کاربرگ تقاضای تسهیالت ساخت شناور

شرایط اخذ تسهیالت ساخت شناور

صندوق توسعه صنایع دریایی با رویکرد حمایت از صنایع تعمیر و ساخت کشتی و با تاکید بر رونق صنایع داخلی ،متقاضیان واجد شرایط
اخذ تسهیالت برای ساخت شناور را به بانک عامل معرفی مینماید .تسهیالت اعطایی ریالی و با شرایط بازپرداخت مصوب بانک مرکزی
خواهد بود .یارانه مربوط به پروژههای ساخت شناور نیز مستقال توسط صندوق توسعه صنایع دریایی به طرح اعطا میگردد.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند پس از دریافت کاربرگها از درگاه اینترنتی صندوق ( )www.imf.irنسبت به تهیه مدارک مورد نیاز،
تکمیل ،امضاء و ارسال آن اقدام نمایند .شرایط اخذ تسهیالت و همچنین مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به شرح ذیل میباشد:
الف) متقاضیان واجد شرایط
شرکتهای خصوصی و تعاونیهای ثبت شده در ایران و بنگاههای اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق
اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیالت بانکی ندارند.
تبصره ( -)1پرداخت تسهیالت به موسسات و شرکتهایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد ( )%۰۸سهام یا سهمالشرکه آنها
مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
تبصره ( -)2پرداخت تسهیالت به بنگاههای اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت ،بیش از بیست درصد ( )2۰۸اعضاء هیئت مدیره
آنها توسط مقامات دولتی تعیین میشوند ،ممنوع است.
تبصره ( -)3موسسات و شرکتهایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عامالمنفعه نظیر موقوفات ،صندوقهای
بیمهای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است ،در حکم موسسات و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
تبصره ( -)4موسسات و شرکتهایی که به صورت مشترک با سرمایهگذاران خارجی فعالیت مینمایند.
ب) سهم آورده متقاضی
سهم آورده متقاضی در هر طرح حداقل معادل بیست درصد ( )۸2۰کل هزینههای طرح خواهد بود که حداقل معادل بیست درصد ( )۸2۰از
پیشرفت فیزیکی طرح بر مبنای ارزیابی فنی ،مالی و اقتصادی را شامل شود .ضمنأ سهم آورده متقاضی نمیتواند از محل منابع استقراضی
وابسته به طرح باشد.
ج) مدارک مورد نیاز جهت بررسی اهلیت فنی متقاضی
جهت بررسی تقاضای دریافت تسهیالت مذکور ضروری است متقاضیان واجد شرایط ،مدارک و مستندات ذیل را به صندوق توسعه صنایع
دریایی ارائه نمایند:
 -1مدارک هویتی متقاضی دریافت تسهیالت شامل:
فتوکپی اساسنامه -فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت -آگهی روزنامه رسمی (تاسیس -آخرین
مدیران -صاحبان امضاء -آخرین نشانی)

 -2نقشه جانمائی عمومی طرح و تأییدیه مربوطه از مؤسسه ردهبندی
 -3طرح توجیهی فنی و اقتصادی (فنی -مالی و اقتصادی -مطالعه بازار) برای شناور /شناورهای طرح
 -4تکمیل فرم فهرست مواد و تجهیزات مورد نیاز به همراه تعیین محل تأمین آنها (سازنده داخلی یا خارجی صفحه )6
 -5برنامه زمانبندی ساخت شناور
 -6جدول جریان نقدینگی طرح

)(Cash Flow
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 -7فتوکپی قرارداد ساخت شناور با کارخانه کشتیسازی
 -%پیشفاکتور هزینههای ساخت شناور از کارخانه کشتیسازی (سازه  +ماشینآالت و تجهیزات  +سیستم رانش و )...
 -9مدارک اعتبارسنجی متقاضی شامل:

