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  :اشاره
 و یآموزشـ  کمـک  ، یشگاهيـ آزما ، یپزشک زاتيجته
 یمنـ  ديـ تول کـشور  داخـل  در که ...  و یاتقيحتق

 یقـات يحتق موسسه ا ي و سازمان ازين مورد و شوند
ــ و ــديم ... و یآموزش ــبا باش ــط ستي ــد توس  واح

 از یخـارج  ديـ خر. شـود  نيتـأم  یخـارج  سفارشات
 نصب یبرا معترب یندگيمنا رانيدرا که یفروشندگان

 صورت باشند داشته فروش از پس خدمات و آموزش ،
 .گرديم
 
 

 Proforma :  فاکتور شيپ
 

 کـه  اسـت  یسـند  فاکتور شيپ
 یبرا و ميتنظ فروشنده توسط
 و شود یم ارسال کاال داريخر

  :راستيز مشخصات یدارا
  فروشنده آدرس و اسم-١
 داريخر آدرس و اسم-٢
 خيتار و فاکتور شيپ مشاره-٣

  آن ميتنظ
 که معامله مورد یکاال شرح-۴

 را فــاکتور شيپــ یاصــل مــنت
ــشک ــديم ليتـ ــاره و دهـ  مشـ

 ، کـاال  تعـداد  کاال کاتالوگ
 درآن کـل  متيق و واحد متيق
 .دشدهيق
 در معموًال -  کاال کل متيق-۵
 ، شده نوشته راست مست نييپا

ــوع ــوع و ارز ن ــرارداد ن  ق
 در . شوديم نوشته آن مقابل

 ارز نــوع  ١  وســتيپ منونــه
ــايآمر دالر ــوع   U.S.D ک  ون

 شــده ديــق  F.O.B  قــرارداد
 ليحتو Free On Board = FOB.(است

 )مبدأ در یدرکشت
 

ــرا-۶ ــه طيشــ  معاملــ
Condition of Sale: 

 انيــب را یمــوارد واقــع در
 ثبـت  واسـاس  هيپا که کنديم
ـــسف ـــخ ، ارشـــ  ديرـــــ

ــار ــناد واعتبـ )  L.C (یاسـ
(Letter of credit=Lc) ــروات  وبـ

 . دهــديم ليتــشک را یوصــول
 کلمـات  بصورت معامله طيشرا
 شيپ متام در کنواخت ي مجالت اي

 کـه  شوديـ م نوشته فاکتورها
 وزارت ، فروشنده ا ي داريخر

 فيوظـا  ها بانک و یبازرگان
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 معاملـه  اجنـام  یبـرا  خودرا
 ميتـصم  و ميتنظ آهنا براساس

  کلمه ديق مثًال. کننديم یريگ
ORIGIN  مشخص فاکتور شيدرپ 
 کاالسـت  سـازنده  کشور کننده
 اسـت  ممکن فروشنده کهيدرحال
 داشـته  اقامت یگريد درکشور
 یکاال سازنده الزامًا و باشد

 . نباشد مربوطه
 

 معمــوًال معاملــه طيشــرا
  :راستيز موارد شامل

 Country of کاال کشورسازنده-١
origin 

  فـاکتور  شيپـ  اعتبار مدت-٢
Validity 

 Deliverty کاال ليحتو زمان-٣
ــوه-۴ ــت حن ــاء پرداخ ــاال هب  ک

Payment 
ــشور-۵ ــداء ک ــل مب ــاال مح  ک

Country of shipment 
 تعرفـه  ايـ کاال حجم و وزن-۶

 مثل یگريد شرط و کاال یگمرک
 ا ي و کاال یگارانت زمان مدت
 .دستگاهها نصب طيشرا
٧-PACKING  )بـــسته حنـــوه 

 ) یبند
٨-  Cover ) یبازرسـ   حنـوه (، 

INSVRANCE) مهيب پوشش ( ، 
 TRANSSHIPMENT) از محــــل     

 لهيوس به یا هــــــــليوس
ــريد  PARTIAC SHIPMENT،) گ
 )یکشت با محل(

         
ــال-۶ ــده ارس ــا پرون ــه ه  ب

 ثبـت  یبـرا  یبازرگان وزارت
 .شسفار

 

