هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

تسهيل عملية مرور المسافر الترانزيت ويحمل بضائع تجارية

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة
 .1تستوفي غرامة عدم ابراز بيان حمولة  100-25دينار اعتمادا على قيمة البضاعة كما
يلي.:
 غرام  25دينار اذا كانت قيمة البضاعة اقل من  500دينار .

 غرامة  50دينار اذا كانت قيمة البضاعة بين  1000-501دينار .

شروط تقديم الخدمة

 غرامة 100دينار اذا كانت قيمة البضاعة اكبر من  1000دينار .

 .2في حال تنظيم امانة مسافرين تستوفي الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب االخرى
بالتامين حسب االصول .

فيي حييال ارسييال البضييائ بمو يب بيييان مركييي و رفتيية مركيية وكتييار تمويييل تسييتوفي الرسييوم
المتررة عن البيان.

الوثيقة

الوثائق املطلوبة للحصول على
الخدمة

 .1ابراز قوائم تعبئة بالممتويات .

الدائرة
دائرة الجمارك

ابراز فاتورة تثبت قيمة البضاعة اذا تطلب االمر .

االعمال
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
املدة الزمنية املعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن واملوظفين)

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

.1

يتوم طالب الخدمة بالتصريح للجمارك عن و ود بضائ تجارية

برفتة المسافر مباشرة لمظة الوصول او بمو ب فاكس يرسل مسبتا يشعر

الجمارك بانه سيتم وصول بضائ معينة مثل الذهب والمجوهرات وغيرها .

أ)

. RAY

يتوم طالب الخدمة بوض االمتعة والمتائب على ا هزة ال X-

معدل املدة الزمنية
املستغرقة لكل إجراء

ر)

يتوم مفتش الجمارك بمعاينة الممتويات وتسجيل ذلك على بطاقة

ت)

تتدير قيمة الممتويات وتمديد نسب الرسوم والضرائب المترتبة

ث)

ضرر الممتويات بالرصاص الجمركي وختم الوثائق المرفتة من

•

اذا كانت قيمة الرسوم المترتبة تتل عن  1000دينار اردني يتم

التفتيش من قبل مفتشي الجمارك.

على البضاعة من قبل المسؤول المناور.
قبل موظف الجمارك .

تنظيم امانة مسافرين حدها االدنى خمسون دينار اردني وحدها االعلى الف
دينار اردني تضمن قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب االخرى

المترتبة لدى مامور الرسوم وختم وتوقي الموظف منظم امانة المسافرين

وتسليم صاحب العالقة النسخة االولى الموسومة بعبارة (نسخة مخصصة

للصرف)

•

بمو ب بيان ترانزيت او بيان اعادة تصدير اصولي و مو ب كتار

رسمي و رفتة مركية الى المراكز الجمركية االخرى .
.2

الزمن املعياري املستغرق
لتقديم الخدمة
قيمة الرسوم
آلية الدفع
مخرج الخدمة

خروج المسافر وموظف الجمارك المرافق والبضائ .

لكل معاملة زمن ممدد وهي ضمن االوقات التاسية التي وضعتها

الدائرة كمعيار للجودة .

ً
 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
ً
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

