاقية احلكومة مع امللكية األردنية بخصوص أولوية امللكية باحلجز يف حالة سفر موظف حكومي.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

 رئاسة الوزراء. -خطوط امللكية األردنية.

اجلهة املعنية  :املديرية التابع هلا املوظف.

الوقت املستغرق للعملية :اسبوع.
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حجوزات السفر للمسافرين يف مهامت رسمية
واملوفدين يف دورات تدريبية
بداية العملية

اجراء احلجوزات املطلوبة عىل خطوط الطريان املعتمدة
للجهات احلكومية و املتمثلة بخطوط طريان امللكية االردنية
ال

توفر
حجوزات
عىل امللكية
االردنية

توجيه “ مذكرة” من املوظف للقسم
الجراء احلجوزات

نعم

ال

تتوىل امللكية االردنية احلجز عن طريق
خطوط طريان اخرى
تقديم املطالبة املالية عن طريق امللكية
االردنية
املخاطبة الرسمية للخطوط امللكية
المتام احلجوزات رسميا
رشاء التذكرة للموظف ويف حاالت
يقوم املوظف نفسه برشائها

طلب
فيزا من قبل
الدوله
املستضيفة

نعم

تعبئ�ة طل�ب الفي�زا م�ن قب�ل املوظ�ف املعني
بالس�فر يف مقر السفارة مصطحبا معه صورتني
ش�خصيتني وكت�اب وزارة اخلارجية ورس�وم
الفيزا وكتاب الدعوة من قبل الدولة املستضيفه

هناية العملية
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اسم العملية :ارشفة البيانات الصادره والوارده والرتاسل الداخيل يف اهليئة.

رقم العملية)11/1/5/1( :

املديرية :قسم الديوان.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
ال يوجد.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1الدخول اىل املوقع االلكرتوين .www.ptrcportal.com
 .2العمل عىل النظام حسب صالحيات كل مستخدم.

الترشيعات التي حتكم العملية:
ال يوجد

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية  :قسم الديوان.

الوقت املستغرق للعملية ) 10 – 5 ( :دقائق.
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أرشفة البيانات الصادرة والواردة و الرتاسل الداخيل
يف اهليئة
بداية العملية
الدخول اىل املوقع االلكرتوين
ptrcportal

العمل عىل النظام حسب صالحيات كل
مستخدم

هناية العملية
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عمليات
قسم تكنولوجيا
المعلومات

مخطط سير العمليات 161

اسم العملية :تعديل حمتوى املوقع االلكرتوين.
رقم العملية)1/3/5/1( :

املديرية :قسم تكنولوجيا املعلومات  /وحدة االتصال واإلعالم /املديرية املالية.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
ال يوجد.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1الدخول اىل املوقع االلكرتوين www.ltrc.gov.jo
 .2الدخول اىل صفحة التعديل من خالل اسم مستخدم وكلمة املرور.
 .3القيام بتعديل حمتوى الصفحه حسب ماهو مطلوب.
 .4عكس التعديل عىل املوقع الرئييس.
 .5اعتامد التعديل النهائي عىل املوقع.
 .6اخلروج من صفحة التعديل من خالل Log out

الترشيعات التي حتكم العملية:
ال يوجد

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

 مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني. -رشكة الشعاع األزرق.

اجلهة املعنية  :املديرية املالية  /وحدة اإلتصال واإلعالم.

الوقت املستغرق للعملية :يعتمد عىل نوع اإلجراء الالزم.
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تعديل حمتوى املوقع االلكرتوين
بداية العملية
الدخول اىل املوقع االلكرتوين
www.ltrc.gov.jo
الدخول اىل النظام من خالل اسم
املستخدم وكلمة املرور
الدخول اىل الصفحة املراد تعديلها وتعديل
حمتواها حسب ما هو مطلوب
عكس التعديل عىل املوقع الرئييس
اعتامد التعديل النهائي عىل املوقع
اخلروج من صفحة التعديل من خالل أداة
log out

هناية العملية
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اسم العملية :ارسال رسائل قصريه اىل املشغلني بقرب انتهاء ترصيح واسطه.
رقم العملية)2/3/5/1( :

املديرية :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

ارقام هواتف املشغلني ويتم احلصول عليها من ادارة الرتخيص.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1الدخول اىل املوقع االلكرتوين . http://bulksms.arabia.cell.net
 .2اضافة اسامء وارقام املشغلني اىل قاعدة البيانات اخلاصه بالنظام.
 .3ارسال الرسائل اىل املشغلني.

الترشيعات التي حتكم العملية:
ال يوجد

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات. -متلقي اخلدمة.

