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الهدف

1-1

يهدف هذا اإلجراء إلى توضيح ألية تحصيل ديون المؤسسة باإلضافة إلى وضع خطة التحصيل السنوية وألية تنفيذها.
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نطاق العمل

1-2

يطبق هذا اإلجراء على كافة المستفيدين من قروض المؤسسة.

-3

تعريفات
المديرية :مديرية المتابعة والتحصيل.

اللجنة :لجنة صندوق تأمين الحاالت اإلنسانية.

المسؤوليات

-4

كما هو وارد في البند ()5

العملية:

-5

 1-5يقوم موظف المديرية باستقبال كافة الملفات الواردة من مديرية خدمة الجمهور بخصوص الطلبات التالية؛

 .1طلبات وضع إشارة الحجز الجبري أو رفع إشارة الحجز الجبري عن قيد األموال غير المنقولة والعائدة للمدين.
 .2طلبات الحسم اإلحترازي ،طلبات الحسم الجبري.

 .3طلبات إفراز وضم وتوحيد لألراضي المرهونة لصالح المؤسسة في حال وجود مستحقات على المدين.
 .4طلبات تنفيذ حجة اإلرث للمدين في حاله الوفاة.

 .5طلبات تنفيذ الحسومات من مؤسسة الضمان اإلجتماعي وتعديلها.

 .6طلبات الحصول على إعفاء من صندوق تأمين الحاالت اإلنسانية.

 .7طلبات اإلمهال لتسديد القسط الذي استحق عليه أو سيستحق عليه بعد فترة بسيطة.
 .8طلبات متابعة لبعض المقترضين المتخلفين عن التسديد.

ناء على المستحقات المطلوبة من المدين.
 2-5يقوم موظف المديرية بدراسة كل ملف حسب حالته وتقديم شروحاته وتوصياته ب ً
 1-2-5بخصوووص طلبووات وضووع إشووارة الحجووز الجبووري عوون قيوود األمووال غيوور المنقولووة والعائوودة للموودين يوصووي موظووف المديريووة
بايقاع الحجوزات الجبرية والتنفيذية على قيد األموال غير المنقولة في حال وجود مستحقات مترتبة على المقترض .وبعود
أخذ الموافقة من المفتش العام على اإلجراء ،يتم تنفيذ ذلك إلكترونياً من قبل موظف المديرية المكلف بذلك.

2-2-5

بخصوص طلبات رفع إشارة الحجز الجبري عن قيد األموال غير المنقولة والعائدة للمودين يوصوي موظوف المديريوة برفوع
الحجوزات الجبرية والتنفيذية على قيد األموال غير المنقولوة ،بعود قيوام المقتورض بعمول تسووية مناسوبة أو تسوديد جوزء مون
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المسووتحقات أو تسووديد كاموول الوودين .وبعوود أخووذ الموافقووة موون المفووتش العووام علووى اإلجوراء يووتم تنفيووذ ذلووك إلكترونيواً موون قبوول

موظف المديرية المكلف بذلك.

3-2-5

بخصوص طلبات الحسم اإلحترازي والحسم الجبري يوصي موظف المديرية بقبول الحسومات اإلحت ارزيوة وتعوديلها وتنفيوذ

4-2-5

بخصوووص طلبووات إف وراز وضووم وتوحيوود لأل ارضووي المرهونووة لصووالح المؤسسووة ،يوصووي موظووف المديريووة بقبووول معووام ت

5-2-5

الحسومات الجبرية وتحويلها لقسم اإلقتطاعات للتنفيذ.

اإلفراز والضوم والتوحيود لأل ارضوي المرهونوة لصوالح المؤسسوة فوي حوال عودم وجوود مسوتحقات علوى المودين ،أموا فوي حوال

وجود مستحقات يوصي بعمل تسوية مقبولة للسداد .ويخاطب الفرع إلستكمال االجراء.

بخصوص طلبات تنفيذ حجة اإلرث للمدين يقوم الموظف المختص بدراسة الطلب وفي حال عدم وجوود مسوتحقات علوى

المدين يوصي بالموافقة على نقل الضمانات إلوى أسوماء الور وة حسوب حجوة حصور اإلرث موع ابقواء اشوارة الحجوز قائموة
عليهووا لصووالح المؤسسووة ،أمووا فووي حووال وجووود مسووتحقات فيوصووي بتسووديد المسووتحقات أو بتقووديم تسوووية مقبولووة .ويخاطووب

الفرع إلستكمال االجراء.

