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 -١ايصال تيار كهربائي جديد
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين إليصال التيار الكهربائي للمباني المختلفة من سكن خاص أو
استثماري او مصانع او جهات حكومية أو مزارع وتقدم إلكترونيا.

المستخدم:
•
•
•
•

المستهلك
المكاتب الهندسية واالستشارية
الهيئة العامة للصناعة
أي جهات حكومية أخرى ذات عالقة

الجهات ذات العالقة:
بلدية الكويتوزارة الكهرباء والماء:• ادارة شبكات التوزيع الكهربائية
• ادارة التمديدات الكهربائية
• ادارة الحسابات
• ادارة شؤون المستهلكين

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الموقع العام للمبنى الصادر من البلدية
صورة عقد الملكية أو الوثيقة
صورة البطاقة المدنية
صورة العقد مع المكتب او الدار االستشارية
مخططات البلدية المعمارية
تعهد من شركة التكييف بااللتزام بتركيب المعدات المنصوص عليها بعقد التكييف
تعهد من المكتب الهندسي بااللتزام بقواعد حفظ الطاقة
مخططات التكييف المركزي
مخططات الكهرباء الجاهز أو التصميمي حسب نوع المعاملة

ايصال تيار كهربائي جديد
إرفاق المستندات المطلوبة
إالكترونيا عن طريق المستهلك
أو المكتب الهندسي

إرسال نموذج طلب ترخيص
لطواري المحافظة عن طريق
المستهلك أو المكتب الهندسي
للحصول على إمكانية التغذية

إرسال الترخيص المعتمد
للمستهلك أو المكتب الهندسي
من إدارة شبكات التوزيع

إعتماد مخططات التكييف
المركزي وإرساله للمستهلك أو
المكتب الهندسي

إضافة المستهلك أو المكتب الهندسي
مخططات التكييف المركزي لتوريد
أجهزة معتمدة من الوزارة وإرساله
لقسم التكييف بإدارة التمديدات

إضافة رقم رخصة البناء عن
طريق ()Web Services
للمستهلك أو المكتب الهندسي

إرسال مخططات الكهرباء
الجاهز لقسم إدارة التمديدات
لإلعتماد

إعتماد وإرسال مخططات
الكهرباء الجاهز للمستهلك أو
المكتب الهندسي

تأكد المشرف من جاهزية
المبنى وإرسال المستندات الى
قسم الفحص

إعتماد وإرسال المعاملة من
مدير إدارة التمديدات إلدارة
التكاليف

إرسال فاحص إلى الموقع
لتأكيد و إعتماد نتيجة الموقع و
إرسال المعاملة لمدير اإلدارة
لإلعتماد النهائي

تأكيد المشرف من ”ال مانع“
من إيصال التيار الكهربائي من
بلدية الكويت عن طريق
()Web Services

ادارة التكاليف لتحديد تكاليف
االحمال الكترونيا

ارسال رسالة للمستهلك/العميل
بموعد التركيب

ارسال رسالة نصية للعميل او
المراجع بمبلغ االحمال ورابط
سداد للدفع االلكتروني

ادارة شبكات التوزيع الستالم
العداد و تركيبه بموقع المبنى

ادارة شؤون المستهلكين
لصرف العداد

 -٢تقوية التيار الكهربائي وإضافة عداد كهربائي
وصف الخدمة:
تقدم الخدمه للمستهلكين لتقوية التيار الكهربائي للمباني المختلفة من سكن خاص أو
إستثماري أو مصانع أو جهات حكومية أو مزارع وتقدم إلكترونيا.

