هوية الخدمة
*رمز الخدمة

QPS-104-04-01

اسم الخدمة

إصدار كتاب بالخالفات حول الوثائق الواجب إرفاقها بالبيانات الجمركية

هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة

 خدمة فرعية

 خدمة رئيسية

 المادة /31ج من القانون.

 التعليمات  1،2لسنة .1999

 البالغ رقم  8لسنة  1999وتعديالته.
شروط تقديم الخدمة
الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة

فئة متلقي الخدمة

الوثيقة
است ت تتتدعاا مت ت تتن وت ت تتا

الدائرة

العالقت ت تتة ومشت ت تترو ات

شكل الوثيقة
نسخة أولية

المركز

 شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
االعمال
 مؤسسات املجتمع املحلي.
املسافرون املقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة
االفراد
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة
إجرااات رئيسية تقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل إجراا

 .1تقديم الخدمة من خالل القنوات التالية:
المدة الزمنية المعيارية
لإلجرااات الرئيسية (مرتبطة
بعدد األماكن والموظفين)

أ -تقديم االستدعاا الى خدمة الجمهور للحصول
على رقم وارد متسلسل للخدمة.

ب -او رفع االمر من المراكز الجمركية المعنية

 .2تحويل الطل
اإلجرااات.

إلى مديرية التعريفة واالتفاقيات /قسم

 .3تدقيق شرو ات المركز المعني مع الوثائق المرفقة به
والتنسي

تأييدها أو عدم تأييدها مع إبداا المال ظات

الالزمة وتحويلها للمركز.

مراحل تقديم الخدمة
الزمن المعياري المستغرق

ربع ساعة

قيمة الرسوم

ال يوجد

آلية الدفع

 نقداً

لتقديم الخدمة

 دفع الكتروني

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة وال ية الوثيقة

كتاب

غير محدد

شركاء الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

الشريك ودوره في تقديم
الخدمة

 خدمة عامودية
الشريك

ال يوجد

دور الشريك
ال يوجد

سلسلة القيمة (باقة الخدمة)
الوصول للخدمة
مكان تقديم الخدمة

 مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكت

 ال مركزي
خدمة الجمهور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة

 مركز االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي
 هاتف

 فاكس  بريد الكتروني

الوصول للخدمة
معلومات االتصال والتواول  رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس
اوقات تقديم الخدمة

مساا)
من يوم اال د إلى يوم الخميس (من الساعة  7:30وبا اً إلى ً 3:30
مؤشرات االداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة

ربع ساعة

الوضع المستهدف

مراحل تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة
نسبة االخطاا في تسليم

الخدمة

معدل الشكاوى على الخدمة

