هوية الخدمة
*رمز الخدمة

QPS-108-02-02

اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

إصدار مستند رد أمانة

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

قانون الجمارك رقم ( )20لسنة  98وتعديالته رقم ( )33لسنة 2018

شروط تقديم الخدمة

–حضور صاحب العالقة شخصيا أو من يفوضه رسميا

الوثائق املطلوبة للحصول على
الخدمة

فئة متلقي الخدمة

الوثيقة
 – 1استدعاء من صاحب العالقة.
 – 2فاتورة و شهادة منشأ اصلية
 – 3نسخة من البيان الجمركي

الدائرة
دائرة الجمارك

اصل الوثائق

 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 الطلب في مديرية الشؤون المالية لتدقيق الوثائق باستدعاء
صاحب العالقة

 .2تحويل الطلب إلى الديوان للحصول على رقم وارد

 .3اعادة الطلب الى مديرية الشؤون المالية قسم االمانات للدراسة واخذ رقم

املدة الزمنية املعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن واملوظفين)

شكل الوثيقة

امانة.

 .4تحويل المعاملة من قبل رئيس القسم الى الموظف المختص للتدقيق.

 .5تدقيق المعاملة مع الوثائق المقدمة والتنسيب برد قيمة األمانة أو جزء
من القيمة او تحويلها بالكامل لحساب االيراد العام

 .6تحويل الى قسم التحصيل للتأكد من عدم وجود مطالبات سابقة على
مقدم الطلب

 .7تحويل الى مديرية للرقابة والتفتيش للتأييد برد األمانة

 .8اعادة المعاملة الى القسم الصدار مستند وتاديتها وتوقيعها.
 .9توقيع المستند من رئيس القسم كمفوض باالتفاق.

 .10تحويل المعاملة الى مدقق الشؤون المالية ومجيزي الصرف

 .11تحويل المستندات المالية مع المعاملة الى مديرية الرقابة والتدقيق للتأييد

معدل املدة الزمنية
املستغرقة لكل إجراء

مراحل تقديم الخدمة
واإلجازة بالتوقيع والختم.

 .12ارسال المستندات مع مرفقاتها الى المراقب المالي إلجازة الصرف
بالتوقيع والختم

 .13تحويل المستندات الى قسم النفقات الذاتية إلصدار الشيك.

الزمن املعياري املستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

ساعة
ال يوجد
ً
 نقدا  دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
شيك

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

شركاء الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
ال يوجد
سلسلة القيمة( باقة الخدمة) االمانات
الوصول للخدمة
مكان تقديم الخدمة
 مركزي  ال مركزي
اليوجد
الفروع املقدمة للخدمة
قنوات تقديم الخدمة

دور الشريك
ال يوجد

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة املواطن  املوقع االلكتروني للدائرة  مركز
االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني  هاتف
الوصول للخدمة

معلومات االتصال والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم املؤشر

 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس
ً
من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الساعة  7:30صباحا إلى ً 3:30
مساء)
مؤشرات االداء
الوضع املستهدف
القيمة الحالية للمؤشر