المستخدم:
• المستهلك
• المكاتب الهندسية واإلستشارية

الجهات ذات العالقة:
 بلدية الكويت وزارة الكهرباء والماء:• إدارة شبكات التوزيع الكهربائية
• إدارة التمديدات الكهربائية
• إدارة الحسابات
• ادارة شؤون المستهلكين

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•
•
•
•

الموقع العام للمبنى الصادر من البلدية
صورة عقد الملكية أو الوثيقة
صورة البطاقة المدنية
مخططات البلدية المعمارية (عدا المزارع والسكن الخاص)
مخططات التكييف المركزي (عدا المزارع والسكن الخاص)
مخططات الكهرباء الجاهز أو التصميمي حسب نوع المعاملة (عدا المزارع والسكن
الخاص)
مخطط او دراسة مبدئية من المكتب الهندسي لتقوية تيار القسيمة

تقوية التيار الكهربائي وإضافة عداد كهربائي
بدء المستهلك أو المكتب
الهندسي معاملة تقوية التيار
الكهربائي

إعتماد طلب التقوية من شبكات
التوزيع الكهربائية وإرساله
للمكتب الهندسي إلستكمال
اإلجراءات

تعبئة وإرسال المكتب الهندسي
طلب تقوية التيار الكهربائي
لطولرئ المحافظة لإلعتماد

المزارع
والسكن
الخاص فقط

إرسال المعاملة من المكتب
الهندسي الى قسم اإلضافات في
الوزارة لإلعتماد

لجميع
المعامالت
األخرى

إتباع مثل اجراءات معامالت
ايصال التيار الجديد وارسالها
لالقسام المعنية العتمادها

رسم وتعديل قسم اإلضافات
المخططات المطلوبة وإرساله
الى قسم الفحص لإلعتماد

اداة التكاليف لتحديد تكاليف
االحمال الكترونيا

ارسال رسالة نصية للعميل او
المراجع بمبلغ االحمال ورابط
سداد للدفع االلكتروني

إعتماد وإرسال المعاملة من
مدير إدارة التمديدات لشبكات
التوزيع لوصل التيار
الكهربائي

إرسال فاحص إلى الموقع
لتأكيد و إعتماد نتيجة الموقع و
إرسال المعاملة لمدير اإلدارة
لإلعتماد النهائي

ادارة شؤون المستهلكين
لصرف العداد

ادارة شبكات التوزيع الستالم
العداد و تركيبه بموقع المبنى

ارسال رسالة للمستهلك /العميل
بموعد التركيب

 -٣إيصال تيار كهربائي مؤقت
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين إليصال التيار الكهربائي المؤقت.

المستخدم:
• المستهلكين
• المكاتب الهندسية واإلستشارية

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• إدارة شبكات التوزيع الكهربائية

المستندات المطلوبة:
• الموقع العام للمبنى الصادر من البلدية
• صورة عقد الملكية أو الوثيقة
• صورة البطاقة المدنية

بدء المكتب الهندسي المعاملة
وارسالها لشبكات التوزيع في
المحافظة

اعتماد و ارسال الطلب من
ادارة شبكات التوزيع الى
الفريق المختص في الوزارة
للتنفيذ

اداره التكاليف لتحديد تكاليف
االحمال وارسال رسالة نصية
للعميل او المراجع بمبلغ
االحمال ورابط سداد للدفع
االلكتروني

إرسال رسالة نصية للمراجع
بإنتهاء المعاملة

ادارة شبكات التوزيع الستالم
العداد و تركيبه بموقع المبنى

ادارة شؤون المستهلكين
لصرف العداد

 -٤قطع التيار الكهربائي
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين لطلب قطع التيار الكهربائي.

المستخدم:
• المستهلكين
• المكاتب الهندسية واإلستشارية

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• إدارة شبكات التوزيع الكهربائية

المستندات المطلوبة:
• الموقع العام للمبنى الصادر من البلدية
• صورة عقد الملكية أو الوثيقة
• صورة البطاقة المدنية

بدء المكتب الهندسي المعاملة
وارسالها لشبكات التوزيع في
المحافظة

اعتماد و ارسال الطلب من
ادارة شبكات التوزيع الي اداره
التكاليف

اداره التكاليف لتحديد تكاليف
القطع الكترونيا وارسال رسلله
للعميل للدفع االلكتروني

إرسال رسالة نصية للمراجع
بإنتهاء المعاملة

اعتماد و ارسال الطلب من
ادارة شؤون المستهلكين
وارساله الي شبكات التوزيع
للتنفيذ

ادارة شؤون المستهلكين لالبراء
ذمة المستهلك

 - ٥إصدار براءة ذمة للمستهلكين
وصف الخدمة:
خدمة تقدم للمستهلكين إلصدار براءة ذمة إلنجاز المعامالت المختلفة او اثبات سداد
المستحقات المطلوبة للوزارة.

