فرآیند بررسی اهلیت مالی و اقتصادی
متقاضیان سرمایهگذاری در استان
آذربایجانغربی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
مرکز خدمات سرمایهگذاری استان آذربایجانغربی

ادارهکل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجاغربی

 )1مقدمه

بمنظور معرفی طرحهای سرمایهگذاری به متقاضیان سرمایهگذاری دارای صالحیت فنی و ماایی و هایایت صا ی
منابع مایی به پروژههای سرمایهگذاری ،کلیه متقاضیان سرمایهگذاری داخلی و خارجی پس از تأییی توانایی فنی توسط
دستگاههای اجرایی تخصصی ذیربط در استان ،جهت بررسی اهلیت مایی و اقتصادی به مرکز خیمات سارمایهگاذاری
استان معرفی میگردنی.
در این راستا ،طرح موضوع تشکیل "کمیته بررسی اهلیت مالی و اقتصادی متقاضیان سرمایهگذاری استان " باا های

بررسای

توانائی و صالحیت مایی و اقتصادی متقاضیان پروژههای سرمایهگاذاری ،اهمیات خاصای داهاته و اسات اده از ترفیات
کمیته مزبور ،میتوانی تأثیر مثبتی در ح ظ منابع ملی و همچنین جذب و توسعه سرمایهگذاری در استان داهته باهی.
 )2کمیته ارزیابی و اعتبارسنجی

اعضایکمیته اعتبارسنجی (اهلیت سنجی) متقاضیان سرمایهگذاری عبارتنی از :معاون هماهنگی امور اقتصادی و
توسعه منابع استانیاری(رئیس کمیته) ،معاون قضایی رئیسکل دادگستری ،مییرکل دفتر جذب و حمایت از
سرمایهگذاری استانیاری  ،مییرکل امور اقتصادی و دارائی(دبیر کمیته)  ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی ،رئیس سازمان
صنعت ،معین و تجارت ،مییرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردهگری ،مییرکل ثبت اسناد و امالک و دبیر
کمیسیون هماهنگی بانکهای استان.
دبیری کمیته مذکور بر عهیه اداره کل امور اقتصادی و دارایی می باهی.
نکته :
 .1هاخصهایی که کمیته اعتبارسنجی در بررسی توان فنی و مایی متقاضی مینظر قرار میدهی ،عبارتنی از.1 :
توانایی مایی متقاضی .2سابقه سرمایهگذاری متقاضی در طرحهای مرتبط و یا غیرمرتبط  .3سابقه متقاضی در
مییریت منابع انسانی.
 .2معرفی متقاضی به اداره کل تخصصی ذیربط از سوی مرکز خیمات سرمایهگذاری (پس از احراز حی نصاب
الزم و تأییی کمیته اعتبارسنجی ) جهت صیور موافقت اصویی ،به معنی تأییی توجیهات اقتصادی ،فنی و مایی
طرح از سوی این مرکز نبوده و ریسک سرمایهگذاری و سودآوری آتی طرح به عهیه متقاضی است.
 )3گردش کار کمیته

پس از تکمیل فرم اطالعات متقاضی سرمایهگذاری و طرح پیشنهادی پیوست ،میارک الزم توسط متقاضی به همراه
یک درخواست کتبی به مرکز ت ویل و مرکز نیز موضوع را در کمیته مطرح و با مبنا قرار دادن اطالعات دریافتی،
تقاضا را بررسی و پاسخ الزم جهت ادامه یا توقف فرآینی سرمایهگذاری را اعالم خواهی نمود.
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 )4شرایط عمومی متقاضیان سرمایهگذاری

 .1توانائی فنی و مییریتی برای اجرای پروژه ،تأمین دانش فنی و مهنیسی و تجارت م صوالت تویییی طرح.
 .2توانائی تأمین مایی پروژه و ارائه مستنیات مایی و دارایی سهامیاران.
 )5مدارک مورد نیاز برای طرح درخواست متقاضی در کمیته اعتبارسنجی
الف) چنانچه متقاضی ،شخص حقوقی باشد

