
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجیهی:  طرح

 

 "ضمانتنامه "
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 اطالعات شرکت  -فصل اول

 .....  طرح:   ....  شرکت: 

  
 

   ضمانت نامه  جزئیات

  : ینام شرکت متقاض

   نفع ضمانت نامه ی ذ نام

   ضمانت نامه نوع

   ضمانت نامه مبلغ 

   زمان اعتبار ضمانت نامه مدت

  : ینام شرکت متقاض

  



 

 اطالعات شرکت  -فصل اول

 .....  طرح:   ....  شرکت: 

  

 متقاضی  شرکت  اطالعات  -1 فصل

 :متقاضی اطالعات ثبتی شرکت  

 }دقت شود اطالعات جدول زیر حتماً مطابق اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت باشد.{

  نام شرکت 

 یر........................سا☐ی عاونت☐حدودم یتمسوول☐عام یسهام ☐خاص یسهام☐ یحقوق تینوع شخص 

  ثبت  محل 

  شماره ثبت

  ی مل  شناسه

  س ی تاس خیتار

  حق امضا   دارندگان

  ( الی)ر  هیاول هیسرما

  ( الی)ر ی فعل هیسرما

  ( )مطابق با اساسنامه تیفعال موضوع

  شرکت ندهینما یو نام خانوادگ نام

 شماره تماس 

 تلفن ثابت: 

 تلفن همراه: 

 فکس:

 یکنون  آدرس
 مالکیت:  : دفتر

 مالکیت:  : کارخانه

  ی کیالکترون پست

  تیوب سا

 

 ترکیب سهامداران شرکت متقاضی   

 درصد سهام  کد ملی / شناسه ملی نوع شخصیت  نام و نام خانوادگی  رديف 

1     

2     

 ترکیب اعضای هیات مدیره  

 ................ مورخ ............................. به صورت زیر است: ترکیب اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره 

 سطح تحصیالت رشته تحصیلی  نام پدر  تاريخ تولد کدملی  سمت نام و نام خانوادگی  رديف 

1         

2         

 

 



 

 اطالعات شرکت  -فصل اول

 .....  طرح:   ....  شرکت: 

  
 شرکت  انسانی مشخصات نیروی  

به صورت پاره وقت در شرکت مشغول به کار هستند. فناوران و افراد کلیدی شرکت با  در حال حاضر تعداد ..... نفر به صورت تمام وقت و .... نفر  

 در جدول مشخص شده اند.  "*"عالمت 

 رديف 
نام و نام  

 خانوادگی
 سمت

 سطح 

 تحصیالت

 رشته  

 تحصیلی

 

 نوع قرار داد 

 )تمام يا پاره وقت(

سابقه کار  

 مرتبط 
 شماره بیمه  کد ملی

1         

2         

 اطالعات مالی شرکت )مانده تسهیالت و ضمانت نامه ها(  

کل بدهی سررسید نشده از  

 تسهیالت جاری 
 کل مبلغ ضمانت نامه های جاری

مجموع تسهیالت دريافتی )جاری و 

 تسويه شده( جهت موضوع طرح 

   

 وضعیت مالی و اقتصادی شرکت  

های مالی حسابرسی شده )به میلیون ریال( برای چهار سال بصورت مقایسه  اظهارنامه/صورتوضعیت و سوابق مالی و اقتصادی شرکت بر اساس 

 ای در جدول ذیل آورده شود. در صورت عدم تکمیل جدول صفحات مربوط به تراز نامه و صورت سود و زیان به پیوست گزارش ارائه گردد. 

 صورت سود و زيان مقايسه ای )ارقام به میلیون ريال(  -جدول نمونه  

 1394 1395 1396 1397 شرح رديف 
     فروش خالص 1

     شود: بهای تمام شده کاالی فروش رفته کسر می 2

... ...     

     سود خالص  26

 های شرکت وضعیت دارایی 

های فیزیکی )زمین، ساختمان، سوله،  ها شامل داراییرسید و مورد تایید می باشد. )داراییدارایی های شرکت به شرح جدول ذیل به رویت 

 شوند.( گذاری شده معتبر می های فکری ارزشآالت و نیز دارایتجهیزات و ماشین

 ارزش بازار فعلی  ارزش دفتری  لیست دارائیهای شرکت  رديف 

1    
2    

   جمع کل

 

 

 



 

 اطالعات شرکت  -فصل اول

 .....  طرح:   ....  شرکت: 

  
 ها، استانداردها و مجوزهای شرکت گواهینامه 

 ها، استانداردها و مجوزهای مربوط به شرکت و محصول موضوع طرح به شرح جدول ذیل می باشد.  فهرست گواهینامه

 توضیحات  مدت اعتبار  تاريخ دريافت مرجع صادرکننده  نوع مجوز  رديف 

 مورد نیاز/ اخذ شده     1

 مورد نیاز/ اخذ شده     2

 مربوط به موضوع ضمانت نامه  سوابق فروش و قراردادهای شرکت   

سال گذشته )شامل قراردادهای جاری و پایان یافته( با ذکر  3در این قسمت شاخص ترین سوابق فروش یا قراردادهای شرکت برای حداقل 

 مشخصات ارایه گردند.

