
 آشنایی با سامانه جامع کمرک

 رضا کرزین



 سامانه پنجره تجارت فرامرزی

 

اعم از ) سامانه ایست برای ارتباط میان مراجعین
صاحبان کاال و شرکتهای حمل و نقل و نمایندگان 

قانونی آنها و همچنین کارگزاران گمرکی و 
و گمرک برای انجام ( نمایندگان قانونی آنها
اظهارتا ترخیص وهمچنین  –تشریفات قبل ازاظهار 

پس از  ترخیص کاال از گمرک برای کاالهای 
وارداتی و صادراتی و عبوری ،که بر پایه شبکه 

 اینترنت راه اندازی شده است.



 قابلیتهایسامانهپنجرهواحدتجارتفرامرزی

 اتصالالک ترونیکیبارنامهبهسامانهجامعگمرکی 

پروژهدربخروجهوشمند 

راهاندازیبزرگترینبانکاطالعاتتجارتخارجیکشور 

دریافتگواهیبازرسیازطریقسامانهجامعامورگمرکی 

تبادلالک ترونیکیاطالعاتمیانسازمانبنادروگمرک 

سامانهمانیتورینگکاالهایترانزیتی 

راهاندازیسامانهپیشخوانخدماتالک ترونیکی 

الک ترونیکیشدننظارتهادرگمرک 



شفافیتدرمصارفارزیکشور 

کاهشفساددرامورگمرکی 

اجرایطرحپیشاظهاریدرگمرک 

تسهیالتمراوداتتجاریفعاالنمجازاقتصادی 

ردیابیمحمولههایترانزیتی 

کاهشترددومراجعاتبهگمرک 

پیگیریتخلفات 

مبارزهباقاچاقکاالوموادمخدر 

مدهایگمرکی
 
 افزایشدرا

 



سازمانهمجواردرسامانهتجارتفرامرزی27حضور 

امکاناستعالمالک ترونیکیپروانهها 

شناسای  یکارتهایبازرگانییکبارمصرف 

الک ترونیکیشدنصدورقبضانبار 

کارشناسیمجازی 

تلههایالک ترونیکی 

الک ترونیکیشدنبیمهها 

توزینهوشمند 



صرفهجوی  یدرهزینهتجارت 

افزایشبهرهورینیرویانسانی 

بایگانیدیجیتال 

کیفپولالک ترونیکی 

ایجادسامانهثبتودریافتشناسهگوشیهایوارداتی

IMEI 

افزایشرتبهایراندرشاخصتجارتفرامرزی 

.....و  

 



رویه های موجود تحت فرایند دور 

 اظهاری
وارداتقطعی -1  
ورودموقت -2  
مرجوعی -3  
کارنهتیر -4  
ترانزیتداخلیوخارجی -5  
خروجموقت-6  
صادراتقطعی -7  
پتهغیرتجاری -8  
زاد -9

 
وارداتمنطقها  

پیشاظهاریملوانی -10  



 راهنم ایجام عکاربری

 سام انهپنج رهواح دتج ارتفرام رزی

 درروی هواردات



 سام انهپنج رهواح دتج ارتفرام رزی راهنم ایجام عکاربری
 دک ترمسعودکرباسیانودک ترفرهادرهبر

 وگروهیازپژوهشگران
 1394زمستان: چاپاول

 3000: شمارگان
 نبشکوچهناصر –( عج(باالترازمیدانولیعصر –( عج(خیابانولیعصر: گمرکجمهوریاسالمیایران

 021-82991: تلفن
http://irica.gov.ir 

ذر16خیابان –بلوارکشاورز: کاربردیدانشگاهتهران پژوهشکدهسامانههایهوشمند 
 
 –ابتدایخیاباننصرت –ا

 ساختمانپژوهشگاهدانشگاهتهران – 58پالک
 021-61113672: تلفن

http://www.iasa.ut.ac.ir 





نهانمایندگان و العملکاری حق کارتدارندگان ،کاالصاحبان•
 
یکباربا توانند میا

عبوررمزوکاربرینامسامانه،اینبهمجهزاجرای  یگمرکاتهویتاحرازواحدبهمراجعه
 اقدامخودسوابقمشاهدهودورراهازاظهارانجامبهنسبتودریافتراخودمخصوص

 .نمایند

 

   ملی،کارت ارائه•

   بازرگانی، کارت•

   و (حقوقیاشخاص) ملیشناسه•

 .است الزامیعبوررمزوکاربرینامدریافتجهتمعتبرنامهوکالت مدارک•

 ثبتنامودریافتنامکاربریورمزعبور -1



ملی؟شناسه   

رقمی است که بوسیله آن هویت  10شناسه ملی درواقع یک عدد 
اشخاص حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، 
وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق 

و حوزه های علمیه،   بازرگانی، سازمان اوقاف و امور خیریه
شناسه ملی برای تمام اشخاص حقوقی . قابل شناسایی خواهد بود

اعم از بانکها، دهیاری ها، شهرداری ها، ادارات دولتی، مدارس 
و دبیرستانها، شرکت های خصوصی، موسسات ثبتی عام المنفعه 

به طور کلی کلیه اشخاصی . و یا غیر انتفاعی قابل اخذ می باشد
که به موجب مدارک قانونی به عنوان اشخاص حقوقی شناخته می 

 شوند، می توانند درخواست شناسه ملی نمایند.

https://mrbizines.com/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C.html




درس یکیاز توان می فرامرزیتجارتواحدپنجرهسامانهبهورود جهت
 
 :نمود استفادهزیراینترنتی های ازا

https://epl.irica.ir                                           

http://csw.irica.ir                                            

http://epl.gov.irica.ir 

 استپذیرامکانایرانگمرکداخلیاینترانتواینترنتطریقازسامانهاینبه دسترسی

 فرامرزیتجارتواحدپنجرهسامانهبهدسترسی-2



 شمارهصفحه،ایندر کاربرینام
وحقیقیاشخاصشامل) اشخاصکدینگ
افرادبرایکهصورتبدیناست (حقوقی
اشخاصبرایو ملیکدشماره حقیقی
 باشد می ملیشناسه حقوقی

 ازدریافتیرمزصفحهایندر عبور رمز
 استاجرای  یگمرک

 گوشیبهارسالیرمز امنورود کد
.باشد می حقوقییاحقیقیشخصهمراه
گاهیجهت
 
امنورودکددریافتنحوهازا

 نماییدمراجعه9 فصلبه

 سامانهبهورودصفحهازنمای  ی– 2 شمارهتصویر

 فرامرزیتجارتواحدپنجرهسامانهبهدسترسی-2



از عالاط جهت.شدخواهددادهنمایششمابه (3 شماره تصویر) داشبورد صفحهسامانه،بهورودازپس
خرین

