بسمٍ تعالی
ضمیمٍ 1

فشم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجشایی
 -1عٌَاى خذهت:

 -2شٌاسِ خذهت

اطالعرسانی و ارائه راهنمایی و انجام هماهنگیهای السم در امور مزبوط

(11111111111سیزخدمت)

( ایي فیلذ تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی کشَس تکویل هی شَد).

 -3اسائِ

ًام دستگاُ اجشایی :ادازٌکل امًز اقتصادی يدازایی (مسکص خدمات سسمایٍگرازی استان آذزبایجانغسبی)

خذهت

دٌّذُ

به اخذ مجوس سزمایهگذاری

ًام دستگاُ هادس :يشازت امًز اقتصادی يدازایی
بس اساس مادٌ  20آییهوامٍ اجسایی قاوًن تشًیق ي حمایت سسمایٍگرازی خازجی ي تصًیبوامٍ شمازٌ

ششح خذهت

 44456/26966مًزخ َ 1369/02/06یأت يشیسان ،ایه فسآیىد بسای ازائٍ خدمت بٍ مىظًز تسُیل ي تسسیع دز
اوجام يظایف قاوًوی دز شمیىٍَای تشًیق ،پریسش ي حمایت اش سسمایٍگراز خازجی دز کشًز ي استان تًسظ
مسکص خدمات سسمایٍگرازی صًزت میپریسد.

ًَع خذهت

ًَع هخاعثیي

خذهت تِ شْشًٍذاى ()G C
خذهت تِ کسة ٍ کاس ()G B

 -4هشخصات خذهت

خذهت تِ دیگشدستگاُ ّای دٍلتی()G G
هاّیت خذهت

حاکویتی

سغح خذهت

هلی

سٍیذاد هشتثظ
تا:
ًحَُ آغاص
خذهت

تصذی گشی
استاًی

شْشی

سٍستایی

سالهت

هالیات

کسة ٍ کاس

تاهیي اجتواعی

ثثت هالکیت

هٌغقِ ای

تاسیسات شْشی

تیوِ

اصدٍاج

تاصًشستگی

هذاسک ٍ

تقاضای گیشًذُ خذهت

فشاسسیذى صهاًی هشخص

تشخیص دستگاُ

سایش... :

تَلذ

آهَصش

ٍفات

سایش

گَاّیٌاهِّا

.1

هذاسک الصم
تشای اًجام
خذهت

هتقاضیاى سشهایِگزاسی خاسجی

سخذاد سٍیذادی هشخص

تکمیل فسم سٍ صفحٍ ای دزخًاست مجًش سسمایٍگرازی خازجی بٍ شبان اوگلیسی ي تایپ شدٌ

 .2ازائٍ تصًز مًافقت اصًلی صادزٌ اش دستگاٌ ذیسبظ جُت اجسای پسيضٌ
 .3تصًیس گرزوامٍ
 .4وامٍ زسمی با عىًان ومایىدٌ يشیس ي مدیسکل امًز اقتصااد ي دازایای ي وائاب زئای

ماسکاص خادمات

 -5جضییات خذهت

سسمایٍگرازی استان آذزبایجانغسبی مبىی بس صديز مجًش سسمایٍگرازی خازجی تًسظ سسمایٍگراز

قَاًیي ٍ
هقشسات
تاالدستی
آهاس تعذاد
خذهت
گیشًذگاى
هتَسظ هذت
صهاى اسایِ
خذهت:
تَاتش
تعذاد تاس
هشاجعِ
حضَسی
ّضیٌِ اسایِ
خذهت(سیال)

قاوًن تشًیق ي حمایت سسمایٍگرازی خازجی
تصًیبوامٍ شمازٌ  44456/26966مًزخٍ َ 1369/02/06یأت محتسم يشیسان

خذهت گیشًذگاى دس:

هاُ

فصل

سال

 15زيش اش شمان دزیافت ي ثبت دزخًاست متقاضی

یکثاس تشای ّویشِ

هاُ

 . . .تاس دس:

فصل

سال

دز صًزت واقص بًدن مدازک ي مستىدات ي یا اشکالی دز تکمیل فسم مجًش سسمایٍگرازی خازجی  2الی  3باز

هثلغ(هثالغ)

شواسُ حساب (ّای) تاًکی

-

-

پشداخت تصَست الکتشًٍیک

تِ خذهت
گیشًذگاى

-

...

