
1 

 

 تِ ًام خذا

 

 هشخصات پزٍتکل

 تیي گوزک جوَْری اسالهی ایزاى ٍ گوزک فذراسیَى رٍسیِ

 درخصَص تثادل اطالعات پایِ کاال ٍ ٍسایط ًقلیِ هتزدد 

 (SCCگوزکی (سثش)کزیذٍرتسْیل )تیي کشَر جوَْری اسالهی ایزاى ٍ فذراسیَى رٍسیِ 

 

 :ّذاف ا

 .گوشوی دسخػَظ اًَاع واالّا ٍ ٍسایط ًملیِ هی تاضذ (سثض)وشیذٍس تسْیل -

 تسشیغ دس اًجام تطشیفات گوشوی تشای تشخیع واالّا تَسط هماهات گوشوی طشف ّای هتؼاّذ؛ -

 واّص تؼذاد اسٌاد هَسد ًیاص تشای اًجام تطشیفات ٍ وٌتشل ّای گوشوی؛ -

حذالل ًوَدى استفادُ اص فشم ّا ٍ وٌتشل ّای گوشوی تشاساس تحلیل اطالػاتی واالّا دس  -

 .چاسچَب سیستن هذیشیت سیسه

 :هشایا 
اضخاظ هطوَل دس وشیذٍس تسْیل گوشوی وِ اطالػات واالّا ٍ ٍسایط ًملیِ تثادل ضذُ سا تشاساس 

 :ضشایط ایي پشٍتىل اسائِ هی ًوایٌذ اص هضایای صیش تشخَسداس خَاٌّذ ضذ

اٍلَیت داضتي دس دفاتش گوشوی تشای تشخیع دس همایسِ تا دیگش اضخاظ ایشاًی ٍ سٍسی وِ دس  (1

ایي وشیذٍس ًیستٌذ ٍ ّوچٌیي دیگش اضخاغی وِ تشخیع گوشوی سا دس وطَس جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ 

 .فذساسیَى سٍسیِ اًجام هی دٌّذ

استفادُ اص هضایای تسشیغ دس اًجام تطشیفات گوشوی دس ّش جای هوىي وِ ضاهل اًثاسّای  (2

 .اختػاغی ٍ تا ّذف واّص صهاى اًجام تطشیفات گوشوی

ػذم اًجام وٌتشل ّای فیضیىی گوشوی دسخػَظ واالّای هشتَط تِ ایي اضخاظ دس غَستیىِ  (3

چٌاًچِ وٌتشل فیضیىی گوشوی ؾشٍسی هی تاضذ، تا . ساتمِ تخلف اص همشسات ّش یه اص طشفیي ًذاضتِ تاضذ

ّذف وَتاُ ًوَدى صهاى تَلف دس غف ٍ اجتٌاب اص صهاى اًتظاس غیش ؾشٍسی دس حذالل صهاى هوىي 

 .غَست خَاّذ گشفت

اظْاسگوشوی ضشوتْای هطوَل وشیذٍس تسْیل گوشوی چٌاًچِ اسٌاد ًالع تاضذ تا سػایت لَاًیي  (4

هلی تِ ضشط تؼْذ اسائِ اسٌاد اسائِ ًطذّذس هْلت تؼییي ضذُ تَسط ّش یه اص وطَسّای هتؼاّذ هَسد 

 . پزیشش لشاس گیشد
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 هزاحل پذیزش در کزیذٍر سادُ ساسی شذُ تسْیل گوزکی 
 

 گوزک جوَْری اسالهی ایزاى–الف 

 اطالع اص ؾَاتط فؼاالى هجاص التػادی، تا هشاجؼِ تِ ٍب سایت گوشن جوَْسی اسالهی ایشاى تِ آدسس -1

Irica.ir ُگشدش واس ٍ " 4جْت اطالع اص فشآیٌذ ثثت ًام، تِ فایل پیَست ضواسُ ) هجاص التػادی فؼاالى پٌجش

