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الصفحة  1من 4

اإلدصاار2/1 :
التاريخ 2112/2/1 :

نوع الوثيقة :إجراء جودة

الهدف
يهدف هذا اإلجراء إلى معالجة كافةة اةا ا الوةرال المرع ةر الماالةة لدةداةر الوانانيةة .اروةدي الموةار
الوانانية لدمؤسسة اسب الطدب
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نطاق العمل

1-2

يطبق هذا اإلجراء عدى كافة الورال المرع ر الماالة لدداةر الوانانية.
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تعريفات
المؤسسة :مؤسسة اإلقرال الزراعي.
المديرية :مديرية الوؤان الوانانية.

ا سروار  :بيان الرأي الواناني في أي ماضاع بااجة إلسروار قانانية.
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المسؤوليات
كما ها اارد في البند ()5

-5
1-5

العملية:
يسةةروب ماظ ةةف المديري ةةة المدف ةةاا الماالةةة م ةةن مديري ةةة دم ةةة الجمه ةةار االمرعدو ةةة بطدب ةةاا المالاو ةةاا
الوضاةية لدموررضين ،طدباا رنفيذ الدين ،اطدباا الماافوة عدى الرساية.

 1-1-5يوةةا ماظةةف المديريةةة بد ارسةةة المدفةةاا اسةةب الاالةةة بوةةك كامة  ،اذلةةا با عرمةةاد عدةةى اسةةر ار بيةةان
الديان اكوف الاساب من برنةام  ،ARABsاد ارسةة رايةية الفةرع رة يوةا باضةا وةرااارب ارنسةيبارب

عند الدزا  .ارفا المدف لمدير المديرية.

 2-1-5يوا المدير بدراسة الاالة امراجعة رايياا ماظف المديرية ،في اا كانا المسراواا مرااضعة يوةا

المةةدير بالرايةةية بمرابعةةة المسةةراواا بةةالطرق ا عرياديةةة ايطدةةب مةةن الماظةةف م اطبةةة الفةةرع بةةا جراء

الالز  .في اا كانا المسراواا مررفعة يوا المدير بالرنسيب إما بالمالاوة الوضاةية أا عرضها عدةى
لجنة الراييالا المركزية أا رنفيذ دين

يرفعها لدمفرش العا إلبداء الرأي.

 3-1-5يو ةةا المف ةةرش الع ةةا بد ارس ةةة الاال ةةة االو ةةراااا الس ةةابوة تااب ةةداء أري ةةب ف ةةي ا ةةا اقرن ةةا بة ة ن المس ةةراواا
مرااضةةعة ايمكةةن معالجةةة الاالةةب يوةةا بارجةةاء المدةةف لماظةةف المديريةةة لدعم ة برايةةيارب ام اطبةةة الفةةرع
بةةا جراء الةةالز  .أمةةا فةةي اةةا اجةةد أن المسةةراواا مررفعةةة االوةةرل مرع ةةر ياةةا المدةةف لدمةةدير العةةا
إلبداء الرأي.

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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 4-1-5يوا المدير العا باضا راييارب اارجاع المدف لدمديرية ليوا الماظف بم اطبة الفرع با جراء الالز .

2-5

قضايا رنفيذ الدين

 1-2-5يوا الفرع بالرنسيب لإلدار العامة بالماافوةة عدةى السةير بةاجراءاا رنفيةذ الةدين فةي الاةا ا الراليةة قيمةة
المسراواا مررفعة ،رفا قضايا جزاةية مةن قبة الفةرع الة رةر ا سةرجابة مةن المورةرل ،فةي اةا رسةااي

الفاةد ما رأس الما .

 2-2-5في اا الماافوة من قب ا دار عدى السير باجراءاا رنفيذ الدين ير م اطبة الفةرع براجيةب انةذار نهةاةي
مدرةةب وةةهر لدمورةةرل أا لدار ةةة فةةي اةةا الافةةا  .اباسةةرطاعة المورةةرل ةةال هةةذ الفرةةر روةةدي الرسةةاية
المناسبة.

