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اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة

اصدار كتاب بتعديل اسم الشركة نتيجة انسحاب او انضمام شركاء
 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للنصول
على الخدمة

فئة متلقي الخدمة

المدة الزمنية الم يارية
لإلجراأات الرئيسية (
مرتبطة ب دد االماكن
والموظفين)

 أبراز كتاب من وزارة الصناعة والتجارة لبيان الرأي  /مراقبة الشركات.
 عدددم وجددود ق ددايا جمركيددة او تنقيقيددة عددن ا شددخام المددراد ان ددمام م
وانسناب م
شكل الوثيقة
الدائرة
الوثيقة
نسخة اصلية
دائرة
 كتاب الصناعة والتجارة لبيان الرأي.
الجمارك
 اسددتدعاأ أو كتدداب مددن الشددركة موقددع
من المدير المفوض بالتوقيع.
 ابدددددراز بددددددراأة مددددددة مددددددن المراكددددددز
المرخصدددة ب دددا الشدددركة ب ددددم وجدددود
التزامات.
االعمال  شركات تجارية وصناعية  مؤسسات نكومية  شركات تخليم
 مؤسسات المجتمع المنلي.
االفراد المسافرون  المقيمين غير ا ردنيون  وي االنتياجات الخاصة
 المتقاعدون  المواطنون
مراحل تقديم الخدمة
م دل المدة الزمنية
إجراأات رئيسية تقديم الخدمة
المستغرقة لكل
إجراأ
 1تقديم االستدعاأ الى قسم الديوان ال ام  -قسم خدمة الجم ور للنصول
على رقم وارد متسلسدل للخدمدة مرفقدا ابدراز كتداب الصدناعة المت لدق
ببيان الرأي
 2تنويددل الطلدددب الددى مديريدددة الترانزيدددت والتخلدديم للدراسدددة واتخدددا
القرار.
 3تنويددل الطلددب الددى رئدديش قسددم الشددؤون المخلصددين لدراسددة واتخددا
القرار.
 4تنويددل الطلددب الددى موظددو قسددم شددؤون المخلصددين للدراسددة و اتخددا
القرار ويتم ارسدال كتداب الدى وزارة الصدناعة ردا علدى كتداب م ب ددم
الممان ه مع ايقاو الشركة عن مزاولة اعمال التخليم لنين استكمال

االجراأات.
 اإلنالة الى الق ايا والنيابة البداأ الرأي بالشركاأ
 5اصدار القرار بقبول الطلب او قرار بالرفض واالعت ار
 6ت ديل الكفاالت في قسم الكفاالت او تقديم كفاالت جديدة باالسم الجديدد
وابراز الوثائق المطلوبة باالسم الجديد.
 7يتم اعتمادها واعادت ا لل مدل لمزاولدة اعمدال التخلديم باالسدم الجديدد
ب د استكمال كافة االجراأات.
الزمن الم ياري المستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع

 60دقيقة
 نقدا ً

مخرج الخدمة
الخدمات ات ال القة
تصنيو الخدمة
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب
شركاء الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
الصناعه والتجارة
البنوك التجارية
مديرية الق ايا
مديرية النيابة
المراكز الجمركية المرخصة ب ا الشركة.
-

مدة صالنية الوثيقة
غير مندد

دور الشريك
مكمل

سلسلة القيمة( باقة الخدمة)
الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجم ور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة
 مركز االتصال الوطني  تطبيق هاتو كي  فاكش  بريد الكتروني
 هاتو
الوصول للخدمة
 رقم هاتو  بريد إلكتروني فاكش

م لومات االتصال
والتواصل
اوقات تقديم الخدمة

من يوم االند الى يوم الخميش ( من الساعة  7:30صبانا ً إلى 3:30مسا ًأ)
مؤشرات االداء

اسم المؤشر
م دل وقت االنتظار
م دل وقت تقديم الخدمة
م دل ر ا متلقي الخدمة
نسبة االخطاأ في تسليم
الخدمة
م دل الشكاوى على الخدمة

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

