هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التشري الناظم للخدمة
شر ط تقديم الخدمة

ال ثائق المطل بة للحص ل
على الخدمة

فئة متلقي الخدمة

QPS-118-01-02
ابددداا الددر باعتمدداد التظهيددراو االختددام الت اعي د القان نيددة بخص د ا بياندداو
الترانزيو اعادة التصدير الصادر
 خدمة رئيسية  خدمة فرعية
التعليماو رعم  2لسنة 2016
 نسخة البيان الجمركي المثبو عليه األختام الت اعي المعتمده ال ثائق المرفقه الالزمه مثل ب الا الشحن منافسو الطائرة.شكل ال ثيقة
الدائرة
ال ثيقة
نسخة اصلية
دائرة
 بيان جمركيالجمارك
 ب ليصة شحن منافسو طائره محاضر (اتالف.)......االعمال  شركاو تجارية صناعية  مؤسساو حك مية  شركاو تخليا
 مؤسساو المجتم المحلي.
االفراد  المسافر ن  المقيمين غير األردني ن  ذ االحتياجاو الخاصة
 المتقاعد ن  الم اطن ن
مراحل تقديم الخدمة
إجراااو رئيسية تقديم الخدمة
 1تقديم االستدعاا الى مديرية خدمة الجمه ر--
عسم خدمة الجمه ر

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراااو الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
الم ظفين)

المراكز الجمركية المرتبطة

على نظام خدمة الجمه ر
للحص ل على رعم ارد متسلسل للخدمة
 2تح يل الطلب الى مديرية الترانزيو التخليا
للدراسة صدار القرار.
( تح ل الى مساعد مدير الترانزيو )
تح يل الطلب الى رئيس عسم الترانزيو للدراسة

معدل المدة الزمنية
المستغرعة لكل
إجراا

صدار القرار.
تح يل الطلب الى م ظف عسم الترانزيو للدراسة
اتخاذ القرار.
 3اصدار القرار بقب ل الطلب ا عرار بالرفض االعتذار
(رئيس عسم الترانزيو)
 4اجابة صاحب الطلب بالقرار بشكل رسمي.
الزمن المعيار المستغرق
لتقديم الخدمة
عيمة الرس م
آلية الدف

( ) 30دعائق لكل بيان
ال ي جد
 نقدا ً

مخرج الخدمة
الخدماو ذاو العالعة
تصنيف الخدمة
الشريك د ره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة( باعة الخدمة)

 دف الكتر ني
شكل مخرج الخدمة
كتاب
شركاء الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة عام دية
الشريك

ال ي جد

مدة صالحية ال ثيقة
غير محدد

د ر الشريك
ال ي جد

الوصول للخدمة
 ال مركز

مكان تقديم الخدمة
الفر ع المقدمة للخدمة

 مركز
الي جد

عن او تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجمه ر  مركز خدمة الم اطن  الم ع االلكتر ني للدائرة
 مركز االتصال ال طني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتر ني
 هاتف
الوصول للخدمة
 رعم هاتف  بريد إلكتر ني فاكس

معل ماو االتصال
الت اصل
ا عاو تقديم الخدمة
اسم المؤشر
معدل عو االنتظار
معدل عو تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة

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

نسبة االخطاا في تسليم
الخدمة
معدل الشكا ى على الخدمة