 1-2-2-5يوةةا ماظةةف المديريةةة بمرابعةةة المةةدد الوانانيةةة لكافةةة الوضةةايا الرنفيذيةةة مةةن ةةال سةةج

ةةا

بالوض ةةايا ،اف ةةي ا ةةا انره ةةا الم ةةد الواناني ةةة لإلن ةةذار ب ةةدان رو ةةدي أي رس ةةاية ينس ةةب باس ةةركما

اجة ةراءاا رنفي ةةذ ال ةةدين برس ةةدي الما ةةامي س ةةنداا ال ةةدين(ا اراق الواناني ةةة) لطراه ةةا ل ةةد الماكم ةةة
الم رية لرسجي دعا رنفيذية اير مرابعرها من قبدب.

 2-2-2-5في اا رما مراجعة الموررل لدمديرية أا الفرع يوا برودي أاد الرساياا الرالية:




دفا المبالغ المسراوة كدها أا جزء منها با ضافة لاس وهري.

أا رودي ويكاا بنكية ضاةية.
أا رودي قرل مواية.

 3-2-2-5إذا رما الماافوة عدى الرساية المودمة يةر راقيةا المورةرل عدةى سةند ميةالاة ام اطبةة الفةرع
بالرساية المودمة ارياير كافة الا اةق اارسالها لدفرع ،ام اطبة الماامي باسواط الدعا .

 3-2-5في اا اقرناع ا دار بطدب ر جي رنفيذ الدين ير امها الموررل فرر زمنية مرفق عديها.
 3-5قضايا الويكاا

 1-3-5يوا الفرع بالرنسيب لإلدار العامة بالماافوة عدى المالاوة الوضاية اذلا بعد اسراواق الويا ا رمب من
البنةةا يوةةا ماظةةف المديريةةة بد ارسةةة المدةةف مةةن ايةةا اجةةاد قضةةايا سةةابوة أا

اينسةةب لمةةدير المديريةةة

إلبةةداء ال ةرأي ابالرةةالي لدمفةةرش العةةا ر ة المةةدير العةةا اذلةةا اسةةب اليةةالاياا ،ايةةر امةةا الماافوةةب عدةةى
المالاوة أا رايي المسراواا.

 2-3-5في اا اقرناع ا دار بطدب ر جي المالاوة الوضاةية ير م اطبة الفرع هارفيا أا طياً بطدب الر جي .

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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 4-5يوا ماظف المديرية برودي كرب لمن يهمب ا مر اكرب ماجهب لدمااك برفاي عن الورال اذلا اسةب
طدب مردوي ال دمة.

 5-5رجديد عواد الماامين:

 1-5-5يوةةا ماظةةف المديريةةة باسةةروبا اسةةردعاء مةةن الماةةامي لرجديةةد العوةةد مةةا المؤسسةةة ااضةةعب عدةةى مدةةف
رجديةةد عوةةاد الماةةامين اراايدةةب لمةةدير المديريةةة لاضةةا رايةةيرب ليوةةا بةةدار برفةةا المدةةف لدمةةدير العةةا

لدماافوب أا عد الماافوة عدى الرجديد.

بدراسة ااضا بناد عواد ايجار ااسةرةجار لمبةاني الفةراع اراايدهةا لمةدير

6-5

يوا ماظف المديرية الم ر

7-5

يوا مدير المديرية برودي ا سروار لدمدير العا أا أي مدير فةي المؤسسةة اسةب الطدةب اذلةا إمةا عةن

المديرية لاضا راييارب ارفعها لمساعد المدير العا لدوؤان ا دارية إلسركما الالز .

طريق الهارف اير الرد عن طريق الهةارف ،أا ا سرفسةار طيةاً ايةر الةرد طيةاً .ركةان ا سروةار لالبةاً
في المااضيا الرالية الاكا ا ،العواد ،الرهن ،الاجز ،الكفا ا ،أي ط في سند الدين.

الوثائق المتعلقة:
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السجالت
#

اسم السجل

1

سجالا رنفيذ الدين

2

سجالا الويكاا

3

كراب بالماافوة عدى المالاوة الوضاةية

4

كراب بالماافوة عدى ارجاء المالاوة الوضاةية

5

كراب بالماافوة عدى اسواط الدعااي لدفرع

6

سند الميالاة

7

م اطبة الفرع باقرار الموررل بالدعا

8

م اطبة الماامي باسواط الدعا

9

كراب رساية لدبنا لدويكاا

01

اسريفاء مبدغ في ينداق المديرية العامة

اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

رقم النموذج
)(qp-

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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قرار لجنة الراييالا

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