اجلهة املعنية  :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوقت املستغرق للعملية :ساعة.
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ارسال رسائل قصرية اىل املشغلني بقرب انتهاء
ترصيح واسطة
بداية العملية
الدخول اىل املوقع االلكرتوين

http://bulksms.arabia.cell.net
اضافة اسامء و أرقام املشغلني اىل قاعدة
بيانات النظام
إرسال الرسائل القصرية اىل املشغلني

هناية العملية
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اسم العملية :االبالغ عن االعطال التي حتدث عىل شبكة االنرتنت اخلاصه بالربيد االلكرتوين والشبكات.

رقم العملية)3/3/5/1( :

املديرية :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
ال يوجد.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1الدخول اىل املوقع االلكرتوين

http://10.0.15.44:8180/heat webui/hss/hss.html

 .2التعريف باملشكله وحتديد مدى امهيتها.
 .3ارسال املشكله اىل اجلهة املعنية.

الترشيعات التي حتكم العملية:
ال يوجد

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني.

اجلهة املعنية  :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوقت املستغرق للعملية 5 :دقائق.
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االبالغ عن االعطال التي حتدث عىل شبكة االنرتنت
اخلاصة بالربيد االلكرتين و الشبكات
بداية العملية
الدخول اىل املوقع االلكرتوين

Http://10.0.0.15.44:8180/HeatwebUI/hss/hss.html

تعريف باملشكلة و حتديد أمهيتها
إرسال املشكلة اىل جهة معينة

هناية العملية
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اسم العملية :متابعة الربيد االلكرتوين اخلاص بموظفي اهليئه والعمل عىل اضافة مستخدمني جدد.

رقم العملية)4/3/5/1( :

املديرية :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
ال يوجد.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1الدخول اىل  Exchange Serverاخلاص بالربيد االلكرتوين .
 .2الدخول اىل نظام Exchange Management Console

الترشيعات التي حتكم العملية:
ال يوجد

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني.

اجلهة املعنية  :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوقت املستغرق للعملية 10 :دقائق.
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متابعة الربيد االلكرتوين اخلاص بموظفي اهليئة
والعمل عىل اضافة مستخدمني جدد
بداية العملية
الدخ�ول اىل ال EXCHANGE SERVER

اخل�اصبالربي�د

ومن ثم العمل عىل نظام

EXCHANGE MANAGEMENT CONSOL

هناية العملية
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اسم العملية :ادامة وتشغيل االنظمه وصيانتها.

رقم العملية)5/3/5/1( :

املديرية :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 كتاب موجه من الرشكة العاملة عىل النظام لديوان اهليئة. عقد صيانه موقع من الطرفني ( اهليئه والرشكه ). -كفالة صيانه.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1يتم توجيه كتاب اىل الرشكه برغبة اهليئه بتجديد عقد الصيانه.
 .2تقوم الرشكه بالرد واملوافقه بنفس الرشوط للعقد املربم سابقا او اي رشوط جديده من قبل اهليئه.
 .3يقوم قسم العطاءات يف املديريه املاليه بتجهيز مسودة عن االتفاقيه بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا
املعلومات.
 .4بعد اعتامدها من قبل الطرفني يتم توقيعها وتوقيع املتطلبات املاليه.

الترشيعات التي حتكم العملية:

رشوط العقد.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

الرشكه املسؤوله عن الصيانه.

اجلهة املعنية  :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوقت املستغرق للعملية :مستمر.
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ادامة وتشغيل االنظمة و صيانتها
بداية العملية
يتم توجيه كتاب اىل الرشكة برغبة اهليئة بتجديد عقد
الصيانة
تقوم الرشكة بالرد واملوافقة بنفس الرشوط للعقد املربم
سابق ًا اواي رشوط جديدة من قبل اهليئة
يقوم قسم العطاءات يف املديرية املالية بتجهيز مسودة عن
االتفاقية بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا املعلومات
بعد اعتامدها من قبل الطرفني يتم توقيعها و توقيع
املطالبات املالية

هناية العملية
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اسم العملية :صيانة اجهزة احلاسوب واملعدات ( طابعات،فاكسات.) ...........،

رقم العملية)6/3/5/1( :

املديرية :قسم تكنولوجيا املعلومات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
ال يوجد

خطوات العملية التفصيلية:

 .1مذكره من قبل املديرية  /الوحدة املعنية.
 .2اجراء الصيانة وحتديد العطل من قبل القسم.
 .3خماطبةالرشكة املتعاقد معها إلجراء الالزم يف حال احلاجة اىل قطع غيار.

الترشيعات التي حتكم العملية:

ال يوجد.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية  :قسم تكنولوجيا املعلومات.
الوقت املستغرق للعملية10 :دقائق.
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صيانة اجهزة احلاسوب و املعدات
(طابعات ،فاكسات) ،،،،
بداية العملية
يتم استالم مذكرة من قبل املديرية /الوحدة املعنية
إجراء الصيانة وحتديد العطل من قبل القسم
خماطبة الرشكة املتعاقد معها إلجراء الالزم يف حال احلاجة
إىل قطع غيار.

