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المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تمام العلن المؤشر

إدارة التنفيذ الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

9% 48.0 43.8 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ التجاري - من تاريخ تمام العلن المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تمام العلن الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

5% 50.0 47.6 

ة | 11:25 ٢٠١٧مارس ١٩تاريخ الطباعة :            2     



مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ العمالي - من تاريخ تمام العلن المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تمام العلن الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

-21% 38.0 45.9 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

at 05/01/2017 هنداهلي
- معظم ملفات التنفيذ3- عدم متابعة الدائن للقضايا العمالية.2عدم وجود حصيلة كافية لغلق ملف التنفيذ العمالي والمصدر الوحيد ليجاد الحصيلة هي الضمانات البنكية فقط . -1

- الجراءات ل تتم مباشرتها من الشعبة تلقائيا  ولكن بناءا  على طلب يقدم من العميل , مما يؤدي كذلك إلى التأخر4تتم بها قائمة التوزيع والتي تؤدي إلى التأخير في الصرف .
- افتقار معرفة فئة العمال لجراءات التقاضي5في الجراءات. .

at 01/11/2016 هنداهلي
بعض الشركات في القضايا العمالية هي ذات مسؤولية محدودة وتكون إما منتهية او ملغية وتؤدي إلى التأخير في اعلن المنفذ ضدها من شهر الى شهرين ، مدة رسائل التحري

و ورود التحري من الجهات ( التحريات و ادارة الهجرة وشؤون الجانب ) تكون على حسب ضغط العمل عندا القسمين من اسبوع الى شهر و اكثر وايضا بعض المراجعين
. من العمال ل يملكون المال لعلن المنفذ ضده بالنشر أو ينتظرون للبحث عن عنوان الشركة في مكان اخر

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ المدني - من تاريخ تمام العلن المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تمام العلن الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

21% 48.0 37.9 

ة | 11:25 ٢٠١٧مارس ١٩تاريخ الطباعة :            3     



مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ العقاري - من تاريخ تمام العلن المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تمام العلن الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

10% 56.0 50.6 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة تنفيذ المال المرهون مركبات - من تاريخ تمام العلن المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تمام العلن الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

ة | 11:25 ٢٠١٧مارس ١٩تاريخ الطباعة :            4     



54% 95.0 43.8 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

at 13/02/2017 هنداهلي
1- -سرعة العرض على2مخاطبة طالبي التنفيذ او وكلئهم من خلل كافة الطرق القانونية المتاحة للتواصل لستيفاء المطلوب مع تحديد حيز زمني لرفاق المستندات المطلوبة 

- سرعة تمام العلنات وتنفيذها بوقت كافي المر الذي يترتب عليه عدم اعادة3السادة قضاة التنفيذ بالطلبات الذكية وتنفيذ القرارات في نفس اليوم او اليوم التالي على الكثر 
-سرعة استصدار القرارات نظرا لحترافية المراجعين والورش الداخلية المستمرة لمناء السر4العلنات لضيق الوقت ويتم التنفيذ على مرحلة واحدة   .

at 01/11/2016 هنداهلي
. تفويض2التواصل المستمر مع طالبي التنفيذ ووكلئهم عن طريق البريد اللكتروني وأرقام الهواتف المتحركة أدى الى سرعة استكمال متطلبات ملفات بيع المركبات  .1

. استلم الشركة المنوط بها البيع المركبات بشكل مباشر من العملء عقب ضبطها وتسليمها3صلحية التدقيق والمراجعة للصف الثاني أدى الى خلق بيئة تنافسية في الشعبة .
. لطالبي التنفيذ ادي الى تقليص وقت المعاينة والتدقيق والتقييم والفحص وطرحها مباشرة للمزادات

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

ة | 11:25 ٢٠١٧مارس ١٩تاريخ الطباعة :            5     