 
موزشی های فایل دریافتوگمرکاتدراخبارا

 
 نمودمراجعهصفحهاینبه توان می ا

 داشبوردصفحهازنمای  ی– 3 شمارهتصویر

 فرامرزیتجارتواحدپنجرهسامانهبهدسترسی-2



تمامیصادرکنندگانو الکاصاحبان
مدیرمعرفیبهموظفحقوقیاشخاص
وگمرکاتبهخودنمایندگانوعامل

مخصوصعبوررمزوکاربرینامدریافت
نها
 
ازنمایندگانفعالیتکنترل.باشند می ا

واحدپنجرهسامانه «وکالت» قسمتطریق
طیکه شود می انجامفرامرزیتجارت
یندی

 
 :باشد می زیرصورتبهفرا

صفحهبهشدنواردازپسشرکت نماینده
از «وکالت» گزینهانتخابباخودکاربری
  های سرویس صفحهوارد ،«کاربر» منوی
شرکتنمایندگیانتخابباوشدهوکالتی
بهمربوط های شرکت لیسترؤیتبهقادر
 .بودخواهد 4 شماره تصویرهمانندخود

  کلیک و نظر مورد شرکت کردن فعال با شرکت نماینده
ن نام برروی

 
 شرکت مدیریتی صفحه وارد تواند می ا

 شود

 نمایندهیکهایشرکتلیستازنمای  ی– 4 شمارهتصویر

 صاحبانکاالوصادرکنندگان -2-1



  کارمند و العملکار حق ثبت طریقه  داد وکالت کارمند یا العملکار حق به مستقیما  توان می قسمت این در
  نحوه به لذا بوده یکدیگر مشابه
 .کنیم می اک تفا العملکار حق وکالت

 
 

  می کسانی تنها باشید داشته توجه
  عاتالاط ورود به اقدام توانند
نها کارمندی وکالت که نمایند

 
  از ا

یید شرکت سوی
 
 .باشد شده تا

 
 
  حق» گزینه روی بر کلیک با

  اضافه جهت کادری «العملکاری
  6 شماره تصویر همانند کارگزار کردن
 گیرد می قرار نماینده اختیار در

 سازمانمدیریتیصفحهازنمای  ی– 5 شمارهتصویر

 شرکتهایحقالعملکاری -2-2





میز موفقیت بر مبنی 7 شماره تصویر مشابه نتایجی نظر، مورد العملکار حق ملی کد کردن وارد با
 
  تصویر یا جستجو بودن ا

 شود می داده نمایش سامانه در کاربر وجود عدم بر مبنی 10 شماره

 موفقجستجوینتیجه– 7 شمارهتصویر

 سازمانوکالتصفحهازنمای  ی– 6 شمارهتصویر

 شرکتهایحقالعملکاری -2-2



ت از پس
 
  در و شده اضافه 8 شماره تصویر مانند کارگزاران لیست به وی مشخصات شرکت، نماینده توسط کارگزار ییدا
یید انتظار

 
 ماند می کارگزار سوی از تا

 سازمانوکالتسرویسصفحهازنمای  ی– 8 شمارهتصویر

 شرکتهایحقالعملکاری -2-2



 .دارد شخص هر کردن غیرفعال یا فعال از استفاده با را وکالت وضعیت تغییر امکان کارفرما و کارگزار هر
 

یید صورت در
 
ید پیش زیر وضعیت چهار از یکی ذینفعان از هریک تا

 
 :میا

 شرکتهایحقالعملکاری -2-2

 باشد نمی فعال طرفین از یک هیچ توسط وکالت :فعال غیر•

یید کارفرما و کارگزار توسط وکالت :فعال•
 
 .است شده تا

ت•
 
  انتظار در و بوده فعال غیر العملکار حق یا کارمند توسط وکالت :کارگزار توسط نشده ییدا

یید
 
 .باشد می کارگزار تا

ت•
 
  کارفرما که حالی در بوده فعال العملکار حق یا کارمند توسط وکالت :کارفرما توسط نشده ییدا
ن
 
یید را ا

 
 .است نکرده تا



یید انتظار در سیستم یکدیگر، به العملکار حق و شرکت نهای  ی اتصال جهت
 
   بوده؛ العملکار حق سوی از تا

  به را مربوطه شرکت وضعیت و شده العملکاری قح قسمت وارد خود وکالت صفحه از بایست می نیز کارگزار لذا
 دهد تغییر «فعال»

 شرکتکردنفعالازنمای  ی– 9 شمارهتصویر

 شرکتهایحقالعملکاری -2-2



  طی را عبور رمز و کاربری نام دریافت مراحل بایست می کاربر سیستم، توسط کدینگ نشدن یافت صورت در
 نماید

  ثبت امکان ،کاال صاحبان توسط (شده ذکر مراحل انجام) العملکار حق شرکت به العملکاری حق وکالت اعطای با
 گرفت خواهد قرار شرکت این اختیار در مستقیم طور به العملکار حق

 سامانهدرکاربروجودعدمپیغامازنمای  ی– 10 شمارهتصویر

 شرکتهایحقالعملکاری -2-2



 ارسالگواهیبازرسی

در صورتی که کاربر قصد انجام واردات با استفاده از 
را داشته باشد ابتدا باید گواهی بازرسی سیستمهای بانکی 

حق ) اخذ شده از شرکت بازرسی مربوطه توسط کارگزار 
العمل کار ( قبل از اظهار از طریق این منوبارگذاری 

.گردد  

برای این منظور کارگزار دارای وکالت الکترونیکی حق 
العمل کاری از صاحب کاال، پس از ورود به حساب 

ارسال گواهی " سپس " کاربر " کاربری خود وارد منوی 
تصویر "   choose file" شده و با کلیک بر روی " بازرسی 

 .گواهی بازرسی را جهت بارگذاری انتخاب می نماید 

 

 



 ارسالگواهیبازرسی

   کردهتکمیلیکهرعنوانبهتوجهباراموجودفیلدهایسپس(1)

   مینمایدواردکاالاطالعاتفیلدهایدرراکاالمشخصاتو(2)

بامیتواندباشدکاالقلمیکازبیشبهمربوطبازرسی،گواهیکهصورتیدر(3)
اضافهکاالاطالعاتکردناضافهجهتجدیدیردیف+ عالمترویبرکلیک
 . نمود

   " ارسال"  رویبرکلیکبافیلدهاتمامیتکمیلازپس.(4)