 ٍ ّوچٌیي تىویل فشم ثثت ًام تَسط هتماؾی ( سجَع ضَد" اًجام واسًذیفشآ

دسیافت ًاهِ هؼشفی اص هؼاًٍت هحتشم اهَس تیي الولل اتاق تاصسگاًی ٍ غٌایغ ٍ هؼادى ٍ وطاٍسصی ایشاى تِ دفتش  -2

 ّوىاسی ّای تیي الولل گوشن ایشاى تَسط هتماؾی

 . تىویل گشدد"(AEO)ی هتماؼی ضشوتْایفشم اطالػات"فشم ثثت ًام تا ػٌَاى  -3

 تَسط هتماؾی (پیَست ضواسُ یه)تىویل  فشم تؼْذ ًاهِ  -4

 تَسط هتماؾی (2پیَست ضواسُ )تىویل هطخػات  ضشوت هتماؾی تِ صیاى اًگلیسی  -5

 تَسط هتماؾی (3پیَست ضواسُ )تىویل فشم اػالم هطخػات ضشوت سٍسی طشف لشاسداد ضشوت ایشاًی  -6

 اسسال هطخػات فشم ّای  تىویل ضذُ تِ گوشن سٍسیِ  تَسط دفتش ّوىاسی ّای تیي الولل گوشن ایشاى -7

 اػالم تِ ضشوت دسغَست پزیشش تَسط گوشن سٍسیِ تَسط دفتش ّوىاسی ّای تیي الولل گوشن ایشاى -8

 

 گوزک جوَْری فذرال رٍسیِ- ب

 اجزای کزیذٍر گوزکی سادُ ساسی شذُ (رٍش هحاسثاتی)تشزیح الگَریتن 

هطاسوت ضشوتْایی است وِ فؼالیت آًْا تَسط  گوشوی سادُ ساصی ضذُ، (هسیش)یىی اص ضشایط اجشای وشیذٍس

تا سطح پاییٌی اص خطش ًمؽ لَاًیي گوشن دس هطاتمت تا لاًَى هلی هطخع هی  (گوشوات خذهات دٌّذُ)طشفیي 

 .آى اجاصُ هی دّذ تا صًجیشُ تأهیي ایوٌی ایجاد ضَد .ضَد

 ::SCCالشاهات عوَهی شزکتْایی کِ داٍطلثاًِ اتزاس توایل کزدًذ تزای پیَستي تِ پزٍصُ

 ِدسخَاست وتثی سسوی یه ضشوت ت FCS  سٍسیِ؛ 

  ُاسصیاتی اًطثاق تا سیسه ون ًمؽ همشسات اتحادیِ التػادی اٍساسیا ٍ همشسات فذساسیَى سٍسیِ دس حَص

 .گوشن

 تَسط یه ضشوت ػاللوٌذ تشای ضٌاسایی ٍ تأییذ تیطتش ّوتایاى خاسجی هَجَد دس لیست  (تماؾا)اسسال

FCS  ٍِالؼی  (یا)صتاى هلی، وذ ضٌاسایی، آدسس لاًًَی ٍ  (یا)ًام ضشوت تِ صتاى اًگلیسی ٍ )سٍسی

 .ساصهاى

 ُغادس وٌٌذُ ٍ ٍاسد وٌٌذُ واالی اػالم ضذُ تحت پشٍط SCC تایذ اص لثل تِ ػٌَاى یه ضشوت وٌٌذُ دس 

SCC تَسط خذهات گوشوی طشفیي هجاص تاضٌذ. 

، تثادل اطالػات تیي طشفیي واالّای حول ضذُ است، وِ دس صهاى وٌتشل گوشن، اص جولِ  SCCاساس پشٍطُ ّای

ایي اطالػات تایذ لثل اص ٍسٍد واال تِ . استفادُ اص سیستن هذیشیت سیسه، تَسط گوشن هَسد استفادُ لشاس هی گیشد
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تشویة اطالػات هشتَط تِ واالی دس حال اًتمال . هٌظَس اظْاسًاهِ تِ گوشوات هجاص وطَس ٍاسدات وٌٌذُ، اسسال ضَد

تایذ تشای ضٌاسایی واال، تؼییي خػَغیات ٍ خػَغیات آى وِ تشای اتخار تػوین دس هَسد تشخیع واال هَسد ًیاص 

