مدارک مورد نیاز برای صدور/تمدید مجوز خروج موقت ماشین آالت و تجهیزات در پروژه های برون مرزی
مدرک مورد نیاز

ردیف

مرجع

تعداد

درخواست کتبی مبتنی بر صدور/تمدید مجوز خروج موقت با مهر و امضای
مدیرعامل شرکت ،ثبت شده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت
1

شرکت متقاضی

1

( با ذکر گمرک اظهاری ،مدت زمان خروج موقت بر اساس تاریخ اعتبار قرار داد،
معرفی نماینده شرکت و شماره تماس مستقیم وی)
گواهینامه صالحیت پیمانکاری ،پایه و رتبه بندی
2

(در مورد شرکتهایی که قبالً تاییدیه کمیته ماده ( )19را اخذ نموده اند ضرورت

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

1

ندارد)
الف -معرفی پروژه؛ برای متقاضیان صدور مجوز (عنوان پروژه  ،کارفرما ،تاریخ
آغاز ،مدت اجرا ،مبلغ قرارداد و نحوه تامین اعتبار و)...
3

ب  -گزارشی از آخرین وضعیت پروژه؛ برای متقاضیان تمدید مجوز ( درصد

فرم شماره 1

1

پیشرفت فیزیکی ،میزان صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و مشکالت پیش
رو)

الف  -تصویر برابر اصل ترجمه رسمی قرارداد منعقده (در مورد شرکتهایی که
قبالً تاییدیه کمیته ماده ( )19را اخذ نموده اند ضرورت ندارد)
4

ب -تصویر برابر اصل ترجمه رسمی نسخه الحاقیه یا متمم ،اصالحیه یا
تمدید قرارداد

منضم به تایید اصالت توسط وزارت
امورخارجه کشور هدف ،سفارت یا رایزن
بازرگانی یا کنسولگری کشورمان در
کشور هدف و یا وزارت امورخارجه

1

کشورمان .
تأییدیه ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق
برای پروژه های عراق و سوریه

فهرست مشخصات ماشین آالت و تجهیزات بصورت جدول در سربرگ
شرکت ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت جهت تائید صحت
مندرجات فهرست مذکور { فهرست شامل  :نام دستگاه ،مارک ،نوع پالک
6

انتظامی ،شماره سریال ،شاسی ،موتور ،کشور سازنده ،سال ساخت ،شماره مجوز

فرم تاییدیه (صدور/تمدید)خروج موقت

قبلی (در صورت درخواست تمدید)  ،مالکیت ،محل تامین ،نوع ارز پرداختی} و

ماشین آالت و تجهیزات

تعهد به کمیته ماده  19مبنی براینکه هرگونه ضرر و زیان اعالمی از سوی کارفرما
و یا مصادره ماشین آالت مربوطه ،توسط آن شرکت جبران خواهد شد و هیچ
مسئولیتی متوجه اعضای کمیته ماده  19نخواهد بود {تعهد ذیل جدول})

2

فرم شماره  : 1خالصه اطالعات پروژه
الف) معرفی پروژه :

عنوان پروژه:
محل پروژه:
موضوع پروژه:
کارفرما:
مبلغ و ارزش قرارداد:
نحوه تامین اعتبار:
تاریخ آغاز و مدت اجرا:
میزان صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما :
درصد پیشرفت فیزیکی پروژه :
سایر توضیحات:

ب) خالصه رزومه و سوابق اجرایی پروژه های عمرانی بین المللی شرکت:

فرم تاییدیه خروج موقت ماشین آالت و تجهیزات
عنوان پروژه

نام متقاضی

کشور محل اجرا

شماره و تاریخ قرارداد

شروع و پایان قرارداد

دالیل کلی خروج ماشین آالت

گمرک اظهاری

مدت زمان خروج موقت

فهرست ماشین آالت مورد نیاز شرکت جهت استفاده در پروژه ( مرحله)...
ردیف

نام دستگاه

مارک

نوع

کد

پالک انتظامی

شماره سریال

شماره شاسی

شماره موتور

کشورسازنده

سال ساخت

شماره مجوز خروج
موقت قبلی

مالکیت

محل تامین

ارزش دستگاه

کلیه ماشین آالت مزبور پس از اتمام قرارداد عودت می گردد و اعالم می دارد اعضای کمیته ماده 19هیچگونه مسئولیتی ناشی از ضرر و زیان اعالمی از سوی کارفرما یا مصادره ماشین آالت مربوطه یا خسارت وارده به
ماشین آالت یا عدم برگشت ماشین آالت به کشور عهده دار نمی باشند و همه عواقب آن برعهده شرکت  .....................می باشد.
صحت کلیه اطالعات مندرج در جدول فوق مورد تائید اینجانب ................................مدیرعامل ..... ...............................بوده و درصورت اثبات خالف آن هرگونه مسئولیت به عهده اینجانب و شرکت می باشد.

مهر و امضا
تاریخ

در این قسمت چیزی نوشته نشود
محل مهر های کمیته ماده 19