میزموفقیتبردالرنگسبزپیاموبارگذاریبازرسیگواهی(5)
 
عملیاتبودنا

 .میشوددادهنشان

 



 بازرسی گواهی بازرسی، گواهی ذخیره در موفقیت پیغام مشاهده از پس

 بازرسی شرکت نماینده کارتابل در خودکار صورت به شده بارگذاری

 قانونی نمایندگان یا و کاال صاحبان لذا .می گیرد قرار تائید جهت مربوطه،

 بتوانند تا بمانند شرکت نماینده سوی از گواهی تائید منتظر بایست، می آن ها

 .نمایند استفاده مذکور گواهی شماره از اظهار، مراحل در



:چند نکته درمورد وکالت   

گواهی بازرسی فرد باید دارای وکالت آپلود کردن برای -1
.باشدالعمل کاری از صاحب کاال  حقالکترونیکی   

 –تفکیک و تجمیع بارنامه  –برای دور اظهاری واردات  -2
واگذاری ترخیصیه و پرینت قبض انبار الکترونیک فرد باید 

.از صاحب کاال باشد وکالت الکترونیکی کارمندیدارای   
اعتبار )سیستمهای بانکی در صورتیکه اظهار از محل  -3 

باشد ابتدا باید گواهی بازرسی اخذ شده ( اسنادی یاحواله ارزی
از شرکت بازرسی مربوطه توسط کارگزار قبل از اظهار با 
شرط دارا بودن وکالت الکترونیکی حق العمل کار از صاحب 

.کاال بار گذاری گردد   



:چند نکته درمورد وکالت   

در صورتی می توان از شماره مانیفست و بارنامه در دور اظهاری -4

استفاده نمود که قبال مراحل ارسال و نهایی کردن مانیفست و ایجاد ترخیصیه 

.در سیستم توسط کارمند شرکت حمل و نقل انجام شده باشد  

شرکتهای حمل پس از ثبت در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی مدیر  -5

عامل اقدام به اعطای وکالت الکترونیکی کارمندی به کارمندان شرکت حمل 

نهایی کردن -ارسال مانیفست: خود جهت انجام وظایف تعریف شده از جمله

 –ویرایش بارنامه  –واگذاری ترخیصیه  –ایجاد ترخیصیه  –مانیفست 
.اقدام می نمایدتفکیک و تجمیع بارنامه   

پس از واگذاری اولیه توسط شرکت )) الزم بذکر است واگذاری ترخیصیه

.توسط خود شخص یا اظهار کننده نیز امکان واگذاری دارد(( حمل   

 



 مانیفستالک ترونیکی
electronic manifest 

درصورتیمیتوانازشمارهمانیفستوبارنامهدردوراظهاریاستفادهنمود

مراحل درایجادترخیصیهونهای  یکردنمانیفست،ارسالکهقبال 

 سیستمتوسطکارمندشرکتهایحملونقلانجامشدهباشد.

 



 وظایف شرکتهای حمل در انجام تشریفات دور اظهاری در سامانه

مانیفستارسال 

مانیفستکردننهای  ی 

ترخیصیهایجاد 

ترخیصیهواگذاری 

بارنامهویرایش 

بارنامهتجمیعوتفکیک 
 





 ارسالونهای  یکردنمانیفست -6-2

 مانیفستفایلوشرکتنامانتخاب – 78 شمارهتصویر

  کاربر، منوی از خود کاربری حساب به ورود از پس فرامرزی، تجارت واحد پنجره در مانیفست ارسال جهت
  ارسال به اقدام مانیفست، فایل و حمل شرکت نام انتخاب از پس .کنید انتخاب را «مانیفست ارسال» گزینه
ن
 
 .نمایید ا



 ارسالونهای  یکردنمانیفست -6-2

میزموفقیتارسالازنمای  ی – 79 شمارهتصویر
 
 مانیفستفایلا

بی کادر در که پیغامی با ،باشد اشتباه و ناقص داده هرگونه فاقد ارسالی فایل چنانچه
 
  79 شماره تصویر در رنگ ا

میز موفقیت ارسال معنی به که شوید می مواجه است شده ظاهر
 
  به قادر بعد به لحظه این از .باشد می فایل ا

 .باشید می کانتینر و بارنامه مانیفست، عاتالاط مشاهده



 ارسالونهای  یکردنمانیفست -6-2

 مانیفستفایلدرموجوداطالعاتازنمای  ی – 80 شمارهتصویر

  منوی از ابتدا کار این برای .باشد می فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه در مانیفست نهای  ی ثبت به نیاز بعد گام در
  بارگزاری مربوطه فایل ،مانیفست شماره و حمل شرکت نام انتخاب با و شده مانیفست کردن نهای  ی صفحه وارد کاربر
 .شود می

 مانیفستکردننهای  ی – 81 شمارهتصویر



 وارد و "مانیفست کردن نهایی " منوی به ورود با باید کارمند مانیفست، ارسال از پس

 بارگذاری مانیفست search روی بر کلیک و شرکت، انتخاب و مانیفست شماره کردن

 از اطمینان و بارنامه و مانیفست اطالعات مشاهده از پس و کرده فراخوانی را شده

 ..می نماید نهایی را مانیفست Finalize روی بر کلیک با آن ها، صحت



 ارسالونهای  یکردنمانیفست -6-2

 ارسالیهایمانیفستوضعیتازنمای  ی – 82 شمارهتصویر

  به مرحله این Finalize گزینه انتخاب با ارسالی، فایل های داده بودن کامل و صحت از اطمینان از پس
 نمود بررسی را ارسالی های مانیفست وضعیت توان می ها مانیفست لیست صفحه به مراجعه با .رسد می اتمام



 ترخیصیه -6-3

 ترخیصیهایجادصفحهازنمای  ی – 83 شمارهتصویر

   ترخیصیه ایجاد به نسبت تواند می باشد کرده تکمیل درستی هب را وکالت روند کارمند که صورتی در
 :کند اقدام زیر صورت به

  را ترخیصیه ایجاد گزینه کاربر منوی از سامانه به ورود با  
  وارد و حمل شرکت انتخاب از بعد سپس .نمایید انتخاب
  صدور شده نهای  ی مانیفست و بارنامه های شماره کردن

 دهید انجام را ترخیصیه

 ترخیصیهبرگهپرینتپیشازنمای  ی – 84 شمارهتصویر

  ترخیصیه برگه پرینت پیش ترخیصیه، صدور از پس
 شود می داده نمایش



 ایجادترخیصیه -5-3

شمارهورودو" ترخیصیهایجاد " منویبهورودباحملشرکتکارمندمانیفست،شدننهای  یازپس
  " رویبرکلیکبا.مینمایداقدامترخیصیهصدوربهنسبتحملشرکتانتخابوبارنامهشمارهمانیفست،

