هوية الخدمة
*رمز الخدمة

QPS-118-02-01

اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة

إجازة مدير فرع  -تفويض مستخدم كمدير فرع أثناء إجازة مدير الفرع
 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

شروط تقديم الخدمة
الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة
فئة متلقي الخدمة

 .1أن يكون الشخص مفوض أصوالً لدى نفس المركز.
-2أن يكون المستخدم حاصل على سنتين خبرة في مجال التخليص.
شكل الوثيقة
الدائرة
الوثيقة
نسخة اصلية
دائرة
استدعاء من الشركة موقع من المدير المفوض
الجمارك
بالتوقيع.
االعمال  شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
 مؤسسات المجتمع المحلي.
االفراد
المسافرون  المقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة
 المتقاعدون  المواطنون
مراحل تقديم الخدمة
إجراءات رئيسية تقديم الخدمة
 .1تقددديم االسددتدعاء إلددى مديريددة الددديوان العددام -قسددم
خدمدة الجمودور للحصدول علدى رقدم وارد متسلسددل
للخدمة

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)

 .2تحويل االستدعاء إلى مديرية الترانزيت والتخليص
للدراسة واتخاذ القرار.
 .3تحويدددل االسدددتدعاء إلدددى قسدددم شدددؤون المخلصدددين
للدراسة واتخاذ القرار.
 .4تحويددددل االسددددتدعاء الدددددى موظدددد قسددددم شدددددؤون
المخلصددين لدراسددة الطلددو واتخدداذ القددرار حسدددو
مقتضى الحال.
 .5تحويدددل االسدددتدعاء إلدددى المركدددز الجمركدددي لبيدددان
الرأي
وإذا كانت اإلجدازة اقدل  3شدوور تكدون الصديحية

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

للمركز الجمركي.
 .6إصددددار القدددرار بقبدددول الطلدددو أو قدددرار بدددالرفض
واالعتذار
 .7إجابة صاحو الطلو بالقرار بشكل رسمي.
الزمن المعياري المستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع

 60 – 30دقيقة
 نقدا ً

مخرج الخدمة
الخدمات ذات العيقة
تصني الخدمة
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاو
شركاء الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة عامودية
الشريك

ال يوجد

مدة صيحية الوثيقة
غير محدد

دور الشريك
ال يوجد

الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتو خدمة الجموور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة
 مركز االتصال الوطني  تطبيق هات ذكي  فاكس  بريد الكتروني
 هات
الوصول للخدمة
 رقم هات  بريد إلكتروني فاكس

معلومات االتصال
والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم المؤشر

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

