
  

 کارگروه اصالح و بهبود فرایندها  

قطعی / وضعیت موجود فرآیند صادرات از محل ورود موقت 
 گمرکیقانون امور  66و  51موضوع مواد 

 )تخلیه در انبار(
  

 IC-SH-59/1-00:      کد شناسایی  

 گمرکات  اجرایی  :  مسئول فرایند

 و توزین اماکن گمرکیورود کاال به 

شروع

 اظهار الکترونیکی -

 مسیر قرمز
بررسی اسنادي -
ارزیابی فیزیکی کاال  -
)در صورت نیاز ( نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال  -

)در صورت نیاز(اخذ مجوزهاي الزم  -
ارجاع مجدد به کارشناس سرویس و کارشناسی نهایی -
)در صورت نیاز(پلمب کامیون -

 مسیر زرد 
بررسی اسنادي -

  )در صورت نیاز( نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال -
)در صورت نیاز(اخذ مجوزهاي الزم  -

 بررسی و کارشناسی نهایی -
 

 ثبت اظهار نامه و تخصیص شماره سریال -
تأیید و تخصیص کارشناس به صورت سیستمی و ارجاع به باجه کارشناسی -
 )در صورت نیاز ( بررسی اسناد ، تأیید مسیر و تعیین ارزیاب توسط سیستم  -

تأیید پروانه توسط کارشناس  -
رئیس سرویس و صدور مجوز مراجعه به درب خروج تأیید نهایی پروانه توسط  -

 درب خروج 1*
)در صورت نیاز ( پلمب کامبون هاي حامل کاالي پروانه هاي مسیر زرد  -

2*      و خروج کاال کاالصدور اجازه بارگیري  -

 )در صورت تعلق( پرداخت عوارضاعالم شناسه پرداخت جهت 

 مراجعه به صندوق و صدور پروانهو ) در صورت تعلق ( پرداخت عوارض 
جهت اخذ پرینت پروانه

 گمرك مرز خروج
 )در صورت نیاز ( کنترل پلمب و کاال  -

اطالعات خروج در سامانه و اجازه خروج کاال از مرزثبت  -
 

 پایان

در صـورت وجـود( در صورت نیـاز بـه اصـالح    :  1*

اظهارنامه به کارشناس سرویس عـودت داده  ) مغایرت 

. می شود

صـــورتی کـــه گمـــرك صـــادرکننده پروانـــه در : 2*

صادراتی ، گمرك مرز خروج باشد ؛ فرایند صـادرات 

 .نقطه پایان می پذیردکاال در این 



  

کارگروه اصالح و بهبود   

قطعی / وضعیت موجود فرآیند صادرات از محل ورود موقت 
 قانون امور گمرکی 66و  51موضوع مواد 

 )حمل یکسره(
  

 IC-SH-59/2-00:      کد شناسایی  

 گمرکات  اجرایی  :  مسئول فرایند

 اخذ مجوز حمل یکسره

شروع

 اظهار الکترونیکی -

 مسیر قرمز
بررسی اسنادي -
ارزیابی فیزیکی کاال  -

)در صورت نیاز ( نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال  -
)در صورت نیاز(اخذ مجوزهاي الزم  -
ارجاع مجدد به کارشناس سرویس و کارشناسی نهایی -
) نیاز در صورت (  پلمب کامیون -

 مسیر زرد 
بررسی اسنادي -

  )در صورت نیاز( نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال -
)در صورت نیاز(اخذ مجوزهاي الزم  -

 بررسی و کارشناسی نهایی -
 

 ثبت اظهار نامه و تخصیص شماره سریال -
تأیید و تخصیص کارشناس به صورت سیستمی و ارجاع به باجه کارشناسی -
 )در صورت نیاز ( بررسی اسناد ، تأیید مسیر و تعیین ارزیاب توسط سیستم  -

تأیید پروانه توسط کارشناس  -
رئیس سرویس و صدور مجوز مراجعه به درب خروج تأیید نهایی پروانه توسط  -

 درب خروج 1* 
پلمب کامبون هاي حامل کاالي پروانه هاي مسیر زرد  -
صدور اجازه بارگیري کاال -

2* اجازه خروج کامیون هاي حامل کاالهاي صادراتی -
 

 در صورت تعلق اعالم شناسه پرداخت جهت پرداخت عوارض

 مراجعه به صندوق و صدور پروانهو ) در صورت تعلق ( پرداخت عوارض 
جهت اخذ پرینت پروانه

 گمرك مرز خروج
 )در صورت نیاز ( کنترل پلمب و کاال  -

ثبت اطالعات خروج در سامانه و اجازه خروج کاال از مرز -
 

 پایان

 اماکن گمرکی و توزینورود کاال به 

در صـورت وجـود( در صورت نیـاز بـه اصـالح    :  1*

اظهارنامه به کارشناس سرویس عـودت داده  ) مغایرت 

. می شود

صـــورتی کـــه گمـــرك صـــادرکننده پروانـــه در : 2*

صادراتی ، گمرك مرز خروج باشد ؛ فرایند صـادرات 

 .پایان می پذیردکاال در این نقطه 



کارگروه اصالح و بهبود    

قطعی / وضعیت موجود فرآیند صادرات از محل ورود موقت 
 قانون امور گمرکی 66و  51موضوع مواد 
 )ارزیابی در محل(

  

 IC-SH-59/3-00:      کد شناسایی  

 گمرکات  اجرایی  :  مسئول فرایند

شروع

 اظهار الکترونیکی -

 مسیر قرمز
بررسی اسنادي -
ارزیابی فیزیکی کاال  -
)در صورت نیاز ( نمونه برداري جهت تعیین ماهیت کاال  -

)در صورت نیاز(اخذ مجوزهاي الزم  -
جهت بررسی ارزش و کارشناسی نهایی رجاع مجدد به کارشناس سرویسا -

 مسیر زرد 
بررسی اسنادي -

 )در صورت نیاز( تعیین ماهیت کاال نمونه برداري جهت -
)در صورت نیاز(الزم اخذ مجوزهاي  -

 بررسی و کارشناسی نهایی -
 

 ثبت اظهارنامه و تخصیص شماره سریال -
تأیید و تخصیص کارشناس به صورت سیستمی و ارجاع به باجه کارشناسی -
 )در صورت نیاز ( بررسی اسناد ، تأیید مسیر و تعیین ارزیاب توسط سیستم  -

 مراجعه به صندوق و صدور پروانهو ) در صورت تعلق ( پرداخت عوارض 
جهت اخذ پرینت پروانه

1* کاال حملاجازه بارگیري و  -

 ) در صورت تعلق( اعالم شناسه پرداخت جهت پرداخت عوارض

 گمرك مرز خروج
 )در صورت نیاز ( کنترل پلمب و کاال  -

ثبت اطالعات خروج در سامانه و اجازه خروج کاال از مرز -
 

 پایان

 محلاخذ مجوز ارزیابی در 

 )در صورت نیاز ( پلمب کامیون 

صـــادرکننده پروانـــه صـــورتی کـــه گمـــرك در : 1*

صادراتی ، گمرك مرز خروج باشد ؛ فرایند صـادرات 

 .کاال در این نقطه پایان می پذیرد




