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 نوع الجهة املستفيدة نوع الخدمة م
متوسط وقت تقديم 

 الخدمة

متوسط الوقت في حالة وجود 

 وكاالت

  دقائق 10 أفراد املستديمة / الحسم املباشراألوامر  1

  دقيقة 20 أفراد عقد التأمين – عقد تمويل -التمويلي للمركباتيجار ال شكاوي  2

  دقائق 10 أفراد البطاقات االئتمانية –شكاوي االحتيال والتزوير  3

 دقيقة 20 دقائق 10 أفراد شكاوي التأمين الطبي 4

  دقائق 10 أفراد العمالت –الحواالت البنكية  -شكاوي الحسابات الجارية  5

  دقائق 10 أفراد تأمين الحماية واالدخار -شكاوي القروض الشخصية  6

 دقيقة 20 دقائق 10 أفراد الشامل –املركبات ضد الغير  -شكاوي  تأمين الحوادث الشخصية  7

  دقائق 10 أفراد النقل –املمتلكات  –شكاوي تأمين املسئولية  8

  دقائق 10 أفراد رسوم الخدمات –شكاوي خدمة العمالء  9

جهات خاصة-أفراد ةسم  –شكاوي سداد  10   دقائق 10 

  دقائق 10 أفراد نقاط البيع –شكاوي عمليات أجهزة الصراف اآللي  11



 

3 

  دقائق 10 جهات حكومية شكاوي الجهات الحكومية 12

دقيقة 20 دقائق 10 جهات خاصة شكاوي القطاع الخاص 13  

دقيقة 20 دقائق 10 أفراد طلب تنفيذ أوامر الحجز  والتحويل والرفع والنفقة 14  

دقيقة 20 دقائق 10 أفراد ىاستفسار عن الحسابات للمتوف 15  

دقائق 10 جهات حكومية (ساما نت)دخال طلبات املحاكم في نظام إ 16   

17 
 (، ساما نت )دخال طلبات النيابة العامة في نظام إ

 
رط إدخال طلبات الش

 املندوبة من النيابة العامة
دقائق 10 جهات حكومية   

دقائق 10 أفراد دخال طلبات التنفيذ والنفقاتإ 18   

دقائق 10 جهات حكومية مارةدخال استدعاءات املواطنين الواردة من ال إ 19   

20 
بنوك معالجة طلبات المارة وفتح حسابات ديات بجميع متطلباتها. فتح فروع 

 وتوفير أجهزة صراف آلي
دقائق 10 جهات حكومية   

دقيقة 20 جهات حكومية إيرادات نقدية 21   

دقيقة 15 أفراد تعويض النقد التالف واملعدني 22 دقيقة 20   

دقيقة  20 أفراد جنةللإلى اتعويض النقد التالف واملرسل  23 دقيقة 25   

دقيقة 10 أفراد صرف شيكات نقد 24 دقيقة 20   

دقائق 10 أفراد تحويل شيكات بنظام سريع 25 دقيقة 15   
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دقائق 5 أفراد، جهات خاصة صرف )استبدال( 26   

دقيقة 40 جهات خاصة إيداع بنوك 27   

دقيقة 20 جهات خاصة صرف بنوك 28   

دقيقة 20 جهات حكومية إصدار شيكات 29   

دقائق 10 جهات حكومية استعالم عن أرصدة 30   

 الشيكاتإيقاف  31
أفراد ، جهات 

 حكومية، جهات خاصة
دقائق 10   

 بيع ميداليات 32
أفراد ، جهات حكومية 

 ،جهات خاصة
دقيقة 20   

  دقيقة 30 جهات حكومية كشف حساب 33

  دقيقة 30 جهات حكومية صدار كشف مصادقةإ 34

  املركزإلى ترسل  جهات حكومية طلب دفاتر شيكات 35

  املركزإلى ترسل  جهات حكومية التواقيعطلب إضافة وإلغاء  36

 استقبال وارد دوائر حكومية وشركات 39
جهات حكومية، جهات 

 خاصة
دقائق 10   

 تسليم معامالت الصادر للدوائر الحكومية والشركات خارجي 40
جهات حكومية، جهات 

 خاصة
دقيقة 60   
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41 

سياسة صدار تصاريح دائم ) تصاريح لبعض الجهات الحكومية حسب إ

الدخول للمؤسسة وهي محددة بثالثة أشهر كحد أقص ى( مثل مندوب وزارة 

الداخلية، وزارة الدفاع والجهات العسكرية األخرى بموجب خطابات ترد من 

 تلك الجهات

جهات حكومية، جهات 

 خاصة
ةساع  1   

دقائق  10 أفراد صدار تصريح مؤقت ) الزوار (إ 42   

43 
املحلية واستالم الشيكات الواردة مع إدارة جلسة استقبال مندوبي البنوك 

 تبادل الشيكات بين مندوبي البنوك وتسليمهم الشيكات مع التقارير اآللية
ساعة 1.30 جهات خاصة   

44 
تزويد املصالح الحكومية بدفاتر نماذج إيداعات اليرادات والحكومية 

 وإيداعات الحساب والحواالت
دقائق10 جهات حكومية،   

45 
استالم نموذج إيداع إيرادات حكومية وتنفيذ القيد مع تسليم مندوب الجهة 

 الحكومية النسخ
دقيقة 20 جهات حكومية   

46 
استالم نموذج خطاب إيداع شيكات لدى مؤسسة النقد وتنفيذ القيد مع 

 تسليم مندوب الجهة الحكومية النسخ
دقيقة 20 جهات حكومية   

دقيقة 20 جهات حكومية للجهات الحكومية.تنفيذ طلبات الحواالت  47   

 

 

 