 را فـاکتور  شيپـ  چگونه
 ؟ ميکن هيهت

 حبـث  مـورد  زاتيـ جته و کاالها
ــل ــا مث ــورد یکااله ــصرف م  م
 شود یمن افت ي جا مهه در یعموم

 بـا  يیآشـنا  و افنت ي یبرا و
 آهنـا  کـارکرد  و یفن مشخصات
 :دارد وجود یگريد یراهها

ــبازد-١ ــمنا از دي  یشگاههاي
 رانيـ درا (یختصـص  یامللل نيب

 زوج یســـــاهلا درخـــــرداد
 شگاهيـ منا  «بنـام  یشگاهيمنا
 ).گردديم ليتشک» مد رانيا
 هـــا غرفـــه از ديـــبازد-٢

 .یعلم ینارهايدرمس
ــات-٣ ــا مالق ــايزيو ب  یتوره

  .مربوطه
 در یعلمــ مقــاالت مطالعــه-۴

 و یمعرف به که یختصص اتينشر
  .پرداخته زاتيجته عملکرد

ــه-۵ ــه مراجعـ ــرا  بـ  زنيـ
  .کشورها یبازرگان

 ا يـ  سـازندگان  با مکاتبه-۶
  .بازرگانان

 
 ثبـت  فاکتور شيپ چگونه
 ؟ شوديم ديخر و سفارش

 و سـفارش  ثبـت  فرم ميتنظ-١
ــت ــه درخواس ــراه ب ــ مه  شيپ

  .فاکتور
 بــه فــاکتور شيپــ ارســال-٢

 .مربوطه موسسه اي وزارختانه
 پرونده ارسال و ارز صيختص-٣
 اداره به شده ارز صيختص یها
 و یکارشناس یبرا زاتيجته لک

 .ورود صدورجموز
ــال-۴ ــده ارس ــا پرون ــه ه  ب

 جموز صدور یبرا عيصنا وزارت
 .کشور داخل در ساخت عدم
 ديــخر یپرونــدهها ارســال-۵
ــجته ــشع یدارا زاتيــ  تشعــ
ــواکتيراد ــه وي ــازمان ب  س
 جمـوز  صـدور  جهـت  یامت یانرژ
 .ورود

 از یکـ  ي در اعتبار شيگشا-٧
 .بانکها

 واحـد  بـه  پروندهها عودت-٨
 موســـسه یخـــارج سفارشـــات

 شيگـشا  یبرا کننده درخواست
ــار ــخر و اعتب ــطر از دي  قي

 ا يـ  هتـران  درشـهر  یمل بانک
ــتان ــه شهرس ــز (مربوط  مرک

  ).استان
 

  :ها قرارداد
 یهـا  یدگيـ چيپ بـه  توجه با

 یاملللـ  نيبـ  جتـارت  در موجود
 در هنفتـــه فيـــظرا ژهيبـــو

 اعتبــــارات یقراردادهــــا
 یبانکـدار  یروشها و یاسناد
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 قيــعم يیآشــنا ،یاملللــ نيبــ
ــامقررات ــا ، بــ  و عرفهــ

 یامللل نيب کنواخت ي یها هيرو
 منظـور  نيمه به. است یالزام
 یاملللـ  نيبـ  یبازرگان اطاق

ــدام ــه اق ــهت ب ــرا هي  طيش
ــان ــ یبازرگـ ــ نيبـ   یاملللـ

incoterms   جمموعـه  است منوده 
 یاصـطالحات  یحـاو  نکوترمزيا

 را قـرارداد  نيطـرف  که است
 و فيوظــــــا حــــــدود از

 اجنــام در خــود یتهايمــسئول
 ضـمن  و سازديم آگاه معامالت
 و معاملــه اجنــام در ليتــسه
 نيب فروش یقراردادها یاجرا

