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الهدف
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يهدف هذا اإلجراء إلى دراسة كافة طلبات القروض الجديدد الققدقدة قدت قيلقدخ ال دقدة واليدخ قدت
ض ددقت يد د ايات القديري ددة ال اق ددة ،كق ددا يه دددف إل ددى ي دددليا كاف ددة الطلب ددات الد دوارد ق ددت ال ددرو

ب ي ددول الطلب ددات ق ددت يد د ايات ال ددرو وا ل ددالي  .باإلض ددافة ي ددة طلب ددات قي لق ددة ب ددالقروض

القائقة.
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نطاق العمل
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يطبا هذا اإلجراء على كافة الوثائا ال اية بجقيع قل ات قيلقخ ال دقة .

-3

تعريفات
القديرية :قديرية القروض.

قدير القديرية :قدير قديرية القروض.

القهندس :قهندس زراعخ فخ قديرية القروض.
القساعد :قساعد القدير ال ا للشؤوت ال نية.

المسؤوليات
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كقا هو وارد فخ البند ()5

-5
1-5

العملية:
يسيقبل القهندس القل ات القاولة قت قديرية دقة الجقهور ،والقيضقنة طلبات لدروض جديدد  ،طلبدات

القوافقددة علددى اسدديبدال الضددقانات و رض القشددرو  ،طلبددات القوافقددر علددى إف دراز رض قرهونددة ليددال

الديت ،طلبات رفع إشار الرهت عت رض القشرو و الضقانات فخ اال كات القرض لائ  ،طلبات نقدل
القلكيددة ،طلبددات إلءدداء القددرض وفددرض الء ارقددة ،باإلضددافة ط طلبددات ليسددت قددت ي د ايات اإلللددي و

ال ر .
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يقو القهندس بوضع قشروااير ويويياير على القلف وذلك ضقت سس ولواعد اإللدراض الق قدول بهدا
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يقو القهندس بياويل القلف إلى قدير القديرية لوضع يويياير وذلك اسب الي ايات الققنواة لر.
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باإلضافة الى ي ليقات القروض .وباالسي

عت طريا نظا القروض اإللكيرونخ .ARABs

فددخ اددال كددات اإلج دراء قددت يد ايات قدددير القديريددة يقددو بوضددع يويددياير وياويددل القلددف إلددى قديري دة
دقة الجقهور لق اطبة ال ر باالجراء القوافا علير.

فخ اال ل يكت اإلجراء قت ي ايات قدير القديرية ياويل القلف إلى القساعد قع اليويية.

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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فخ اال كات اإلجراء قت ي ايات القساعد يقدو بوضدع يويدياير وياويدل القلدف إلدى قديريدة دقدة
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فخ اال ل يكت اإلجراء قدت يد ايات القسداعد يادول القلدف إلدى عطوفدة القددير ال دا قدع اليويدية

الجقهور لق اطبة ال ر باالجراء القوافا علير.

إلي دداذ االج دراء ال د ز اسددب ي د اياير .وياويددل القلددف إلددى قديريددة دقددة الجقهددور لق اطبددة ال ددر

باالجراء القوافا علير.
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قددا فيقددا يي لددا بطلبددات القددروض الجديددد اليددخ هددخ قددت ي د ايات اللجنددة القركزيددة يددي عرضددها علددى
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قدا فدخ ادداالت القدروض اليددخ هدخ ليسدت قددت يد ايات اللجنددة القركزيدة يدي وضددع يويديات اللجنددة

اللجنة إلي اذ اإلجراء القناسب وقت ث ياويلها لسكريير اللجنة لق اطبة ال ر بقرار اللجنة.

وياويلهددا إلددى قجلددس اإلدار  .الددذط بدددورخ يي ددذ االج دراء القناسددب ويقددو سددكريير قجلددس اإلدار ب د ع
ال ر بذلك.

 11-5فخ ب ض ااالت القروض الجديد يي يكليف قهندسخ القروض قت لبل القدير ال ا و قساعد القددير
ال ا للشؤوت ال نية ،بدراسة القشرو واعداد دراسة جدوى الييادية لر وعقل كشوفات قيدانية والينسيب

باالجراء القناسب.

 11-5فخ اال رغبت القؤسسة فخ انشاء دقات جديد (قشاريع جديد ) يي يكليف قهندسخ القدروض بوضدع
ييور قبدئخ للقشرو قت النااية القالية وال نية ،واعداد يويية بالشروط والق ايير.

 12-5يكلددف قهندسددو قديريددة القددروض بقراج ددة سددس ولواعددد اإلل دراض وياددديثها بشددكل دورط وكددل قادعددت
الااجة لذلك.

 13-5يكلف قهندسو القديرية بالقشاركة بقراج ة كافة الي ليقدات القي لقدة بدالقروض واجدراءات عقلهدا ويادديها
بشكل دورط و كلقا دعت الااجة.

 14-5يقددو قهندسددو القديريددة بيقدددي اسيشددارات وابددداء الددرط لكافددة القددديريات ب يددول ط قوضددو واسددب
الطلب.
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الوثائق المتعلقة:
سس ولواعد اإللراض  ،2118دليل ال دقات الزراعية ، 2117دليل اليكاليف وال ائدات
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السجالت
#
1

اسم السجل

قلف الي اقي القي لقة بالقروض واليقويل

اإلعداد :رهام الدويري بالتعاون مع املديرية املعنية

االعتماد:

رقم النموذج
)(qp-

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

