 .1تْیِ گضاسش تَخیْی تاهیي هالی تَسظ هطاٍس ػشضِ)فشم ک(1-
 .2اسسال گضاسش تَخیْی تاهیي هالی خْت تاییذ حساتشس تاًی دس خصَظ
هَاسد صیش:
 سػایت هقشسات ضشایظ داسایی اعالػات هالی آتی .3هزاکشُ تا فشٍضٌذُ داسایی ٍ دسیافت اػالم هَافقت فشٍضٌذُ تا فشٍش
داسایی هغاتق فشم ّای ساصهاى)ق س (2-دس صَست خذایی تاًی اص فشٍضٌذُ
.4پیگیشی ٍ هزاکشُ تا اسکاى صیش ٍ اخز اػالم قثَلی سوت تَسظ ایطاى
هغاتق فشم ّای ساصهاى تَسس ٍاٍساق تْاداس )فشم ق س(
 ضاهي ػاهل فشٍش هتؼْذ پزیشُ ًَیس -تاصاسگشداى

خست ٍ خَ تشای یافتي
اسکاى

خی ش

ضشٍع

 -1آیا قالة حقَقی ضشکت سْاهی یا تؼاًٍی است؟
 -2آیا هدوَع خشیاًات ًقذی حاصل اص ػولیات ضشکت دس  2سال هالی اخیش هثثت است؟
 -3آیا ًسثت تذّی ضشکت دس  2سال اخیش حذاکثش  %90است؟
 -4آیا ًظش حساتشس ضشکت دس خصَظ صَست ّای هالی دٍ دٍسُ اخیش هقثَل یا
هطشٍط است؟
-5تشسسی اّلیت ٍ ظشفیت
 -6اػتثاسسٌدی
 -7ستثِ تٌذی )دسصَست ٍخَد(

دسیافت تقاضا
تَسظ ضشکت تأهیي سشهایِ

 .1تاصاس یاتی

ػقذ قشاسداد هطاٍسُ
)فشم ق(1-

آیا اسکاى هَسد ًظش
اػالم قثَل ًوَدًذ؟

تلِ
 -5تکویل فشم تقاضای هَافقت اصَلی)فشم ت  ٍ (1-8پیَست ًوَدى هذاسک صیش:
-5-1گضاسش تَخیْی تاهیي هالی ٍ اظْاس ًظش حساتشس دسخصَظ آى؛
-5-2هصَتِ سکي ری صالح تاًی دس خصَظ اخاصُ تاهیي هالی اص عشیق اًتطاس اٍساق اخاسُ؛
-5-3صَست ّای هالی  3سالِ اخیشتاًی)دسصَست غیش تَسسی تَدى(
-5-4آخشیي اساسٌاهِ ضشکت تاًی)دس صَست غیش تَسسی تَدى(
-5-5یک ًسخِ اص قشاسداد تاًی تا هطاٍسػشضِ
-5-6اسٌاد هالکیت داسایی هثٌای اًتطاس
 -5-7تیوِ ًاهِ ّای داسایی هثٌای اًتطاس؛
-5-8اسٌاد اسصضگزاسی داسایی ّای هثٌای اًتطاس اص کاًَى کاسضٌاساى سسوی دادگستشی
هَسد تاییذ کاًَى کاسضٌاساى ٍ اًتخاتی اص سَی اهیي؛
-5-9اػالم هَافقت فشٍضٌذُ داسایی هغاتق فشم ّای تاییي ضذُ تَسظ تَسس)دسصَست
خذایی تاًی اص فشٍضٌذُ(
ً-5-10اهِ قثَلی سوت اسکاى صیش هغاتق فشم ّای ساصهاى)فشم ق س:(1-
ب -ػاهل فشٍش
الف -ضاهي
د -تاصاسگشداى
ج -هتؼْذ پزیشُ ًَیس

