کاربرگ تقاضای تسهیالت یارانه وام

شرایط درخواست تسهیالت یارانه وام
صندوق توسعه صنایع دریایی با رویکرد حمایت از صنایع دریایی در بخشهای ساخت شناور ،تعمیرات ،تجهیزات
دریایی و زیرساختهای صنایع مذکور ،اقدام به پرداخت یارانه به تسهیالت اخذ شده از سیستم بانکی کشور در این حوزه
مینماید .قابل ذکر است که مورد مصرف و هزینه کرد تسهیالت تامین شده از سیستم بانکی ،میبایست در حوزه صنایع
دریایی بوده باشد.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند پس از دریافت فرمها و مدارک مورد نیاز از درگاه اینترنتی صندوق ( )www.imf.irنسبت
به تکمیل ،امضاء و ارسال آن اقدام نمایند.
شرایط و مشخصات مربوط به تسهیالت پرداخت یارانه:
-

تسهیالت اخذ شده در داخل کشور هزینه شده باشد

-

حداقل  06درصد هزینهکرد بابت تولیدات ساخت داخل بوده باشد

-

تسهیالت اخذ و هزینه شده در راستای حوزه صنایع دریایی باشد

-

احراز منبع تخصیص تسهیالت از منابع مستقیم و داخلی بانک باشد

-

میزان اعطای یارانه تا  %51به سود تسهیالت مصوب تعلق میگیرد

مدارک مورد نیاز درخواست تسهیالت یارانه وام:
 -5مدارک هویتی متقاضی؛
 حقیقی :فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی متقاضی -آخرین نشانی و مدرک مثبته از محل اقامت
 حقوقی :فتوکپی اساسنامه -فتوکپی کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء هیئت مدیره شرکت-
آگهی روزنامه رسمی (تأسیس -آخرین مدیران -صاحبان امضاء -آخرین نشانی)
 -2ارائه قرارداد و مصوبه پرداخت تسهیالت از بانک
 -3فتوکپی برابر اصل اسناد و وثایق مورد ترهین نزد بانک و قرارداد تنظیم شده مربوط به رهن وثایق
 -4گواهی ثبت شناور از سازمان بنادر و دریانوردی /پروانه بهرهبرداری واحد صنعتی
 -1قرارداد انجام پروژه با کارخانه کشتیسازی بههمراه ریز هزینههای انجام شده و فاکتورهای مربوطه
 -0گزارشات بازدید از مؤسسه ردهبندی
با عنایت به شرایط فوق ،بدینوسیله اینجانب /شرکت  ..............................................................................................................متقاضی دریافت تسهیالت
یارانه وام صنعت دریایی پس از مطالعه کامل جزئیات و رضایت از شرایط ،متقاضی دریافت تسهیالت از صندوق توسعه صنایع دریایی میباشم.
مهر و امضاء متقاضی

صفحه  1از 7

کاربرگ تقاضای تسهیالت یارانه وام

 -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

اشخاص حقوقی

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

سمت

تاریخ تولد

تاریخ انقضاء سمت

مدرک تحصیلی/تجربه کاری (سال)

نام صاحبان امضای مجاز:
اشخاص حقیقی

نام:

نام خانوادگی:

شماره ملی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل تولد:

تابعیت:

شماره شناسنامه:

تلفن محل کار:

تلفن منزل:

تلفن همراه:

نشانی:

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

مهر و امضاء متقاضی

صفحه  2از 7

کاربرگ تقاضای تسهیالت یارانه وام

 -2مشخصات شناور
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:
 -3مشخصات مالک /مالکین شناور
کد ملی/شناسه ملی

نام مالک

نشانی و تلفن

درصد سهام

 -4اطالعات تسهیالت اخذ شده
منبع و میزان تسهیالت اخذ شده:

هزینه تمام شده پروژه (ریال):

تاریخ شروع و مدت انجام پروژه:

محل انجام پروژه:

سابقه درخواست تسهیالت از صندوق:

ارزش شناور به ریال (خود اظهاری):

مشخصات و ارزش وثیقه:
 -5سوابق اخذ تسهیالت از بانکها و سایر موسسات مالی
نام بانک

نام شعبه

نوع

مانده بدهی

تاریخ

تعداد

نوع و میزان

تسهیالت

(ریال)

سررسید نهایی

اقساط معوق

وثایق و تضمینات

 -6اطالعات اقساط تسهیالت اخذ شده
جدول زمانی سررسید اقساط
تعداد و مبلغ اقساط پرداخت شده
تعداد و مبلغ اقساط معوق
 -7سایر بدهیها به اشخاص حقیقی و حقوقی
نام شرکت/شخص

میزان بدهی (ریال)

نحوه یا مدت بازپرداخت

توضیحات

مهر و امضاء متقاضی
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کاربرگ تقاضای تسهیالت یارانه وام

فرم شکست هزینههای داخلی و خارجی طرح
(سهم داخلی و خارجی)
ردیف

تامینکننده خدمات و کاال

شرح خدمات

الف) خدمات عمومی و دستمزد تعمیرات:
5
2
3
4
1
مجموع هزینه خدمات عمومی و دستمزد تعمیرات شناور:
ب) تامین کاال و تجهیزات از منابع داخل کشور:

5
2
3
4
1
0
7
مجموع هزینه تامین کاال و تجهیزات از منابع داخل کشور:
پ) تامین کاال و تجهیزات از منابع خارج کشور:

5
2
3
4
1
0
7
مجموع هزینه تامین کاال و تجهیزات از منابع خارج کشور:
* توضیحات :در صورت کم بودن فضای فرم ،اطالعات در برگه ضمیمه تکمیل و ارسال گردد.

مهر و امضاء متقاضی
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کاربرگ تقاضای تسهیالت یارانه وام

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

صفحه  5از 7

کاربرگ تقاضای تسهیالت یارانه وام

فرم رضایتنامه متقاضی حقیقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبارسنجی
مشخصات متقاضی
نام شخص:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:

شماره ملی:

تلفن همراه:

تلفن منزل:

کد پستی:

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 گردآوری شده،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:

مهر و امضاء متقاضی

صفحه  6از 7

کاربرگ تقاضای تسهیالت یارانه وام

فرم رضایتنامه متقاضی حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و دریافت گزارش از شرکت اعتبارسنجی
مشخصات متقاضی
نام شرکت:

شماره ثبت:

محل ثبت:

تاریخ ثبت:

شناسه ملی شرکت:

کد اقتصادی شرکت:

تلفن شرکت:

کد پستی:

فکس:

نشانی:

 -3اینجانبان 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/موسس ه /سازمان را که قبال توسط سامانه اعتبار سنجی شرکت مشاور رتبهبندی ایرانیان از منابع مجاز گردآوری شده،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.
 -4صندوق 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:

مهر و امضاء متقاضی

صفحه  7از 7