 تکمیل فرم رضایت نامه متقاضی حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبارسنجی (صفحه )%
 روزمه کاری و فعالیتهای قبلی شرکت
 صورت وضعیت مالی حسابرسی شده دو ساله اخیر و خالصه وضعیت سود و زیان شرکت (مدارک الزامی بانک)
 گزارش تراز مالی منتهی به تاریخ درخواست متقاضی (مدارک الزامی بانک)
 گزارش شش ماهه گردش حساب متقاضی با ذکر معدل ماهانه و مجموع گردش (مدارک الزامی بانک)

د) مدارک مورد نیاز از کارخانه سازنده شناور
 -1مدارک هویتی کارخانه سازنده شامل:
فتوکپی مصدق اساسنامه -فتوکپی کارت ملی مدیران شرکت -آگهی روزنامه رسمی (تاسیس -آخرین مدیران -صاحبان امضاء -آخرین
نشانی)
 -2رزومه کاری کارخانه کشتیسازی
 -3فتوکپی پروانه بهرهبرداری و مجوز فعالیت از سازمان بنادر و دریانوردی
 -4تاییدیه فعالیتهای ساخت شناور از موسسه ردهبندی
 -5صورت وضعیت مالی حسابرسی شده یک سال اخیر (الزامی بانک)
 -6تکمیل فرم رضایتنامه کارخانه سازنده شناور در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبارسنجی (صفحه )9
با عنایت به شرایط فوق ،بدینوسیله این شرکت  .................................... ..............................................................پس از مطالعه کامل جزئیات و رضایت از
شرایط ،متقاضی دریافت تسهیالت ساخت شناور از صندوق توسعه صنایع دریایی میباشم.

مهر و امضاء متقاضی
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 -1مشخصات متقاضی دریافت تسهیالت
نام شرکت:

نوع شرکت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

سرمایه اولیه:

سرمایه تامین شده:

تاریخ تاسیس:

خالصه موضوع فعالیت:
نوع مالکیت :خصوصی

دولتی

کد اقتصادی:

شناسه ملی:
فهرست سهامداران
شناسه ملی/شماره ملی

نام سهامدار

مبلغ هر سهم

تعداد سهام

تلفن:

نشانی دفتر مرکزی:

فکس:
کد پستی:
تلفن:

نشانی محل فعالیت:

فکس:
کد پستی:
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
نام و نام خانوادگی

شماره ملی

تاریخ تولد

سمت

تاریخ انقضاء سمت

مدرک تحصیلی/تجربه کاری (سال)

نام صاحبان امضای مجاز:

عضویت در اتحادیه و اصناف( :در صورت عضویت ،گواهی معتبر ارائه گردد)

مهر و امضاء متقاضی
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 -2مشخصات شناور مورد نظر ساخت
نوع و کاربری شناور:

ظرفیت خالص:

ظرفیت ناخالص:

جنس بدنه:

نوع سیستم رانش /پروانه:

تعداد عرشه:

نوع موتورهای اصلی:

تعداد موتورها و سیلندر:

قدرت موتورها:

طول سراسری:

عرض میانی:

آبخور طراحی:

ارتفاع ساختمانی:

سرعت:

محدوده دریانوردی:

تعداد دیوارههای آب بند عرضی:

تعداد عرشه:

موسسه رده بندی:

تجهیزات ویژه:
-3اطالعات بازار
مشخصات بازارهای در دسترس مشتری (طرح اولیه توجیه فنی و اقتصادی پیوست گردد)
نوع تقاضای
موجود در بازار

اندازه تقاضاهای
پیشبینی شده

کارفرمایان

درآمد خالص
ساالنه
(ریال)

 -4تسهیالت درخواستی
مدت زمان برآوردی ساخت:

هزینه ساخت شناور:
میزان وام درخواستی

مجموع زمان دوره مشارکت و بازپرداخت (حداکثر  6سال):
مشخصات و ارزش وثیقه:
توضیحات:
-

 ۸2۰هزینه ساخت شناور به عنوان سهم آورده متقاضی بایستی به صورت پیشرفت فیزیکی و مالی در ساخت شناور ،قبل از دریافت پیشپرداخت
تسهیالت به تایید صندوق رسانده شود.

-

پیشپرداخت تسهیالت پس از تایید بند فوق و در مقابل ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی ،به کارخانه کشتیسازی پرداخت میگردد.