المستخدم:
• المستهلك

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• ادارة شؤون المستهلكين
• التكاليف

المستندات المطلوبة:
• الرقم المدني

إصدار براءة ذمة للمستهلكين

ادخال الرقم المدني

يبحث النظام عن كل البيانات
المربوطة بالرقم المدني

في حال عدم
وجود مبلغ
سداد

في حال
وجود مبلغ
لم يسدد

يطبع بيان
يطبع بيان

سداد المبلغ الكترونيا

إصدار شهادة لمن يهمه األمر

 -٦إيصال إرتباط مياه لمبنى جديد
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين إليصال إرتباط المياه العذب أو المالح أو قليل الملوحة للمباني
المختلفة وتقدم إلكترونيا.

المستخدم:
• المستهلكين

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• إدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية

المستندات المطلوبة:
• الموقع العام للمبني الصادر من البلدية
• صورة عقد الملكية أو الوثيقة
• صورة البطاقة المدنية
بدء المستهلك او الموظف
الشامل المعاملة وارسالها
الدارة تشغيل وصيانة المياه

إرسال كاشف لتحديد تكاليف
إيصال المياه

سداد تكاليف إيصال المياه
الكترونيا

ارسال رساله نصيه للمراجع
بانتهاء المعاملة

إرسال امر تنفيذ المعاملة
للمقاول المختص

 -٧تعديل إرتباط مياه ونقل عداد مياه
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين لتعديل إرتباط المياه العذب أو المالح أو قليل الملوحة للمباني
المختلفة وتقدم إلكترونيا.

المستخدم:
• المستهلكين

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• إدارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية

المستندات المطلوبة:
• الموقع العام للمبني الصادر من البلدية
• صورة عقد الملكية أو الوثيقة
• صورة البطاقة المدنية

بدء المستهلك او الموظف
الشامل المعاملة وارسالها
الدارة تشغيل وصيانة المياه

إرسال كاشف لتحديد تكاليف
تعديل المياه

سداد تكاليف تعديل المياه
الكترونيا

ارسال رساله نصيه للمراجع
بانتهاء المعاملة

إرسال امر تنفيذ المعاملة
للمقاول المختص

 - ٨دفع فواتير كهرباء ومياه
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين عن طريق موقع الوزارة الرسمي أو المكاتب الموجودة
بالمحافظات المختلفة لخدمة المستهلكين لدفع المستحقات المترتبة عليهم نظير االستهالك للكهرباء
والماء.

المستخدم:
• المستهلكين

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• إدارة شؤون المستهلكين

إختيار زر دخول
المستهلك

يتم اصدار ايصال
التحصيل ،وارساله
عن طريق االيميل

إختيار نوع المرفق
المراد اإلستعالم
عنه

يتم إدخال الرقم
المدني ثم إدخال
الرقم الموحد أو
رقم العداد

يوضح بيانات
عنوان المستهلك
الذي تم الدخول
عليه

يتحول المستهلك
للشاشة الخاصة
بشركة الكي نت
إلتمام عملية الدفع

ادخال البريد
االلكتروني ثم
الضغط على زر
الشروع في دفع كي
نت

اختيار نوع خدمة
الدفع المراد
استخدامها

➢

 - ٩اإلبالغ عن عداد تالف (كهرباء – ماء)

وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين لإلبالغ في حال وجود عداد كهرباء أو مياه تالف.

المستخدم:
• المستهلكين
• مكاتب شوؤن المستهلكين

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• إدارة شؤون المستهلكين
• الطواري
المستندات المطلوبة:
• الرقم المدني
• الرقم االلي
• رقم العداد

ابالغ شؤون
المستهلكين عن عطل
عداد

يطلب المستهلك فحص
عداد

المكتب يصدر امر عمل
ليذهب به الى الموقع
ليفحص وحل المشكلة

 -١٠طلب قطع المياه
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين لطلب قطع المياه.