 .1تکمیل فرم اطالعات متقاضی سرمایهگذاری و طرح پیشنهادی پیوست.
 .2تصویر برابر با اصل آگهی تأسیس هرکت به همراه آخرین تغییرات رسمی هرکت و تصویر اساسنامه.
 .3صورتهای مایی حسابرسی هیه  2سال آخر هرکت (یا کنسرسیوم) متقاضی سرمایهگذاری.
 .4کپی برابر با اصل ص ه اول و توضی ات هناسنامه ،کارت ملی مییرعامل و اعضای هیأت مییره.
 .5آخرین میرک ت صیلی مییرعامل و اعضای هیأت مییره.
 .6میارک و مستنیات مربوط به سوابق اجرایی هرکت و یا اعضای هیئت مییره از قبیل مجوزهای فعاییت و حجم سرمایه
گذاری انجام هیه.
 .7آخرین اتهارنامه ماییاتی تأییی هیه توسط اداره ماییاتی.
 .8ارائه مستنیاتی دال بر مایکیت دارایی با قابلیت نقیهونیگی یا تأییییه سپرده بانکی از بانکهای داخلی مورد تأییی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام هرکت متقاضی به میزان حیاقل  %20از قیرایسهم متقاضی از کل آورده
سهامیاران (در خصوص سرمایهگذاری ارزی نرخ تسعیر ارز مطابق با نرخ تسعیر اعالمی از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران).
 .9ارائه مطایعات امکانسنجی پروژه سرمایهگذاری.
.10ارائه گزارش تخمین ارزش اموال منقول و غیرمنقول به همراه مستنیات مربوطه.
.11در صورتیکه متقاضی سرمایهگذاری عالقمنی به اجرای طرح پیشنهادی در زمین هخصی باهی ،تصویر اسناد مایکیت
زمین ارائه هود.
.12ارائه استعالم چک و تعهیات بانکی و همچنین ارائه گردش حساب بانکی و میانگین مانیه حساب در یکسال گذهته از
یکی از بانکهای عامل.
.13ارائه گزارش اعتبارسنجی از هرکت مشاوره رتبهبنیی اعتباری ایران.
.14ارائه مستنیات دال بر توانمنیی تأمین وثایق معتبر به منظور اخذ تسهیالت از هبکه بانکی.
 .15هر نوع میرک دیگری که در ارزیابی معیارهای تعیین صالحیت به تشخیص سرمایهگذار میتوانی م یی باهی.
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ب) چنانچه متقاضی ،شخص حقیقی باشد

 .1تکمیل فرم اطالعات متقاضی سرمایهگذاری و طرح پیشنهادی پیوست.
 .2کپی برابر با اصل ص ه اول و توضی ات هناسنامه،کارت ملی متقاضی.
 .3تصویر آخرین میرک ت صیلی متقاضی.
 .4میارک و مستنیات مربوط به سوابق اجرایی متقاضی از قبیل مجوزهای فعاییت و حجم سرمایهگذاری انجام هیه.
 .5در صورتیکه متقاضی سرمایهگذاری عالقمنی به اجرای طرح پیشنهادی در زمین هخصی باهی ،تصویر اسناد مایکیت
زمین ارائه هود.
 .6ارائه مطایعات امکانسنجی پروژه سرمایهگذاری.
 .7ارائه مستنیاتی دال بر مایکیت دارایی با قابلیت نقیهونیگی یا تأییییه سپرده بانکی از بانکهای داخلی مورد تأییی
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام متقاضی به میزان حیاقل  %20از قیرایسهم متقاضی از کل آورده
سهامیاران (در خصوص سرمایهگذاری ارزی نرخ تسعیر ارز مطابق با نرخ تسعیر اعالمی از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران).
 .8ارائه گزارش تخمین ارزش اموال منقول و غیرمنقول به همراه مستنیات مربوطه.
 .9ارائه استعالم چک و تعهیات بانکی و همچنین ارائه گردش حساب بانکی و میانگین مانیه حساب در یکسال گذهته
از یکی از بانکهای عامل.
 .10ارائه گزارش اعتبارسنجی از هرکت مشاوره رتبهبنیی اعتباری ایران.
 .11ارائه مستنیات دال بر توانمنیی تأمین وثایق معتبر به منظور اخذ تسهیالت از هبکه بانکی.
 .12هر نوع میرک دیگری که در ارزیابی معیارهای تعیین صالحیت به تشخیص سرمایهگذار میتوانی م یی باهی.
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فرم اطالعات متقاضی سرمایهگذاری و طرح پیشنهادی
بخش اول  :مشخصات متقاضی سرمایهگذاری
 -1حقوقی:
نام و عنوان

نوع هرکت

هرکت/سازمان
سهامیعام

سهامیخاص

زمینه

هماره

م ل

فعاییت

ثبت

ثبت

سال ثبت

سرمایه
ثبتی(ریال)

تعاونی

نشانی:
پست الکترونیکی:

تلفن و نمابر:

مشخصات سهامداران ،میزان و نوع سهام:
نام و نام خانوادگی  /نام هرکت

ردیف

نوع سهام (عادی یا ممتاز)

تعیاد سهام

1
2

مشخصات مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره:
ردیف

مقطع ت صیلی

نام و نام خانوادگی

سمت

رهته ت صیلی

1
2

مشخصات دارندگان حق امضاء قرارداد و اسناد تعهدآور شرکت:
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1
2