سابقه درخواست تسهیالت از سیستم بانکی:

مهر و امضاء متقاضی
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 -5سوابق اخذ تسهیالت از بانکها و سایر موسسات مالی
نام شعبه

نام بانک

نوع تسهیالت

مانده بدهی (ریال)

تاریخ
سررسید نهایی

تعداد
اقساط معوق

نوع و میزان
وثایق و تضمینات

متوسط اقساط ماهیانه (ریال):
 -6شعب بانکی که متقاضی نزد آنها فعالیت می نماید
نام بانک

شماره حساب

نام شعبه

تاریخ افتتاح
حساب

گردش مالی سه ماهه اخیر (ریال)

 -7سایر بدهیها به اشخاص حقیقی و حقوقی
میزان بدهی (ریال)

نام شرکت/شخص

نحوه یا مدت بازپرداخت

توضیحات

-8ریز داراییهای ثابت
اموال غیر منقول

نوع ملک

متراژ

ارزش تقریبی

وضعیت سند

(تجاری-اداری-مسکونی)

(متر مربع)

(ریال)

(آزاد-بازداشت)

اموال منقول

مشخصات اموال
(شناور ،سهام ،خودرو ،ماشین آالت ،اوراق مشارکت ،سپرده و )...

ارزش تقریبی
(ریال)

محل وقوع ملک

توضیحات

*توضیحات :در صورت کم بودن فضای فرم ،اطالعات در برگه ضمیمه تکمیل و ارسال گردد.
تاریخ:

مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز
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فرم شکست هزینه کل ساخت شناور
(سهم داخلی و خارجی)
نام تجهیزات /مواد/

واحد

مقدار

قیمت واحد

دستمزد

مشخصات فنی

تامینکننده خدمات و کاال
(داخلی /خارجی)

* توضیحات :در صورت کم بودن فضای فرم ،اطالعات در برگه ضمیمه تکمیل و ارسال گردد.
مهر و امضاء متقاضی
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مشخصات کارخانه سازنده شناور
مشخصات کارخانه سازنده شناور
نام شرکت:

نوع شرکت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

سرمایه اولیه:

سرمایه پرداخت شده:

شناسه ملی:

کد اقتصادی:

تاریخ تاسیس:

خالصه موضوع فعالیت:

نوع مالکیت :خصوصی 

دولتی

میزان توان ارائه ضمانت بانکی حسن انجام کار (ریال):

فهرست سهامداران:
نام سهامدار

شناسه ملی/شماره ملی

مبلغ هر سهم

تعداد سهام

نشانی دفتر مرکزی:

نشانی محل فعالیت:

کد پستی:

شماره فاکس:

شماره تلفن:

*سوابق صنعتی مرتبط با کشتیسازی پیوست گردد.
تاریخ:
امضاء (مهر شرکت و امضای صاحبان امضای مجاز)
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فرم رضایتنامه متقاضی حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبارسنجی
مشخصات متقاضی
متقاضی حقوقی

نام شرکت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

شناسه ملی شرکت:

کد اقتصادی شرکت:

تلفن شرکت:

کد پستی:

فکس:

نشانی:

 -1اینجانبان دارندگان امضاء مجاز از شرکت/موسسه /سازمان  ............................................................................بدینوسیله اعالم میداریم که
کلیه اطالعات ارائه شده واقعی ،کامل و صحیح می باشد و اطالع دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی
این شرکت/موسسه /سازمان استفاده شود .به همین منظور به صندوق توسعه صنایع دریایی و بانک عامل صندوق اجازه میدهیم تا:
 اطالعات این شرکت/موسسه /سازمان را که قبال توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاور رتبهبندی ایرانیان از منابع مجاز گردآوریشده ،بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسنجی این شرکت/موسسه /سازمان استفاده شود.
 اطالعات این شرکت/موسسه /سازمان را بصورت مستمر به شرکت اعتبار سنجی ارسال نماید ،تا از این طریق زمینه الزم جهت اعطایتسهیالت را فراهم نموده ،از کامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت اعطای تسهیالت را حفظ کند.
 همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات این شرکت/موسسه /سازمان را به تمامی اعضاء سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاور رتبهبندیایرانیان داده و حق هرگونه دادخواهی ،اعالم دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطالعت سامانه اعتبارسنجی
شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از این شرکت/موسسه /سازمان سلب مینماییم.
 -2صندوق توسعه صنایع دریایی و بانک عامل صندوق مجازند جهت حصول اطمینان از اهلیت و اعتبارسنجی کلیه اعضاء هیئت مدیره این
شرکت/موسسه /سازمان اقدامات فوق را در ارتباط با اعضاء هیئت مدیره نیز انجام و اعضاء هیئت مدیره حق هرگونه اعتراض ،اقامه دعوی
و مطالبه خسارت ناشی از اقدامات مذکور را از خود سلب و ساقط مینمایند.
امضاء و مهر متقاضی