آدسس دقیق ٍ هستقین خذهت دس ٍتگاُ دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا تخشی اص آى
www.investinwa.ir
ًام ساهاًِ هشتَط تِ خذهت دس صَست الکتشًٍیکی تَدى ّوِ یا
تخشی اص آى:
هشاحل خذهت

پًزتال مسکص خدمات سسمایٍگرازی استان آذزبایجانغسبی

سساًِ استثاعی خذهت

ًَع اسائِ
ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

دس هشحلِ اعالع سساًی خذهت

الکتشًٍیکی

پست الکتشًٍیک

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

رکش ضشٍست

هشاجعِ حضَسی

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

ً -6حَُ دستشسی تِ خذهت

دس هشحلِ دسخَاست خذهت

الکتشًٍیکی

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

پست الکتشًٍیک

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)
اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

رکش ضشٍست

هشاجعِ حضَسی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

غیشالکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت فشد

الکتشًٍیکی

جْت احشاص اصالت هذسک
ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

دستگاُ ّا )

رکش ضشٍست

غیشالکتشًٍیکی

ایٌتشاًتی (هاًٌذ ایٌتشاًت داخلی دستگاُ یا

)ERP
پست الکتشًٍیک

هشاجعِ تِ دستگاُ:
هلی

ایٌتشًتی (هاًٌذ دسگاُ دستگاُ)

هشاجعِ حضَسی

هشحلِ تَلیذ خذهت

پیام کَتاُ

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)

(فشایٌذ داخل دستگاُ یا استثاط تا دیگش

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

سایش( شثکِ دٍلت)

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

ایٌتشًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
پست الکتشًٍیک

دس هشحلِ اسائِ خذهت

الکتشًٍیکی

اسسال پستی

تلفي گَیا یا هشکض تواس

پیام کَتاُ

دفاتش پیشخَاى
شواسُ قشاسداد ٍاگزاسی خذهات تِ دفاتش پیشخَاى:
عٌاٍیي هشاتِ دفاتش پیشخَاى

رکش ضشٍست

هشاجعِ تِ دستگاُ:

جْت احشاص اصالت فشد
جْت احشاص اصالت هذسک

هلی

ًثَد صیشساخت استثاعی هٌاسة

استاًی

سایش:

شْشستاًی

-8استثاط خذهت تا سایش دستگاّْای دیگش

ّضیٌِ)

تشخظ

دیگش

هَسدتثادل

پشداخت

online

ًام دستگاُ دیگش

ًام ساهاًِّای دستگاُ

فیلذّای

(دسصَست

استعالم الکتشًٍیکی

دستِای

هثلغ

الکتشًٍیکی

اگش استعالم غیشالکتشًٍیکی

()Batch

اعالعاتی) دس دستگاُ

تشخظ

اقتصادی ٍ فٌی ایشاى

خاسجی

online

ساصهاى سشهایِگزاسی ٍ کوکْای

تأییذ هذاسک اسسالی ٍ صذٍس هجَص سشهایِگزاسی

دستِای

ًام ساهاًِ ّای دیگش

فیلذّای هَسدتثادل

(Batch

استعالم الکتشًٍیکی

استعالم غیش

)

هشاجعِ حضَسی

سایش(تارکشًحَُ دستشسی)

غیشالکتشًٍیکی

 -7استثاط خذهت تا سایش ساهاًِ ّا (تاًکْای

تلفي ّوشاُ (تشًاهِ کاستشدی)

است ،استعالم تَسظ:

تأییذ هذاسک
ٍصاست اهَس اقتصادی
ٍ داسایی

ساصهاى سشهایِگزاسی

اسسالی ٍ صذٍس

ٍ کوکْای اقتصادی ٍ

هجَص

فٌی ایشاى

سشهایِگزاسی

-

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ

خاسجی
-

-

-

-

-

-

-

-

دستگاُ
هشاجعِ کٌٌذُ
دستگاُ

 -1پریسش متقاضی سسمایٍگرازی خازجی ي تشکیل پسيودٌ
-2دزیافت دزخًاست مجًش سسمایٍگرازی خازجی بٍ مىظًز بسزسی مدازک
 -3بسزسی دزخًاست مجًش سسمایٍگرازی ي مدازک ي مستىدات متقاضی عسح ساسمایٍ گارازی ي ازساال مادازک باٍ سااشمان

خذهت

 -9عٌاٍیي فشایٌذّای

هشاجعِ کٌٌذُ

سسمایٍگرازی ي کمکُای اقتصادی ي فىی ایسان
 -4ابالغ مجًش سسمایٍگرازی خازجی دز صًزت تأیید َیأت سسمایٍگرازی خازجی با امضای يشیس امًز اقتصادی ي دازایی

