طلب الموافقه على اعفاء نظم وأجهزة ومعدات ترشيد استهالك الطاقة
هيكلية الخدمة

 خدمة رئيسية

التشريع الناظم للخدمة

نظام االعفاءات رقم ( )13لسنة  2015وتعديالته

شروط تقديم الخدمة

ان تنطبق على المواد المراد اعفاؤها شروط ومتطلبات االعفاء الواردة في النظام

الوثائق المطلوبة للحصول على
الخدمة

 خدمة فرعية

الوثيقة

الدائرة

كتاب رسمي متضمنا نسبة التوفير

مؤسسة المواصفات

والتحقق من صحة تقرير الفحص

فئة متلقي الخدمة

 المواطنين

اصل

والمقاييس

واعتمادية المختبر الفاحص
 المقيمين

شكل الوثيقة

 االعمال

 الحكومة

مراحل تقديم الخدمة
اإلجراءات الرئيسية لتقديم الخدمة

معدل المدة الزمنية المستغرقة لكل إجراء

في حالة وحدات االنارة والمصابيح (قرار رئاسة)
تقديم طلب منح الموافقة على االعفاء مع

المرفقات من خالل الموقع االلكتروني
دراسة الطلب والمرفقات

اعداد كتاب منح الموافقة على االعفاء وتوقيعة

المدة الزمنية المعيارية
لإلجراءات الرئيسية ( مرتبطة
بعدد االماكن والموظفين)

من عطوفة االمين العام

تسليم الكتاب لمتلقي الخدمة

 15دقيقة
يوم عمل
 2يوم عمل
 15دقيقة

في حالة اعفاء نظم واجهزة ومعدات كفاءة وترشيد الطاقة
تقديم طلب منح الموافقة على االعفاء مع
المرفقات من خالل الموقع االلكتروني)

 15دقيقة

دراسة الطلب من قبل لجنة االعفاءات ضمن
اجتماعها االسبوعي
اصدار قرار بالموافقة على االعفاء في حال

اسبوع

المطابقة للمواصفات والرفض اذا خالفت السلعة

الشروط

في حال الموافقة او االعتذار توقيع القرار من
معالي الوزير
إعداد كتاب رسمي مرفقا به قرار الموافقة على
االعفاء
قسم تطوير العمليات والخدمات

اسبوع
 2يوم عمل

الزمن المعياري المستغرق لتقديم  3ايام عمل لوحدات االنارة واللمبات

الخدمة

 12يوم عمل في حالة نظم واجهزة ومعدات كفاءة وترشيد الطاقة

قيمة الرسوم

ال يوجد

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صالحية الوثيقة

كتاب رسمي

يستخدم لمرة واحدة

شركاء الخدمة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة عامودية
دور الشريك

الشريك
في حالة وحدات االنارة واللمبات
ال يوجد

في حالة نظم واجهزة ومعدات كفاءة وترشيد الطاقة
الشريك ودوره في تقديم الخدمة

دائرة الجمارك العامة

عضو لجنة اعفاءات

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

عضو لجنة اعفاءات

و ازرة الصناعة والتجارة

عضو لجنة اعفاءات

و ازرة البيئة

عضو لجنة اعفاءات

مؤسسة المواصفات والمقاييس

استشاري

المركز الوطني لبحوث الطاقة

استشاري

الوصول للخدمة
مكان تقديم الخدمة

الموقع االلكتروني للو ازرة

الفروع المقدمة للخدمة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة

 الموقع االلكتروني للدائرة

معلومات االتصال والتواصل

 رقم هاتف

اوقات تقديم الخدمة

مستمر

قسم تطوير العمليات والخدمات

 بريد إلكتروني  فاكس