 .است، هی تایست وافی تاضذ

 :تِ تزتیة سیز اًجام هی شَد SCC تزای اجزای پزٍصُ (تکٌَلَصی)تثادل اطالعات اٍلیِ در چارچَب فٌاٍری

 تِ هحوَلِ واالّایی است وِ اطالػات هشتَطهشجغ گوشوی وطَس هثذا، پیاهی سا دس تش هی گیشد وِ حاٍی  .1

اص ًظش حجن ٍ ًحَُ هطاتك تَافماتی وِ لثالً )تشًاهِ سیضی ضذُ است  SCC تشای جاتجایی دس چاسچَب پشٍطُ

 .ایي پیام تش اساس اظْاسًاهِ غادسات واال، اسٌاد حول ٍ ًمل ٍ تاسگیشی ساختِ هی ضَد. (تِ دست آهذُ تَد

است، وِ تِ یه  (ضواسُ هشجغ هٌحػش تِ فشد حول ٍ ًمل) UCR ّش پیام الىتشًٍیىی حاٍی یه ضواسُ

وِ تِ ػٌَاى )هحوَلِ خاظ واال هتػل ضذُ است، وِ تحَیل یه فشستٌذُ خاظ تِ یه گیشًذُ خاظ 

 .سا تأییذ هی وٌذ (هجاص ّستٌذ SCC ضشوت وٌٌذُ دس

سا تِ غادسوٌٌذُ اسائِ هی دّذ ٍ آى سا تِ گوشن وطَس همػذ  UCR هشجغ گوشوی وطَس هثذا، ضواسُ .2

 .هٌتمل هی وٌذ

 دادُ ضذُ سا تِ هتٌاظش خَد دس وطَس همػذ اسسال هی وٌذ، تِ طَسی وِ هتٌاظش تَاًستِ UCR غادسوٌٌذُ، .3

UCR سا دس اظْاسًاهِ واالّا ًطاى دّذ. 

دس ستَى )سا دس اظْاسًاهِ ٍاسدات  UCR لشاس داسد، ٌّگام اظْاس واال، ضواسُ SCC ضشوتی وِ دس پشٍطُ .4

 .اضاسُ وٌذ (09015 تحت ضواسُ 44اػالهیِ سٍسی 

دس اظْاسًاهِ واال روش ضذُ است، گوشن هشجغ وطَس همػذ، اطالػات  UCR ٌّگاهی وِ یه ضواسُ .5

ٍ دس غَست . دسیافتی اص گوشن خاسجی سا تا اطالػات هٌذسج دس اظْاسًاهِ واال هطاتمت هی دّذ

اص الذاهات وٌتشل اؾافی گوشوی  (استفادُ)آًْا، آًگاُ هشجغ گوشن ًیاصی تِ دسخَاست (هطاتمت)سػایت

سسیذگی /تشای هثال، هاًٌذ دسخَاست اسٌاد اؾافی تِ هٌظَس تأییذ اطالػات هطخع ضذُ، تاصسسی واال، هؼایٌِ)

ًذاسد، وِ ایي اهش تاػث واّص صهاى ػولیات گوشوی ٍ ووتش ضذى ّضیٌِ ّای ضشوت ّای  (ٍ سایش هَاسد

 .هجشی دس ایي پشٍطُ خَاّذ ضذ

سا دس هَسد  (هؼیاسّای وٌتشلی/یا اػوال سایش الذاهات)دس ّویي صهاى، هشجغ گوشن، حك اًجام تاصسسی گوشوی 

حول هی ضَد، تشایص هحفَظ هی تاضذ، دس غَستی وِ دس چاسچَب  SCC واالّایی وِ هطاتك تا پشٍطُ ّای

 .لاًَى هلی گوشن وطَسضاى هطخع ضذُ است (ًمؽ)سیستن هذیشیت سیسه، خطشات ػذم سػایت 

 



  

 

 بسمه تعالی

 1پیوست شماره 

 « تعهد نامه » 
 

 

 « اشخاص حقیقی» 
 

 اینجانب                                               فرزند :                                            به شماره شناسنامه :