 -2حقیقی:
نام و نام خانوادگی

تابعیت

هماره هناسنامه

کی ملی

و م ل صیور

ت صیالت

( درصورت وجود شرکاء ،ارایه قرارداد مشارکت و وکالتنامه محضری الزامی است)
 -3ملیت و محل سکونت متقاضی  /متقاضیان (آدرس کامل ):
نام و نام خانوادگی

آدرس هرکت یا م ل سکونت /اقامت متقاضی در ایران یا خارج
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 -4مشخصات تماس با متقاضی /متقاضیان:
کی ههر و کشور

تل ن همراه

تل ن ثابت

پست ایکترونیکی

نمابر

بخش دوم  :سوابق قبلی متقاضی سرمایه گذاری
 -5در صورتیکه سابقه سرمایه گذاری در زمینه طرحهای مرتبط با پروژه فعلی را داشته اید ،موارد زیر را تکمیل کنید :

ردیف

نام پروژه/طرح

م ل اجرا

زمینه فعاییت

سال اجرا

درصی
مشارکت

حجم ریایی

وضعیت فعلی

1
2
 -6در صورتیکه سابقه سرمایهگذاری در زمینه طرحهای غیر مرتبط با پروژه فعلی را داشته اید ،موارد زیر را تکمیل کنید:

ردیف

نام پروژه/طرح

م ل اجرا

زمینه فعاییت

سال اجرا

درصی
مشارکت

حجم ریایی

وضعیت فعلی

1
2

بخش سوم:مشخصات طرح پیشنهادی
 .7عنوان پروژه  /فعالیت پیشنهادی که متقاضی  /متقاضیان مایل به سرمایه گذاری در آن هستند :
توضیحات مختصری در مورد طرح و اهداف آن و محل اجرای طرح :
الف) خالصه وضعیت طرح
 -1عنوان طرح:
ظرفیت تولید ساالنه:

 -3نوع خدمات یا محصوالت تولیدی:
 -4محدوده احداث پروژه:

داخل شهرکهای صنعتی

 ( نام شهرک ) ............................. ............

خارج از شهرکهای صنعتی

(داخل حریم شهر

خارج از حریم شهر ) 

 -5خالصه فرآیند اجرایی پروژه:
 -7میزان اشتغالزایی..................................... :نفر
ب) اطالعات فنی طرح
 -8میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح:

داخلی.....................درصد

خارجی.....................درصد

 -9سهم بازار داخلی و خارجی عرضه محصول:

داخلی.....................درصد

خارجی.....................درصد

-10

مدت زمان اجرای طرح........................................ :

بله ( درصورت وجود ،یک نسخه ضمیمه شود)

 )11دارای مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی واقتصادی می باشد؟
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بخش چهارم :برآورد هزینه طرح و روش تأمین مالی
 .8کل سرمایهگذاری طرح به تفکیک سرمایه ثابت و در گردش :

میلیون ریال

هرح
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
هزینه کل سرمایهگذاری طرح
الف) جدول ترکیب هزینههای سرمایه گذاری ثابت طرح:

میلیون ریال

عناوین هزینه
زمين
ساختمان و محوطه سازی
تاسيسات
ماشين آالت و تجهيزات
وسایط نقليه
اثاثيه و ملزومات
سایر

ب) جدول ترکیب سرمایه در گردش طرح :

ردیف

هزینه کل (میلیون ریال)

عناوین هزینه

1
2
3
 .9روش تأمین مالی:

میلیون ریال

هرح
منابع شخص  /شرکت (آورده متقاضی)
تسهيالت بانکی
مشارکت داخلی  /انتخاب شریک داخلی
مشارکت خارجی  /انتخاب شریک خارجی
جمع کل
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بخش پنجم :آورده متقاضی
 .10درصورتیکه قرار است بخشی از هزینههای طرح از محل تسهیالت بانکی داخلی و یا خارجی تأمین گردد ،جدول زیر تکمیل شود :

نوع وام و تسهیالت مایی

نرخ

مبلغ وام

دوره بازگشت
(برحسب سال)

1

تعیاد اقساط

وام بانک های داخلی (ميليون ریال)
وام بانک های خارجی (ميليون دالر /یورو)
وام سهامداران داخلی (ميليون ریال)
وام سهامداران خارجی(ميليون دالر/یورو)
 .11میزان و نوع آورده متقاضی در جهت تأمین تمام یا بخشی از هزینه های طرح :
(قیمت کارشناسی یا قیمتی نزدیک به قیمت کارشناسی با نظر سرمایه گذار طرح ارائه شود)

ردیف نوع آورده متقاضی(نقی و غیرنقی) ریایی(میلیون ریال)

توضی ات (بیان اینکه قیمت کارهناسی است یا برآوردی)

1
2
جمع
تاریخ و محل امضای متقاضی

1

چنانچه ت اهمات مقیماتی با بانک یا مؤسسات اعتباری جهت اخذ تسهیالت صورت گرفته ،ارائه هود.
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