هناية العملية
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عمليات
مكاتب
المحافظات

مخطط سير العمليات 175

اسم العملية :احلصول عىل ترصيح مؤقت.

رقم العملية)1/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
 ترصيح واسطة النقل. صورة عن رخصة االقتناء. -الترصيح القديم.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة.
 .2يقوم املكتب املختص بدراسة الطلب والتنسيب للجنة التصاريح املؤقتة.
 .3يتم عرض تنسيبات املكاتب عىل جلنة التصاريح وتقوم بالتنسيب هبا للمدير العام.
 .4بعد موافقة املدير العام يتم تفويض الصالحيات للمكاتب إلدخال وإصدار التصاريح.
 .5يف حال عدم املوافقة يتم ابالغ املستدعي بذلك.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت اسس ورشوط منح التصاريح املؤقتة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ال يوجد.

اجلهة املعنية  :مكاتب اهليئة  /جلنة التصاريح املؤقتة.
الوقت املستغرق للعملية :اسبوع.
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مخطط سير العمليات

( )1/1/ 6/ 1

احلصول عىل ترصيح مؤقت
بداية العملية
تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة
حتول املعاملة بعد الدراسة اىل جلنة التصاريح ،وتقوم
اللجنة بدراستها والتنسيب هبا اىل املدير العام
ال

املوافقة
عىل منح
ترصيح

نعم

يتم طباعة الترصيح حسب االصول
يف املكاتب

يتم ابالغ املستدعي بعدم املوافقة

يتم سحب الترصيح من املكتب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 177

اسم العملية :احلصول عىل موافقة شطب مركبة عمومية.

رقم العملية)2/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:
 ترصيح واسطة النقل. -صورة عن رخصة االقتناء.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة.
 .2قطع وصل مايل بدل اخلدمات.
 .3اصدار كتاب موجه اىل ادارة ترخيص السواقني واملركبات يف حال كانت املركبة غري معفاة من
الرسوم اجلمركية.
 .4يف حال كانت املركبة معفاة من الرسوم اجلمركية يتم تعبئة النموذج اخلاص بذلك.
 .5خماطبة وزارة الصناعة و التجارة إلحضار سجل جتاري حسب الية االستبدال التحديثي.
 .6خماطبة املستدعي إلحضار كفالة بقيمة حمددة يف االلية.
 .7ارسال املعاملة كاملة اىل مديرية نقل الركاب مع مرفقاهتا.
الترشيعات التي حتكم العملية :تعليامت اسس ورشوط منح التصاريح والرتاخيص لوسائط النقل
العام  /الية الشطب و االستبدال التحديثي.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

ادارة ترخيص السواقني واملركبات  /وزارة الصناعة و التجارة.

اجلهة املعنية  :مدير املكتب  /موظف تكنولوجيا املعلومات.
الوقت املستغرق للعملية 10 :دقائق.
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مخطط سير العمليات

( )2/1/ 6/ 1

احلصول عىل موافقة شطب مركبة عمومية
بداية العملية
تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة
قطع وصل مايل بدل اخلدمات
اصدار كتاب موجه اىل ادارة ترخيص السواقني واملركبات
اصدار كتاب مرشوحات لبيان التغيري احلاصل عىل املركبة
بعد الشطب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 179

اسم العملية :نقل ملكية واسطة نقل عمومية.

رقم العملية)3/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 ترصيح واسطة النقل. صورة عن رخصة االقتناء. نموذج نقل ملكية صادر عن ادارة الرتخيص. -كتاب ديوان اخلدمة املدنية.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة واملشرتي.
 .2يتم تدقيق البيانات يف النموذج اخلاص.
 .3توقيع املشرتي عىل عقد تشغييل.
 .4يتم ارسال املعاملة اىل عطوفة املدير العام للتوقيع.
 .5يتم تسليم املعاملة للمراجع بعد توقيعها من عطوفة املدير العام.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت اسس ورشوط منح التصاريح والرتاخيص لوسائط النقل العام.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:

ادارة ترخيص السواقني واملركبات  /ديوان اخلدمة املدنية.

اجلهة املعنية  :املكاتب /قسم تكنولوجيا املعلومات.
الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.
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مخطط سير العمليات

( )3/1/ 6/ 1

نقل ملكية واسطة نقل عمومية
بداية العملية
تعبئة النموذج املعد هلذه الغاية
دراسة املعاملة والوثائق املرفقة وتدقيقها من املكتب املعني
وتوقيع املشرتي عىل عقد تشغييل
ترفع املعاملة كاملة ملكتب املدير العام للتوقيع
دفع الرسوم املقررة حسب تعليامت بدل اخلدمات السنوية

استالم املعاملة بعد يوم من تقديمها
مراجعة اهليئة بعد تظهري الرخصة لتعديل ترصيح واسطة
النقل

هناية العملية
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اسم العملية :نقل ملكية هياكل.