 شماره و تاریخ کارت بازرگانی :     صادره از :                            شماره ملی :                     

 شماره پروانه کارگزاری ) عنداللزوم ( :   شماره کارت بازرگانی و کد اقتصادی : 

   صادره کننده در حوزه :     کدینگ :

 پست الکترونیک :   تلفن همراه :    ابت :تلفن ث

 « اشخاص حقوقی» 
 

 مدیرعامل دارنده حق امضاء اسناد تعهد آور (                                شخص حقوقی : 

 طبق آخرین آگهی تغییرات شماره                                 روزنامه رسمی شماره                           مورخ

 ارت بازرگانی :ثبت شده به شماره :                           شماره وتاریخ ک

 صادره کننده در حوزه :                                کد اقتصادی :                                   شناسه ملی :      

 کدینگ :

 :پست الکترونیک    تلفن همراه :    تلفن ثابت :

 
 

گمرک که از تسهیالت مربوط به فعاالن اقتصادی مجاز در قالب تفاهم نامه کریدورسبز فی مابین 

که کلیه گمرک فدرال روسیه استفاده نموده و بدین وسیله متعهد می شوم جمهوری اسالمی ایران و

ادرات و استاندارد های کیفی الزم برای ص مرتبطقوانین و مقررات ، دستورالعمل ها و بخشنامه های 

ی و معنوی و بروز تخلفات دهرگونه خسارات ما ورودکاال را رعایت نمایم درغیراینصورت و 

شده ، مسؤول و پاسخگو خواهم  معرفیگمرکی و یا جرائم توسط اینجانب و کارکنان و نمایندگان 

) اینجانب / شرکت            ( بود و گمرک جمهوری اسالمی ایران می تواند رأساً نسبت به حذف نام 

 و قطع تسهیالت مربوطه اقدام نماید . فعاالن مجازاز فهرست 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء / مهر
 



              -Appendix 2                             2-پیوست شماره 

 

 Name of Company/Responsible 

Person 

 

Type of Activity & Export Products  

Company ID No.  

CEO ID No.   

Phone no.: 

Cell phone:  

 

Full address (Head office/ Company 

and Factory 

 

Name of Company / Russian Importer   

 



Iranian exporter and Russian importer to be included into SCC during test stage of the project 

Appendix - 3 

 

Name of the Iranian 

exporter 
ID Address Russian Importer 

Tax 

identification 

number 

(ИНН) 

 

 

(full official name 

should be 

indicated) 

 

 

Should be 

filled in 
Should be filled in 

(full official name should 

be indicated) 

 

 

Should be 

filled in 

 

 



 بسمه تعالی

 

 مجاس اقتصادي فعاالن نام ثبت تکمیل و ارسال درخواست نحوه راهنماي

 چاسچًب دس مٍ اقتصادي فعاالن اص دستٍ آن بٍ ایشان اسالمی جمًُسي ،گمشك ریىفعان بٍ مغلًب خذمات اسائٍ ساستاي دس

 . ومًد خًاَذ اسائٍ سا اي يیژٌ تسُیالت گشفت خًاَىذ قشاس شذٌ تعییه معیاسَاي

 گشفته قشاس جُت ساَمشاٌ با اسىاد مًسد ویاص خًد دسخًاست شذٌ، تعییه ي معیاسَا با مغابقت صًست دس تًاوىذ می متقاضیان

 خاوٍ دبیش بٍ ساصمان دسپشتال اسسالعشیق  اص آوان بٍ اسائٍ قابل تسُیالت اص بشداسي بُشٌ ي مجاص اقتصادي فعاالن لیست دس

 . ومایىذ اسائٍ (مذیشیت اعالعات ي بشوامٍ سیضي دفتش )مجاص اقتصادي ممیتٍ فعاالن

 :تصاویز اسناد مورد نیاس

 ، خغاب بٍ مذیشمل دفتش مذیشیت اعالعات ي بشوامٍ سیضي گمشك وامٍ دسخًاست با امضاء صاحبان امضاء (1

 فشم تنمیل شذٌ تعُذوامٍ  فعاالن اقتصادي مجاص مغابق فشمت گمشك ، دسسشبشه ششمت  با مُش ي امضاء صاحبان امضاء  (2