ومانیفستشمارهحمل،شرکتشمارهحاویکهالک ترونیکیترخیصیهثبترسیدپرینت" ترخیصیهصدور
 .میگرددصادرمیباشدبارنامهشماره

 



 بررسیوضعیتترخیصیه

  کنونی صاحب و ترخیصیه ثبت وضعیت از توان می ترخیصیه، ثبت وضعیت بررسی صفحه به مراجعه با
ن
 
 .کرد پیدا عالاط ا



 واگذاری ترخیصیه

  نقل و حمل های شرکتازویوشخصدارایوکالتالک ترونیکی و ترخیصیه صاحبان
  انتقال به اقدام کاربر منوی از ترخیصیه واگذاری دسترسی از استفاده با توانند می
ن
 
.نمایند( حقوقی یا حقیقی) شخص به ا  

 

 



بارنامه-6  

عملیات قابل انجام بر روی بارنامه های بارگذاری شده 

از طریق مانیفست در پنجره واحد تجارت فرامرزی، 

 مواردی از جمله 

، تفکیک  

وتجمیع   

.بارنامه را شامل می گردد ویرایش   



 تفکیکبارنامه

تعدد صاحبان کاال ، استفاده از بارنامه در اظهارهای مختلفدر مواردی همچون •

می توان با وارد کردن وزن مورد اظهار درکانتینرها به صورت جداگانه اقدام   ...و

  .(ق.آ 60ماده ).به تفکیک بارنامه نمود

نکته قابل توجه این است که برای انجام تفکیکک بارنامکه ابتکدا بایکد بکرای بارنامکه •

 . انجام شده باشدایجاد ترخیصیه 

برای این کار کارمند شرکت حمل و نقل، صکاحب ترخیصکیه و یکا شکخص دارای •

وکالت کارمنکدی از وی وارد منکوی تفکیکک بارنامکه درمنکوی ککاربر شکده و بکا وارد 

و کلیک بر روی بارگکذاری ، اطالعکات ککانتینر شماره بارنامه و شرکت حمل کردن 

 .های بارنامه نمایش داده می شود

 



  کاال وزن و (1) تعداد ابتدا قسمت این در بارگذاری از پس کاربر

 نماید می کلیک جدید بارنامه دکمه روی سپس و کرده وارد را  (2)

  انتهای جدید بارنامه صدور از پس شود صادر جدید بارنامه تا (3)

 ..شود می داده قرار - .1 بارنامه شماره

 



 اول تفکیک - 29 شماره تصویر

 



 مشاهده و تائید بارنامه های تفکیک شده بعد کوتاژ



تجمیعبارنامه -2  

به منظور تجمیع چند بارنامه با هم ابتدا باید شرایط زیر برقرار  
 :.باشد

یعنی  (باشند "اظهار  " تمام بارنامه ها در وضعیت -الف    
 . ) اما هنوز اظهار نشده باشند دهترخیصیه آن ها صادر ش

 ( یک شخص ) گیرنده ( صاحب تمام بارنامه ها -ب
بوده صاحب بارنامه ها کاربری که -پ    باشد  ) حقوقی/حقیقی

داشته کالت کارمندی الکترونیکی و یا از صاحب بارنامه ها و
 .باشد، مجاز به تجمیع بارنامه ها میباشد 

به عبارتی تجمیع  .کانتینری باشند یافله  تمام بارنامه ها باید یا -ت

 .امکان پذیر نیستبارنامه های فله و کانتینری با هم 



 

  وارد ،کاربر موجود های بارنامه برای موارد تمام وجود صورت در

 حمل شرکت شناسه و بارنامه شماره و شده "بارنامه تجمیع " منوی

روی  بر کلیک با و نماید می وارد صفحه ایتدای های درباکس را

 .نماید می لود صفحه در را بارنامه اضافه کردن بارنامه، 
 



  ابتدای های باکس از را قبل بارنامه حمل شرکت شناسه و بارنامه شماره سپس
 .نماید می وارد را جدید بارنامه اطالعات و کرده پاک صفحه

  بارنامه ادامه در نظر مورد بارنامه بارنامه، کردن اضافه روی بر کلیک با . 
 .گردد می لود قبلی
  لود را باشد می آن تجمیع خواهان که هایی بارنامه تمام شیوه همین به کاربر
  شماره و نموده تجمیع را  ها بارنامه ، تجمیع روی بر کلیک با آخر در و نموده
 .نماید می دریافت را تجمیعی بارنامه



 1 تبص  ره ش  امل شرایطش  ان ک  ه ه  ای  ی بارنام  ه گمرک  ی ام  ور ق  انون طب  ق ک  ه ای  ن ب  ه توج  ه ب  ا-1
 تجمی ع حاص ل بارنام ه از اس تفاده امک ان خواهندداش ت؛ تجمی ع امکان باشد، 60 ماده
 غی راینص ورت در و باش د م ی مربوط ه گم رک فن ی معاون ت توس ط تجمی ع تائید به منوط
 . داشت نخواهد را سامانه در اظهار امکان و بوده اعتبار فاقد تجمیع حاصل بارنامه

 ب  ا گم رک فن ی معاون ت توس ط تجمی ع ق انونی ش رایط تائی د و بررس ی جه ت بای د اظهارکنن ده-2
 گم  رک فن  ی معاون  ت ب  ه الزم م  دارک و تجمی ع حاص  ل بارنام  ه اطالع  ات داش  تن دس ت در

 .بدهد را ها بارنامه تجمیع تائید و بررسی درخواست و نموده مراجعه مربوطه

 باش  ند؛ مانیفس  ت چن  د تح  ت داری  د را تجمیعش  ان قص  د ک  ه ه  ای  ی بارنام  ه ص  ورتیک  ه در-3
 ای بارنام  ه اول  ین مانیفس  ت هش  مار ب  ا برابراس  ت تجمی  ع حاص  ل بارنام  ه مانیفس  ت ش  ماره

 .است شده بارگذاری تجمیع جهت که

 

بارنامه تجمیع از پس مهم نکات  

 



بارنامه تجمیع از پس مهم نکات  

 
 باش ند مختل ف حم ل ه ای ش رکت به مربوط ها بارنامه صورتیکه در-4  •

 در ، تجمیع  ی بارنام  ه ش  ماره از اس  تفاده هنگ  ام ه  ا بارنام  ه تجمی  ع از پ  س