 ضمانت نامه  محصول موضوع سوابق فروش و قراردادهای مربوط به  

 مبلغ) میلیون ريال( سال کشور  خريدار/کارفرما محصول قرارداد/فروش فاکتوری  رديف 

1       
2       

  جمع کل 

 سایر محصوالت شرکت سوابق فروش و قراردادهای مربوط به  

 مبلغ) میلیون ريال( سال کشور  خريدار/کارفرما محصول قرارداد/فروش فاکتوری  رديف 

1       
2       

  جمع کل 

 ارائه شرکت   قابلسایر سوابق   

  معرفی شوند.تمامی محصوالت شرکت در این بخش شرکت و



 
 

 موضوع ضمانتنامه -فصل اول

 .....  طرح:   ....  شرکت: 

 

 موضوع ضمانت نامه   -2 فصل

 و ضرورت اخذ ضمانت نامه بر اساس مفاد قرارداد   موضوع صدور ضمانت نامه معرفی  -2-1

 ) در صورتی که برنامه زمانبندی قرارداد در پیوست ارائه شده است پیوست ضمیمه گردد ( تصویر قرارداد موضوع ضمانت نامه در این بخش ارائه گردد  

 

 ( اخذ شده و مورد نیاز)صدور ضمانت نامه  موضوع محصول و متقاضی شرکت مجوزات و استانداردهای  -2-2

 ها و مجوزهای قانونی اخذ شده یا مورد نیاز برای محصول و مراجع دریافت آنها ارایه شود.{ها، گواهینامهآخرین فهرست از استانداردها، تاییدیه

 صدور مرجع   موضوع  ردیف 
 دریافت/ تاریخ 

 پیش بینی تاریخ دریافت
 مجوز دریافت شده  تاریخ اعتبار 

 ☐خیر    ☐بلی     1

 ☐خیر    ☐بلی     2

 ☐خیر    ☐بلی     3

 های کلیدی{}تصویر مجوزات و گواهینامه 

                    

 

 

  



 
 

 ضمانتنامه معرفی ذينفع -فصل سوم
  ....  شرکت: 

 

 ذی نفع صدور ضمانتنامه معرفی  -3 فصل

 ذی نفع  اطالعات ثبتی  1-3

 ت این بخش نمی باشد.{شود اطالعات جدول زیر حتماً باید طبق اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت باشد. در صورتی که خریدار شخص حقیقی باشد نیاز به اطالعا}دقت 

  نام شرکت 

 یر........................ سا☐یعاونت☐حدودم یت ولئمس☐عام یسهام ☐خاص یسهام☐ نوع شخصیت حقوقی

  محل ثبت 

  شماره ثبت

  شناسه ملی 

  تاریخ تاسیس 

  دارندگان حق امضا 

  سرمایه اولیه )ریال( 

  سرمایه فعلی )ریال( 

  موضوع فعالیت )مطابق با اساسنامه( 

  نام و نام خانوادگی نماینده شرکت

  تلفن ثابت و تلفن همراه 

  پست الکترونیکی 

 آدرس کنونی
 مالکیت:  دفتر:                                                                      

 مالکیت:  کارخانه:                                                

  وب سایت

 

 }در صورتی که خریدار، شخص حقیقی باشد می بایست جدول زیر تکمیل گردد:{ 

 تاریخ تولد: خانوادگی:نام و نام 

 محل تولد: کد ملی: 

 حرفه کاری:  تحصیالت:

 پست الکترونیکی:  تلفن همراه:  تلفن ثابت: 

 مالکیت:  نشانی محل کار: 

 مالکیت: نشانی محل سکونت:

 

 

 

 

 

 



 
 

 ضمانتنامه معرفی ذينفع -فصل سوم
  ....  شرکت: 

 
 ترکیب سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت خریدار  2-3

 اطالعات این بخش نمی باشد.{} در صورتی که خریدار شخص حقیقی باشد نیاز به 

 اعضای هیات مدیره مطابق روزنامه رسمی شماره ................ مورخ ............................. به صورت زیر است:  سهامداران و ترکیب 

 ردیف 
نام و نام  

 خانوادگی 
 سمت

شماره   نوع شخصیت

 شناسنامه/

 شماره ثبت

کد ملی/  

ی شناسه 

 ملی

تاریخ  

 تولد

تعداد  

 سهام

درصد  

 سهام

ارزش  

 سهام

 )ریال( 

 رشته و 

مدرک  

 تحصیلی
حقیقی / حقوقی )به 

 نمایندگی از ....(  

1           

2           

3           

4           

5           

    جمع کل

می بایست   الت امکان پذیر نیست. لذا عاملپرداخت تسهی}توجه: بنا بر دستورالعمل لیزینگ صندوق در صورت همپوشانی بین اعضای هیأت مدیره و سهامداران شرکت فروشنده و خریدار،  

رت مستقیم و غیر مستقیم )نسبت خانوادگی  این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که بین سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت خریدار و فروشنده وجه اشتراک به صو

 { .بین اعضای دو شرکت( وجود دارد به آن اشاره گردد.

 

 