 فشم تنمیل شذٌ  اعالعات متقاضی  مغابق فشمت گمشك ، دس سشبشه ششمت  با مُش ي امضاء مذیش عامل (3

 ماست باصسگاوی داساي اعتباس  (4

 مذیشعامل ماست ملی (5

 بشداسي َاي بُشٌ  پشياوٍ/ پشت ي سي  پشياوٍ  (6

 آخشیه تغییشات ي اصالحات/ سيصوامٍ سسمی مشبًط بٍ تاسیخ ثبت ششمت  (7

 اساسىامٍ (8

 فیش آخشیه پشداخت حق بیمٍ با مُش ي امضاي صاحبان امضاء/ آخشیه فُشست بیمٍ تائیذ شذٌ ماسمىان  (9

 

 (www.irica.gov.ir):     نحوه بارگذاری درخواست و مدارک در پزتال گمزک 

 

اوتخاب   ایشان      .ا.     مشاجعٍ بٍ سایت گمشك ج    pdfیا  ( ...,zip,rar )اسنه اسىاد دسخًاستی ي ایجاد یل فایل فششدٌ

 آینًن  ثبت ي پیگیشي مناتبات        تنمیل فشم ثبت وامٍ        باسگزاسي فایل اسىاد        دسیافت شماسٌ ثبت 
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 گمرک پرتال اصلی منوی اول، صفغحه به توانید مجازمی اقتصادی فؼاالن به مربوط اطالػات ازکلیه اطالع جهت

  . فرمایید مراجؼه مجاز اقتصادی فؼاالن پنجره ،  Irica.ir  آدرس به

 . ددگر می ارسال  برداری بهره جهت پیوست به نیاز مورد مستندات  کار، در تسریغ منظور به

 



 خالطِ سًٍذ اجشایی شٌاسایی فعاالى التظادی هجاص

  

 

 

 تلِ

         دفتر برنامه ریزی و بهبود فرایندهای گمرکی 

 

 

 

 

 

   هثٌی تش طحت َّیت شخض هتماضیAEOتشسسی تماضا تَسط دتیشخاًِ   -

استعالم اص دفتش فٌأٍسی اطالعات ٍ استثاطات جْت اعالم  حجن فعالیت دس  -
 سٍیِ ّای ٍاسداتَ طادسات طی سِ سال گزشتِ

دسیافت ٍ تشسسی پاسخ استعالم اص دفتش في آٍسی اطالعات ٍ استثاطات تَسط  -
   AEOدتیشخاًِ 

 شروع

اسسال دسخَاست اص طشیك سیستن ثثت هىاتثات پشتال گوشن ایشاى  -
 تَسط طاحة واال 

 مسیر زرد 
 بزرسی اسنادی -

  (در صورت نیاس )نمونه بزداری جهت تعیین ماهیت کاال -
 (در صورت نیاس)اخذ مجوسهای السم - 
 بزرسی و کارشناسی نهایی- 

 

 

  AEOطشح دس وویتِ هشوضی - 
 تشسسی ٍ اتخار تظوین - 

 

 پایان

آیا حائض حذالل 

 ششایط هی تاشذ؟

آیا ششایط لاًًَوذاسی 

دس چْاسچَب هعیاسّا 

 احشاص گشدیذ؟

 اخز تعْذ ًاهِ اص هذیشعاهل-

 طذٍس حىن اتالغ تِ گوشوات اجشایی -
 اعالم تِ طاحة واال-

 
 

 

 آیا دسخَاست تاییذ 

 هی گشدد؟

 AEOدتیشخاًِ 
 ساتمِ " ، " ساتمِ لاچاق ٍ جعل"،" لاًَى اهَس گوشوی7 تذّی هادُ"استعالم اص ٍاحذّای ًظاستی ستادی  دس خظَص عذم ٍجَد -