 ص  احب ک  دینگ بای  د حم  ل، ش  رکت شناس  ه ک  ردن وارد ب  ه نی  از ص  ورت

 .نمایید وارد مربوطه فیلد در را کاال

ین     د انج     ام از پ     س-5•
 
 ک     اربردی دیگ     ر قبل     ی ه     ای بارنام     ه ، تجمی     ع فرا

 )تجمیع  ی بارنام  ه ش  ماره فق  ط ، بع  دی مراح  ل در و داش  ت نخواهن  د

 .بود خواهد معتبر  )بارنامه شماره در COMB عبارت حاوی

 



 ویرایشبارنامه -6-3

 حمل شرکت یعنی بارنامه صادرکننده مرجع به بایست می کاال صاحب نباشد واقع با مطابق بارنامه اطالعات که صورتی در

 نموده مراجعه

 حمل شرکت شناسه و بارنامه شماره کردن وارد با کاربر منوی در "بارنامه ویرایش "منوی به ورود با حمل شرکت کارمند و

 بارنامه خود،

 .نماید می اقدام مقادیر اصالح به نسبت و کرده بارگذاری را

 

                                                   

                                                                                        . 



 ویرایشبارنامه
درقسمتابتدای  یبارنامهفیلدهایاجباریکهبایدتکمیلگردددرتصویرمشخصگشتهودرجدولزیرباتوضیحاتکامل

 .قرارگرفتهاست

 





: Port Codes پورتکدها 
    Port Of Discharge (  = اولینگمرکورودیبهکشور -بندرمرزیکشور)کدبندرتخلیه(1

  

نجابهکشورارسالشدهاست)کدبندرمبدا(2
 
 Place Of Receipt(  = بارازا

 

نجااظهاروارداتقطعیمیگردد)کدبندرمقصد(3
 
 Port Of Delivery(  = گمرکیکهباردرا

 

 Port Of Loading(  = بندربارگیریکشورفروشنده)کدبندربارگیری(4

 

برای اطالع از پورت کدهای ایران و سایر کشورها به آدرس 

http://locode.info مراجعه نمایید. 



تعدادکلبستههاووزنکلمحمولهدرادامهاطالعاتمربوطبهکانتینرهاوکاالهایموجوددرهریکوهمچنین

.قابلرویتوویرایشمیباشد  



•  نکته حائز اهمیت در اطالعات این بخش فیلدهای

• / تعداد کل بسته ها)  Total Number Of Packages (و 

• / وزن کل محموله)  Total Weight in Kg (  می باشد که
هر یک باید به ترتیب برابر مجموع مقادیر درج شده در 

 فیلد های 

• / تعداد بسته ها) Number Of Packages (  

• / وزن ناخالص)و  Gross Weight ( باشد.  

 ویرایشبارنامه























 مشاهدهوضعیتبارنامهها -6-4

  کاربر منوی از ها بارنامه وضعیت مشاهده دسترسی از میتوان ها بارنامه وضعیت از اطالع جهت

 :میافتد اتفاق حالت چند بارنامه شماره و حمل کدشرکت کردن وارد از پس .نمود استفاده

 

 



 فردیکهایبارنامهمشاهده-6-4-2

 فردیکهایبارنامهمشاهدهصفحهازنمای  ی – 89 شمارهتصویر

  عاتالاط ،«کاربر» منوی از «فرد یک های بارنامه مشاهده» قسمت به مراجعه با توانند می کاال صاحبان
ن به مربوط کانتینرهای و بارنامه به مربوط

 
 نمایند مشاهده را ا



 هابارنامهوضعیتمشاهده-6-4-3

   .نمود استفاده کاربر منوی از ها بارنامه وضعیت مشاهده دسترسی از توان می ها بارنامه وضعیت از عالاط جهت
 :افتد می اتفاق حالت سه بارنامه شماره و حمل شرکت کد کردن وارد از پس

  به دارد قرار خروج وضعیت در بارنامه•
  ای اظهارنامه در بارنامه که معنی این
 است شده استفاده شده کوتاژ

  به دارد قرار اظهار وضعیت در بارنامه•
 شماره این برای ترخیصیه که معنی این

  دوراظهاری در ولی شده صادر بارنامه
ن از
 
  است نشده استفاده ا

  شده وارد مشخصات با ای بارنامه•
  که معنی این به شود نمی یافت
  های مانیفست فایل در فوق بارنامه
  نمی موجود حمل شرکت ارسالی
 باشد

 اظهاروضعیتدربارنامه – 90 شمارهتصویر

 خروجوضعیتدربارنامه – 91 شمارهتصویر

 مانیفستفایلدربارنامهاطالعاتوجودعدم – 92 شمارهتصویر



 چند نکته در مورد بارنامه

 .دارد اظهار امکان بار یک فقط بارنامه هر است بدیهی -1       
  اعالم از بعد اند، شده اظهار ترانزیت رویه در که های  ی بارنامه باشید داشته توجه-2  

 ..داشت راخواهند واردات رویه در اظهار امکان پروانه وصول

 صادر ترخیصیه بارنامه این برای هنوز یعنی دارد؛ قرار ترخیصیه وضعیت در بارنامه -3     
 .است نشده

  صادرکننده حمل شرکت به الک ترونیک ترخیصیه رسید دریافت جهت باید حالت این در 
 نمایید مراجعه    ترخیصیه

  شماره باید .ندارند اظهار امکان شده تفکیک های بارنامه.است شده تفکیک بارنامه  -4 
 .نمود وارد را تفکیک حاصل بارنامه

  شماره باید .ندارند اظهار امکان شده تجمیع های بارنامه.است شده تجمیع بارنامه -5  
 .نماییدوارد را تجمیع  حاصل بارنامه











 وروداطالعاتفاک تور -9                                    قوانینوتوافقنامه  -1

 مبداءورودکدگواهی -10                       دریافتاطالعاتازبارنامه -2

 ورودمجوز -11                                        مشاهدهبارنامه -3

 تاییدنهای  ی -12                              تکمیلاطالعاتاظهار -4

 ورودکدیک تایکاال -13مشاهدهاطالعاتقبضانبار -5

 صدورکوتاژ -14                                       گواهیبازرسی -6

 مشاهدهوضعیتاظهار -15                                      اظهارنامهارزش-7

 صدورمجوزورودکامیون -16لیستعدلبندی -8

 اتمامفرایند -17                                                                    

 

 فرامرزیتجارتواحدپنجرهدروارداترویهاظهارمراحل-4



مراحلاظهاررویهوارداتدرپنجرهواحدتجارتفرامرزی-4  

 
 