ــ ــب یامللل ــه موج ــداقل ب  ح
 یهـا  قهيسـل  اخـتالف  رساندن

 قـــــــرارداد نيطـــــــرف
  )A-1  وستيپ.(گردديم

 مثال بطور مذکور ازاصطالحات
ــوانيم ــاره ت ــه اش ــه ب   کلم

F.O.B  که منود  ١  وستيپ در 
 را داريخر و فروشنده فيوظا
 .کنديم مشخص ريز بشرح

 
 
 

  فروشـنده  فيوظـا  – الف
: 
ــهت-١ ــاال هي ــابق ک ــ مط  شيپ

 .فاکتور
 یجموزهـا  کسب و اسناد هيهت-٢

 .صادرات
 یکـشت  عرشه یرو کاال ليحتو-٣
  F.O.B  ....)فرودگـاه  باند(

 .است یتکش خمصوص
 بعهـده  مبدأ تا محل نهيهز-۴

 بعهــده مــهيب و فروشنداســت
  .ستين فروشنده

 فقـدان  تيمـسئول  فروشنده-۵
 را برکـاال  وارده خـسارت  اي
 .کنديمن تقبل ليحتو از پس
 کارخانه از محل یها نهيهز-۶
 باندفرودگاه (یکشت عرشه تا

ــهيهز...)  ــ ن ــرا یگمرک  یب
 اسـت  فروشنده بعهده صادرات

. 
 مـورد  در داريخر به اطالع-٧
  .عرشه یرو کاال ليحتو

 

  :داريخر فيوظا : ب

 .کاال متيق پرداخت -١
 یگمرک یها نهيهز پرداخت -٢
ــام و ــشر اجن ــ فاتيت  یگمرک

 .کشورمقصد
 و محـل  یها نهيهز پرداخت -٣
ــهيب ــاربر م ــداء از یب   مب

 کـشور  تـا  یکـشت  به ازورود
  .مقصد

 .کاال گرفنت ليحتو -۴
 ا ي کاال فقدان سکير تقبل -۵

 زمان از برکاال وارده خسارت
 در یکشت عرشه یرو کاال ليحتو

 .مبدأ
ــالع -۶ ــه اط ــنده ب  در فروش

  .کاال ليحتو مورد
 

  :وجهـــت
ــا ــت یدرقرارداده ــوان حت   عن

)C and F (ــ )  CFR (ايـــ
CFR=Cost and freight) ــتيق  و م

 از کاال محل نهيهز )محل هيکرا
ــداء ــا مب ــشت یرو ت  در یک

 پرداخـت  وشـنده فر مقصدتوسط
 یهــا قــرارداد در و شوديــم
)CIF  (CIF= Cost Insurance and 

Freight)  محـل  هيـ کرا و متيق 
 نـه يهز  ) یبـاربر  مـه يب با
 قـرارداد  بـه  یبـاربر  مهيب

 .است شده اضافه
 متيق شامل که  CIF قرارداد

 نهيهز و یباربر مهيب ، کاال
 مقصداست در یکشت یرو تا محل

 گمـرک  تحماسـبا  مبداء معموًال
 عـوارض  و حقوق و قرارگرفته

 و حماسـبه  آن براسـاس  یگمرک
 .شوديم افتيدر

 شيگــشا بانــک (عامــل بانــک
 عقـد  هنگـام ) اعتبار کننده

ــرارداد ــشا (ق ــار شيگ  اعتب
) letter of credit   یاســــناد

 بکـار  اصـطالحات  بـه  باتوجه
 اقـدام  فاکتور شيپ در رفته
 منعقـد  را قـرارداد  و منوده

 عـالوه  که ددانيم و ديمنا یم
 يیهـا  نهيهز چه کاال متيبرق
 پرداخت فروشنده به ديبا را
 .ديمنا

 

  :سفارش ثبت
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ــحتو ــدارک لي ــخر م ــه داري  ب
ــان وزارت ــت و یبازرگـ  ثبـ
 آن دفاتر در معامله مشخصات

 ثبـت  اصطالحًا  را  وزارختانه
  ٨ ماده براساس نديگو سفارش

ــانون ــررات ق ــادرات مق  و ص
 بيتصو به که  ١٣٨٢  واردات

 است دهيرس یاسالم یشورا لسجم
 خمتلـف  یکاالها کنندگان وارد
 یدولتـ  ريغ و یدولت از اعم
 کـشور  به ورود جموز اخذ جهت
 منحـصراً  ديبا  سفارش ثبت و
 مراجعـه  یبازرگان وزارت به
 .نديمنا

