هوية الخدمة
*رمز الخدمة

QPS-118-01-08

اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

اصدار كتاب ترخيص بوندد  -عام او خاص
 خدمة رئيسية  خدمة فرعية
المادة /108أ من قانون الجمارك بالغ رقم ( )18لسنة  2011والتعليمات
رقم  3لسنة  2000وتعديالتها

التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة

فئة متلقي الخدمة

شررروط الرربالغ رقررم  2011/18والتعليمررات  3لسررنة  2000والمررادة /108أ مررن
قانون الجمارك
شكل الوثيقة
الدائرة
الوثيقة
نسخة اصلية
الدوائر
 محددة بالبالغ أعاله ولكل حالة.وثيقة الرخصة
الحكومية
 طلب ترخيص. مخطط موقع. سند تسجيل األرض. رخصة مهن -سجل تجاري.

 شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
االعمال
 مؤسسات املجتمع املحلي.
املسافرون املقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة
االفراد
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة
إجراءات رئيسية تقديم الخدمة
 .1تقديم االستدعاء إلى مديريرة خدمرة الجمهرور -
قسم خدمة الجمهرور للحصرول علرى رقرم وارد
متسلسل للخدمة.

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)

 .2تحويررررررل االسررررررتدعاء لمديريررررررة الترانزيررررررت
والتخليص للدراسرة وأصردار القررار .وتحويرل
االستدعاء الى مساعد مدير الترانزيت
 .3تحويرررل الطلرررب إلرررى رئررريز قسرررم الترانزيرررت
للدراسة
 .4تحويرررل الطلرررب إلرررى موظرررز قسرررم الترانزيرررت
للدراسة
 .5تحويررل الطلرررب إلرررى رئررريز القسرررم الترانزيرررت

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

مراحل تقديم الخدمة
التخاذ القرار.
 .6تشرركيل لجنررة مررن مركررز جمرررك عمرران قسررم
المسرررررتودعات العامرررررة ومديريرررررة الترانزيرررررت
للبونرردد الخرراص او البونرردد العررام تكررون اللجنررة
مكونة اللجنة من:
مديريرررة الترانزيرررت وجمررررك عمررران واالبنيرررة
والصيانة.
 .7إعداد مذكرة للمدير العام.
 .8إصدار القرار بقبول الطلرب أو قررار برالرفض
واالعتذار.
 .9إجابة صاحب الطلب بالقرار بشكل رسمي.
الزمن المعياري المستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع

 60دقيقة
ال يوجد
 نقدا ً

مخرج الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيز الخدمة
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب
شركاء الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة عامودية
الشريك

ال يوجد

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

دور الشريك
ال يوجد

الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة
 مركز االتصال الوطني  تطبيق هاتز ذكي  فاكز  بريد الكتروني
 هاتز
الوصول للخدمة
 رقم هاتز  بريد إلكتروني فاكز

معلومات االتصال
والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم المؤشر

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

مراحل تقديم الخدمة
معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة
نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
معدل الشكاوى على الخدمة

