هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة

فئة متلقي الخدمة

QPS-118-02-02
إلغدد أ و بخضدديو ة و ددة– لشددكاة أ و لمخددبخدك شددكاة ( طلدد

اصددداك ابدد
اخبكح ك )
 خدمة رئيسية

 خدمة فرعية

ال يوجد
الوثيقة
 استدعاء من الشركة يتضمن الغاء أوتخفيض العقوبة.
 صورة عن قرار اإليقاف معززات طلب االسترحام والمتمثلة بمايلي:
 للــشــكاـــة :
تقدددديم اسدددتدعاء يتضدددمن التع دددد بعددددم
ارتكاب المخالفة.
 للشـخـص :
 توكيل نظامي. تع د من الشدركة يضدمن بعددم ارتكدابالمخالفة.
 تع د شخصي من بالتزام وعدم ارتكابالمخالفة.
 -ش ادة عدم محكومية.

الدائرة
دائرة
الجمارك

االعمال  شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
 مؤسسات المجتمع المحلي.
االفراد المسافرون  المقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة
 المتقاعدون  المواطنون
مكاحل ب ديك الخدمة
إجراءات رئيسية تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

 .1تقديم االستدعاء إلدى مديريدة الدديوان العدام  -قسدم
خدمة الجم ور للحصول على رقدم وارد متسلسدل
للخدمة.

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

 .2تحويدددددل األسدددددتدعاء إلدددددى مديريدددددة الترانزيدددددت
والتخليص للدراسة وأصدار القرار.
 .3تحويدددل األسدددتدعاء إلدددى رئددديص قسدددم التخلددديص
للدراسة اتخاذ القرار.
 .4تحويدددل األسدددتدعاء إلدددى موظدددف قسدددم التخلددديص
لتدددددقيق وبيددددان المطالعددددة حسددددب نظددددام شددددؤون
المخلصين.
 .5تحويددل األسددتدعاء إلددى النيابددة الجمركيددة الرقابددة
والتفتدي ،مديريدة القضددايا لبيدان وجدود مخالفددات
أو قضايا تحقيقية.
 .6رفع األمر إلى عطوفة المدير العام.
 .7إصدددار القددرار بقبددول الطلددب أو قددرار بددالرفض
واالعتذار.
 .8إجابدددة صددداحب الطلدددب بدددالقرار بشدددكل رسدددمي
(تعميم).
الزمن المعياري المستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة

1يوم
 نقدا ً

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب
شكا أ الخدمة

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

 خدمة افقية  خدمة عامودية
دور الشريك
الشريك
مديرية النيابة الجمركية مديرية القضايا مديرية الرقابة بيددان المطالعددة لت كددد
مدددددن عددددددم وجددددددود
والتفتي،
قضدددايا او مخالفدددات
فدددي حقدددة او قضدددايا
تحقيقية.

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 هاتف ذكي  فاكص  بريد الكتروني
 هاتف
الوصول للخدمة
 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكص

معلومات االتصال
والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اخك المؤشك
معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة
نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
معدل الشكاوى على الخدمة

من يوم االحد الى يوم الخميص ( من الساعة  7:30صباحا ً إلى 3:30مسا ًء)
مؤشكات االداأ
الوضع المخبهدف
ال يمة الح لية للمؤشك