رقم العملية)4/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 استدعاء مقدم من مالكي وسائط النقل. صورة عن هوية مالكي وسائط النقل. رخص اقتناء املركبات املراد نقل ملكية هياكلها. تصاريح وسائط النقل. براءة ذمة من مكتب ادارة االنشطة وتنظيم الدور. -مرشوحات عن املركبات من ادارة ترخيص السواقني واملركبات.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة.
 .2دفع الرسوم املستحقة.
 .3دراسة الطلب.
 .4يف حال املوافقة يتم التوقيع عىل عقد تشغييل واصدار كتاب موجه اىل ادارة ترخيص السواقني
واملركبات.
 .5يف حال عدم املوافقة يبلغ املستدعني بذلك.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت اسس ورشوط منح التصاريح والرتاخيص لوسائط النقل العام.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ادارة ترخيص السواقني واملركبات.

اجلهة املعنية  :املكاتب /قسم تكنولوجيا املعلومات.
الوقت املستغرق للعملية :ساعتني.

182
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( )4/1/ 6/ 1

نقل ملكية هياكل
بداية العملية
تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة

ال

ابالغ املستدعي بذلك

االستدعاء
يتوافق مع
االسس و
الرشوط

نعم

دفع الرسوم املستحقة
التوقيع عىل عقد تشغييل
اصدار كتاب موجه اىل ادارة ترخيص السواقني واملركبات

هناية العملية
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اسم العملية :جتديد التصاريح لوسائط النقل العام.

رقم العملية)5/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صورة عن رخص املهن سارية املفعول. التصاريح القديمة. -سجل جتاري.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة.
 .2تسليم الترصيح القديم.
 .3تعديل الترصيح.
 .4استالم الترصيح اجلديد.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت اسس ورشوط منح التصاريح والرتاخيص لوسائط النقل العام.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
ادارة ترخيص السواقني واملركبات.

اجلهة املعنية  :قسم تكنولوجيا املعلومات/املكاتب.
الوقت املستغرق للعملية 10 :دقائق.

184
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( )5/1/ 6/ 1

جتديد التصاريح لوسائط النقل العام
بداية العملية
تقديم الوثائق اىل املوظف املختص يف املكتب
يقوم موظف املكتب بتعديل الترصيح

استالم الترصيح بعد توقيعه وختمه

هناية العملية
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اسم العملية :جتديد ترصيح مؤقت.

رقم العملية)6/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 صورة عن رخص املهن سارية املفعول. التصاريح القديمة. -سجل جتاري.

خطوات العملية التفصيلية:

 .1تقديم االستدعاء من قبل مالك املركبة.
 .2تعديل الترصيح املؤقت.
 .3تسليم الترصيح القديم.
 .4استالم الترصيح اجلديد.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت اسس ورشوط منح التصاريح املؤقتة.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
اليوجد.

اجلهة املعنية  :قسم تكنولوجيا املعلومات/املكاتب.
الوقت املستغرق للعملية 10 :دقائق.
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( )6/1/ 6/ 1

جتديد ترصيح مؤقت
بداية العملية
تعبئة النموذج املعد هلذه الغاية يف مكاتب املحافظات
مرفقا معه الوثائق املطلوبة
دراسة واقع حال خط املركبة واخلط املراد العمل عليه
حسب رشوط منح التصاريح املؤقتة املعمول هبا لدى
اهليئة من قبل املكتب املختص
التنسيب للجنة التصاريح يف االدارة العامة

ال

موافقة جلنة
التصاريح

نعم

حتول اىل وحدة تكنولوجيا املعلومات
(االدارة العامة) الجراء الالزم
وحتويلها للمكتب املختص

ابالغ املستدعي بعدم املوافقة

استالم الترصيح او جتديده من املكتب
املختص

هناية العملية
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اسم العملية :جتديد ترخيص رشكات تاجري حافالت.

رقم العملية)7/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 ﺭخصة مهن للسنه السابقه. مايثبت لدى الرشكه شمول العاملني الحكام قانون الضامن اإلجتامعي. وجود فاتورة هاتف أﻭ فاكس. صورة عن كفالة حسن التنفيذ. صورة حديثة عن السجل التجاري. صورة عن العقود املوقعه مع العاملني لدى الرشكه. شهادة تثبت بان مدير املكتب والعاملني لدى لرشكه غري مدانني بجنحة أوبجناية خملة بالرشفأواألداب العامة.
 وصل مايل يثبت قيام الرشكه بتربئة ذمتها حاليا لدى اهليئه . صورة عن رخصة إقتناء املركبات سارية املفعول. صورة عن هوية املالك ﻭمديرالرشكه واملؤهل العلمي ملدير الرشكه. -كشف باسامء العاملني لدى الرشكه مع صورة عن رخص السائقني.