المستخدم:
• المستهلكين
• المكاتب الهندسية واإلستشارية

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• ادارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية
•

المستندات المطلوبة:
• الموقع العام للمبنى الصادر من البلدية
• صورة عقد الملكية أو الوثيقة
• صورة البطاقة المدنية

بدء المعاملة وارسالها
الداره تشغيل وصيانة
المياه

اعتماد الطلب وارسال
رساله الدفع للعميل
الكترونيا

إرسال رسالة نصية
للمراجع بإنتهاء
المعاملة

ارسال الفريق
المختص في الوزارة
للتنفيذ

 -١١نقل كيبل و عداد كهربائي
وصف الخدمة:
خدمة تقدم للمستهلكين في حالة طلب نقل كيبل و عداد كهربائي.

المستخدم:
• المكتب الهندسي بطلب من المستهلك

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• ادارة شبكات و توزيع
• ادارة التمديدات الكهربائية
• ادارة الحسابات

المستندات المطلوبة:
• الموقع العام
• مخطط تفصيلي من المكتب الهندسي يبين الوضع القائم والوضع المقترح لنقل الكيبل

نقل كيب ل و عداد كهربائي

بدء المستهلك او
المكتب الهندسي
المعاملة

ادارة شبكات التوزيع
لدراسة الطلب
(مراقبة المحافظة)

إدارة التمديدات
الكهربائية لفحص
التمديدات

في حال تم
قبول
الطلب

في حال
عدم قبول
الطلب

ادارة الحسابات
لدفع تكاليف نقل
كيبل الكترونيا

إدارة شبكات
التوزيع للتنفيذ
وارسال رساله
نصيه للعميل
بانتهاء المعامله

 -١٢إيصال إرتباط مياه آخر لمبنى قائم و عداد
جديد
تقدم الخدمة للمستهلكين عبر الموقع اإللكتروني إليصال عداد مياه قائم او جديد في حال
وقوع نزاع أو مشاع.

المستخدم:
• المستهلك
• المكاتب الهندسية واالستشارية

جهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• ادارة تشغيل وصيانة الشبكات المائية
• ادارة الشؤون القانونية

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•
•

صورة بطاقة مدنية
صورة وثيقة البيت او عقد التخصيص
براءة ذمة
توكيل صورة من بطاقة مدنية الموكل
كتاب حكم محكمة

إيصال إرباط مياه آخر لمبنى قائم و عداد جديد

بدء معاملة جديدة
الكترونيا

استالم رسالة
قبول الطلب

تحويل المعاملة
الى الكاشف
لمعاينة الموقع

في حال تم
قبول
الطلب

في حال
نزاع

تحويل الكتاب الى
الشؤون القانونية
إلتخاذ اإلجراء
الالزم

دفع تكلفة توصيل
المياه الكترونيا

تنفيذ الخدمة

 -١٣إيصال إرتباط مياه عداد جديد
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين عبر الموقع اإللكتروني إليصال عداد مياه جديد للسكن الخاص او
التجاري او اإلستثماري او المزارع او المصانع.

المستخدم:
• المستهلك
• أي جهات حكومية أخرى ذات عالقة

جهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• ادارة تشغيل و صيانة شبكات مائية

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•

صورة بطاقة مدنية
صورة وثيقة البيت او عقد التخصيص
براءة ذمة
توكيل صورة من بطاقة مدنية الموكل

إيصال إرتباط مياه عداد جديد
وتعبئةبئةطل
بدءبدءمعاملة
معاملة وتع
طلب

استالم رسالة
قبول الطلب

تحويل المعاملة
الى الكاشف
لمعاينة الموقع
لمعاينة الموقع

في حال
عدم قبول
الطلب

في حال تم
قبول
الطلب

تبليغ المواطن
بالمالحظات
الموجودة

دفع تكلفة توصيل
المياه الكترونيا

تنفيذ الخدمة

 -١٤إيصال إرتباط مياه عداد مؤقت
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين عبر الموقع اإللكتروني إليصال عداد مياه مؤقت للمشاريع و
المباني تحت اإلنشاء والسكن الخاص او التجاري او اإلستثماري او المصانع.

