هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

مسافر الترانزيت

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة
شروط تقديم الخدمة

ابراز الموافقات المطلوبة من الجهاات اخرارف فاا اال تطلواي ولباة الذلااوة ىلا
ان خ تقل قبمة اخما ة ون ( )50دينار خ تزيد ون ( )1000دينار .

الوثيقة

الوثائق املطلوبة للحصول على
الخدمة

 .1ابراز قوائم تعوئة بالمحتويات .

الدائرة
دائرة الجمارك

فئة متلقي الخدمة
االفراد

 شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
 مؤسسات املجتمع املحلي.
املسافرون  املقيمين غير األردنيون
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة

 ذوي االحتياجات الخاصة

إجراءات رئيسية تقديم الخدمة

معدل املدة الزمنية
املستغرقة لكل إجراء

.1

معاينة المحتويات تسجيل ىل ول بطاقة التفتبش من قول

.2

تقدير قبمة المحتويات تحديد سب الرسوم اللرائب المترتذة

مفتشا الجمارك .

ول الذلاوة من قول المسؤ ل المنا ب .
.3

ضرب المحتويات بالرصاص الجمركا رتم الوثائق المرفقة من

قول موظف الجمارك .

.4

تنظبم اما ة مسافرين دها اخد

رمسون دينار ارد ا

دها

اخول الف دينار ارد ا تلمن قبمة الرسوم الجمركبة الرسوم اللرائب
اخررف المترتذة لدف مامور الرسوم .
.5

رتم توقبع الموظف منظم اما ة المسافرين تسلبم صا ب العالقة

النسخة اخ ل الموسومة بعذارة ( سخة مخصصة للصرف )
رر ج المسافر برفقتة الذلاوة .

الزمن املعياري املستغرق

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

ابراز فاتورة تثوي قبمة الذلاوة اىا تطلب اخمر .

االعمال

املدة الزمنية املعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن واملوظفين)

ولا

لكل معاملة زمن محدد ها ضمن اخ قات القاسبة التا ضعتها

لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

الدائرة كمعبار للجودة .
تستوف الرسوم الجمركبة الرسوم اللرائب اخررف سب اخصول .

ً
 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

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
ً
من يوم االحد الى يوم الخميس ( من الساعة  7:30صباحا إلى ً 3:30
مساء)
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