خطوات العملية التفصيلية:

 يتم تقديم الطلب وفق النمودج املعد هلذه الغايه من قبل صاحب العالقه مرفقا به كافة الوثائق املطلوبه يف املكتب املعني. استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل استالمها. دراسة الوثائق كاملة. اصدار قرار من قبل مدير املكتب باملوافقة عىل جتديد الرتخيص أو عدمه عىل ضوء الوثائق املرفقة يف الطلب.يف حال عدم املوافقة يتم إبالغ الرشكة لتصويب وضعها ،أما يف حالة املوافقة يتم إصدار كرت مزاولة اعامل النقلالعام للركاب.
 دفع الرسوم املقررة. -إستالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب.

الترشيعات التي حتكم العملية :تعليامت ترخيص رشكات التأجري.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :اليوجد.
اجلهة املعنية  :مكاتب اهليئة.

الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.
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مخطط سير العمليات

( )7/1/ 6/ 1

جتديد ترخيص رشكات تاجري احلافالت
بداية العملية
يت�م تقديم الطلب وف�ق النموذج املعد هل�ذه الغاية من قبل
صاحبالعالقةمرفقابهكافةالوثائقاملطلوبةيفاملكتباملعني
استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل
استالمها
دراسة الوثائق الكاملة
ال

املوافقة عىل
جتديد
الرتخيص

نعم

اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب
دفع الرسوم املقررة
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام
للركاب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 189

اسم العملية :جتديد ترخيص مكاتب التكيس.

رقم العملية)8/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 رخصة مهن للسنه السابقه. ما يثبت لدى الرشكه شمول العاملني الحكام قانون الضامن االجتامعي.وجود فاتورة هاتف أو فاكس.صورة عن كفالة حسن التنفيذ. صورة حديثة عن السجل التجاري. صورة عن العقود املوقعه مع العاملني لدى الرشكه. شهادة تثبت بأن مدير املكتب والعاملني لدى الرشكه غري مدانني بجنحة أو جناية خملة بالرشف أواألداب العامة.
 وصل مايل يثبت قيام الرشكة بتربئة ذمتها حاليا لدى اهليئه. صورة عن رخصة إقتناء املركبات سارية املفعول. صورة عن هوية املالك ومدير الرشكة واملؤهل العلمي ملدير الرشكه. -كشف بأسامء العاملني لدى الرشكه مع صورة عن رخص السائقني.

خطوات العملية التفصيلية:

 يتم تقديم الطلب وفق النمودج املعد هلذه الغايه من قبل صاحب العالقة مرفقا به كافة الوثائق املطلوبه يف االقليم املعني. استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل إستالمها.دراسة الوثائق كاملة. إصدار قرار من قبل مدير املكتب باملوافقه عىل جتديد الرتخيص أو عدمه عىل ضوء الوثائق املرفقه يف الطلب. يف حال عدم املوافقة يتم إبالغ الرشكة لتصويب وضعها ،أما يف حالة املوافقة يتم إصدار كرت مزاولة أعاملالنقل العام للركاب.
 دفع الرسوم املقررة. -استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب.

الترشيعات التي حتكم العملية :تعليامت و أسس و رشوط منح الرتاخيص ملكاتب التكيس.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :اليوجد.
اجلهة املعنية :مكاتب اهليئة.

الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.

190

مخطط سير العمليات

( )8/1/ 6/ 1

جتديد ترخيص مكاتب التكيس
بداية العملية
يت�م تقديم الطلب وف�ق النموذج املعد هل�ذه الغاية من قبل
صاحبالعالقةمرفقابهكافةالوثائقاملطلوبةيف املكتب املعني
استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل
استالمها
دراسة الوثائق الكاملة
ال

املوافقة عىل
جتديد
الرتخيص

نعم

اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب
دفع الرسوم املقررة
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام
للركاب

هناية العملية
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اسم العملية :جتديد ترخيص رشكات االستثامرعىل خطوط النقل العام للركاب.

رقم العملية)9/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 رخصة مهن للسنه السابقه. ما يثبت لدى الرشكه شمول العاملني الحكام قانون الضامن االجتامعي.وجود فاتورة هاتف أو فاكس.صورة عن كفالة حسن التنفيذ. صورة حديثة عن السجل التجاري. صورة عن العقود املوقعه مع العاملني لدى الرشكه. شهادة تثبت بأن مدير املكتب والعاملني لدى الرشكه غري مدانني بجنحة أوجناية خملة بالرشف أواألداب العامة.
 وصل مايل يثبت قيام الرشكة بتربئة ذمتها حاليا لدى اهليئه. صورة عن رخصة إقتناء املركبات سارية املفعول. صورة عن هوية املالك ومدير الرشكة واملؤهل العلمي ملدير الرشكه. -كشف بأسامء العاملني لدى الرشكه مع صورة عن رخص السائقني.

