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جوَْضي اسالهي ايطاى 

ٍظاضت اهَض اقتػاز ٍزاضايي 

ساظهاى سطهايِ گصاضي مونْاي فٌي ٍاقتػازي ايطاى 

 

درخواست سزمايه گذاري 

بز اساس قانون تشويق وحمايت سزمايه گذاري خارجي   
 

  ضرع حقيقي )چٌاًچِ هتقاضي سطهايِ گصاضي زضايطاى اظ اتثاع ذاضجي فاضسي ظتاى يا ايطاًياى هقين ذاضج

 . تال هاًع است فاضسيهي تاضٌس ، اضائِ فطم ( ايطاًي هقين ذاضج 

 

:  متقاضي مشخصات -الف

 (:ضطمت ٍغيطُ اضراظ حقيقي ، ضرع ،) هتقاضياى  /م ماهل هتقاضيًا -1

1 -

2 -

3 -

:  هتقاضياى /هتقاضي حقَقي ٍضعيت-2

              سايط                     زٍلتي                ذػَغي 

( زّيس تَضيح ، است ٍزٍلتي ذػَغي  ترص اظ غيط هتقاضي زضغَضتينِ) 

 (: ًطاًي ماهل) هتقاضياى /ًٍي هتقاضيتاتعيت ٍاقاهتگاُ  قاى -3

: تاتعيت: الف

1 -

2 -

3- 
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( ماهل ًطاًي) هتقاضياى /هتقاضي قاًًَي  اقاهتگاُ: ب

 :      پست النتطًٍيني                                   :ًواتط:                         تلفي -1

                               

:       النتطًٍيني پست                                   :ًواتط            :             تلفي -2

                               

:  النتطًٍيني پست                                   :ًواتط:                         تلفي -3

 :مطَضّايي مِ هتقاضي پطٍغُ هطاتِ زضآى اجطا ًوَزُ است -4
 

 (:تاًنْا ،هجاهع غٌعتي ٍحطفِ اي)هعطفْا -5
 

: پزوژه مشخصات -ب

: زاضز ضا آى زض گصاضي سطهايِ قػس هتقاضي مِ فعاليتي/پطٍغُ عٌَاى-6

 :پطٍغُ هعطفي -7

 

 :ٍضعيت حقَقي پطٍغُ  -8

 سْام ذطيس                              هَجَز                               جسيس  

 :هَافقت اغَلي زستگاُ شيطتظ  /ي پطٍغُ تطاساس  هحل زضج ضسُ زض جَاظ تاسيس هحل اجطا -9
 

 :ثاتت ُضاهل سطهايِ زض گطزش ٍّعيي:مل ّعيٌِ اجطايي پطٍغُ -10

 (گطزز هطرع اضظ ٍاحس ٍ ضَز زضج اضظذاضجي تِ)

:.......................... ّعيٌِ ثاتت                                                   

: ........................... سطهايِ زضگطزش                                           

 :............................جوع مل                                                      
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 (:ضهايِ ذاضجيس)ساذتاض هطاضمت هالي  هتقاضي زض ّعيٌِ ّاي پطٍغُ  -11

  -الف

:........................... سطهايِ  سْوي                                                  

:............................ ٍام سْازاض ذاضجي                                                          

 :..........................جوع مل                                                                        

:  پصيط سطهايِ ضطمت سْوي سطهايِ زض هطاضمت زضغس -ب

: سْاهساضذاضجي ٍام ضطايظ -ج

 تعسازاقساط تاظپطزاذت زٍضُ تْطُ ًطخ هثلغ

    
 

( ٍجَز زضغَضت).ززهيگط اضائِ پصيط سطهايِ ضطمت تِ ثالث ضرع تَسظ مِ ذاضجي ٍام ضطايظ _12 

 تعسازاقساط تاظپطزاذت زٍضُ تْطُ ًطخ هثلغ

    
 

:  هيطَز تاهيي  پطٍغُ  زض هتقاضي تَسظ مِ ذاضجي سطهايِ ًَع-13

: ًقس -الف

: هاضيي االت ٍتجْيعات -ب

 :اتـعاض ٍ قغعات يسمـي، قغعات هٌفػـلِ ٍهـَاز اٍليـِ، افعٍزًي ٍ موني -ج

: ساهي ٍعالئن تجاضي ٍذسهات ترػػيحق اذتطاع، زاًص فٌي، ا  -ز  
 

(: ٍجَز زضغَضت) زاذلي ضطيل تَسظ زاذلي هالي هٌاتع -14

 (گطزز هطرع اضظ ٍاحس ٍ ضَز زضج اضظذاضجي تِ)

  -الف
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......................... :سطهايِ  سْوي                                                           

........................... :ٍام سْازاض ضطيل زاذلي                                            

 ................................:جوع مل                                                                   

:  پصيط سطهايِ متضط سْوي سطهايِ زض هطاضمت ٍزضغس  زاذلي سْاهساضاى ًام  -ب

1 -

2 -

3 -

: پطٍغُ اجطاي ظهاًثٌسي تطًاهِ -15

 