هشاخؼِ هطاٍس ػشضِ تِ ضشکت هذیشیت داسایی هشکضی تاصاس سشهایِ)اهیي( ٍ اًدام اقذاهات صیش:
-1تؼییي ٍ هؼشفی ًاضش)ٍاسظ هالی( تَسظ ضشکت هذیشیت داسایی هشکضی؛
-2ػقذ قشاسداد هطاٍس ػشضِ تا ًاضش
-3هطاٍس ػشضِ قشاسداد فشٍش ٍ اخاسُ تِ ضشط تولیک سا هغاتق فشم ّای ساصهاى)فشم ق(7-تْیِ ٍ
اقذاهات الصم خْت اًؼقاد ایي قشاسداد تَسظ عشفیي سا فشاّن هی ًوایذ.
-4تْیِ قشاسدادّای صیش هغایق فشم ّای ساصهاى:
 قشاسداد ػاهلیت فشٍش ًاضش – ػاهل فشٍش قشاسداد ػاهلیت پشداخت ًاضش – ػاهل پشداخت قشاسداد تؼْذ پزیشُ ًَیسی ًاضش – هتؼْذ پزیشُ ًَیس قشاسداد تاصاس گشداًی ًاضش – تاصاس گشداى تا اًدام هشاحل 4ٍ 3هطاٍس ػشضِ تایذ قشاسداد ضواًت سا هغاتقفشم ّای ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس تْیِ ٍ تِ اهضای تاًی ٍ ضاهي تشساًذ
-5اسسال هستٌذات صیش تِ ًاضش )ًْاد ٍاسظ( خْت تاییذ ٍ اسسال تَسظ ایي ًْاد تِ ساصهاى تَسس ٍ
اٍساق تْاداس خْت صذٍس هدَص اًتطاس
 هَافقت اصَلی تیاًیِ ثثت قشاسداد ّای اسکاى آخشیي صَستْای هالی ساالًِ ٍ هیاى دٍسُ ای حساتشسی تاًی تصاٍیش صَست خلسِ آخشیي هدوغ ػوَهی ػادی ٍ فَق الؼادُ تاًی دس خصَظ تاهیي هالی ٍ اص عشیقصکَک
 تصَیش اساسٌاهِ ثثت ضذُ تاًی تصَیش آگْی تغییشات تاًی ٍ اهضاّای هداص ًاهِ اخز هدَص ػشضِ ػوَهی ٍ ثثت اٍساق تْاداس تشگِ سیدیستشی)فشم ج ( 3-7 پشسطٌاهِ تکویل ضذُ پزیشُ ًَیسی ٍ پزیشش اٍساق صکَک)فشم ج(2-7 اصل فیص ٍاسیضی ٍخِ التضام قشاسداد تؼْذ فشٍش ٍ اخاسُ داسایی -6اسسال قشاسداد تاصاس ساصی اٍساق تِ ػاهل فشٍش ٍ ضشکت فشاتَسس پس اص دسیافت هدَص اًتطاس

ً.1اهِ ًاضش تِ ساصهاى تا تصشیح تِ ایٌکِ اًتقال داسایی صَست یافتِ
.2اسسال قشاسداد فشٍش ٍاخاسُ تِ ضشط تولیک تِ ساصهاى
.3فشم دس خَاست ایداد هؼاهالت ثاًَیِ
تشسسی ًتایح ػشضِ تَسظ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس ٍ دس صَست
صحت ،صذٍس تاییذیِ تکویل فشآیٌذظشف 2سٍص کاسی

صذٍس هَافقت اصَلی تَسظ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس
دس صَست کاهل تَدى هستٌذات ٍ هغاتقت آًْا تا قَاًیي ٍ
دستَسالؼول ّای ایي ساصهاى

.3صذٍس
هَافقت اصَلی

سسیذگی تِ تقاضای هَافقت اصَلی اص حیث ضکلی ٍهحتَایی
تَسظ ساصهاى تَسس ٍاٍساق تْاداس ظشف هذت  30سٍص

آیا اقذام اصالحی اهکاى
پزیش است؟

خی ش

تلِ

.4تٌظین قشاسدادّای
اسکاى

 .5الضاهات اخز
هدَص اًتطاس اٍساق

 .Iهطاٍس ػشضِ تِ ًوایٌذگی اص عشف ًاضش ،تِ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس هشاخؼِ ٍ هستٌذات صیش سا اسائِ هی ًوایذ:
-1تیاًیِ ثثت اٍساق اخاسُ)فشم ب(8-
-2فشم تقاضای ثثت اٍساق اخاسُ)فشم ت(2-8-
-3یک ًسخِ اص قشاسدادّای هٌؼقذُ هیاى اسکاى
-4عشح اػالهیِ فشٍش اٍساق اخاسُ
ً-5وًَِ تٌغین ضذُ اٍساق اخاسُ تش اساس فشم ّای اسائِ ضذُ تَسظ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس
-6فشم تاییذیِ تاًکی دس خصَظ اختصاظ حساب تاًکی تشای خوغ آٍسی ٍخَُ ًاضی اص فشٍش اٍساق اخاسُ)فشم ح(2-
-7هکاتثات تا فشاتَسس
ٍ .IIاسیض کاسهضد ضشکت سپشدُ گزاسی هشکضی اٍاسق تْاداس ٍ تسَیِ ٍخَُ تَسظ تاًی
ٍ .IIIاسیض کاسهضد ضشکت ٍاسظ هالی)ًاضش (spvتَسظ تاًی
.IVدسیافت ًاهِ اسسال قشاسداد ّای اسکاى ٍ تیاًیِ ثثت اص سَی ًْاد ٍاسظ تِ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس

تغاتق هستٌذات

آیا تقاضای صذٍس هدَص اًتطاس
اص حیث هستٌذات اسائِ ضذُ ،تا هَافقت اصَلی صادسُ
ٍ فشم ّای تؼییي ضذُ تَسظ ساصهاى
تَسس ٍ اٍساق تْاداس تغاتق داسد؟

صذٍس هدَص اًتطاس تَسظ
ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس

 .6اًتطاس اٍساق

.7صذٍس تاییذیِ تکویل
فشآیٌذ تَسظ ساصهاى
تَسس ٍ اٍساق تْاداس

ػذم تغاتق هستٌذات

آیا اقذام اصالحی اهکاى
پزیش است؟

تلِ

اًتطاس اٍساق ٍ اًدام هشاحل صیش تا ّوکاسی ًاضش ٍ هطاٍس ػشضِ:
.1صذٍس اػالهیِ فشٍش اٍساق اخاسُ
.2ػشضِ اٍساق اخاسُ اص عشیق ػاهل فشٍش دس هْلت تؼییي ضذُ
ٍ.3اسیض کاسهضد ضشکت فشاتَسس
.4اسائِ دسخَاست توذیذ هْلت فشٍش اٍساق دس صَست لضٍم اص عشیق هطاٍس
.5خشیذ اٍساق تاقی هاًذُ تَسظ هتؼْذ پزیشُ ًَیسی دس صَست ػذم فشٍش کاهل اٍساق دس هْلت
هقشس ٍ دٍسُ توذیذ احتوالی هغاتق قشاسداد تؼْذ پزیشُ ًَیسی
 .6اػالم هطاٍس تِ ساصهاى )فشم ح ٍ(10-فایل الکتشًٍیکی فْشست خشیذاساى اٍساق هغاتق فشم
ّای ضشکت سپشدُ گزاسی هشکضی اٍساق تْاداس ٍتسَیِ ٍخَُ
 .7اًتقال سسوی داسایی اص تاًی تِ ًاضش
 .8اًؼقاد قشاسداد فشٍش ٍ اخاسُ تِ ضشط تولیک

اخز کاسهضد هتؼْذ پزیشُ ًَیس اخز کاسهضد تاصاس گشداًی اخز کاسهضد هطاٍس ػشضِ تسْیل تسَیِ کاسهضد ضواًت اص تاًی ٍ اًتقال تِ حساب ضاهي -تسْیل تسَیِ کاسهضد ػاهلیت فشٍش ٍ اًتقال تِ حساب ػاهل فشٍش

 .9اتوام فشآیٌذ
اًتطاس اٍساق

 .10آغاص هشحلِ
تاصاس گشداًی

 .1اًتقال هالکیت داسایی اص ًْاد ٍاسظ تِ تاًی
 .2دسیافت سشهایِ حاصل اص فشٍش داسایی ) تشاتش تا اصل سشهایِ اٍاسق(
تَسظ ًْاد ٍاسظ ٍ پشداخت تِ صاحثاى اٍساق اص عشیق ضشکت سپشدُ گزاسی

خلسِ هزاکشُ حضَسی
ٍ دستیاتی تِ تَافقات اٍلیِ

تلِ

.2تْیِ هستٌذات هَافقت
اصَلی خْت اسائِ تِ ساصهاى
تَسس ٍ اٍساق تْاداس

 .8تسَیِ حساب
کاسهضد اسکاى
 .1دسیافت فْشست خشیذاساى اٍساق صکَک اص ضشکت سپشدُ گزاسی ٍ اسسال
آى تِ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس خْت تاییذیِ تکویل فشآیٌذ
 .2صذٍس اخاصُ تشداضت ٍخَُ تِ تاًی تَسظ ًاضش تؼذ اص صذٍس تاییذیِ
تکویل فشآیٌذ تَسظ ساصهاى تَسس ٍ اٍساق تْاداس
 .3تَصیغ اصل ًسخِ اص قشاسداد ّای فی هاتیي ضشکت تاهیي سشهایِ ٍ اسکاى
اًتطاس اٍساق.
ٍ .4اسیض ٍخَُ تَسظ ًاضش تشای تاًی
 .5اسسال ًاهِ اص سَی ًاضش تِ ساصهاى ،خْت صذٍس هدَص اخاصُ تشداضت
ٍخَُ تِ تاًی

آیا ضشکت ٍاخذ
ضشایظ اًتطاس صکَک
اخاسُ هی تاضذ؟

خی ش

آیا تاصاس گشداى داسای کذ
هؼاهالتی است ؟

تلِ

 .11سشسسیذ اٍساق
تاصاس گشداًی اٍساق تا
سشسسیذ

پایاى

خی ش

دسیافت کذ هؼاهالتی

خی ش