المستخدم:
• المستهلك
• أي جهات حكومية أخرى ذات عالقة

جهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• ادارة تشغيل و صيانة الشبكات المائية

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•

صورة بطاقة مدنية
صورة وثيقة البيت او عقد التخصيص
براءة ذمة
توكيل صورة من بطاقة مدنية الموكل

إيصال إرتباط مياه عداد مؤقت
بدء معاملة جديدة
و ارسالها لالدارة
المختصة

تحويل المعاملة
الى الكاشف
لمعاينة الموقع

في حال
عدم قبول
الطلب

في حال تم
قبول
الطلب

تبليغ المواطن
بالمالحظات
الموجودة

دفع تكلفة توصيل
المياه الكترونيا

تنفيذ الخدمة

 -١٥طلب استبدال عداد كهرباء تالف
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين إلستبدال عداد كهرباء تالف.

المستخدم:
• المستهلكين

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• إدارة شؤون المستهلكين
المستندات المطلوبة:
• الرقم المدني
• الرقم االلي
• رقم العداد

طلب استبدال عداد
تالف

فحص العداد

اصدار امر عمل
الستبدال في الموقع و
اضافة التكاليف على
فاتورة المستهلك

 -١٦طلب إستبدال عداد مياه تالف
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين عن طريق شؤون المستهلكين في حالة وجود عداد مياه تالف.

المستخدم:
• المستهلك

الجهات ذات العالقه:
 وزارة الكهرباء والماء:• شؤون المستهلكين

المستندات المطلوبة:
• الرقم المدني
• الرقم االلي
• رقم العداد

طلب استبدال عداد
تالف

فحص العداد

اصدار امر عمل
الستبدال في الموقع و
اضافة التكاليف على
فاتورة المستهلك

 -١٧فحص أجهزة التكييف
وصف الخدمة:
إعتماد اجهزة التكييف المركزي المقدمة من الوكالء المعتمدين الجهزة التكييف والتأكد
من مطابقتها لمواصفات الشبكة الكهربائية و قواعد حفظ الطاقة لدولة الكويت ،الصادرة من
الوزارة.

المستخدم:
• الوكالء المعتمدين الجهزة التكييف

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• قطاع شبكات التوزيع الكهربائية
• ادارة التمديدات الكهربائية
-الوكيل المعتمد الجهزة التكييف

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•

كتاب طلب االعتماد اجهزة تكييف
كتالوجات اصلية الجهزة التكييف
شهادات فحص اصلية من مختبر عالمي محايد
جدول فني لبيانات اجهزة تكييف

تقديم الطلب الكترونيا

دراسة الطلب
لالدارات المعنية

اعتماد الطلب
الكترونيا

 -١٨متابعة حالة الخدمة المطلوبة عبر البوابة
االلكترونية
وصف لخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين لمتابعة حالة الخدمات المقدمة عبر البوابة اإللكترونية.

المستخدم:
• المستهلك

الجهات ذات العالقة:
• النظام اإللكتروني

المستندات المطلوبة:
• رقم المعاملة

الدخول علي البوابة
االلكترونية للمعامالت

إدخال رقم المعامله
المرسل اليه عن
طريق خدمة الرسائل
النصيه بعد طلب
المعامله

فتح شاشة االستعالم
وتتبع حالة المعامالت

يظهر النظام حاله
المعامله المطلوبه
حاليا

 -١٩خدمة الرسائل النصية
وصف الخدمة:
تقدم الخدمة للمستهلكين لمتابعة آخر اخبار الوزارة.