 ورود اطالعات فاکتور -9•

 ورود کد گواهی مبدأ -10•

 ورود مجوز -11•

 تائید نهایی  --12•

 ورود کد یکتای کاال  -13•

 صدور کوتاژ -14•

 مشاهده وضعیت اظهار -15•

 صدور مجوز ورود کامیون -16•

 اتمام فرایند  -17•
•    

 



 قوانینوتوافقنامه -1

 توافقنامهوقوانین،7 گام–38 شمارهتصویر

  نوشته متن با که صورتی در .شود می داده نمایش دور راه از اظهار به مربوط قوانین قسمت این در
 .کنید انتخاب را «ادامه» گزینه هستید، موافق بخش این در شده



دریافت اطالعات از بارنامه -2  

 ، شماره بارنامه  وکد شرکت حمل  در این مرحله، با ورود

 اطالعات بارنامه از فایل فشرده مانیفستی که قبالً بارگزاری شده

قابل مشاهده  3 شده و با کلیک بر روی ادامه در مرحله فراخوانی 

 .خواهد بود

 :نکته

  گزینه از باشد الکترونیک بارنامه فاقد اظهارنامه درصورتیکه    

 و الکترونیک قبض شماره کردن وارد به نسبت ((کنید انتخاب))

 .کنید انتخاب را بارنامه دریافت گزینه نظر مورد گمرک انتخاب

 



 
   



مشاهده بارنامه -3  

 فایل از نظر مورد بارنامه اطالعات مرحله این در   

 واحد پنجره در شده بارگزاری مانیفست فشرده

 .دشو می داده نمایش و فراخوانی
 می مرحله وارد ادامه روی بر کلید با ازمشاهده پس

 .مشوی
 ویرایش قابل صفحه این های خانه از هیچ کدام
 و بارنامه ویرایش منوی از صرفاً  ویرایش) .نیستند

 می انجام حمل شرکت توسط محدود دفعات تعداد به

 ).شود





  فیلدهای کلیه از نمای  ی
  شماره تصویر طبق اظهارنامه

 باشد می 20

 اظهاراطالعاتورود،2 گام– 20 شمارهتصویر

 اطالعات ورود با مرحله، این در
 طی و وارداتی اظهارنامه به مربوط
 دریافت به قادر زم،ال مراحل
 .بود خواهید گمرکی سریال

 اظهاراطالعاتتکمیل-4





 وارد ؛(کاال صاحب) گیرنده کدینگ :1 شماره خانه
  کدینگ یا و کاال صاحب شرکت ملی شناسه کردن

ثبتیاطالعاترویاز – حقیقی شخص
 .گرددمیثبتسیتمیصورتبهترخیصیه

 کدینگبهمربوطهایخانه– 21 شمارهتصویر

 اظهارنامهبهمربوطهایکدینگاطالعات-4-1-1

  کدینگ اظهارکننده؛ کدینگ :14 شماره خانه
 اطالعات .العملکار حق یا و کاال صاحب نماینده

 حساب صاحب اساس بر خانه این

 می تکمیل خودکار طور به کاربری
 .گردد

  ملی شناسه العملکار؛ حق کدینگ :8 شماره خانه
 العملکار حق شخص کدینگ یا کاال صاحب شرکت

 .استشدهفعالوکالتسیستمدرقبال –



 نکته مهم

 :بایست می اظهارنامه در استفاده مورد کدینگ سه که باشید داشته توجه•

 باشند شده ثبت اظهاری گمرک محلی سامانه در -1•

 دباش شده طی فرامرزی تجارت واحد پنجره سامانه در ذینفعان وکالت مراحل تمامی -2•

 وکالت مراحل و شده وارد ایران اسالمی جمهوری گمرک به مربوط احراز سامانه در -3•

نها
 
 باشد شده انجام گمرک احراز واحد توسط سامانه این در ا









 معاملهموردکشورهایاطالعات-4-1-2

 اظهارموضوعکشورهایاطالعات–22 شمارهتصویر

 معامله؛ طرف کشور کد :11 شماره خانه
  می تنظیم کشورها نام اختصاری حروف براساس لیست این
 .شود

 (بارنامهطبق)

 کننده؛ صادر کشور :15 شماره خانه
  می تنظیم کشورها نام اختصاری حروف براساس لیست این
 .شود

 (بارنامهطبق)
 
مبد کشور :16 شماره خانه 

 
 ؛ا

  می تنظیم کشورها نام اختصاری حروف براساس لیست این

  بصورت بارنامهدرشدهمشخصکشوراساسبر و.شود

 .استمیسرنیزتغییرامکانکهگرددمیتکمیلخودکار

 





 ورودیگمرکوحاملبهمربوطاطالعات-4-1-3

 ورودیگمرکوحاملبهمربوطاطالعات–23 شمارهتصویر

 ورود؛ در حمل وسیله ملیت و هویت :18 شماره خانه
 (انبارقبض)خارجی یا ایرانی

  لیست از نظررا مورد گمرک نام :ورودی گمرک :29 شماره خانه
  گمرک، نام انتخاب برای که باشید داشته توجه .نمایید انتخاب
ن ابتدای  ی حرف که کافیست

 
 کلید صفحه از استفاده با را ا

  کافیست بازرگان، گمرک انتخاب برای مثال، برای .بنویسید
 کنید وارد جستجو محوطه داخل را «باز» حروف که

 (انبارقبض) مرز؛ در حمل نحوه :25 شماره خانه
 .شود انتخاب دریای  ی یا زمینی هوای  ی، موارد از یکی لیست از

 تخلیه؛ محل :27 شماره خانه
 .شود می نوشته محموله، تخلیه مکان با متناسب

 ؛کاال ارزیابی محل :30 شماره خانه
  می استفاده TOTAL زون از صورت این درغیر گردد می تعیین باشد شده بندی زون اظهار مورد گمرک اگر
 شود





 پرداختنوعوارزبهمربوطاطالعات-4-1-4

 پرداختنوعوارزبهمربوطاطالعات–24 شمارهتصویر

   .شود می انتخاب نام تفکیک به ارزش نوع ؛(ارزش نوع) تحویل شرایط :20 شماره خانه
 .اینکوترمز ترمهایازفروشندهوخریدارتوافقموردترماساسبر

 ارزیپرداختنوع–25 شمارهتصویر

  می تکمیل اظهارکننده توسط فیلد این اطالعات انتخابی پرداخت نوع به بسته بانکی؛ و مالی اطالعات :28 شماره خانه
 .گردد
 بود خواهید 25 شماره تصویر در بانکی اطالعات تمامی کردن وارد به لزمم  شما ارزی، پرداخت نوع انتخاب با مثال بطور

