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ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگانکاربرگ 

حقوقیشماره عضویت به ....................... ..............................مدیر عامل شرکت..................................................................اینجانب 

:را به شرح جدول ذیل اعالم می دارم اخصهاي توان مالی ، امکانات و تجهیزات شرکت ش

:نام و نام خانوادگی و امضاء13/       / : تاریخ

شماره صفحات مجموعه عنوان مذکورزیر عنوان ردیف 
پیوست

برآورد شرکت 
)ریال (

برآورد سازمان 
)ریال (

سرمایه و تجهیزات شرکت 1

دریافت تسهیالت و اعتبارات بانکی 2

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 3

استفاده از اعتبار جذب یا سرمایه گذاري 4

نامه بانکی ارائه ضمانت5

میزان سرمایه گذاریهاي قبلی مشروط به روشن 6
بودن وضعیت استرداد تسهیالت و اعتبارات بانکی 

: مدارك قابل استناد به ترتیب بندهاي مندرج در جدول فوق 
ر و تجهیزات اقالمی که در احداث ساختمان در خصوص ابزا(سازمان و برآورد ریالی آن توسط شرکتارائه اسناد اموال :سرمایه و تجهیزات -1

.کاربرد دارند با ارائه فاکتور رسمی ارزش گذاري می گردند
وامهاي دریافتی براي پروژه هاي ساختمانی که با ارائه سند مالکیت یا قرارداد با بانک و یا بـا ارائـه نامـه از    :دریافت تسهیالت و اعتبارات بانکی -2

.امتیاز تعلق می گیرد،بانک
سـازمان امتیاز مشارکت در پروژه هاي ساختمانی با ارائه مشارکت نامه رسمی و برآورد مالی توسـط  :مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی -3

.محاسبه می گردد
داث در پروژه هاي ساختمانی سرمایه گذاري کرده باشد و این پروزه ها در حال احشرکتچنانچه :استفاده از اعتبار جذب یا سرمایه گذاري -4

.امتیاز تخصیص می یابدسازمان باشد با ارائه مدارك مثبته و برآورد 
.با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر ، امتیاز تخصیص می یابد:ضمانت نامه بانکی -5
نی در پـروژه سـاختما  شـرکت چنانچـه :میزان سرمایه گذاریهاي قبلی مشروط به روشن بودن وضعیت استرداد تسـهیالت و اعتبـارات بـانکی   -6

سرمایه گذاري کرده و آن سرمایه گذاري به اتمام رسیده باشد به شرط اینکه تکلیف تسهیالت و اعتبارات بـانکی آن بـا ارائـه مـدارك مثبتـه      
. امتیاز تعلق می گیرد،مشخص شده باشد 

: توضیح 
برگ ، سوابق اعضاي هیات مـدیره ایـن شـرکت    موضوع این کارتوان مالی و تجهیزاتی درصورتیکه شرکت تازه تاسیس باشد جهت ارزیابی - 1

. امتیاز نهایی منظور خواهد گردید4/0ارزیابی شده و نهایتا با اعمال ضریب ) شخص حقیقی –3کاربرگ شماره ( بصورت انفرادي 
.عضو سازمان صورت می پذیرد27برآورد ریالی موارد فوق توسط کارشناسان ماده -2

.پیوست گردد7ه کاربرگ شماره ید بباالزم به ذکر است مستندات فوق 
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