هوية الخدمة
*رمز الخدمة

QPS-101-01-03

اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

طلب ادخال اجهزة للفحص او المعايرة او االصالح

 خدمة رئيسية  خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة

بالغ رقم 2006/49

 -1توصييية مييح وميية نكومييية ملنييية تخاييالح السييالا با خييا ا ومييز وامللييداا واللييوا
لغاية اسخخدامما في الفحص والتركيب والصيانة
شروط تقديم الخدمة
 -2تقرير فني مح بلد املقصد (لالصال )
 -3قائالة او فواتير مصدقة مح الجمة املوصية
شكل الوثيقة
الدائر
الوثيقة
نسخة اصلية
الدوائر
 -4توص ي ي ييية م ي ي ييح وم ي ي يية نكومي ي ي يية ملني ي ي يية تخا ي ي ييالح
وثيقة الرخصة
الحكومية
السي ي ييالا با خي ي ييا ا ومي ي ييز وامللي ي ييداا واللي ي ييوا
لغاي ي ي ي يية اس ي ي ي ييخخدامما ف ي ي ي ييي الفح ي ي ي ييص والتركي ي ي ي ييب
الوثائق املطلوبة للحصو على
والصيانة
الخدمة
 -5تقرير فني مح بلد املقصد (لالصال )
قائالة او فواتير مصدقة مح الجمة املوصية
تق ييديم كفال يية بنةي يية بقيال يية الرس ييو والاي يرائب ف ييي
املركز الجالركي
ا عالا
فئة مخلقي الخدمة
ا فرا

 شركاا تجارية وصناعية
 مؤسساا املجخالع املحلي.
املسافرون املقيالين غير األر نيون
 املخقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة

مؤسساا نكومية شركاا تخليص
 ذوي ا نخياواا الخاصة

إوراءاا رئيسية تقديم الخدمة
املد الزمنية املليارية
لإلوراءاا الرئيسية ( مرتبطة
بلد ا ماكح واملوظفين)

 .1يقوم طالب الخدمة بتقديم كتاب التوصية مرفقة بطية الوثائق

ملد املد الزمنية
املسخغرقة لكل إوراء
 5قائق

المطلوبة الى الديوان العام الخذ وارد.

 .2تحويل المعاملة إلى مديرية اإلدخال المؤقت للقيام بما يلي -:
أ-

تدقيق المعاملة والوثائق المرفقة.

 5قائق
 15قيقة

ب -ادخال الموافقات على النظام.
ت -اصدار كتاب بالموافقة موقع من مدير المديرية  /اوالمفوض.
 .3يتم تحويل الكتاب إلى الديوان العام لمنحة رقم صادر.

 .4تسليم الكتاب الى طالب الخدمة مع اعالم طالب الخدمة

 10قائق
 10قائق
 5قائق
 5قائق

الزمح امللياري املسخغرق
لخقديم الخدمة
قيالة الرسو
آلية الدفع
مخرج الخدمة

 55دقيقة

يوود
ً
 نقدا  فع الةتروني
شكل مخرج الخدمة
كخاب

مد صالنية الوثيقة
غير محد

شركاء الخدمة
الخدماا ذاا اللالقة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية  خدمة عامو ية
الشريك
الشريك و وره في تقديم
الخدمة
يوود
سلسلة القيالة( باقة الخدمة) مركباا تحت وضع ا خا املؤقت
الوصول للخدمة
مكان تقديم الخدمة
 مركزي  مركزي
يوود
الفروع املقدمة للخدمة
قنواا تقديم الخدمة

ور الشريك
يوود

 مةخب خدمة الجالمور  مركز خدمة املواطح  املوقع ا لةتروني للدائر  مركز
ا تصا الوطني  تطبيق هاتف ذكي  فاكس  بريد الةتروني  هاتف
الوصول للخدمة

مللوماا ا تصا والخواصل
اوقاا تقديم الخدمة
اسم املؤشر
ملد وقت ا نخظار

 فاكس
 بريد إلةتروني
 رقم هاتف
ً
مح يو ا ند الى يو الخاليس ( مح الساعة  7:30صبانا إلى ً 3:30
مساء)
مؤشرات االداء
الوضع املستهدف
القيمة الحالية للمؤشر
 5قائق
 10قائق

ملد وقت تقديم الخدمة
ملد رضا مخلقي الخدمة
نسبة ا خطاء في تسليم
الخدمة
ملد الشكاوى على الخدمة

 60قيقة
% 70
يوود
يوود

 45قيقة
%80