  "ساتمِ تَویل تِ غیشتیش اص سِ تاس" ٍ"تعْذات ٍ تضاهیي ایفاء  ًشذُ 

 خیش

 خیش

 تلِ

 خیش

 تعییي ستثِ هتماضی تِ تفىیه سطَح هظَب

 تلِ

 تلِ

اهىاى سفع تعْذات 

اعالهی اص سَی 

 هتماضی ٍجَد داسد؟

 خیش

سفع تعْذ اص سَی هتماضی ٍ اعالم تِ 

 AEOدتیشخاًِ 

 سد دسخَاست  -

 اعالم تِ طاحة واال -



 

 

 گورک جوَْری اسالهی ایراى

 («AEO)ی هتقاضی ّا فرم اطالعاتی شرکت» 

 

 :اطالعات شرکت 

 :تاریخ تأسیس :شٌاسِ هلی :عٌَاى ثبتی شرکت

 :شوارُ اقتصادی :شوارُ ثبت

 :برداری  ّای بْرُ شوارُ ٍ تاریخ  پرٍاًِ

 -

- 

 :تعداد ًیرٍّای بیوِ شدُ

 :اطالعات هدیریتی

 :(رٍزًاهِ رسوی)تاریخ آخریي تغییرات هدیریتی  :عٌَاى هدیر عاهل

 :تاریخ اًقضاء کارت بازرگاًی :شوارُ کارت بازرگاًی :شوارُ هلی

 :آدرس

 :شرکت/ تلفي کارخاًِ  :شرکت/ آدرس کارخاًِ 

 :تلفي دفتر :آدرس دفتر

 :شوارُ تواس/ عٌَاى ًوایٌدُ هعرفی شدُ جْت ّواٌّگی با گورک

 

 اهضاء هدیرعاهل/           اسن .    باشد         صحت اطالعات فَق هَرد تأیید هی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :چک لیست  اسٌاد هَرد ًیاز

 وامٍ درخًاست با امضاء صاحبان امضاء

 تعُدوامٍ طبق فرمت گمرک ایران، در سربرگ شرکت ، با مُر ي امضاء صاحبان امضاء

 کارت بازرگاوی دارای اعتبار 

  مدیر عامل کارت ملی

 برداری َای بُرٌ پرياوٍ/ پشت ي ري  پرياوٍ 

 آخریه تغییرات ي اصالحات/ ريزوامٍ رسمی مربًط بٍ تاریخ ثبت شرکت 

 اساسىامٍ

 فیش آخریه پرداخت حق بیمٍ با مُر ي امضای صاحبان امضاء/ آخریه فُرست بیمٍ تائید شدٌ کارکىان 



 (AEO)مجاز  اقتصادی فعاالن تسهیالت از استفاده شرایط
 

 :دس حال حاضش الضاهات ٍ هعیاسّای  پزیشش فعاالى اقتصادی هجاص دس گوشک جوَْسی اسالهی ایشاى عثاستٌذ اص 

 الشاهات -1

 ساتقِ فعالیت 
 حجن تجاست 

 قاًًَوذاری  هَارد رعایت-  2

 ، دس خصَص ستثِ تٌذی فعاالى اقتصادی هجاص تشای  کسة ٍ کاسّای کَچک ، هتَسط ٍ 26/05/1398 هَسخ 104803 تخشٌاهِ شواسُ 5دس ساستای اجشای تٌذ 

تضسگ ، گوشک ایشاى اقذام تِ ستثِ تٌذی ٍاحذّای تَلیذی ٍ  تاصسگاًی دس سٍیِ ّای ٍاسدات ٍ صادسات  ًوَدُ ٍ تش ایي اساس الضاهات ٍ هعیاس قاًًَوذاسی ّش ستثِ  سا 

 (2 ٍ 1جذاٍل شواسُ ). تعییي کشدُ  است 

 

، دس صَستیکِ تائیذ سعایت ضَاتط اص سَی (دفتش هذیشیت اطالعات ٍ تشًاهِ سیضی)پس اص تشسسی ضَاط هصَب دس خصَص عولکشد هتقاضیاى  اص سَی دتیشخاًِ

 .دفاتش هتَلی تشسسی ّش هعیاس اخز گشدد ، اساهی تِ کویتِ فعاالى اقتصادی هجاص جْت اتخار تصوین ًْایی اسائِ هی گشدد

 

 

 

 


