
 1397 /7 /1امتیاز وام لوله کشی منازل استان برای مراجعین از تاریخ  فرایند و مدارک اعطای
مراحل اجرای 

 کار
 6مرحله  5مرحله  4مرحله  3مرحله  2مراحله  1مرحله 

 نواحی گازرسانی مدفاتر گاز سازمان نظا فرایند مجری
 – اداره امور شعب بانک ملی

 گاز استانشرکت 
 عاملشعب  – مالک ملک نواحی گازرسانی -متقاضیان وام 

 ملی اداره امور شعب بانک- 

 گازرسانینواحی -

پخش فراورده های ادارات -

 نفتی شهرستان

 روز یکبار 45 بر حسب اعالم بانک یک روز وزهفت ر هفت روز یک روز مدت تقریبی

 عنوان

 عملیات

مدارک مورد تکمیل 

 تقاضای وام نیاز

جمع آوری درخواست 

 ی متقاضیان وامها

پیگیری درخواست  تایید درخواست وام تعیین شعب عامل وام

 وام

دریافت اسامی اعالم 

 وام گانکنند

جزییات 

 عملیات

 کااااربر تکمیللل  

 درخواساااات وام

پلللللت کی ت لللللکی  
پرونده نظلم  هنددیل    
و شللروب اکللمل    لل    

 :ام دلج  ک   دکخل 
ه خصمت دقیق  -1

، تملیخ  هلک و هم ک
شروب اکمل، شممله 

 نده نظم  هنددی پرو
دلج کهضم و کثر  -2

 کنگ ت هم ک
و هنر دلج کهضم  -3

 ارجست  نظم  هنددی 
 
 
 

دلخ کیت همی  -1
هتقمضیمن وک  دل 
ن کح  گمیلیمن  جمع 
آولی شده و پت کی 
ثبت کطالعمت ا  
ص لت هفتگ  جنت 
تعیین شعب  ارکی امنک 

 کلیمل ه  گردد.

کدکله که ل شعب ار کیمس  -1
شنریتمن همی هتقمض  و تعدکد 

شعب  ،جعین و یمیر پملکهترهمهرک
عمه  لک ه خص کرده و ط  

ا  گمی کیتمن و ن کح   یست 
 کعال  ه  نممید.

کی دلیمفت ار  یست هم پت  -2

گمی  سایتحسب شنریتمن دل 

 : کیتمن ا  آدلس

www.nigc-sbgc.ir 
دل اخش ه ترکین املگذکلی 

 ه  ش د.

هطماق  یست کعال  شده امنک ،  -1
ن  هرکجع  ا  ن کح  گمیلیم هتقمضیمن وک 

کحرکی ه یت نسبت ا  نم ده و پت کی 

ام  فرم تعهد نامه دریافت وامتکمی  

و کهضم و کثر کنگ ت  مجریهنر و کهضمی 

  کاربر کقدک  نم ده و مالک

ام کهضمی هجمی و هنر  درخواست وام

 گردد.مدل ه  ارکی امنک ص ن کح  ارجست 

هم کین پت کی  -1
هرکجع  ا  شعب ار 

و هدکلک کیمس فرکیدد 
کعاله  امنک نسبت 
ا  تکمی  هدکلک 
دلیمفت وک  کقدک  ه  

 نممیدد.

یست دلیمفت کدددگمن   -1
وک  ام دلج کد هل  ا  ن کح  

کعال  شده و پت گمیلیمن  
شرکت پخش فرکولده  کی آن

همی نفت  شنریتمن نسبت 
همیع ینمی  ی خت  ا  قطع

کقدک  دلیمفت کدددگمن وک  
 ه  نممید.

 

 خروجی: فرم تقاضای وام

 وام لیست متقاضیانخروجی: 

لیست متقاضیان و خروجی: 

 وام شعب عامل

فرم تایید شده درخواست خروجی: 

 وام با شماره و تاریخ

 دریافت کنندگان وام لیستخروجی: 