بدینوسیله گواهی میشود که متقاضی این فرم را در حضور اینجانب امضاء نموده و صحت هویت با عکس و دیگر مدارک هویتی ایشان تطبیق
داده شد.
نام و امضاء مسئول اعتبارسنجی صندوق توسعه صنایع دریایی:
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فرم رضایتنامه کارخانه سازنده شناور درخصوص مجوز ارسال اطالعات دریافت گزارش وی از شرکت اعتبار سنجی
مشخصات متقاضی
متقاضی حقوقی

نام شرکت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

شناسه ملی شرکت:

کد اقتصادی شرکت:

تلفن شرکت:

کد پستی:

فکس:

نشانی:

 -1اینجانبان دارندگان امضاء مجاز از شرکت/موسسه /سازمان  ............................................................................بدینوسیله اعالم میداریم که
کلیه اطالعات ارائه شده واقعی ،کامل و صحیح می باشد و اطالع دارم که ممکن است از آن در جهت تعیین اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی
این شرکت/موسسه /سازمان استفاده شود .به همین منظور به صندوق توسعه صنایع دریایی و بانک عامل صندوق اجازه میدهیم تا:
 اطالعات این شرکت/موسسه /سازمان را که قبال توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاور رتبهبندی ایرانیان از منابع مجاز گردآوریشده ،بصورت مستمر از سامانه مذکور درخواست و دریافت نموده و از آن جهت اعتبارسنجی این شرکت/موسسه /سازمان استفاده شود.
 اطالعات این شرکت/موسسه /سازمان را بصورت مستمر به شرکت اعتبار سنجی ارسال نماید ،تا از این طریق زمینه الزم جهت اعطایتسهیالت را فراهم نموده ،از کامل بودن اطالعات اطمینان حاصل نماید و جامعیت اعطای تسهیالت را حفظ کند.
 همچنین اجازه توزیع و پردازش اطالعات این شرکت/موسسه /سازمان را به تمامی اعضاء سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاور رتبهبندیایرانیان داده و حق هرگونه دادخواهی ،اعالم دعوی و مطالبه خسارت و صدمه ناشی از استفاده و پردازش اطالعت سامانه اعتبارسنجی
شرکت به استفاده کنندگان مجاز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را از این شرکت/موسسه /سازمان سلب مینماییم.
 -2صندوق توسعه صنایع دریایی و بانک عامل صندوق مجازند جهت حصول اطمینان از اهلیت و اعتبارسنجی کلیه اعضاء هیئت مدیره این
شرکت/موسسه /سازمان اقدامات فوق را در ارتباط با اعضاء هیئت مدیره نیز انجام و اعضاء هیئت مدیره حق هرگونه اعتراض ،اقامه دعوی
و مطالبه خسارت ناشی از اقدامات مذکور را از خود سلب و ساقط مینمایند.
امضاء و مهر متقاضی
بدینوسیله گواهی می شود که متقاضی این فرم را در حضور اینجانب امضاء نموده و صحت هویت با عکس و دیگر مدارک هویتی ایشان تطبیق
داده شد.
نام و امضاء مسئول اعتبارسنجی صندوق توسعه صنایع دریایی:

صفحه  9از 9