6-2-5

بخصوص طلبات تنفيذ الحسومات من مؤسسة الضمان اإلجتمواعي وتعوديلها يوصوي موظوف المديريوة بتنفيوذ الحسوومات

7-2-5

بخصوص طلبات الحصول على إعفاء من صندوق الحاالت اإلنسانية ،يقوم سكرتير اللجنة بد ارسوة الطلبوات ومرفقاتهوا،

وتعديلها وتحويلها لقسم االقتطاعات إلستكمال االجراء حسب االصول.

ويوصي بقبول أو رفض الطلب وذلك حسب الشروط ،وتحويلها إلى مدير المديرية لوضع توصياته ومن م تحويلهوا إلوى
رئوويا اللجنووة للموافقووة علووى عرضووها علووى اللجنووة ،ووم تعوورض الطلبووات علووى اللجنووة لد ارسووتها وتحديوود الطلبووات المقبولووة
وقيمووة اإلعفوواء لكوول طلووب حسووب الحالووة ،وأخيو اًر تعوورض علووى مجلووا االدارة للمصووادقة عليهووا ،ووم يقوووم موظووف المديريووة
بمخاطبة الفروع باالجراء الذي تم ليتم على ضوء ذلك استكمال االجراء .أما بخصوص الحاالت غير الموافق عليهوا يوتم

اعادتها للفروع إلب غ مقدم الطلب بذلك.

 8-2-5بخصوووص طلبووات اإلمهووال لتسووديد القسووط الووذي اسووتحق عليووه أو سيسووتحق عليووه بعوود فت ورة بسوويطة يقوووم موظووف المديريووة
بدراسة الطلب والتوصية بإمهاله لفترة زمنية مناسبة على أن ال تتجاوز نهاية العام نفسه ،وبخصوص طلبات التمويل يمنح

3-5

فترة زمنية ال تتجاوز أربعة أشهر وفي الحالتين يجب تقديم تحويل مالي بكامل المستحقات لتاريخ اإلمهال.

أما بخصوص الطلبوات الوواردة مون الوديوان المركوزي حوول الحصوول علوى بوراءة ذموة عون قيود الوحودات الزراعيوة التابعوة لسولطة

وادي األردن .يووتم التحووري عوون رقووم الحوووض ورقووم الوحوودة واسووم مالووك الوحوودة؛ فووي حووال عوودم وجووود قيوود علووى القطعووة واسووم مالووك
الوحودة الزراعيووة غيور موودين يوتم منحووه بوراءة ذمووة ،أموا فووي حوال وجووود قيود بإسوومه أو الوحودة الزراعيووة محجووزة يوتم د ارسوة الطلووب

4-5

على ملفه الخاص لتسديد المستحقات أو الدين حسب الطلب.

بخصوص الملفات المحولة من مديرية القروض ومديرية الشوؤون القانونيوة يقووم موظوف المديريوة بد ارسوتها وبيوان وضوعها الموالي

والتوصية بآلية مناسبة للسداد.

اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

االعتماد:

الختم

مالحظة :هذه الوثيقة ال تعتبر وثيقة رسمية في حال طباعتها وال يتم متابعة النسخة المطبوعة لغايات التعديل اال إذا حملت ختم وثيقة
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الوثائق المتعلقة:
ق و اررات صووادرة موون رئاسووة الوووزراء ،قووانون مؤسسووة اإلق وراض الز ارعووي  ،نظووام مؤسسووة اإلق وراض الز ارعووي ،خطووة التحصوويل

السنوية ،شروط االعفاء من صندوق الحاالت اإلنسانية ،التعاميم الصادرة بخصوص التحصي ت

السجالت
#
1

اسم السجل
ملف التعاميم

)(qp-0-

2

اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

رقم النموذج
)(qp-0-

االعتماد:

الختم

مالحظة :هذه الوثيقة ال تعتبر وثيقة رسمية في حال طباعتها وال يتم متابعة النسخة المطبوعة لغايات التعديل اال إذا حملت ختم وثيقة
مضبوطة من قبل ممثل االدارة

