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اسم الخدمة

إصدار كتاب في البت في طلبات رد الرسوم المقدمة من المستوردين وأصحاب العالقة

هيكلية الخدمة

 خدمة فرعية

 خدمة رئيسية

التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

استدعاء مقدم إلى المركز الجمركي
الوثيقة

الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة

 -1استدعاء من صاحب العالقة.
-2البيان الجمركي.

-3عينات او نشرات تبين ما هيه السلعة

الدائرة

شكل الوثيقة

الدوائر

نسخة اصلية
وثيقة الرخصة

الحكومية

موضوع الخالف.

فئة متلقي الخدمة

 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
 .1تقدديم االسدتدعاءلإلى خدمدة الجمودور للحصدول علدى رقددم
وارد متسلسل للخدمة.

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (مرتبطة
بعدد االماكن والموظفين)

 .2تحوي د ددل الطل د ددب ال د ددى مداري د ددة التعريف د ددة واالتفا ياتلقس د ددم
التعريفة للدراسةوإصدار القرار سواء بالقبول او الرفض.

 .3فدي حدال كددان القدرار بددالقبول ادتم اىحالددة الدى المددداريات
المعنية (القضايا ،الرقابة والتفتيش ،الشؤون المالية دادوان

المحاسبة)

 .4إعددداد كتددار الددرد لصدداحب العالقددة بعددد إجددا ة الموضددوع

مد ددن الجود ددات الرقابيد ددة المعنيد ددة و إعد ددداد كتد ددار اعت د د ار

معدل املدة الزمنية
املستغرقة لكل إجراء

مراحل تقديم الخدمة
لصاحب العالقة في حال عدم إجابة الطلب.

الزمن المعياري المستغرق

من اوم واحد لغاية ثالثة ايام

يمة الرسوم

ال اوجد

آلية الدفع

 نقداً

لتقديم الخدمة

 دفع الكتروني

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صالحية الوثيقة

كتار

غير محدد

شركاء الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

الشريك ودوره في تقديم
الخدمة

 خدمة عامودية
الشريك

دددددددد

دور الشريك
ـــــ

سلسلة القيمة (باقة الخدمة)
الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة

 مركزي

الفروع المقدمة للخدمة

الاوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجموور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة  مركز
االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني

 هاتف

الوصول للخدمة
معلومات االتصال والتواصل

 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس

اوقات تقديم الخدمة

مساء)
من اوم االحد إلى اوم الخميس(منالساعة  7:30صباحاً إلى ً 3:30
مؤشرات االداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة
نسبة االخطاء في تسليم الخدمة

من اوم الى ثالثة ايام

الوضع املستهدف

مراحل تقديم الخدمة
معدل الشكاوى على الخدمة

ال اوجد

0

