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الهدف
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يهدف هذا اإلجراء إلى إدارة كافة وثااق دديرياة مدداة الجدهاور الاواردة داو اللارول إلاى الدديرياة والااادرة داو الدديرياة إلاى
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نطاق العمل

1-2

يطب هذا اإلجراء على كافة الوثاق المااة بجديع دللات دتلقي المددة .
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تعريفات
ال يوجد.
المسؤوليات

اللرول .
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كدا هو وارد في البند ()5

العملية:

-5

 1-5يقوم دوظف قسم األرشلة باستقبال كافة البريد الدرسل داو اللارول يودياا إلاى الاديواو الدركافي فاي الدديرياة ال اداة ،ثام يقاوم بلت ا
وتانيل

سب اللرول.

 2-5يقوم دوظف قسم األرشلة بالتأكد مالل نافاذة نظاام األرشالة لديا بأنا تام رشال كافاة الوثااق الاواردة داو قبال دوظاف اللارل علاى
النظام .وفي ال وجد وثاق غير دؤرشلة يقوم رقيس قسم األرشلة بدماطبة اللرل هاتليا إلعادة رشلتها.

 3-5يقوم دوظف األرشلة بمتم كافة الوثاق بمتم الوارد سب تاريخ ورودها .ثم إرسالها إلى دوظلي قسم مددة الجدهور.
 4-5يقوم دوظف مددة الجدهور بتوريد كافة الوثاق على دللاتها سب األرقام.

 5-5يقوم دوظف مددة الجدهور بت ويل الدللات إلى الدديريات الد نية إلجراء الالفم؛ وذلك ضدو الددرج دناه:
 1-5-5يااتم ت وياال الدللااات الدت لقااة بطلبااات؛ القاارو
إف اراف ر

الجدياادة ،طلبااات الدوافقااة علااى تبااديل الضاادانات ،طلبااات الدوافقااة علااى

درهونااة لاااالد الااديو ،طلبااات نقاال الدلكيااة ،طلبااات إلءاااء رااايد القاار

وفاار

الء اردااة ،باإلضااافة ألي

طلبات ليست دو اال يات اإلقليم و اللرل إلى مديرية القروض.

 2-5-5يتم ت ويل الدللات الدت لقة بطلبات التدويل بكافة اال ياتها ألمذ دوافقة الدستشاار الشارعي ،وكاذلك الطلباات كداا هاو
وارد في البند  1-5-5فيدا يمص طلبات التدويل اإلسالدي إلى مديرية التمويل.

 3-5-5يااتم ت وياال الدللااات الدت لقااة؛ بسااندات الااديو وعقااود التدوياال اإلسااالدي الجدياادة ،تقااارير الكشااف ،طلبااات ت ااديل الشااروط
الماواااية فااي سااند الااديو وعقااود التدوياال ،طلبااات دتاب ااة اإلنااذارات اللنيااة ،طلبااات بماااوص إلءاااء ارااادة القاارو

واالسترداد الكلي و الجفقي ،إلى مديرية المراقبة على التنفيذ.

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
مضبوطة من قبل ممثل االدارة
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 4-5-5يتم ت ويل الدللات الدت لقة؛ بطلبات رفع إشارة الرهو في ال تسديد القر  ،طلباات تاا يد تاانيف دف اات ماطقاة،
طلبااات اس اتبدال ال ساام الشااهري ،طلبااات ااارف رااايد ساااب االدانااات و ت ويلهااا إلااى سااابات السااندات القاقدااة،

وطلبات كشف ساب القر

إلى مديرية الرقابة الداخلية /قسم التدقيق.

 5-5-5يااتم ت وياال الدللااات الدت لقااة؛ بطلبااات وضااع إشااارة ال جااف الجبااري و رفااع إشااارة ال جااف الجبااري عااو قيااد األداوال غياار
الدنقولة وال اقدة للدديو ،طلبات ال سام اإل تارافي ،طلباات ال سام الجباري ،طلباات دتاب اة لاب

عاو التسااديد ،طلبااات إفاراف ر

الدقترضايو الدتمللايو

درهونااة لاااالد الااديو فااي اال وجااود دساات قات علااى الدااديو ،طلبااات ال اااول علااى

إعلاء دو اندو تأديو ال االت اإلنسانية ،باإلضافة إلى الدللات الدت لقة ب االت اإلساتدالكات إلاى مديريةة المتابعةة

والتحصيل.

 6-5-5يتم ت ويل الدللات الدت لقة؛ بالدال قات القانونية (اإلنذارات ،شيكات التأدينات) إلى الدائرة القانونية.

 6-5يقوم دوظلو الدديريات عاله بكتابة الدشارو ات الالفداة علاى الدللاات الد ولاة ،ثام ت ويلهاا لدديرياة مدداة الجدهاور لتقاوم بادورها
بدماطبة اللرول واعالدهم باإلجراء الدتمذ.

 7-5في ال فيارة دتلقي المددة إلى دبنى الدديرية ال ادة لطلب ي مددة دقددة مالف دا ذكر عاله دثل( شهادة لدو يهد األدر،
براءة ذدة لاندو الد ونة الوطنية) يقوم دوظاف اساتقبال مدداة الجدهاور بتورياد طلبا علاى الدلاف وت ويلا إلاى مديريةة الرقابةة
الداخلية /قسم التدقيق.

 8-5في ال فيارة دتلقي المددة إلاى دبناى الدديرياة ال اداة لتقاديم ي اساتدعاء بمااوص ي مدداة يرغاب بهاا يقاوم دوظاف اساتقبال
مددة الجدهور بتوريد طلب على الدلف وت ويل للجهة الدمتاة.
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الوثائق المتعلقة:
اإلجراءات المرتبطة
السجالت
#
1
2

اسم السجل
نموذج متابعة حركة الملفات في المديريات واألقسام

رقم النموذج
)(qp-07-1

سجل القروض الجديدة المؤقتة

)(qp-07-2

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
مضبوطة من قبل ممثل االدارة