ن اختصاری اول حرف نوشتن با ارز نوع انتخاب ارز؛ :22 شماره خانه
 
 .است انجام قابل ا

ثیر 28 شماره خانه مندرجات بر انتخابی، پرداخت نوع :پرداخت نوع
 
 .گذارد می تا





 کاالشرحوهابستهبهمربوطاطالعات-4-1-5

 کاالشرحوهابسته–26 شمارهتصویر

  هر ازای به قسمت این در شده ثبت مندرجات :31 شماره خانه
  تفکیک به قلم هر عاتالاط دقت با بایست می و باشد می کاال قلم
 .گیرد قرار مربوطه های قسمت در

 داده این که کنید توجه ؛کاال مدل و برند ثبت نوع برند، نام•
 گیرد می قرار استفاده مورد استاندارد اداره بخش در ها

 سفارش ثبت سامانه از ثبت؛ تاریخ و سفارش ثبت کد•
 .گردد می دریافت

  این در فعلی یالکا قلم به مربوط بسته تعداد بسته؛ تعداد•
 (بارنامه– سیستمی)شود می وارد قسمت

 قبیل، از کنید اقدام مناسب گزینه انتخاب به بسته؛ نوع•
– سیستمی) دیگر مطلوب گزینه هر یا عدل نگله، کارتن،
 (بارنامه



  به مربوط توضیحات شاظهارنامهارزدرباکسهاینظر موردکاالی شرح به توجه با ؛کاال شرح
. شود می وارد قسمت این  

  چند کردن وارد برای. گردد می تکمیل دستی انبار قبض شماره با خانه این قبض؛ شماره
 برای کنید، جدا هم از تیره خط یک با را انبارها قبض شماره که کافیست انبار، قبض
 متعدد، انبار قبض تعداد با عاتالاط ورود برای.  4819194 – 4818121 مثال

. است نشده گرفته نظر در محدودیتی . 

 20 شماره خانه در شده وارد عاتالاط با متناسب را نظر مورد اعداد حمل؛ کرایه و بیمه
.کنید وارد بهصورتریالی (شرایطتحویلبراساساینکوترمز)  

 گمرک انبار سامانه از که انباری قبض شماره با خانه این الک ترونیک؛ انبار قبض شماره
الک ترونیکانبارقبضپرینتوکاربرلیستاز)شد خواهد پر میشود، دریافت اظهاری
 (کنندهاظهارتوسط

 

 

 کاالشرحوهابستهبهمربوطاطالعات-4-1-5



 





 کاالبهمربوطاطالعات-4-1-6

 کاالبهمربوطاطالعات–27 شمارهتصویر

 کاال بودن مستعمل یا نو عیینت کدر؛ :43 شماره خانه

توسط)شود می وارد قسمت این در کاال قلم هر به مربوط تعرفه ؛کاالکد :33 شماره خانه
خررقمچهارفقطحاضرحالدروگرددمیدرجسیستم

 
نا

 
 (استتغییرقابلا

  می انتخاب موجود لیست از سازنده؛ کشور :34 شماره خانه
 (سیستمی).گردد

 (سیستمی)بندی بسته و کاال وزن مجموع ناخالص؛ وزن :35 شماره خانه

 (سیستمی)تنهای  ی به کاال وزن خالص؛ وزن :38 شماره خانه

دستیبصورتباشدقلمیکازبیشصورتیکهدرناخالصوخالصوزن: نک ته

 .گرددمیتفکیک

 بندی بسته هر در کاال تعداد ؛کاال واحد تعداد :41 شماره خانه

 تفکیک به کاال قلم هر ارزش ؛کاال قلم ارزش :42 شماره خانه



(شمارهسیستمیوتاریخدستی)گردد دیفاک تورواردمیالشمارهوتاریخمیشمارهفاک توروتاریخفاک تور؛  

  تجارت واحد پنجره از شده گرفته ترخیصیه برگه روی بر مندرج عاتالاط اساس بر شماره این بارنامه؛ شماره
.گردد می درجبصورتسیستمی فرامرزی  

 

نجا از الک ترونیک؛ عدلبندی شماره
 
  در است، نشده اندازی راه گمرکات در الک ترونیک عدلبندی ثبت سامانه که ا

.کنید وارد را( 1عدد8) 11111111 عدد مربوطه، قسمت  

 

  پنجره سامانه از ترخیصیه صدور از بعد باشد هوای  ی یا دریای  ی شما حمل شرکت که صورتی در مانیفست؛ شماره
  باکس این عاتالاط« حمل شرکت کدینگ-مانیفست شماره» فرمت با ،بصورتسیستمی فرامرزی تجارت واحد

  می استفاده انبار قبض روی بر «قبول دستور شماره» از حمل شرکت بودن زمینی صورت در نمایید تکمیل را
.شود  

 

درقبضانبارهوای  یموجوداست)گردد می تکمیل مانیفست دیالمی تاریخ براساس بخش این مانیفست؛ تاریخ
.(ولیدرزمینیودریای  یباتبدیلتاریخصدورقبضانبارمشخصوثبتمیگردد  

 

 مجوزهاوهاگواهیتکمیلیاطالعات-4-1-7



 مجوزهاوهاگواهیتکمیلیاطالعات–28 شمارهتصویر







 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات-4-1-8

 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات–29 شمارهتصویر

 :شود می انجام زیر صورت به عاتالاط ورود گمرکی، عوارض و حقوق بخش در :47 شماره خانه

  در را 4 عدد درصد 4 ماخذ برای طورمثال به .کنید وارد را فعلی کاالی قلم به مربوط ماخذ ؛041 شماره خانه
 .کنید وارد ماخذ خانه



 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات-4-1-8

 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات–29 شمارهتصویر

  پنجره تا نمایید کلیک ورودی حقوق تخفیف ویرایش روی ورودی، حقوق از تخفیف داشتن صورت در ؛049 شماره خانه
 .شود باز 30 شماره تصویر مطابق جدید
  را پنجره تخفیفات کردن وارد از بعد .کنید کلیک «اضافه» روی و کنید وارد را تخفیف مبلغ و تخفیف نوع جدید پنجره در

 ببندید

 ورودیحقوقتخفیفویرایش–30 شمارهتصویر



 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات-4-1-8

 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات–29 شمارهتصویر

  نمایش لیست از را نظر مورد پرداختی ردیف .باشد می 049 خانه همانند خانه این در کار انجام نحوه ؛042 شماره خانه
 ببندید را پنجره و کنید کلیک را «اضافه» دکمه پرداخت قابل مبلغ کردن وارد با و انتخاب 31 شماره تصویر در شده داده