خطوات العملية التفصيلية:

 يتم تقديم الطلب وفق النمودج املعد هلذه الغايه من قبل صاحب العالقة مرفقا به كافة الوثائق املطلوبه يف املكتب املعني. استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل إستالمها.دراسة الوثائق كاملة. إصدار قرار من قبل مدير املكتب باملوافقه عىل جتديد الرتخيص أو عدمه عىل ضوء الوثائق املرفقه يف الطلب. يف حال عدم املوافقة يتم إبالغ الرشكة لتصويب وضعها ،أما يف حالة املوافقة يتم إصدار كرت مزاولة أعاملالنقل العام للركاب.
 دفع الرسوم املقررة. -استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب.

الترشيعات التي حتكم العملية:
أسس و رشوط منح الرتاخيص و التصاريح لتشغيل خطوط نقل الركاب.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :اليوجد.
اجلهة املعنية :مكاتب اهليئة.

الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.
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جتديد ترخيص رشكات االستثامر عىل خطوط النقل
العام للركاب
بداية العملية
يت�م تقديم الطلب وف�ق النموذج املعد هل�ذه الغاية من قبل
صاحبالعالقةمرفقابهكافةالوثائقاملطلوبةيف املكتب املعني
استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل
استالمها
دراسة الوثائق الكاملة
ال

املوافقة عىل
جتديد
الرتخيص

نعم

اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب
دفع الرسوم املقررة
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام
للركاب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 193

اسم العملية :جتديد ترخيص رشكات ومكاتب سيارات السفريات اخلارجيه.

رقم العملية)10/1/6/1( :
املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 رخصة مهن للسنه السابقه.وجود فاتورة هاتف أو فاكس. صورة حديثة عن السجل التجاري. صورة عن رخصة إقتناء املركبات سارية املفعول. -صورة عن هوية املالك ومدير الرشكة واملؤهل العلمي ملدير الرشكه.

خطوات العملية التفصيلية:

 يتم تقديم الطلب وفق النمودج املعد هلذه الغايه من قبل صاحب العالقة مرفقا به كافة الوثائق املطلوبهيف املكتب املعني.
 استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل إستالمها.دراسة الوثائق كاملة. إصدار قرار من قبل مدير املكتب باملوافقه عىل جتديد الرتخيص أو عدمه عىل ضوء الوثائق املرفقه يف الطلب. يف حال عدم املوافقة يتم إبالغ الرشكة لتصويب وضعها ،أما يف حالة املوافقة يتم إصدار كرت مزاولةأعامل النقل العام للركاب.
 دفع الرسوم املقررة. -استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت تنظيم خدمات النقل بني اململكة و الدول األخرى لسنة .2011

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :اليوجد.
اجلهة املعنية :مكاتب اهليئة.
الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.
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( )10/1/ 6/ 1

جتديد ترخيص رشكات ومكاتب سيارات السفريات اخلارجية
بداية العملية
يت�م تقديم الطلب وف�ق النموذج املعد هل�ذه الغاية من قبل
صاحبالعالقةمرفقابهكافةالوثائقاملطلوبةيف املكتب املعني
استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل
استالمها
دراسة الوثائق الكاملة
ال

املوافقة عىل
جتديد
الرتخيص

نعم

اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب
دفع الرسوم املقررة
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام
للركاب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 195

اسم العملية :جتديد ترخيص رشكات ادارة االنشطه وتنظيم الدور يف مراكز االنطالق والوصول.

رقم العملية)11/1/6/1( :

املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 رخصة مهن للسنه السابقه. ما يثبت لدى الرشكه شمول العاملني الحكام قانون الضامن االجتامعي.وجود فاتورة هاتف أو فاكس.صورة عن كفالة حسن التنفيذ. صورة حديثة عن السجل التجاري. صورة عن العقود املوقعه مع العاملني لدى الرشكه. شهادة تثبت بأن مدير املكتب والعاملني لدى الرشكه غري مدانني بجنحة أوجناية خملة بالرشف أواألداب العامة.
 وصل مايل يثبت قيام الرشكة بتربئة ذمتها حاليا لدى اهليئه. صورة عن رخصة إقتناء املركبات سارية املفعول. صورة عن هوية املالك ومدير الرشكة واملؤهل العلمي ملدير الرشكه. -كشف بأسامء العاملني لدى الرشكه مع صورة عن رخص السائقني.

