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المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تسجيل الدعوى المؤشر

إدارة التنفيذ الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

10% 72.0 65.1 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة تنفيذ المال المرهون العقاري - من تاريخ تسجيل الدعوى المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تسجيل الدعوى الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

16% 128.0 107.3 
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مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

at 01/11/2016 هنداهلي
. الطلبات الذكية أدت الى سرعة استصدار2سرعة التواصل مع أطراف التنفيذ من خلل القنوات التالية ( البريد اللكتروني ـ الهاتف المتحركة ـ المراجعات الشخصية ) .1

. تحديث وتطوير النماذج اللكترونية للمراجعة التدقيق الجراءات قلل مدة الجراءات3قرارات البيع بناء  على المذكرات الذكية .  .

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ العقاري - من تاريخ تسجيل الدعوى المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تسجيل الدعوى الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

14% 88.0 75.9 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ المدني - من تاريخ تسجيل الدعوى المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تسجيل الدعوى الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

10% 68.0 61.1 
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مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ العمالي - من تاريخ تسجيل الدعوى المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تسجيل الدعوى الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

-39% 48.0 66.7 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

at 05/01/2017 هنداهلي
من الشركات تكون منتهية أو ملغية مما يؤدي إلى التأخر في إعلن المنفذ ضدها من شهر إلى شهرين ( اجراءات العلن , إعلن بالسند التنفيذي , التحري ومدة ورود 80% -1

- عدم وجود حصيلة كافية لغلق ملف التنفيذ العمالي والمصدر الوحيد ليجاد الحصيلة هي2النتيجة , أعلن على ضوء العنوان الوارد – أعلن بالنشر والمدة القانونية ) .
- الجراءات ل تتم مباشرتها5- معظم ملفات التنفيذ تتم بها قائمة التوزيع والتي تؤدي إلى التأخير في الصرف .4- عدم متابعة الدائن للقضايا العمالية.3الضمانات البنكية فقط .

- افتقار معرفة فئة العمال لجراءات التقاضي6من الشعبة تلقائيا  ولكن بناءا  على طلب يقدم من العميل , مما يؤدي كذلك إلى التأخر في الجراءات. .

at 01/11/2016 هنداهلي
بعض الشركات تكون منتهية أو ملغية مما يؤدي إلى التأخر في إعلن المنفذ ضدها من شهر إلى شهرين ( اجراءات العلن , إعلن بالسند التنفيذي , التحري ومدة ورود -1

- عدم وجود حصيلة كافية لغلق ملف التنفيذ العمالي والمصدر الوحيد ليجاد الحصيلة هي2النتيجة , إعلن على ضوء العنوان الوارد – إعلن بالنشر والمدة القانونية ) .
- افتقار معرفة فئة العمال5- معظم ملفات التنفيذ تتم بها قائمة التوزيع والتي تؤدي إلى التأخير في الصرف . 4- عدم متابعة الدائن للقضايا العمالية.3الضمانات البنكية فقط .

.لجراءات التقاضي
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توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل

معدل مدة التنفيذ التجاري - من تاريخ تسجيل الدعوى المؤشر

المعدل العام لمدة التنفيذ - من تاريخ تسجيل الدعوى الهدف

إدارة التنفيذ الغاية

التوجه الحالة نسبة النحراف المستهدف الفعلي

-0% 74.0 74.1 

مؤشرلال حليت

ملحظات مسؤول المؤشر

ل يوجد تحليل

توصيات إدارة الستراتيجية

ل يوجد تحليل
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