المستخدم:
• المستهلك

الجهات ذات العالقة:
• النظام اإللكتروني

المستندات المطلوبة:
• الرقم المدني
• رقم الهاتف

دخول المستهلك علي
البوابة االلكترونية
للمعامالت

فتح شاشة طلب
الخدمه وارسال
بياناته

اشتراك المستهلك في
الخدمه وارسال
رسالة تأكيد
لالشتراك

 -٢٠نقل ملكية المرفق وطلب نقل إسم المالك
الجديد في فواتير الكهرباء
وصف الخدمة:
خدمة تقدم للمستهلك لنقل ملكية فواتير الكهرباء من مستهلك لمستهلك آخر.

المستخدم:
• المستهلك

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• شؤون المستهلكين

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•

الوثيقة
البطاقة المدنية
براءة ذمة من الطرفين
رقم العداد

تقديم الطلب
الكترونيا من قبل
المستهلك

سداد جميع المبالغ
السابقه على المرفق

تقديم المستندات
المطلوبة

نقل الملكية

الحضور شخصيا
للتوقيع على
االقرارات

 -٢١نقل ملكية المرفق من المتوفي إلى أحد
الورثة
وصف الخدمة:
خدمة تقدم عن طريق موقع الوزاره اإللكتروني للمستهلك لنقل من حساب متوفي الي
حساب الورثة.

المستخدم:
• المستهلكين

الجهات ذات العالقة:
 وزارة الكهرباء والماء:• شؤون المستهلكين

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•

شهادة الوفاة
حصر الورثة
صورة بطاقة المدنية لجميع الورثة
رقم العداد

تقديم الطلب
الكترونيا من قبل
المستهلك

سداد جميع المبالغ
السابقه على المرفق

تقديم المستندات
المطلوبة

نقل الملكية

الحضور شخصيا
للتوقيع على
االقرارات

 -٢٢خدمة تسجيل الموردين
وصف الخدمة:
خدمة مقدمة للشركات العتمادها كموردين للوزارة.

المستخدم:
• الموردين

جهات ذات العالقة:
• ادارة المشتريات

المستندات المطلوبة:
•
•
•
•
•

عقد التأسيس
شهادة نسبة العمالة
شهادة المعلومات المدنية للشركة
إعتماد التوقيع الخاص باإلدارة
ترخيص وزارة التجارة والصناعة

تقديم الطلب
الكترونيا من قبل
الشركات

مراجعة واعتماد
الطلب من قبل
االدارة المعنية

اعتماد الطلب وقيام
المستخدم المسئول
باإلدارة بتحديث بيانات
المورد على نظام شراء
الممارسات

 -٢٣خدمة اصدار التصاريح
وصف الخدمة:
خدمة تقدم الصدار بيان بمكونات شبكتي الكهرباء والماء القائمة ومساراتها لمن يطلبها
من الجهات التي ترغب بذلك.

المستخدم:
 المواطنون لفرز القسائم.
 المقاولون و الشركات.
 الهيئات الحكومية و الوزارات و المؤسسات.
 موظفي الوزارة.
الجهات ذات العالقة:
 وزارة األشغال
 الهيئة العامة للطرق والنقل البري
 وزارة الدفاع
 بلدية الكويت

المستندات المطلوبة:
 صورة البطاقة المدنية
 صورة كتاب التفويض
 صورة الرخصة التجارية (للشركات)
 مخطط الموقع

خدمة اصدار التصاريح

استالم المعاملة من
منسق الوزارة و
توزيعها على
اإلدارات الكترونيا

مدير اإلدارة يستلم
المعاملة و يحولها
على المراقب أو
رئيس القسم

يعتمد المراقب او رئيس
القسم رد المهندس و
يحوله للمدير

المهندس المختص
يقوم بدراسة المعاملة
و ارسال الرد
للمراقب او رئيس
القسم

المراقب او رئيس
االقسم يحول المعاملة
للمهندس المختص

يعتمد المدير رد
المراقب أو رئيس القسم
و يحوله للمنسق

يتم تجميع ردود
اإلدارات و عمل رد
موحد يتم إرساله
لمقدم الطلب

يطبع مقدم الطلب
الرد (التصريح) و
المخططات المعتمدة

مقدم الطلب ينشأ معاملة
جديدة

