هوية الخدمة
*رمز الخدمة

QPS-101-01-11

اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

طلب تمديد مدة بيان ادخال مؤقت  /العرض واالعادة والفحص واالعادة

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

بالغ ()2007( )105

 -1أن يكون عضو في االدخال املؤقت
 -2توصية من جهة حكومية
شروط تقديم الخدمة
 -3استدعاء من صاحب العالقة
 -4ان تكوون الاايووة موون االدخووال ادخوال اجهووز فوووم وعوودد ولوواما الوووارد السووتع اال فووي
اغراض تركيب والصيانة فقط
شكل الوثيقة
الدائر
الوثيقة
الوثائق املطلوبة للحصول على
نسخة اصلية
الدوائر
 -1كتاب من جهة حكومية يتضمن معلومات
الخدمة
وثيقة الرخصة
الحكومية
التمديد
 شركا تجارية وصناعية
االع ال
 مؤسسا املجت ع املحلي.
املسافرون املقي ين غير األردنيون
االفراد
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة

مؤسسا حكومية شركا

فئة متلقي الخدمة

 ذوي االحتياجا الخاصة

إجراءا رئيسية تقديم الخدمة
 .1يقوم طالب الخدمة بتقديم كتاب التوصية مرفقة بطية

املد الزمنية املعيارية
لإلجراءا الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن واملوظفين)

تخليم

الوثائق المطلوبة الى الديوان العام الخذ وارد

 .2تحويل المعاملة إلى مديرية اإلدخال المؤقت.

 .3تحول المعاملة الى قسم االدخال المؤقت للدراسة.
 .4تحويل الطلب الى المدير العام الخذ الموافقةسنداً ألحكام

معدل املد الزمنية
املستارقة لكل إجراء
 5دقائق
 5دقائق
 15دقيقة
 10دقائق

البالغ  105لسنة .2007

 .5اصدار القرار بالقبول او الرفض.
.6

تسليم الكتاب الى طالب الخدمة مع اعالم طالب الخدمة

 10دقائق

بضرورة مراجعة اقرب مركز تخليص جمركي التمام
البيان الجمركي ،في حال اصدار الموافقة.

الزمن املعياري املستارق
لتقديم الخدمة
قي ة الرسوا
آلية الدفع
مخرج الخدمة

 5دقائق

 50دقيقة

ال يوجد
ً
 نقدا دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كتاب

مد صالحية الوثيقة
غير مودد

شركاء الخدمة
الخدما ذا العالقة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامودية
الشريك
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
ال يوجد
سلسلة القي ة( باقة الخدمة) مركبا توت وضع االدخال املؤقت
الوصول للخدمة
مكان تقديم الخدمة
 مركزي  ال مركزي
اليوجد
الفروع املقدمة للخدمة
قنوا تقديم الخدمة

دور الشريك
ال يوجد

 مكتب خدمة الج هور  مركز خدمة املواطن  املوقع االلكتروني للدائر  مركز
االتصال الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الكتروني  هاتف
الوصول للخدمة

معلوما االتصال والتواصل
اوقا تقديم الخدمة
اسم املؤشر
معدل وقت االنتظار
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رضا متلقي الخدمة

 رقم هاتف  بريد إلكتروني فاكس
ً
من يوا االحد الى يوا الخ يس ( من الساعة  7:30صباحا إلى ً 3:30
مساء)
مؤشرات االداء
الوضع املستهدف
القيمة الحالية للمؤشر
 5دقائق
 10دقائق
 45دقيقة
 60دقيقة
%80
% 70

نسبة االخطاء في تسليم
الخدمة
معدل الشكاوى على الخدمة

ال يوجد
ال يوجد

