مؤسسة االقراض الزراعي
الصفحة  1من 3
وثيقة رقم QP0 :
العنوان :دراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة لمديرية التمويل
اإلسالمي

اإلدصاار2/1 :
التاريخ 2112/2/1 :
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الهدف

1-1

يهدف هذا اإلجر اا لىر د ااسر افةر باترف
ض ررمت ير ر ايف

نوع الوثيقة :إجراء جودة

اىتموير اىجديرد اىمددمر مرت متادرخ اى دمر واىترخ مرت

اىمدياير ر اى فمر ر  ،ام ررف يه رردف لىر ر ت رردليا افةر ر اىبات ررف

اىتررخ هررخ ير ايف

ت يرروا اىباتررف
اىداوض اىدفئم .

اىر روااد م ررت اى رراو

اى رراو وايلررفىي  .تفإلضررفة يير باتررف
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نطاق العمل

1-2

يبتا هذا اإلج اا عا افة اىوثفئا اى في تجميع ما ف

-3

تعريفات

مت ادر تباتررف

متادخ اى دم .

اىمدياي  :مدياي اىتموي اإلس مخ.

اىمهندس :مهندس زااعخ ةخ مدياي اىتموي اإلس مخ.

مديا اىمدياي  :مديا مدياي اىتموي اإلس مخ.
اىمسفعد :مسفعد اىمديا اى ف ىاشؤوت اى ني .

اىمستشفا اىشاعخ :اىمستشفا اى فا تفىمؤسس .
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المسؤوليات
امف هو وااد ةخ اىتند ()5

-5

العملية:

1-5

يستدت اىمهندس اىما ف

جديررد  ،باتررف

اىمشراو  ،باترف

2-5
3-5

اىماوى مرت مدياير

اىمواةد ر عا ر اسررتتدا اىضررمفنف

ند اىمااي  ،باتف

دمر اىجمهروا ،واىمتضرمن باترف
أو أاض اىمشرراو  ،باتررف

اةررع لشرفا اىرراهت عرت أاض اىمشرراو أو اىضرمفنف
لىغف اىتموي  ،تفإلضفة يي باتف

ىيس

ارو (باترف

تموير

اىمواةدررأ عا ر لةررااز أاض

ةرخ اررف ارفت اىتموير لرفئ  ،باتررف

مت ي ايف

اإللاي أو اى ا .

يدو اىمهندس توضع مشاوافتأ وتوييفتأ عا اىماف وذىك ضمت أسس ولواعد اإللااض اىم مو تهف
تفإلضفة اى ت ايمف

اىتموي  .وتفالست

يدررو اىمهنرردس ت رراض افة ر باتررف
اىشاعي .

عت بايا نظف اىداوض اإلىاتاونخ .ARABs

اىتموي ر عا ر اىمستشررفا اىشرراعخ ىامؤسس ر إلجفزتهررف مررت اىنفاي ر

 4-5يدو اىمهندس تتاوي اىماف لى مديا اىمدياي ىوضع توييفتأ وذىك اسب اىي ايف
اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

االعتماد:

اىممنوا ىأ.

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

مؤسسة االقراض الزراعي
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وثيقة رقم QP0 :
العنوان :دراسة وتدقيق كافة الطلبات الواردة لمديرية التمويل
اإلسالمي
5-5

ةررخ اررف اررفت اإلج ر اا مررت ير ايف

6-5

را مرت ير ايف
ةررخ اررف ىر ياررت اإلجر ا

اإلدصاار2/1 :
التاريخ 2112/2/1 :

نوع الوثيقة :إجراء جودة

مررديا اىمدياير يدررو توضررع تويرريفتأ وتاوي ر اىماررف لىر مدياي ر

دم اىجمهوا ىم فبت اى ا تفالج اا اىمواةا عايأ.

اى ني مع اىتويي .

مررديا اىمدياير ياررو اىماررف لىر مسررفعد اىمررديا اى ررف ىاشررؤوت

7-5

ةخ اف افت اإلج اا مت ي ايف

8-5

ةخ اف ى يات اإلجر اا مرت ير ايف

اىماف لى مدياي

مسفعد اىمديا اى ف ىاشرؤوت اى نير يدرو توضرع تويريفتأ وتاوير

دم اىجمهوا ىم فبت اى ا تفالج اا اىمواةا عايأ.

مسرفعد اىمرديا اى رف ىاشرؤوت اى نير يارو اىمارف لىر عبوةر

اىمرديا اى ررف مررع اىتويري إلت ررفذ االجر اا اىر ز اسرب ير ايفتأ .وتاوير اىمارف لىر مدياير

اىجمهوا ىم فبت اى ا تفالج اا اىمواةا عايأ.

 9-5أمررف ةيمررف يت اررا تباتررف

اىتموي ر اىجديررد اىتررخ هررخ مررت ي ر ايف

دمر

اىاجن ر اىماازي ر يررت عاضررهف عا ر

اىاجن إلت فذ اإلج اا اىمنفسب ومت ث تاوياهف ىسااتيا اىاجن ىم فبت اى ا تدااا اىاجن .

 11-5أمررف ةررخ اررفال

باتررف

اىتموي ر اىتررخ هررخ ىيس ر

مررت ي ر ايف

اىاجن ر اىماازي ر يررت وضررع تويرريف

اىاجن ر وتاوياهررف لى ر مجا رس اإلداا  .اىررذي ترردواخ يت ررذ االج ر اا اىمنفسررب ويدررو سررااتيا مجاررس اإلداا
اى ا تذىك.

تإع

 11-5ةخ ت ض افال

باتف

اىتموي اىجديد يت تاايرف مهندسرخ اىمدياير مرت لتر اىمرديا اى رف أو مسرفعد

اىم ررديا اى ررف ىاش ررؤوت اى نير ر ت مر ر اش رروةف

واإللتيفدي  ،واىتنسيب تفالج اا اىمنفسب.

 12-5ةخ اف اغت

اىمؤسس ةخ انشف

دمف

ميدانير ر  ،ود ااسر ر اىمش رراو م ررت اىنر روااخ اى نير ر واىمفىير ر

جديرد (غفيرف

جديرد ) يرت تاايرف مهندسرخ اىمدياير توضرع

تيوا متدئخ ىامشاو مت اىنفاي اى ني واىمفىي  ،واعداد تويي تفىشاوب واىم فييا.

 13-5يااف مهندسو اىمدياي تفىمشفاا تمااج
اىافج ىذىك.

 14-5يااف مهندسو اىمدياي تفىمشفاا تمااج
تشا دواي أو اامف دع

اىافج .

أسرس ولواعرد اإللرااض وتارديثهف تشرا دواي أو اامرف دعر
افة اىت ايمف

اىمت ادر ترفىداوض واجر اا ا

 15-5يدررو مهندسررو اىمدياي ر تتدرردي استشررف اا واترردا اى راأي ىافة ر اىمررديايف
اىباب.
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عماهرف وتارديهف

ت يرروا أي موضررو واسررب

الوثائق المتعلقة:

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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أسس ولواعد اإللااض  ،2118دىي اى دمف

اىزااعي 2114

السجالت
#
1

اسم السجل

ماف اىت فمي اىمت اد تفىداوض واىتموي

اإلدصاار2/1 :
التاريخ 2112/2/1 :

نوع الوثيقة :إجراء جودة

اىزااعي  ، 2117دىي اىتافىيف واى فئدا

رقم النموذج
)(qp-

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

