هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هياوية الخدمة
البشريع الن ظم لوخدمة
شرحط بقديم الخدمة

الحث يق المطوحبة لوحصحل
عوى الخدمة

فئة متلقي الخدمة

QPS-118-02-04
ل بجديددد رخددت البخودديت حبص د ريا ااسددبخدام الل يددد لومخوصددي

اصدددار اب د
الجمرايي
 خدمة رييسية

 خدمة فرعية

بالغ بجديد برخيت الشرا ت السنحي ححس البالغ 2019/51
شال الحثيقة
الداير
الحثيقة
نسخة اصوية
داير
 )1مشددددرحح ت المراددددز بلدددددم حجددددحد يددددة
الجم رك
إلبزام ت عوى الشدراة ح جميدع بي ند ت
البرانزيدددت حإعددد د البصددددير بدددل ثالثدددة
شهر م بقديم الطو د بم بسديده ح نه
ا يحجددد يددة ارام د ت عوددى المخوددت لددم
بسدد بلد ( نمحذج براء ذمة)
 )2إبدددراز ابددد بمديدددد اي لدددة بلددد ط مهندددة
البخودديت بحيددط بكط د احددد دنددى نه يددة
السنة الح لية
 )3إبددراز رخصددة مه د س د رية الميلددحل م د
الجه ت المخبصة
 )4إبراز صحر مصدد ة عد شده د بسدجيل
الشراة حمسجل األسم ء البج رية
 )5ابراز عقحد ايج ر لومرااز المرخصة بهد
الشراة.
 )6ابددراز صددحر مصددد ة ع د عقددد اايج د ر
خ رج الحرم الجمرا .
 )7ابدددراز ابددد بدددراء ذمدددة مددد الم سسدددة
الل مة لوضم ااجبم ع

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

المد الزمنية الملي رية
لإلجراءات الرييسية (
مرببطة بلدد اام ا
حالمحظيي )

إجراءات رييسية بقديم الخدمة

ملدل المد
الزمنية
المسبكر ة
لال إجراء

مراحل تقديم الخدمة
 1بقديم ااسبدع ء الى مديرية الديحا الل م  -سم خدمة الجمهدحر لوحصدحل
عوددى ر ددم حارد مبسوسددل لوخدمددة مددع النمددحذج الخ د ت الددذي ياددح ع د د
موحق ب لبالغ السنحي لبجديد البرخيت مع ا فدة الحثد يق البد بطود مد
ال شراة.
 2بححيددل الطو د الددى مديريددة البرانزيددت حالبخودديت لودراسددة حالب اددد م د
المحافق ت األمنية حمحافقة المراز الملن
 3يد ق الطو ا مال حيبم البنسي الالزم حس حضع الشراة.
 4بقددحم الشددراة بدددفع رسددحم البخودديت المبحجبدده عويه د حس د المراددز ح
المرااز المراد بجديد برخيت فيه
 5يبم صرف رخدت بخوديت حبصد ريا مدحظييهم لوسدنة الح ليدة حمخ طبدة
المخدد برات حيددبم البح يددع مدد بددل مدددير المديريددة مددع ضددرحر حجدددحد
صحربي شخصيبي لال م مدراء اليرحع حالمسبخدمي .
 6حيظ ا فة الحث يق حنسخ م الرخت حالبص ريا الخ صة به
لدى الديحا الل م.
 7اصدار القرار بقبحل الطو اح رار ب لرفض حااعبذار.
 8اج بة ص ح الطو ب لقرار بشال رسم .
الزم الملي ري المسبكرق
لبقديم الخدمة
يمة الرسحم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

الخدم ت ذات اللال ة
بصنيف الخدمة
الشريك حدحره ف بقديم
الخدمة

( 3اي م)
10دن نير رسم اصدار بصريا
 300دين ر ع ال فرع
 10دن نير طحابع بحايل نظ م ع ال محظف جديد.
 نقدا ً  دفع الابرحن
شال مخرج الخدمة
اب
شركاء الخدمة
 خدمة افقية  خدمة ع محدية
الشريك
المرااز الجمراية  ،مديري ت الدايره  ،الجه ت األمنية

مد صالحية
الحثيقة
اير محدد

دحر الشريك
عال ة با موية

مراحل تقديم الخدمة
سوسوة القيمة( ب ة الخدمة)
الوصول للخدمة
 ا مرازي

ما بقديم الخدمة
اليرحع المقدمة لوخدمة

 مرازي
ايحجد

نحات بقديم الخدمة

 ماب خدمة الجمهحر  مراز خدمة المحاط
 مراز اابص ل الحطن  بطبيق ه بف ذا
 ه بف
الوصول للخدمة
 ر م ه بف  بريد إلابرحن  ف اس

ملوحم ت اابص ل
حالبحاصل
اح ت بقديم الخدمة
اسم المؤشر
ملدل ح ت اانبظ ر
ملدل ح ت بقديم الخدمة
ملدل رض مبوق الخدمة
نسبة ااخط ء ف بسويم
الخدمة
ملدل الشا حى عوى الخدمة

 المح ع االابرحن لوداير
 ف اس  بريد الابرحن

م يحم ااحد الى يحم الخميس ( م الس عة  7:30صب ح ً إلى 3:30مس ًء)
مؤشرات االداء
الوضع
القيمة الحالية للمؤشر
المستهدف

