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  هاي فنی و اعتباري تسهیالت کمک ستفاده ازکاربرگ پروژه پیشنهادي جهت ا
 

 پروژهاطالعات کلی  -1
    :                 خیابان/بلوار:            محله :                 روستا                  :شهر                  :بخش                  :شهرستان:                  استان

  :            اقتصادي ) شناسه(کد :               شماره ثبت شرکت :                      کدپستی :                 پالك:                  کوي/کوجه
  :ظرفیت پروژه      :                                                                                             عنوان پروژه    

  : مجري پروژه
           توسعه          تکمیلی                                                              جدید               :            پروژه  وضعیت

  ) :میلیون ریال(مبلغ تسهیالت درخواستی
  ):میلیون ریال( در مراحل قبلیمبلغ تسهیالت دریافتی 

    
  
 

 اجراي پروژهوضعیت زمین محل  -2
  استیجاري              قطعی                اوقافی                     واگذاري:   وضعیت سند مالکیت:                                      نام مالک

 :)مترمربع ( مساحت عرصه      
  
 

 امکانات زیرساختی موجود ملک -3
  :)مترمربع ( ساحت اعیانی م 
  ساخته  پیش موقت                               دائمی                               :   ي موجود نوع سازه 
  سایر                 دیوارکشی                 فنس کشی              :    وضعیت حصارکشی ملک     
  ریزي شن                              یبتن                                خاک          آسفالت                  :   ازي ملکس وضعیت محوطه     
  تلفن              گاز                                 برق                                 آب                                :  وضعیت تاسیسات ملک     
            سایر                                 جاده آسفالته                  جاده خاکی  : راه دسترسیوضعیت  
    دارد                            ندارد           : معارض ملک وضعیت   

                  تجهیزات وتاسیسات        نازك کاري            اسکلت         سفت کاري       فونداسیون       :آخرین مرحله اجرایی پروژه نیمه تمام
  
 

 هاي ذیربط وضعیت اخذ مجوز هاي رسمی از دستگاه - 4

  ندارد                  دارد                              جهادکشاورزي                       . 
  دارد                            ندارد                   محیط زیست                          . 
  ندارد       دارد                                         شهرداري                              . 
  دارد                            ندارد                                                 سنادثبت ا. 
  ندارد دارد                                               ع طبیعی                          بنام. 
  دارد                            ندارد                   معدن و تجارت          , صنعت . 
  دارد                             ندارد بهداشت                                           ره ااد. 

  :هاي حقوقی سایر دستگاهذکر عندالزوم 
 

  
 

 ) سهم آورده( عنوان سهم الشرکه شریک در سرمایه گذاري هتوان مالی متقاضی ب -5
                   درصد 30        درصد                         20                                درصد    10

  
 

      دارد                           ندارد                                      سودآوري از نظر پروژه موجه بودن - 6
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


2 
 

 پوشش دهد تأمین و تهیه وثایق موردنیاز  که با اعمال ضرایب اصل و سود تسهیالت را -7 
  سند شش دانگ ملک                                                     دارد                           ندارد. 
  سند زمین یا ملک سهل البیع جهت ترهین نزد بانک         دارد                            ندارد. 
  اجاره نامه بلند مدت                                                       دارد                            ندارد. 
  تأسیسات زیربنایی قابل ترهین                                      دارد                             ندارد. 
     ):میلیون ریال(ارزش نقدشوندگی            دارد                             ندارد                                           تأمین و تهیه وثایق            . 

  
 
  شخصیت اعتباري صاحبان امضاء مجاز و مدیرعامل -8

   ندارد             دارد                   هیات مدیره                       شخصی و حقوقیچک برگشتی 
  ):میلیون ریال(میزان بدهی                 ندارد      دارد                            بدهی معوقه سررسید گذشته                                        . 
  ):میلیون ریال(زیانمیزان                  ندارد             دارد                   اتحادیه متقاضی                / زیان انباشته سنواتی شرکت . 
  دارد                   ندارد               اتحادیه حداقل براي دو سال   / سود مورد انتظار شرکت . 
مدیرعامل و اعضاي  میزان بدهی         نداردرد             دا     مدیرعامل و اعضاي هیات مدیره به سیستم بانکی جاري هشد بدهی سررسید. 

       ):میلیون ریال(هیات مدیره

  

  آ خرین آگهی تغییرات ثبتی مجامع مربوط به دوره سنواتی و جاري -9
      دارد                           ندارد                                                          صاحبان امضاء مجاز - 1
             ):میلیون ریال(قانونی میزان سرمایهدارد                           ندارد                                                   تغییرات سرمایه اي  - 2
    دارد                           ندارد                                                    تغییرات مکان - 3

 
 مورد نیازمدارك سایر - 10

  در مجمع عمومی هاي شبکه سازي زیرساخت برداري و بهینه گذاري، بهره سرمایهمصوبه دستورالعمل  - 1
  هاي استانی و شهرستانی سازي زیرساخت برداري و بهینه گذاري، بهره تصویر صورتجلسه کمیته فنی سرمایه - 2
 مبنی بر پیشنهاد احداث یا توسعه پروژه تصویر صورتجلسه هیات مدیره شرکت یا اتحادیه - 3
 مبنی بر موافقت با احداث یا توسعه پروژه پیشنهادي هیات مدیره تصویر صورتجلسه مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه - 4
 محل اجراي پروژه و پالن موقعیت کروکی - 5
 پروژه طرح توجیهی فنی و اقتصادي - 6
 نقشه، مشخصات و برآورد اولیه پروژه - 7
 ریزي سازمان  براي ایجاد یا توسعه مرکز عرضه   از معاونت بازرگانی و برنامهتاییدیه مکانیابی  - 8
 ، قرارداد واگذاري یا اجاره)باالخص صفحه نقل و انتقاالت(محل اجراي پروژه  سند مالکیتکامل تصویر  - 9

 نامه مالی تایید شده دوسال اخیرتراز - 10
 )اي پروژه در رهن بانک باشدکه محل اجر در صورتی(تصویر کامل سند مالکیت وثیقه موردنظر - 11

  ی سازمان مرکزي     یمدیر استان                                                                      معاون فنی و اجرا              
  

  سازمان مرکزي ا طرح درمرتبط بمعاون فنی و بازرگانی استان                                               مدیر            
        )خدمات مهندسی یا خدمات فنی و کشاورزي(                                                                                            

                         
  سازمان مرکزي اعتبارات مدیر      رئیس اداره خدمات فنی استان                                                

  
 يیا کارشناس مرتبط در سازمان مرکز ناظر عالی استان                            مجري پروژه                        مهرو امضاي         
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