 سایرمقدارویرایش–31 شمارهتصویر



 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات-4-1-8

 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات–29 شمارهتصویر

  نظر در کننده اظهار برای را ای جریمه اظهارنامه، به شده داده تخصیص کارشناس که صورتی در ؛046 شماره خانه
 .کند می وارد (انتظامیجریمه– تعرفه-ارزش جریمه عنوان با) 046 خانه در را مقدار این باشد، گرفته

 جریمهمقدارویرایش–32 شمارهتصویر



 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات-4-1-8

 گمرکیعوارضوحقوقمحاسبهبهمربوطاطالعات–29 شمارهتصویر

  افزوده ارزش بر مالیات قسمت در ؛047 شماره خانه
ن مبلغ و شود می وارد مالیات به مربوط درصد مقدار

 
  ا

 گردد می محاسبه سیستم توسط

  عوارض، تخفیف وجود صورت در ؛044 شماره خانه
 گردد می وارد مربوطه فیلد در دستی صورت به مبلغ

  مبلغ مالیات، تخفیف وجود صورت در ؛045 شماره خانه
 گردد می وارد مربوطه فیلد در دستی صورت به

  047 خانه مانند نیز عوارض درقسمت ؛048 شماره خانه
 شود می عمل

  سیستمی صورت به 47 خانه انتهای در مبالغ کل جمع
 گردد می محاسبه



 نکات مهم

تنها محموله هایی امکان اظهار دارند که عالوه بر  -الف

مطابقت اطالعات بارنامه با مندرجات اظهارنامه، 

ه اطالعات ثبت سفارش نیز در مواردزیر با اظهارنام
:دمطابقت داشته باش  

(رقم 4تا )کد تعرفه  -1  

 وزن و تعداد مربوط به هر کد تعرفه  2-

 صاحب کاال  3-

 منشأ عملیات بانکی  4-

 



 و کاال صاحب برای ثبت از پس قبلی های اظهارنامه لیست -1
 .گردد می ارسال کار العمل حق و کننده اظهار

 ثبت زمان در است مشترک اقالم کلیه بین که اطالعاتی -2
 .ماند می ثابت اول قلم از پس اقالم سایر اطالعات

 و ندارد درج امکان سامانه در کاال شرح یا کاال نوع -3
 سیستمی صورت به ارزش اظهار اطالعات درج از پس
 .گردد می درج اظهار ردیف هر برای

 ناخالص و خالص وزن برای تلورانس درصد 10 -4
 قطعات و آالت ماشین برای درصد 3 و فله کاالهای برای
 می اعمال سیستم در کاالها سایر برای درصد 1 و یدکی
   .گردد

 

 

 نکات مهم



در تعداد کاال و وزن کاال و رقم  4تعرفه کاالتا  کد-5

اظهارنامه باید مطابق با مقادیر درج شده در بارنامه 

 .باشد

در صورت تغییر دادن مقادیر فیلد هایی که به طور  -6

خودکار از بارنامه بارگذاری شده اند، در هنگام ثبت 

 . اظهارنامه با خطا مواجهه خواهید شد فرم

چنانچه مقادیر در بارنامه اشتباه می باشد برای اصالح 

 .  مقادیر با شرکت حمل خود تماس بگیرید

 

 نکات مهم



:مشاهده قبض انبار -5  

در این مرحله نسبت به بارگذاری قبض انبار اقدام نموده و سپس به مرحله بعد 

 مراجعه مینماییم



 "ارزی" در صورتی که نوع پرداخت در اظهار نامه از نوع1.

انتخاب شده باشد در مرحله گواهی بازرسی، اظهارکننده موظف 

 گواهی بازرسی را که قبل از اظهار توسط کارگزار  است شماره

بارگذاری نموده و توسط شرکت بازرسی مورد  EPL در سامانه

همراه شناسه شرکت بازرسی وارد ) نظر به تائید رسیده را به 

 . کرده و بر روی ادامه کلیک نماید

 :توجه

بدون تکمیل فیلد ها با کلید بر روی  پرداخت های دیگربرای نوع 

 .ادامه از این مرحله عبور خواهید کرد

 

گواهی بازرسی -6  



 افزودن گواهی بازرسی به اظهارنامه



اظهارنامه ارزش-8  

 اظهارنامه یک کاال قلم هر ازای به باید اظهارکننده مرحله این در
 .نماید بارگذاری سامانه در ارزش

 

 فایل  اکسل فایل نمونه دریافت روی بر کلیک با ابتدا منظور این به -1
   (1) کرده دانلود را نمونه

 در موجود های عنوان مطابق را کاال قلم هر ارزشی اطالعات و -2
 های شناسه لینک در موجود های ازراهنمایی استفاده با و فایل
 .نماید می تکمیل ( TSC )ارزش دفتر توسط شده تولید

 را آن  " choose file "روی بر کلیک با اکسل فایل تکمیل از پس -3
 کرده انتخاب

 می بارگذاری را فایل  "اطالعات نمایش و آپلود  "کلید طریق از و -4
 .نمایید

 













































 tscجدول ارزش 

يتماظهارنامهارزش -2تصويرشماره
 
محلقرارگيریا  



 دریافت فایل اکسل ارزش



 

در صورت موفقیت آمیز بودن بارگذاری فایل، جدول حاوی 

 اطالعات ارزشی 
 .قلم کاال بر روی صفحه قابل مشاهده خواهد بود

 
 

پیش نمایش فایل اکسل آپلود شده   



:لیست عدلبندی -8  

 :در این مرحله لیست عدل بندی بر اساس •
  – کانتینر شماره•

 -تعدادواحد کاال•

   -کد تعرفه •

 –ارزش  شناسه•

 –نوع بسته بندی  •

 وزن ناخالص هر بسته  •

در این قسمت اطالعات لیست )گردد وارد و ثبت می شماره بستهو •

بصورتی باید تنظیم گردد که با اطالعات وارد شده در عدل بندی 
 .(مراحل قبل و اطالعات موجود در سیستم همخوانی داشته باشد







































ورود اطالعات فاکتور -9  

در این مرحله با فراخوان نمودن فاکتور الکترونیک 

اطالعات مورد نظر در باکسهای مربوطه را تکمیل 

اطالعات اسناد بارگذاری شده و می نماییم که باید با 

مطابقت داشته ... مجوز ثبت سفارش و بارنامه و

.باشد  



 







ورودکدگواهیمبداء – 10  
. دراینمرحلهنسبتبهتکمیلاطالعاتگواهیمبدااقداممینماییم  