ً -11وَداس استثاعی فشایٌذّای خذهت
ناهه درخواست
به هوزاه هدارك

هزكش خدهات سزهايهگذاری استاى
ثبت درخواست و بزرسي هدارك

آيا هدارك كاهل است؟

خيز

هزكش خدهات سزهايهگذاری استاى

خيز

اعالم جهت تکويل پزونده

بله

سزهايهباشد؟
خدهاتتاييد مي
هزكش ب
گذاری استاى
له

ارسال هدارك به ساسهاى سزهايهگذاری و كوکهای
اقتصادی و فني ايزاى

خيز
آيا درخواست هورد تأييد

خيز

ساسهاى سزهايه گذاری است؟

ساسهاى سزهايه گذاری و كوکهای اقتصادی و فني
ايزاى

مكاتبه بزاي اصالح درخواست و مدارک
بله

تاييد مي باشد؟

ساسهاى سزهايه گذاری و كوکهای اقتصادی و فني ايزاى

بله

طزح هوضوع در هيأت سزهايهگذاری خارجي و ابالغ تصوين
هيأت به سزهايهگذار خارجي

خيز
آيا پيش نويس هجوس هورد

خيز

درخواست تجديد نظز توسط سزمايه گذار خارجي

تأييد سزهايه گذار است؟
بله

وسيزمياهورباشد؟
هجوس توسطتاييد
اهضاءبله
اقتصادی و دارايي

ابالغ هجوس سزهايهگذاری
خارجي توسط ساسهاى
سزهايهگذاری

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فشم :شْشُ هعشٍفی

تلفي:
14431938214

پست الکتشًٍیک:
@yahoo.com

_Maroufi

ٍاحذ هشتَط:
هشکض خذهات سشهایِگزاسی
استاى آرستایجاىغشتی

لیست اطالعات مجًصَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی دس يصاستخاوٍ /مشکض خذمات سشمایٍگزاسی استان آرسبایجانغشبی

سدیف

مذت اعتباس

حقیقی

حقًقی

ديلتی

اختصاصی

ساعت)

الکتشيویکی

(سيص/

الکتشيویکی

مجًص

غیش

مجًص

فشآیىذ

مشتشک *

آییه وامٍ)

(سیال)

مجًص

صذيس

واظش

تقشیبی

فشآیىذ مجًص

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

َضیىٍ

متقاضی

فشآیىذ

مشاجع

صمان

تًضیحات

عىًان مجًص

وًع مجًص

مستىذات قاوًوی

مذاسک مًسد ویاص

فشم شماسٌ یک

 تکمیاال فااسم سااٍ صاافحٍ ایدزخًاست مجًش

سسمایٍ

گاارازی خااازجی بااٍ شبااان
اوگلیسی ي تایپ شدٌ

صذيس

■

■

 -تصًیس گرزوامٍ

خاسجی

وذاسد

-

سسمایٍگرازی خازجی

اجسای پسيضٌ

مجًص سشمایٍگزاسی

-

مسبًط بٍ تشًیق ي حمایت

اش دسااتگاٌ ذیااسبظ جُاات

طبق ظًابط مىذسج دس

سشمایٍگزاسی

-

1

قاوًن ي آییه وامٍ اجسایی

 -ازائٍ تصًیس مًافقت اصًلی صادزٌ

ساصمان
ي کمکُای

 15سيص

■

اقتصادی ي فىی

(بٍ طًس متًسط  6ماٌ)

-

ایشان

 وامٍ زسمی با عىًان مسکص خدماتسسمایٍ گرازی استان آذزبایجان
غسبی

تمذیذ

-

-

-

اصالح
لغً

-

-

-

گرازی خازجی

-

4

بٍ تشًیق ي حمایت سسمایٍ-

صًزتجلسٍ مجمع عمًمی

اصالح مجًش

مشکض خذمات

-

-

-

-

-

-

-

-

گرازی خازجی

-

-

-

-

استان

مادٌ  32آییهوامٍ اجسایی قاوًن
تشًیق ي حمایت سسمایٍ-

سشمایٍ گزاسی

مشکض خذمات

-

3

قاوًن ي آییهوامٍ اجسایی مسبًط

 -دزخًاساات متقاضاای مبىاای بااس

-

-

-

خاسجی

-

2

مجًص سشمایٍگزاسی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

سشمایٍ گزاسی
استان

-

-

-

-

