طلب الموافقة على اعفاء مدخالت انظمة انتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
هيكلية الخدمة

 خدمة رئيسية

التشريع الناظم للخدمة

نظام االعفاءات رقم ( )13لسنة  2015وتعديالته

شروط تقديم الخدمة

 خدمة فرعية

 -أن تنطبق على المواد المراد اعفاؤها شروط ومتطلبات االعفاء الواردة في النظام.

 ان تكون المواد المراد اعفاؤها وفقا للجدول رقم ( )3من نظام االعفاء رقم  13لسنة  2015وانتكون كمياتها مطابقة الحتياجات المشروع.
الوثيقة
موافقة شركة الكهرباء

الوثائق المطلوبة للحصول على
الخدمة

شكل الوثيقة

الدائرة
شركة الكهرباء حسب

صورة

منطقة االمتياز

صورة

صورة عن االتفاقية أو االحالة

متلقي الخدمة

رخصة هيئة تنظيم قطاع الطاقة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة

والمعادن (توريد تركيب)

والمعادن

سجل تجاري

و ازرة الصناعة والتجارة

صورة
صورة

كتاب لو ازرة الطاقة والثروة المعدنية
متضمنا كافة مدخالت النظام
بالتفصيل (المقاطع واالطوال

والكميات بحيث تكون متناسبة مع

اصل

متلقي الخدمة

االستطاعة التوليدية للنظام وان ال
تتضمن قطع الغيار ) وان تكون
متوافقة مع S.L.D
 S.L.Dمتضمنا اسم المالك

واالستطاعة التوليدية والموقع
فئة متلقي الخدمة

قسم تطوير العمليات والخدمات

 المواطنين

 المقيمين

متلقي الخدمة
 االعمال

صورة
 الحكومة

مراحل تقديم الخدمة
اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة
تعبئة نموذج طلب الموافقة على منح االعفاء من خالل
المدة الزمنية المعيارية لإلجراءات
الرئيسية ( مرتبطة بعدد االماكن

والموظفين)

الموقع االلكتروني للو ازرة) وارفاق الوثائق المطلوبة
طباعة الطلب واعطاؤه رقم وارد وتحويلة الى قسم الحوافز
واالعفاءات
تحويل الطلبات الى فريق الخبراء( من الو ازرة ) لد ارسة
الطلب واعطاء التوصية بالموافقة او وجود مالحظات

الزمن المعياري المستغرق لتقديم

الخدمة

قيمة الرسوم

إجراء
 15دقيقة
 10دقائق
 10ايام

اعداد كتاب بمنح االعفاء وتوقيعه من االمين العام

 2يوم عمل

تسليم الكتاب الى متلقي الخدمة

 15دقيقة

 12يوم عمل
ال يوجد

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صالحية الوثيقة

كتاب رسمي

يستخدم لمرة واحدة

شركاء الخدمة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

الشريك ودوره في تقديم الخدمة

ال يوجد

 خدمة عامودية

مكان تقديم الخدمة
الفروع املقدمة للخدمة

املوقع االلكتروني لوزارة الطاقة والثروة املعدنية
ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

 املوقع االلكتروني للدائرة

الوصول للخدمة

معلومات االتصال والتواصل  رقم هاتف  بريد إلكتروني  فاكس
مستمر
اوقات تقديم الخدمة

قسم تطوير العمليات والخدمات

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل

