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گواهی بازرسی
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اسناد بازرگانی

پیش فاكتور یا پروفرما اینوس–الف         “ PROFORMA INVOICE“ا

“COMMERCIAL INVOICE“                           سیاهه بازرگا ني-ب

” CERTIFICATE OF ORIGIN “                                 گواهی مبداء-ج

”PACKING LIST”        لیست بسته بندي و مشخصات کاال-د

“ INSPECTION CERTIFICATE “                              گواهی بازرسی

“ HEALTH CERTIFICATE “                              گواهی بهداشت-و

’’BILL OF LADING’’                                  بارنامه حمل-ز

سایر اسناد حسب نیاز و قرارداد–ح 



در آن سندي كه به منظور اعالم قيمت، توسط ذي نفع و به نام متقاضي صادر مي شود و: پیش فاکتور•

نوع و

اي مشخصات فني كاال يا خدمت، ميزان يا مقدار، مبدا و مقصد حمل كاال ، شرايط تحويل كاال و يا اجر•

خدمت،

اير بهاي واحد و كل، شرايط پرداخت، موعد تحويل كاال يا ارائه خدمت، مهلت اعتبار پيش فاكتور و س•

مفاد مورد

.توافق ذي نفع و متقاضي قيد مي گردد•

نوع وتوافق نامه اي كه به امضاي ذي نفع و متقاضي مي رسد و بيانگر: ارائه خدمت/قرارداد فروش کاال•

ي مشخصات فني كاال يا خدمت، ميزان يا مقدار، مبدا و مقصد حمل كاال، شرايط تحويل كاال و يا اجرا•

خدمت،

بهاي واحد و كل، شرايط پرداخت، موعد تحويل كاال يا ارائه خدمت، مهلت اعتبار قرارداد فروش •

.ارائه خدمت و ساير مفاد مورد توافق ذي نفع و متقاضي مي باشد /كاال





بخش های پروفرما

طرفیناحراز هویت : بخش اول•

و نشانی و مشخصات تماس طرفيننام 

شماره، تاريخ و اعتبار پيش فاکتور

شماره کارت بازرگانی يا کد اقتصادی طرفين

مشخصات صاحب کاال

مشخصات شرکت حمل يا فورواردر

کشور مبدا ساخت و کشور مقصد



:کاال و خدمت؛ شاملشرح :بخش دوم•

،و تعرفه کاالشرح 

،مقدار و قيمت کاال

قيمت واحد، 

،ارزنوع 

،قيمت کل

...تخفيف و



:بخش سوم•

کاالشرايط تحويل 

شرايط پرداخت وجه



CNMPaper.com Proforma Invoice
Kaviyani Alley, Soltani St., Zahir-ol-Eslam St., Baharestan Sq. Tehran - Iran

TEL : +98 21 22076443 // +98 912 4154326

CNM@CNMPAPER.COM

Seller(name, address) Proforma Invoice number

Performa  Invoice date  (yyyymmdd) Validity date of P/I

Buyer  reference Seller's reference

Consignee (name, address) Buyer (name, address)

Freight forwarder (name, address) Country of beneficiary Republic of Korea

Country of origin Country of destination

partial shipment: IRAN

■  allowed                            □ not allowed        Terms of delivery relevant location 

CFR BANDAR ABBAS, IRAN

IRREVOCABLE L/C AT SIGHT OR T/T

Port/airport of discharge

CommodityTotal gross  wt(kg)Total cube (m3)

* Packing:Ream wrap on Pallet

No, and Kind of standard:

ISO 536

Item Item  description Origin   commodity code Net wt Quantity Unit price Amount

(MT) (KRW) KRW (FOB)

90 GSM 29/9376 29/9376 800,000/00 28,294,025

Hansol 100-170 GSM 146/6511 146/6511 800,000/00 117,320,880

Art Paper 200-250 GSM 92/600 92/600 800,000/00 74,080,000

Total  net wt(MT)

Note:                                                                                                                                                    

 ALL PARTS OF GOODS TO BE FOR INDUSTRIAL USAGES ONLY ( INDUSTRIAL GRADES ) 

  AND DEFINITLY NOT TO BE FOR HEALTH,FOOD,DRINK AND PHARMACEUTICAL PURPOSES.

CUSTOM TARIFF NUMBER SHOULD BE MENTIONED ON THE L/C BY 48101900    ISO 536

NAME OF SIGNATORY                              Amin Farhoudi

It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described, that PLACE AND DATE OF ISSUE(YYYYMMDD)

SEOUL, 20180118

SEAL AND SIGNATURE

United Nations electronic trade Docs

SHIPMENT DATE : WITHIN JAN. 18, 2018

 INSPECTION  : BY ATLAS INSPECTION SERVICE LIMITED (SELLER'S ACCOUNT)

MANUFACTURER: Hansol / BRAND NAME: HI-Q TITAN 

SIZE IN DETAILS AS

PER ATTACHMENT

20180129

Transport mode and means

BY SEA

Port/airport of loading

SOUTH KOREAN PORT

BANDAR ABBAS, IRAN BANDAR ABBAS, IRAN
* ADVISING & NEGOTIATION  :  WOORI BANK (SWIFT : HVBKKRSE) 

Republic of Korea

Terms of payment

CNMPaper.com

Kaviyani Alley, Soltani St., Zahir-ol-Eslam St., Baharestan Sq. - Tehran-Iran

TEL : +98 21 22076443 // +98 912 4154326

CNM@CNMPAPER.COM

20180118

FRIEGHT CHARGES 

CNMPaper.com

CNM@CNMPAPER.COMSAME AS BUYER OR BANK NAME

Final place delivery          

no other invoice has been or will be issued, and that all particulars are true and correct

Shipping marks; Transport unit ID

KRW 2,691,887

Transaction currency 

KOREA WON (WON)

OTHER  EXPEN DITURES

TOTAL AMOUNT DUE 

CNM-20180118-PA

KRW 222,386,792.00

<KRW BANK ACCOUNT> , WOORI BANK (SWIFT: HVBKKRSE), A/C NO.: --------------

BENEFICIARY: CNMPaper.com // CNM@CNMPAPER.COM

C2S (2SIDE COATED) ART Paper

Discount  

No. and kind of packages  Shipping description of goods

PACKING  STANDARD SEAWORTHY EXPORT PACKING

Total  amount(gross)

219,694,905269/1887
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اسناد  مبانی تنظيم و کنترل 

(مقررات داخلی و بين المللی ناظر)

مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی •

۲۰۱۰اینکوترمز •

مقررات ارزی بانک مرکزی ایران •

رو یه های استاندارد بین بانکی •

متن اعتبارات اسنادی •

متن قرارداد فروش•



الزامات مهم تنظیم اسناد

مشخص شدن هدف از صدور اسناد•

مشخص شدن محتوای اسناد•

مشخص شدن صادر کننده اسناد•



دمندرجات یک سند باید گویای اهداف سند در خواستی باش

:هدف از گواهی بازرسی

.کيفيت و کميت کاالی حمل شده با شرايط اعتبار و اصالحيه هامطابقت 

:هدف از گواهی مبدا

.ساخت کاال در کشور مورد نظرتاييد 



UCP600









سند حمل



(یییادر)نامه ربا

مقابل  نده وی در يا نمايو نی است که توسط شرکت کشتیري اسند•
صادر می شود و حاکی از حمل کاالی معينی از يک يافت کاال در

.می باشد( بندر مقصد)به نقطه ديگر( بندر مبدا)نقطه 

د شوي گیررجهت حمل به مقصد معینی با، کشتی مشخصبايد در کاال با توجه به اينکه، 
.د هد بواخو( On Board)رت به صودره نامه صاربا

دد می گرء مضااکشتی ه فرماندحمل کننده يا توسط و قید ر کامل بات مشخصا، نامهربادر 

در صورت در اختيار داشتن بارنامه می تواند محموله را ( مالک کاال)صاحب محموله 
صاحب محموله معموالً خريدار است اما گاهی ممکن است نام خريدار در اين . دريافت کند

.بخش ثبت نشود



موالً معبارنامهدريايی،نقلوحملاسنادطبقالمللیبيننقلوحملدر•

.می شودصادرنسخه3در

:آنهامهم ترينکهمی گردددرجمختلفیاطالعاتمعموالً بارنامهدر•

بهباررسيدنازبايدکهشرکتیياشخصمحموله،صاحبفرستنده،)

(...ومحمولهکلیشرح،شودآگاهمقصد



:بارنامه دریاییمندرجات

شماره بارنامه•

(کشتی حمل کننده ) نام شرکت کشتیرانی •

تعداد نسخ اصلی بارنامه•

نام و نشانی فرستنده کاال •

کاال یا شخصی که بارنامه به حواله کرد او صادر شده( گیرنده)نام و نشانی صاحب •

(معموال خریدار)نام و نشانی شخصی که باید از رسیدن بار به مقصد آگاه شود •

بندر مبدأ بارگیری•

بندر مقصد حمل•

شرح مختصر کاال•    

تعداد کانتینر یا بسته ها•

وزن ناخالص•

 freight)داخت خواهد شد پریا در مقصد  ( freight prepaid)داخت شده پرداخت کرایه حمل  پرمحل •

to be paid at destination).

 Shipped on: همراه با درج عبارت)تاریخی که کاال برای حمل دریافت شده یا روی کشتی بارگیری شده •    

Board)

(فرمانده یا نمایندگان آنان/ شرکت حمل کننده)امضای صادرکننده بارنامه •

...و •







بارنامه
(Bill of
Lading)



بارنامه
(Bill of
Lading)



ویژگی های بارنامه

استحملقراردادانعقادنشان دهنده.1

.استنقليهوسيلهرویبهکاالبارگيرینشان دهندهOnBoardبارنامه.2

.می آيدبه حسابکاالمالکآندارندهواستکاالمالکيتسندبارنامه.3

.استنويسیظهروانتقالقابلبارنامه.4

clean)شرطوقيدبدونبايدمعتبربارنامه.5 BL)صدوراصطالح.باشد

عيوبمبرمبنیيادداشتیبرآنکهاستسندیشرطوقيدبدونباربریبارنامه

.باشدنشدهدرجحمل کنندهبهتحويلزماندرآنبسته بندیياکاالبودن

























راه نامه ريلی



پذيرفت1985مقررات كوتيف به منظور تسهيل در حمل و نقل ريلي ايجاد شد و ايران در 1982در سال 

:كاالهاي ورودي به ايران

نسخه صادر و نسخه چهارم پس از دريافت كاال تحويل 5ازمبدا اروپا از طريق تركيه و از مرز رازي كه در •
.در مقصد گيرنده اين نسخه را ارائه و كاال تحويل مي شود. فرستنده مي شود

ي از كشو هاي اروپايي يا ترانزيت كشورهاي اروپاي شرقي واتحاد شوروي سابق از طريق جلفا وارد ايران م•
نسخه . مي نامند( موافقت نامه حمل ونقل كاال با راه آهن)SMGSمقررات حاكم بر اين بارنامه راه آهن را . شود

.شوددر مقصد گيرنده اين نسخه را ارائه و كاال تحويل مي. دوم پس از دريافت كاال تحويل فرستنده مي شود

مقررات حاكم بر اين راه نامه هاي راه آهن، . مقصد كاالهاي ورودي از مرز ريلي ميرجاوه، ايستگاه زاهدان است•
.مقررات داخلي دو كشور است









:ريسیاهه تجا

د و می شودر متقاضی صام به ناو نفع ذي که توسط ي سند

ارداد يا قرر پیش فاکتوع موضوي قطعی کاالوش گر فرن بیا

.  نفع به متقاضی می باشدذي توسط وش فر



(:فاکتور)ريسیاهه تجامشخصات 

ً . مشخصات يک فاکتور تا حدود زيادی با مشخصات پروفرما مطابقت دارد ضمنا

ت درفاکتور به اطالعاتی اشاره می شود که در موقع صدور پروفرما مشخص نشده اس

همانند شماره ثبت سفارش، شماره اعتبار

:اطالعات مندرج دریک فاکتور

عنوان فاکتور• 
تاريخ فاکتور• 
کد کاال• 
بندرخروج کاال• 
شماره بيمه نامه• 
شماره اعتباراسنادی• 
عالمت کاال• 
بانک گشاينده اعتبار• 
(واحد و کل) قيمت کاال • 
(شرايط خريد ) نوع قرارداد • 
وزن خالص• 
وزن ناخالص• 
کشور سازنده• 
مشخصات کاال• 
شرايط تحويل• 
شرايط پرداخت• 
شماره سفارش يا قرارداد• 
……و• 



Commercial 
Invoice



(که به درخواست برخی خریداران صادر می گردد)سایر انواع سياهه تجاری

Cerified)شدهگواهیسياهه.۱ Invoice)
يشپياقراردادمطابقشدهفرستادهکاالینظيرمواردیبايدفروشندهصورتحساب،نوعدراين

تاقاامضایبهبايداينويسمعموالً کهکردهتائيدرانيستممنوعکشورطرفازياوبودهسياهه
.برسدمسئولمقامیيامحلبازرگانی

Legalisedشدهتائيدسياهه.۲ Invoice))

ههسيابايدخاورميانه،کشورهایازبعضینظيرکشور هاازبرخیدرخواستبهفروشندگان
امضاتاردهبخريدارکشورکنسولگریياسفارتبهخود،محلبازرگانیاتاقتائيدبرعالوهراتجاری

Visaedگاهیاينويس،نوعاينبهکهنمايد Invoiceمی شوداطالقنيز.

Cosular)کنسولیسياهه.۳ Invoice(
.دمی نماينراسياههنوعايندرخواستواردکنندگانازجنوبی،آمريکاینظيرکشورهاازبرخی

مهروکميلتبايدفروشندهکشورسفارتخانه هایتوسطکهاستچاپیفرمیيکدرواقعکنسولیسياهه
.نمايدتقبلفروشندهراآنهزينه هایتمامیوشده



packingبندیعدلليست list))،

ساختاروکارکردی
وداشته((invoiceاينويسمشابه

انجامهنگامدراستفادهبرعالوه

وصادراتوگمرکیتشريفات

شرکت هایبرای،کاالواردات

ادهاستفقابلومفيدنيزحمل ونقل

.است

ایهبستمحتوياتبندیعدلليست

ندکمیفهرستتفضيلبهرامعين

ونوعشاملمحمولهاطالعاتو

ابعاد،تعداد،ها،بستهمحتویات

محتویاتوناخالصوخالصوزن

.می گردددرجآندرها،بسته

https://en.wikipedia.org/wiki/Receipt
https://en.wikipedia.org/wiki/Invoice
https://sepahanhamrah.com/trading/










• بازرگانیاتاقتایید
/مبدا/ذینفعکشور

میالزامیکاالسازنده
.باشد





زابازرسیگواهیصدورصورتدر
مجازبازرسیشرکتسوی

شورکبازرگانیاتاقتاییدخارجی،
دامب/ذینفع/گواهیصدورمحل

.باشدمیالزامیکاالسازنده/

گواهی بازرسی
Certificate of Inspection



گواهی بازرسی كاال



:سی زرهی بااگو

در سی کاال صازربااز پس ه، سی تعیین شدزرکه شرکت باي سند

با ه سی شدزرباي تطابق کاالم تطابق يا عداز حاکی و می نمايد 

دي يا سنار اعتباايط اشررج در مندي کیفی کاالو کمی ي مشخصه ها

. می باشدقرارداد فروش 



نقش بازرسی کاال در یک خرید خارجی

:اطمینان خریدار ازوصول کاالها 

با کیفیت مناسب و بسته بندی مطلوب و به میزان سفارش شده

ولی گاهی خریداران به منظور کاهش هزینه ها به بازرسی کاال توجهی 

.نمیکنند

در مواردی که به دفعات از شرکتی خرید صورت گرفته و اطمینان از 

کیفیت محصوالت فروشنده قطعی گردیده و احتمال ریسک به حداقل 

ممکن رسیده است، حذف بازرسی توجیه پذیر می باشد















طرفيکآنموجببهکهعقدی:(INSURANCE)بيمه•

دروديگرطرفازوجهیدريافتازایدرکندمیتعهد

موردکاالیديدنخسارتبهمنجرکهایحادثهوقوعصورت

وجهيانمودهجبرانراکاالبهواردهخساراتشود،نظر

.بپردازداوبهرامعينی

نیزوبیمهنفعذيوارگذبیمه،گربیمهنامه؛بيمهدر•

آن،ارزشوارمقد،کاالعنوجملهازبیمهردموتمشخصا

تموضوعاوپوششدوره،حملهنحو،حملمقصدوامبد

میحملبیمهاردادقرطرفیناتتعهدوقحقومبینکهييگرد

.ددگرمیقید،باشد

بیمه نامه



اهم مشخصات مندرج در 
بیمه نامه

قراردادانعقادتاریخ•
گذاربیمهوگربیمهاسم•
بیمهموضوع•
بهکهخطرییاحادثه•

بیمهقراردادآنمناسبت
استشدهمنعقد

بیمهانتهایوابتدازمان•
وبیمهموردکاالیمبلغ•

بیمهحق
درگربیمهتعهدمیزان•

حادثهوقوعصورت
نقلیهوسیلهنوع•

حملمقصدومبدأ•



دواحکهنمودخسارتادعایبیمهشرکتازتوانمیصورتی،درشرطایناساسبر

االکصورتیکهدروباشددیدهخسارتکاملطوربهبستهیکمثالکاالازکاملی

.داشتنخواهدپرداختبهنسبتتعهدیهیچگربیمهباشددیدهجزئیخسارت

:استزیربشرحخطراتمشمولبیمهاین

آتش سوزی یا انفجار •
به گل نشستن و زمین گیر شدن، غرق یا واژگون شدن کشتی با شناور • 
واژگون شدن یا از راه خط خارج شدن وسیله حمل زمینی •
تصادف یا برخورد کشتی یا شناور یا وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی •
تخلیه کاال در بندر اضطراری •
فداکردن کاال در جریان خسارت عمومی •
به دریا انداختن کاال جهت سبک سازی کشتی •
زیان همگانی و هزینه های نجات •
مسئولیت مشترك در تصادف •

Cشرط کلوز

(CLAUSE C)



تحت پوشش Cبیمه گر متعهد جبران کلیه خطراتی که در کلوز  Bدر بیمه با شرط 

:است بانضمام خسارات ناشی از خطرات بشرح زیر خواهد بود

زلزله ، آتشفشان يا صاعقه •

ينر ورود آب دريا، درياچه يا رودخانه به كشتي، شناور، محفظه كاال و كانت•

آسيب وارده به كاال در نتيجه تخليه و بارگيري •

به دريا افتادن كاال از روي عرشه كشتي •

خطرات عدم تحويل، دزدي، دله دزدي، سائيدگي، زنگ زدگي، نشست، •

اشي از شكست، لب پريدگي، كج شدن، خراشيدگي و ضربه ديدگي و خسارت ن

. چنگك، ريزش كسري نيز پذيرفته مي شود

Bشرط کلوز

(CLAUSE B)



 Aشرط کلوز

(CLAUSE A)

هرواستونقلحملبیمهنوعکاملترینبیمهنوعاین

وششپتحتبیافتداتفاقحملحیندرکهخسارتینوع

عمومیوخصوصیشرایطدراینکهمگرمیدهدقرار

.باشدشدهاستثناءخاصیخطرات



Aاستثنائات شرايط 

خسارت ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار •

کسر وزن عادی یا حجم کاال و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی کاالی مورد بیمه •

عیب ذاتی •

تلف یا آسیب ناشی از تاخیر در تحویل کاال •

جنگ اعتصاب و شورش و بلوا •

ضعف بسته بندی که منجر به آسیب کاال گردد •

کست و یا تلف ، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سالح جنگی که با انرژی اتمی یا ش•

.ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو یا ماده رادیواکتیو کار کند

عدم قابلیت دریا نوردی و نامناسب بودن کشتی برای دریانوردی •

(  یبه استثناء دزدی دریای)توقیف ، ضبط ، مصادره ، تصرف یا اثرات ناشی از این امور •

مین ، اژدر و بمبهای متروکه یا سایر سالحهای جنگی به جا مانده و متروکه •





...گواهی تجزیه، سالمت، بهداشت
(Certificate)

چه بايد گواهی مربوطه به نحوی صادر شود که وظيفه خود را نسبت به گواهی آن
...(نتايج تجزيه، سالمت، بهداشت.)خواسته شده برآورده سازد

دار ضمنا بايستی هم محتويات گواهی و هم نوع سند درخواستی قبال توسط خري
.مشخص شده باشد

:گواهی ممکن است نشان دهد: محتوای گواهی

استکه تنها يک نمونه از کاالی مورد نظر بررسی، تجزيه يا بازرسی شده•

مقدار يا تعداد بيشتر از آن چه خواسته شده است•

هر اطالعات ويژه ای که در شرايط اعتبار يا قرارداد از فروشنده خواسته شده 
، اطالعات(صرفنظر از اينکه سندی برای مطابقت اين خواسته درخواست شود)

کور در گواهی يا ساير اسناد درخواستی بايد مطابق شرايط مذ...مربوط به تجزيه،
.باشد







گواهی بهداشت

A health certificate is a document used in export import 

transactions, issued by the governmental organizations at the 

countries of origin, to certify that a food shipment is fit for human 

consumption, and meets safety standards or other required 

legislation for exporting.As indicated by its name, this certificate gives evidence of the 

health condition of the goods and is usually issued by a veterinary 

surgeon, by veterinary authorities or the agricultural ministry.



What is the Function of a Health Certificate in Export / 
Import Transactions?

• Certifying that governmental body of the exporting country 
has been examined this particular food consignment.

• Certifying that food of animal origin or non-animal origin 
subject to exporting is fit for human consumption.

• Certifying that the food consignment has been produced 
according to required food legislation.

• Certifying that the food consignment has been produced by 
one of the legitimate manufacturing companies.









Certificate of analysis

• A document attesting that specific goods have undergone specified 

testing with specified results. In international trade, is usually the 

result of an agreement between the seller and the buyer, or a 

requirement of one of their governments. The certificate of analysis 

is mostly used for food products, wines and spirits, chemicals and 

pharmaceuticals. Sometimes, as in the case exports of wine, there 

are countries that require it at the import customs.

https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/import/
https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/customs/


• This certificate can be issued by a certification authority (appointed 

by the exporter or importer) or at the exporter’s own laboratories, 

when a relationship of trust has already been established between 

the parties. The analysis can be performed in the factory or 

warehouse of the exporter, or on the place where the product is 

loaded for international transportation. Usually the analysis is done 

on samples representing a certain percentage of the total of the 

goods sold. 

https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/importer/






(گمرکی)اسناد سایر













کلیفهرستنقل،وحملشرکتآنموجببهکهاستسندی

ايوورودهنگامراشودبارگيریياوتخليهبايدکهمحموالتی

.می نمايداعالمکشورازنقليهوسيلهخروج

مههکهدارندوجودکشتیدرزيادیمحموالتیدريايینقلحملدر

اتیاطالعمانيفستايندر.شودمیدرجکشتیمانيفستدرآنها

.شودمیدرجگيرندهوفرستندهوزن،،تعدادکاال،نوعهمچون









ر سندی است که توسط شرکت های حمل و نقل بين المللی صادDelivery order-سند ترخیصیه

. می شود

ت گمرکی بالمانع انجام تشريفااين سند يا حواله، تحويل کاال به صاحب آن يا عبوردهنده است که 

سويه اعالم می نمايد به عبارت ديگر، به موجب اين سند، گمرک از تگمرکرا بهتوسط صاحب

.صاحب کاال با شرکت حمل مطلع می شود

ه و ببوده( صاحب کاال ) حساب شرکت حمل با وارد کننده مفاصاترخيصيه در واقع نوعی

دن تحويل موجب آن شرکت حمل کننده با تحويل قبض انبار کاالی وارده به صاحب کاال بالمانع بو

.کاال را از نظر خود به گيرنده مندرج در ترخيصيه به گمرک اعالم می دارد



اطالعات مندرج در سند ترخیصیه

ست اطالعات مندرج در ترخيصيه نيز همانند قبض انبار از مفاد بارنامه يا مانيف

.استخراج می شود

مشخصات گيرنده•

نام کشتی•

شماره بارنامه و تاريخ صدور•

بندر بارگيری•

بندر تخليه•

نوع بسته بندیتعداد و•

شرح کاال•

وزن خالص•

نام شرکت کشتيرانی با مؤسسه حمل و نقل•

مشخصات وسيله حمل•

شماره فهرست کل بار•

شرکت های حمل و نقل به جای گاهي•

يه برای ترخيص( سند ) صدور يک برگه 

انبار اقدام به پشت نويسی بارنامه يا قبض

يصيه می نمايند و با اين پشت نويسی ترخ

:صادر می کنند

..…گمرک محترم•
احتراما خواهشمند است کاالی موضوع بارنامه 

را ………… قبض انبار شماره . …………شماره 

.تحویل نمایید( صاحب کاال . ) ………به 
مهر و امضاء…………… . شرکت







دی که قبض انبار يا قبض رسيد و تحويل کاال به انبار عبارت است از سن

ا با به موجب آن تحويل يا رسيد کااليی ر( انباردار ) تحويل گيرنده کاال 

. ايدمشخصات خاصی از تحويل گيرنده در تاريخ ورود معينی گواهی می نم

.این سند مهم ترین سند در خصوص مالکیت کاال در گمرک می باشد



ن و آيين نامه اجرايی آن، هر کااليی که به اماکقانون امور گمرکیطبق مفاد 

بوطه انبار گمرکی يا انبارهای گمرکی تحويل می گردد بايد بالفاصله در دفاتر مر

امه يا يا اظهارن( مانيفست ) فهرست کل بار ( آرتيکل ) ثبت و برای هر رديف 

حويل پروانه يا صورت مجلس ضبط يا بارنامه ، قبض انبارجداگانه صادر و به ت

دهنده کاال تسليم گردد

https://ixport.ir/iran-custom-law/


ل و قبض انبارپس از ورود کاال به انبار و صورت برداری و کنتر

)  اری تطبيق کاال با اسناد حمل و تحويل و باالخره صدور برگ بارشم

وضوع م) و تنظيم و تکميل صورت مجلس اضافه يا کسر تخليه ( تالی

صادرمی گردد و پس از صدور به ( قانون امور گمرکی ۲۸ماده 

) شرکت مسئول حمل و نقل تحويل تا از آن طريق به صاحب کاال 

تحويل گردد( گيرنده کاال 



(:مشخصات)قبض انبارها 

شماره رديف دفتر انبار•

شماره بارنامه•

مرز ورودی•

شماره قبض انبار•

شماره انبار•

شرکت حمل کننده•

نام صاحب کاال•

عالمت کاال•

نوع کاال•

نوع بسته•

تعداد•

وزن کاال با ظرف•

تاريخ تحويل کاال•













غير تجاری محسوب

می شوند