:  ايطاًي ضسوي هطاجع  ٍ اضگاًْا اظ  ضسُ اذص ي ّا پطٍاًِ ٍ اغلي هجَظّاي فْطست  -16

 

  شيطتظ اضگاى عٌَاى

  

  

  

 

: پطٍغُ تِ آگاُ ًوايٌسُ  تواس اعالعات -17

........................................ :ًام

................................ : عٌَاى

............................ :ًام ضطمت

................................ :آزضس

.................................... :تلفي

................................... :ًواتط

..................... :پست النتطًٍيني
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 ساظهاى تِ زضذَاست اضائِ ٌّگام تِ ضسُ تنويل زضذَاست فطم ّوطاُ تِ ضا شيل هساضك است هلعم هتقاضي   -18

(: تعًيس عالهت لغفا) ًوايس، تسلين گصاضي سطهايِ

 .ًاهِ هتقاضي ذغاب تِ ساظهاى سطهايِ گصاضي هثٌي تط زضذَاست تػَية ם

 في هتقاضيضطح هرتػطي زض ذػَظ هعط ם

 تػَيط اعالهيِ تاسيس غازضُ اظ ٍظاضتراًِ يا زستگاُ زٍلتي شيطتظ ם

فْطست ماهل هاضيي االت ٍتجْيعات حاٍي تعساز، سال ساذت ٍمطَض ساظًسُ ، قيوت ٍاحس ،  ם

 زضغَضتينِ سطهايِ ذاضجي تػَضت غيط ًقس تِ مطَض ٍاضز ضَز

 فْطست قغعات هٌفػلِ حاٍي هيعاى ٍقيوت ם

 (زضغَضت ٍجَز)اضزاز هطاضمتتػَيط قط ם

 (زضغَضت ٍجَز)تػَيط گعاضش اهناى سٌجي عطح  ם

 تػَيط قطاضزازّاي اًتقال تنٌَلَغي ٍ ذسهات ם

 .ّطگًَِ اعالعات زيگطي مِ هفيس  تطريع زازُ ضَز ם

: ضَز تنويل ذاضجي هتقاضي ًوايٌسُ تَسظ

 تِ ، آى اجطايي ًاهِ ٍآييي( قاًَى)ذاضجي گصاضي هايِسط اظ ٍحوايت تطَيق قاًَى اظ اعالع تا                ايٌجاًة

.  زاضم ضا گصاضي سطهايِ زضذَاست تػَية تقاضاي تسيٌَسيلِ ٍ تنويل ضا فطم                  قاًًَي ًوايٌسُ عٌَاى

 

................................. تاضيد...................        ضطمت ٍهْط اهضا

: ضَز تنويل ايطاًي يضطما ًوايٌسُ تَسظ 

 تِ.............      ايٌجاًة تاييس هَضز هطاتة              فطم، ايي چاچَب زض ذاضجي هتقاضي تا هطاضمت هَضَع  

.  تاضس هي ايطاًي ضطمائ اظ ًوايٌسگي

................................. تاضيد...................        ضطمت ٍهْط اهضا



6 
 

 اضراظ حقيقي تاضٌس ، هي تَاًٌس ًاهِ پَضطي ذَز ضا زض ّويي فطم تنويل /ضي سطهايِ گصاضي ضرعچٌاًچِ هتقا

ٍاضائِ ًوايٌس ٍچٌاًچِ ضرع يا اضراظ حقَقي تاضس، ًاهِ پَضطي تط ضٍي سطتطه اغل ضطمت ذاضجي تْيِ ٍاضسال 

.  گطزز

 

 د به شزح ذيل تهيه وارسال متقاضيان سزمايه گذاري ميتوان/ لگوي نامه  پوششي كه توسط متقاضيا

 .گزدد
 

 ايطاى فٌي ٍ اقتػازي ٍمونْاي گصاضي سطهايِ ساظهاى

. سالم تا

 چاضچَب زض ضا............ عطح زض گصاضي سطهايِ زضذَاست             ايٌجاًثاى/ايٌجاًة/ ضطمت ايي تسيٌَسيلِ

 زض ذاضجي گصاضي سطهايِ هجَظ است ذَاّطوٌس. زاضين(قاًَى) ذاضجي گصاضي سطهايِ اظ ٍحوايت تطَيق قاًَى

 هغالعِ زقت تا ضا آى اجطايي ًاهِ ٍآييي  قاًَى هتي مِ تاضين هي هتعْس ضوٌا. گطزز غازض ضسُ ياز قاًَى چاضچَب

 هقطضات تِ هطتَط هفاز ٍمليِ زازُ اًجام آى اجطايي ًاهِ ٍآييي قاًَى چاچَب زض ضا ذَز سطهايِ ٍضٍز ٍ ًوَزُ

.  ًوايين ضعايت ضا ذاضجي گصاض سطهايِ

: ذاضجي گصاضاى سطهايِ اهضاء هحل         

:................................... ذاًَازگي ًٍام ًام-1

 :...................................ًام ًٍام ذاًَازگي -2

 

:................................... ًام ًٍام ذاًَازگي -3

 

 

 