خطوات العملية التفصيلية:

 يتم تقديم الطلب وفق النمودج املعد هلذه الغايه من قبل صاحب العالقة مرفقا به كافة الوثائق املطلوبهيف املكتب املعني.
 استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل إستالمها.دراسة الوثائق كاملة. إصدار قرار من قبل مدير املكتب باملوافقه عىل جتديد الرتخيص أو عدمه عىل ضوء الوثائق املرفقه يف الطلب. يف حال عدم املوافقة يتم إبالغ الرشكة لتصويب وضعها ،أما يف حالة املوافقة يتم إصدار كرت مزاولةأعامل النقل العام للركاب.
 دفع الرسوم املقررة. -استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب.

الترشيعات التي حتكم العملية:

أسس و رشوط منح الرتاخيص ملكاتب تنظيم األنشطة اخلاصة بمرافق النقل العام واداراهتا.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :اليوجد.
اجلهة املعنية :مكاتب اهليئة.

الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.
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جتديد ترخيص رشكات ادارة االنشطة وتنظيم الدور يف
مراكز االنطالق والوصول
بداية العملية
يت�م تقديم الطلب وف�ق النموذج املعد هل�ذه الغاية من قبل
صاحبالعالقةمرفقابهكافةالوثائقاملطلوبةيف املكتب املعني
استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل
استالمها
دراسة الوثائق الكاملة
ال

املوافقة عىل
جتديد
الرتخيص

نعم

اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب
دفع الرسوم املقررة
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام
للركاب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 197

اسم العملية :جتديد ترخيص رشكات النقل الدويل والنقل املنتظم.

رقم العملية)12/1/6/1( :
املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 رخصة مهن للسنه السابقه. ما يثبت لدى الرشكه شمول العاملني الحكام قانون الضامن االجتامعي. وجود فاتورة هاتف أو فاكس. صورة عن كفالة حسن التنفيذ. صورة حديثة عن السجل التجاري. صورة عن العقد املوقع مع الوكيل االجنبي. شهادة تثبت بأن مدير املكتب والعاملني لدى الرشكه غري مدانني بجنحة أوجناية خملة بالرشف أواألداب العامة.
 صورة عن العقد املربم مع العاملني. صورة عن عقد اإلجيار للمكاتب واملواقف سارية املفعول. -صورة عن هوية املالك ومن يفوضه بتفويض رسمي.

خطوات العملية التفصيلية:

 يتم تقديم الطلب وفق النمودج املعد هلذه الغايه من قبل صاحب العالقة مرفقا به كافة الوثائق املطلوبهيف املكتب املعني.
 استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل إستالمها.دراسة الوثائق كاملة. إصدار قرار من قبل مدير املكتب باملوافقه عىل جتديد الرتخيص أو عدمه عىل ضوء الوثائق املرفقه يف الطلب. يف حال عدم املوافقة يتم إبالغ الرشكة لتصويب وضعها ،أما يف حالة املوافقة يتم إصدار كرت مزاولةأعامل النقل العام للركاب.
 دفع الرسوم املقررة. -استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت تنظيم خدمات النقل العام بني اململكة والدول االخرى لسنة .2011

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد:
اجلهة املعنية :مكاتب اهليئة.

الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.
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جتديد ترخيص رشكات النقل الدويل والنقل املنتظم
بداية العملية
يت�م تقديم الطلب وف�ق النموذج املعد هل�ذه الغاية من قبل
صاحبالعالقةمرفقابهكافةالوثائقاملطلوبةيف املكتب املعني
استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل
استالمها
دراسة الوثائق الكاملة
ال

املوافقة عىل
جتديد
الرتخيص

نعم

اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب
دفع الرسوم املقررة
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام
للركاب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 199

اسم العملية :جتديد ترخيص مكاتب التأجري.

رقم العملية)13/1/6/1( :
املديرية :مكاتب املحافظات.

الوثائق املطلوبة النجاز العملية:

 رخصة مهن للسنه السابقه. ما يثبت لدى الرشكه شمول العاملني الحكام قانون الضامن االجتامعي. وجود فاتورة هاتف أو فاكس. صورة عن كفالة حسن التنفيذ. صورة حديثة عن السجل التجاري. صورة عن العقود املوقعه مع العاملني لدى الرشكة. شهادة تثبت بأن مدير املكتب والعاملني لدى الرشكه غري مدانني بجنحة أوجناية خملة بالرشف أواألداب العامة.
 كشف بعدد السيارات مصدق من نقابة اصحاب مكاتب تأجري السيارات. صورة عن رخصة إقتناء املركبات سارية املفعول. كشف من إدارة ترخيص السواقني واملركبات بإرقام السيارات وتاريخ إنتهاء ترخيصها او صورة عن الرخص. -كشف بأسامء العاملني لدى املكتب.

