هوية الخدمة
*رمز الخدمة
الترانزيت(الداخلي /الخارجي) TR8

اسم الخدمة

والمقصود بها :عبور البضائع من خالل ر اريالي الدةلالت لتالدخ مالن مررالز جتررالي ة خالر
م الالن مرر الالز جترر الالي رخ الالر رة م الالن التل الالاجا ال ال الرع لل الالدة الت الالاةرع ة وي الالع م ل الالا للر الالو
بتوجب بيانات ةةثائا خاصت بها ةمكفولت بضتانات ماليت ةمه عبور م دده.

هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

 خدمة رئيسية

 خدمة فرعية

 حضور صاحب ال لقت رة التفوض.كفالت للبضاعت.
الوثيقة
 نس الالخت م الالن بي الالا ا خال ال ار ةا ي الالداا كاا ران الالتالبضاعت مصدرع من التلاجا ال رع.

 التفال ال ال الالويالوثائق المطلوبة
للحصول على الخدمة

الدائرة
دائرة
الجمارك

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

مال ال ال الالن ص ال ال ال الالاحب ال لقال ال ال الالت ل ال ال ال الالررت

التخليص إل تا كجراءات التخليص.

 -بوليصت ش ن

 ق الالائ التالالت ال البالئت. -فالالا الالورع.

 شال الهالادع ملال ال أ.-

فئة متلقي الخدمة

ةث اليالقت ن الق ال .

 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

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)
يقوم طالب الخدمة بتنظيم البيان الجمركي الصادر الكترونيا مرفق

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

مراحل تقديم الخدمة

الزمن المعياري
المستغرق لتقديم
الخدمة

به الوثائق المطلوبة وتقديم المعاملة الى قسم األستقبال والمنافست.
يقوم قسم االستقبال المنافست بدراسة وتدقيق المعاملة في انطباق
الشروط وتحديد المسرب الخاص (أحمر ،أخضر ،أصفر) مع
تحديد الجهات التي تتطلب ان تعرض عليها الكترونيا (الدوائر
األخرى)
في حال كان المسرب:
أخــــــضـــر
أ-
يتم تصفية البيان الكترونيا وتستكمل باقي االجراءات.
أصـــفــــــر
ب-
التوجة الى الوحدة المختصة حسب نوع بند التعريفة
لتدقيق الوثائق ويتم توجيهها الى المسرب األخضر أو األحمر.
أحــــــــمر
ت-
تحول المعاملة الى المعاين حيث يقوم المعاين بمعاينة
البضاعة واصدار التقرير بذلك.
تحويل المعاملة الى الوحدة المختصة في حال انطباق
الشروط واكتمال الموافقات الكترونيا تحويل الى المسرب
األخضر.
التوجة الى المحاسب لدفع الرسوم المقرره (كفالة).
التوجة الى قسم التصاريح الصدار تصريح خروج.
التوجة الى بوابة الخروج لغايات خروج البضاعة من المركز.
ساعة في حال اكتمال الوثائق المطلوبة النجاز البيان.
 10دنانير جوابع  20 +ديلار رجور عت كيافي  40 +دنانير ر م مرةر كاا رانت

قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة
الشريك ودوره في
تقديم الخدمة

السيارع رردنيت (رة حسب ليتات الترةر على الطرق كاا رانت السيارع غير رردنيت).
 نقدا

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب
شركاء الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
مؤ ست التواصفات ةالتقاييس ،الطاقت اللوةيت ،الزراعت ،الص ت،

الغذاء ةالدةاء ،األمن ال ا  ،األمن ال سكري ،ةالدةائر ال كوميت

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

دور الشريك

مراحل تقديم الخدمة
ا خرى المعنية في انجاز البيانwww.customs.gov.jo.
قائمة الشركاء

سلسلة القيمة( باقة
الخدمة)
مكان تقديم الخدمة
 مركزي
الفروع المقدمة للخدمة اليوجد
قنوات تقديم الخدمة

معلومات االتصال
والتواصل
اوقات تقديم الخدمة
اسم المؤشر
معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم
الخدمة
معدل رضا متلقي
الخدمة
نسبة االخطاء في
تسليم الخدمة
معدل الشكاوى على
الخدمة

الوصول للخدمة
 ال مركزي

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة 
مركز االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني  هاتف
الوصول للخدمة
 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس
من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الساعة  7:30صباحا إلى 3:30مساء)
مؤشرات االداء
الوضع المستهدف
القيمة الحالية للمؤشر

