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

بيان صادر  /منشأ أردني أو مبيعات من سوق محلي
 خدمة رئيسية

 خدمة فرعية

 ان ال تكو ن ووب ائع ووممن ائ ص يووا تسووتعليم ت ووت تير وومد ائعسووتعل ائسوومشروط تقديم الخدمة

و از ائسصميا وائعجم .

يووب

 -ج ن ائسم اد ائعجم يه تعطرت تقتيم ائلقم ائ ليبي يصت فعح ائب من.

صمتت ائيالقا أو ائ ف ض.
ت
الوثيقة
ستقا ب ائغلفا ائعجم يا و و از
 فمتائسصميا وائعجم .

 -شهم

صشأ صم

الدائرة
دائرة
الجمارك

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

ب جها اإلخعسمص و

ستقا ب و از ائسصميا وائعجم .

 كعمب تف يض ئر ف ض.الوثائق المطلوبة
للحصول على الخدمة

-

قم ضليبي.

خسا تستعل ئرع ممن ائعي تحعمج ائى
افقه ت ت تير مد و از ائسصميا

وائعجم نظمم قم )  ( 114ئ صا 2004

نظمم خص وبطمقمد االسعي ال وائعستعل.
 -أثعمد شخس ا.

 وث قا نقل ئرع ممن ائ م يبل ائبل بمسعثصمءائع ممن ائخم جا ب ائ صمطق ائحل .

 -ب ئ سا شحب ئرع ممن ائ ا

ائيقعا و طم ائشحب ائج ي.

فئة متلقي الخدمة

يبل يصمء

 شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
االعمال
 مؤسسات املجتمع املحلي.
االفراد املسافرون املقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة

 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة
إجراءات رئيسية تقديم الخدمة

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)

الزمن المعياري
المستغرق لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة
الخدمات ذات العالقة

معدل المدة الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

يقوم طالب الخدمة بتنظيم البيان الجمركي الصادر الكترونيا
مرفق 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.
التوجة الى قسم التصاريح الصدار تصريح خروج.
التوجة الى بوابة الخروج لغايات خروج البضاعة من المركز.
ساعة في حال اكتمال الوثائق المطلوبة النجاز البيان
 10نمنيل ط ابن  15 +عصم أج

ي ل إضمفي  5 +نمنيل سم لو إذا كمنت

ائ م أ ن ا (أو ت ت تير مد ائ لو يرى ائطلق إذا كمنت ائ م غيل أ ن ا)
 نقدا

 دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب
شركاء الخدمة

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

مراحل تقديم الخدمة
تصنيف الخدمة
الشريك ودوره في
تقديم الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
ؤس ا ائ اصفمد وائ قمع س ،ائطمقا ائص ويا ،ائز ايا ،ائسحا،

دور الشريك

ائغذاء وائتواء ،األ ب ائيمم  ،األ ب ائي كلي ،وائتوامل ائحك ا

االخلى

المعنية

في

www.customs.gov.jo

انجاز

البيان/

قائمة

الشركاء

سلسلة القيمة( باقة
الخدمة)
الوصول للخدمة
 ال مركزي

مكان تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 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

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 3:30مساء)
مؤشرات االداء
الوضع المستهدف
القيمة الحالية للمؤشر