خطوات العملية التفصيلية:

 يتم تقديم الطلب وفق النمودج املعد هلذه الغايه من قبل صاحب العالقة مرفقا به كافة الوثائق املطلوبهيف املكتب املعني.
 استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل إستالمها.دراسة الوثائق كاملة. إصدار قرار من قبل مدير املكتب باملوافقه عىل جتديد الرتخيص أو عدمه عىل ضوء الوثائق املرفقه يف الطلب. يف حال عدم املوافقة يتم إبالغ الرشكة لتصويب وضعها ،أما يف حالة املوافقة يتم إصدار كرت مزاولةأعامل النقل العام للركاب.
 دفع الرسوم املقررة. -استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام للركاب.

الترشيعات التي حتكم العملية:

تعليامت ترخيص مكاتب سيارات التأجري و تعديالهتا.

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :ال يوجد.
اجلهة املعنية :مكاتب اهليئة.

الوقت املستغرق للعملية :يوم واحد.
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جتديد ترخيص مكاتب التاجري
بداية العملية
يت�م تقديم الطلب وف�ق النموذج املعد هل�ذه الغاية من قبل
صاحبالعالقةمرفقابهكافةالوثائقاملطلوبةيف املكتب املعني
استالم الوثائق من قبل موظف املكتب والتوقيع عىل
استالمها
دراسة الوثائق الكاملة
ال

املوافقة عىل
جتديد
الرتخيص

نعم

اصدار ترخيص مزاولة اعامل النقل
العام للركاب
دفع الرسوم املقررة
استالم كرت مزاولة اعامل النقل العام
للركاب

هناية العملية

مخطط سير العمليات 201

عمليات
مديرية
الدراسات

مخطط سير العمليات 203

اسم العملية :دراسات خاصة بقطاع النقل الربي.
رقم العملية)1/1/7/1( :
املديرية :الدراسات.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يتم خماطبة مديرية الدراسات من خالل املدير العام أوقرار جملس إدارة.
 .2مجع البيانات الرضورية إلعداد الدراسة أو دعوة العطاء إذا كانت الدراسة خمصص هلا.
 .3اعداد الدراسة أو الرشوط املرجعية.
 .4تزويد اجلهة الطالبة للدراسة بالدراسة النهائية.
ً
 .5تزويد قسم العطاءات بالرشوط املرجعية متهيدالطرح العطاء.
 .6املشاركة يف تقييم العروض الفنية املقدمة للدعوة من خالل جلنة فنية لدراسة العروض الفنية.
 .7املشاركة يف متابعة اعامل الدراسة من خالل تشكيل جلنة إستالم أعامل الدراسة.
الترشيعات التي حتكم العملية:

قانون هيئة تنظيم النقل الربي رقم  4لسنة .2011

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :ال يوجد.
اجلهة املعنية :الدراسات.
الوقت املستغرق للعملية :بناء عىل الرشوط املرجعية للدراسة.
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دراسات خاصة بقطاع النقل الربي
بداية العملية
خماطبة مديرية الدراسات من خالل املدير العام او قرار
جملس االدارة
تشكيل جلنة للقيام بالدراسة املطلوبة او اعداد الرشوط
املرجعية
مجع البيانات الالزمة للدراسة
تزويد اجلهة الطالبة للدراسة بالدراسة النهائية
تزويد قسم العطاءات بالرشوط املرجعية متهيدا لطرح
العطاء
املشاركة يف متابعة تنفيذ اعامل الدراسة من خالل اللجنة
التي شكلت للدراسة

هناية العملية
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اسم العملية :متابعة اخلطة االسرتاتيجية.
رقم العملية)2/1/7/1( :
املديرية :الدراسات.

خطوات العملية التفصيلية:
 .1يتم خماطبة املديريات املعنية بتزويد مديرية الدراسات باإلنجازات ومراحل العمل التي
وصل إليها املرشوع بشكل شهري او ربع سنوي.
 .2عكس التغذية الراجعة من املديريات املعنية عىل تقارير اإلنجاز واخلطة االسرتاتيجية.
 .3تزويد وزارة النقل باخلطة النهائية.
الترشيعات التي حتكم العملية:

قانون هيئة تنظيم النقل الربي رقم  4لسنة .2011

الرشيك اخلارجي املعني بالعملية ان وجد :ال يوجد.
اجلهة املعنية :الدراسات.
الوقت املستغرق للعملية :بناء عىل الرشوط املرجعية للدراسة.
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متابعة اخلطة االسرتاتيجية
بداية العملية
تشكيل جلنة للقيام بمتابعة اخلطة االسرتاتيجية
خماطبة املديريات لتزويد مديرية الدراسات باالنجازات
بشكل دوري
مجع البيانات ومراحل العمل التي وصل اليها كل مرشوع
عكس التغذية الراجعة من املديريات عىل تقارير االنجاز
واخلطة االسرتاتيجية
تزويد وزارة النقل باخلطة النهائية

هناية العملية
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