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اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

اصدار قرار بالقبول او الرفض لشكوى على تباين التقدير في المراكز الجمركية لسلعة معينة

التشريع الناظم للخدمة

خدمة رئيسية  خدمة فرعية
املواد القانونية ()31-28من قانون الجمارك

شروط تقديم الخدمة
الوثائق املطلوبة للحصول على
الخدمة
فئة متلقي الخدمة

الوثيقة

الدائرة

شكل الوثيقة

استدعاء من قبل صاحب العالقة

 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
 .1استالم استدعاء من قبل اصحاب العالقة بعد توريدها في خدمة
الجمهور.

 .2تحويل االستدعاء الى مدير القيمة.

املدة الزمنية املعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن واملوظفين)

 .3يتم تحويل المعاملة الى قسم ابحاث القيمة لدراسة المعاملة وفق أسس
القيمة القانونية.

 .4تحويل المعاملة الى الموظف المختص الجراء الدراسات على اسعار
السلعة المعترض عليها.

 .5تحويل نتائج الدراسة الى رئيس قسم ابحاث القيمة لالطالع والموافقة
على اصدار القرار.

 .6إصدار القرار بنتائج الدراسة.
 .7اجابة صاحب الطلب بالقرار

الزمن املعياري املستغرق
لتقديم الخدمة

 60دقــيقة  /فقط لعملية تقديم الشكوى
أسبوع على األقل لحصول املتقدم على النتيجة

معدل املدة الزمنية
املستغرقة لكل إجراء

قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

ال يوجد
ً
 نقدا دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب

مدة صالحية الوثيقة
غير محدد

شركاء الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة( باقة الخدمة)

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
ال يوجد

دور الشريك
ال يوجد

الفروع املقدمة للخدمة

الوصول للخدمة
 مركزي  ال مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة املواطن  املوقع االلكتروني للدائرة  مركز

مكان تقديم الخدمة

االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني  هاتف
الوصول للخدمة
 فاكس
 بريد إلكتروني
معلومات االتصال والتواصل  رقم هاتف
ً
صباحا إلى ً 3:30
مساء)
من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الساعة 7:30
اوقات تقديم الخدمة
مؤشرات االداء
الوضع املستهدف
القيمة الحالية للمؤشر
اسم املؤشر
 5دقائق
 10دقائق
معدل وقت االنتظار
 45دقيقة
 60دقيقة
معدل وقت تقديم الخدمة
%80
% 70
معدل رضا متلقي الخدمة
ال يوجد
نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
ال يوجد
معدل الشكاوى على الخدمة

