هوية الخدمة
*رمز الخدمة
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اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

ابداء رأى باعتماد التظهيرات لتسديد البيانات لغايات رد الرسوم
 خدمة رئيسية  خدمة فرعية
التعليمات رقم  2لسنة 2016
ال يوجد
الدائرة
الوثيقة
دائرة
 بيان جمركي مظهر أصوالً.الجمارك

الوثائق المطلوبة للحصول
على الخدمة

فئة متلقي الخدمة

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

 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
 1تقددديم االسددتدعاء الددى مديريددة الددديوان العددام -
قسم خدمة الجمهدور للحصدول علدى رقدم وارد
متسلسل للخدمة

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)

 2تحويدددددل الطلدددددي إلدددددى مديريدددددة الترانزيدددددت
والتخلددي للدراسددة وأصدددار القددرار ويحددول
الطلي الى مساعد مدير الترانزيت
 3تحويددل الطلددي الددى قسددم الترانزيددت للدراسددة
وأصدار القرار.
 4تحويددل الطلددي الددى الموظددت قسددم الترانزيددت
للدراسة وأتخاذ القرار.
 5إصدار القرار بقبول الطلدي أو قدرار بدالرف
واالعتذار
 6اجابة صاحي الطلي بالقرار بشكل رسمي.

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

مراحل تقديم الخدمة
الزمن المعياري المستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع

( )20دقيقة
 نقدا ً

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

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاي
شركاء الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة عامودية
الشريك

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

دور الشريك

الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتي خدمة الجمهور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائرة
 مركز االتصال الوطني  تطبيق هاتت ذكي  فاكس  بريد الكتروني
 هاتت
الوصول للخدمة
 رقم هاتت  بريد إلكتروني فاكس

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

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

