هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة
التشريع الن ظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة
الوث ئق المطلواة للحصول
لى الخدمة

QPS-104-04-10
قرارات المنع أو حظر أو حصر أو وقف استيراد أو تصددير أيدة اعد ة الصد در
ن الوزارات والدوائر الرسمية
 خدمة رئيسية  خدمة فر ية
الم د ( )39من ق نون الجم رك

الوثيقة
 قرار رئ سة
 كت ب من وزار

اال م ل
فئة متلقي الخدمة
االفراد

الدائر
دائر
الجم رك

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

 شركات تجارية وصناعية مؤسسات حكومية شركات تخليص
 مؤسسات املجتمع املحلي.
املسافرون املقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة
إجراءات رئيسية تقديم الخدمة

 -1تحويل الطلب الى مديرية التعريفة واالتف قي ت للدراسة
وأصدار القرار.

المد الزمنية المعي رية
لإلجراءات الرئيسية (
مرتاطة اعدد االم كن
والموظفين)

-2تحويل الطلب الى قسم االجراءات للدراسة وأصدار
القرار
-3تحويل الطلب الى الموظف ( مدقق االجراءات) المعني
للدراسة وأصدار القرار
يتم دراسة موعوع الكت ب الوارد والتأكد فيم إذا
4
ك ن هن ك كتب ص در اتواريخ أو سنوات س اقة انفس
الموعوع والتنسيب اإصدار التعميم الالزم ويحول إلى
رئيس القسم .
-5يتم التأييد ا لموافقة أو إاداء المالحظ ت لى التنسيا ت
وتحويله لمدير المديرية.
-6يتم الموافقة لى إصدار التعميم الالزم.
-7إ داد التعميم الالزم وتحويله لرئيس القسم لتدقيقه
وتحويله لمدير المديرية.
-8توقيع التعميم وتحويله إلى قسم الديوان الع م لتسجيله
وإ ط ءه رقم متسلسل.

معدل المد الزمنية
المستغرقة لكل
إجراء

الزمن المعي ري المستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع

راع س ة

ال يوجد
 نقدا ً

مخرج الخدمة
الخدم ت ذات العالقة
تصنيف الخدمة
الشريك ودوره في تقديم
الخدمة
سلسلة القيمة( ا قة الخدمة)

دفع الكتروني
شكل مخرج الخدمة
كت ب
شركاء الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة مودية
الشريك

ال يوجد

مد صالحية الوثيقة
غير محدد

دور الشريك
ال يوجد

الوصول للخدمة
 ال مركزي

مك ن تقديم الخدمة
الفروع المقدمة للخدمة

 مركزي
اليوجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة الجمهور  مركز خدمة المواطن  الموقع االلكتروني للدائر
 مركز االتص ل الوطني  تطايق ه تف ذكي  ف كس  اريد الكتروني
 ه تف
الوصول للخدمة
 رقم ه تف  اريد إلكتروني ف كس

معلوم ت االتص ل
والتواصل
اوق ت تقديم الخدمة
اسم المؤشر
معدل وقت االنتظ ر
معدل وقت تقديم الخدمة
معدل رع متلقي الخدمة
نساة االخط ء في تسليم
الخدمة
معدل الشك وى لى الخدمة

من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الس ة  7:30صا ح ً إلى 3:30مس ًء)
مؤشرات االداء
الوضع المستهدف
القيمة الحالية للمؤشر

