
 مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی سرمایه گذارانشرح اسناد و 

 

 .(سرمایه گذاران مکلف به ارائه مدارک ذیل می باشند.)کلیه اسناد توسط سرمایه گذار مهر و امضاء گردد 

 اطالعات الزم در مورد نام و نشاني سرمایه گذار -1

 .یک نسخه تصویر مصدق اساسنامه شرکت -2

 تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاي مجاز  -3

نامه اظهاردر آن درج گردیده باشد و  آخرین تغییرات شرکتو  آگهي تاسیسکه  کشورروزنامه رسمي تصاویر مصدق  -4

 شرکت.

  1331دي ماه  22مهر و امضاء ذیل اعالمیه قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب  -5

 مهر و امضاء ذیل اعالمیه مربوط به ارتشاء و تطمیع  -6

 یابي به تفکیک و به طور مرتب ارائه اسناد و مدارك  تکمیل شده مربوط به شاخص هاي ارز -1

 5جدول شماره  تصاویر مدارك تحصیلي اعضاي هیات مدیره طبق -8

 ارائه گواهي امضاء محضري دارندگان حق امضاء الزامي است. -9

 .4تصاویر سوابق کاري مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره و سایر سهام داران فعال در شرکت طبق جدول شماره  -11

معاونت توسعه مدیریت  28/6/88مورخ  211/58191شرکت ) به اسناد بخشنامه شماره  ارائه تصویر شناسه ملي  -11

 سرمایه انساني ریاست جمهوري ( و درج کد اقتصادي شرکت الزامي است.

 8651114گواهي عدم بدهي از اداره کل امور مالي سازمان بنادر و دریانوردي) نمابر اداره کل امور مالي سازمان  -13

 ( 121-84932515و

بنرادر و دریرانوردي  در بنرادر از سرازمان « راهبرري اایانره هراي بنردري کراال»یا « تخلیه و بارگیري کاال»ارایه مجوز  --14

 )داراي اعتبار(

 

 توجه:
 

 . به مدارك ناقص ، مبهم ، ناخوانا و خارج از زمان مشخص شده ترتیب اثر داده نمي شود 

  تحویل ارونده ارزیابي ، برگشت و کپي برداري از مدارك و مستندات با توجه به آیین نامه مستندسازي اس از

 تحویلي امکان اذیر نمي باشد .

  خواهد شد. رفتاردر صورتیکه احراز گردد مدارك تحویل شده جعلي و یا خالف واقعیت بوده است ، برابر مقررات 

 داقت کامل تهیه و تکمیل نمایند .از سرمایه گذار محترم درخواست مي شود مطالب ارسالي خود را با دقت و ص 

  مدارك فوق با توجه به جداول و فرمهاي اسناد ارزیابي تکمیل و ارائه گردد و در صورت عدم تکمیل اطالعات در

 جداول مربوطه ارزیابي صورت نخواهد گرفت.

 