 فــرم هفــت یبازرگــان وزارت
  وسـت يپ (را سفارش ثبت خمصوص

 واردکننــدگان اريــدراخت) ٢
 مــورد اطالعــات دهــد،يقرارم

 بـه  و شوديم ثبت درآن ازين
ــراه ــ مه ــاکتور شيپ ــه ف  ب

 یبازرگـان  معـاون  رخانهيدب
ــارج ــحتو یخ ــم داده لي  شودي
  مشاره به که سفارش ثبت مشاره

 مســت بــاال در اســت معــروف ٨
ــت ــرم راس ــذکور ف ــته م  نوش
 .شد خواهد

 

 ثبـت  فـرم  ارجاع : الف
  سفارش

 سـفارش  ثبـت  فـرم  بـرگ  هفت
 بــه یبازرگــان وزارت توســط

 ربطيــذ یهنادهــا و ازماهناســ
 که بيترت نيبد شوديم ارسال

: 
 بانـک  خمـصوص  (ديسـف  برگ -١

  ، ) کننده شيگشا
ــرگ -٢ ــبز ب ــصوص(س ــک خم  بان

 فـاکتور  شيپ هبمراه ) یمرکز
 شوديم داده عودت یمتقاض به
 . 
 گمـرک  خمصوص  (ینارجن برگ -٣
 ( 
 وزارت خمــصوص  (زرد بــرگ -۴

  ) یبازرگان
ــرگ -۵ ــ  بـ ــد (یآبـ  واحـ
 ) یبازرگان وزارت وتريامپک
ــرگ -۶ ــورت بـ ــصوص (یصـ  خمـ

  ) جموزدهنده وزارختانه

ــرگ -٧ ــوه ب ــصوص (یا قه  خم
 )ارز دهنده صيختص وزارختانه

 

 شده خواسته اطالعات – ب
  فرم در
  یمتقاض آدرس و نام -١
 تقاضا نوع -٢
 شيگـشا  بانک آدرس و نام -٣

  کننده
  فروشنده آدرس و نام -۴
ــام -۵ ــصات و ن ــ مشخ  – االک

  کاال ارزش و یگمرک تعرفه
 و فــاکتور شيپــ مشخــصات -۶

 قرارداد نوع
 کننـده  محـل  شرکت مشخصات -٧

 کاال محل فاکتور شيپ و کاال
 جمـــوز مشخـــصات و نـــام -٨

 کاال ورود دهندگان
 دهنده صيختص ومشخصات نام -٩

 ارز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یگمرگ تعرفه – ج
 ونيسيــکم  یبازرگــان وزارت

ــررات ــادرات مق   رداتوا و ص
 بـه  مربـوط  مقررات ساله هر

 در را واردات و صـــــادرات
ــاب ــررات کت ــادرات مق  و ص
 و ديـ منا یم درج سال واردات

 آن بـه  توانـد يم ینفعيذ هر
 .ديمنا مراجعه

 

  :یاعتباراسناد
 حنـوه  و کاالهـا  متيق پرداخت
 داريـ خر و فروشـنده  ارتباط
 اجنـام  و مهاهنگ بانکها توسط

 درکـشور  عامـل  بانـک  شوديم
 کـارگزار  بانک و دکنندهوار
 خود نقش صادرکننده کشور در
 یهـــا ستميـــس براســـاس را

 فـاد يا یامللل نيب یبانکدار
 بــه مربــوط اســناد و منــوده

 مبادلـــه را یارز معـــامالت
  کاالها یپرداختها. نديمنا یم
 :گرديم راجناميز صورت سه به
 LETTER OF یاعتباراسناد -

CREDIT 
 یارز بــــــــــــــروات -

DOCUMENTARY DRAFT  
 پرداخــت ا يــیارز حوالــه -
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 CASH PAYMENT  ینقد
 مـشروط  تعهد یاسناد اعتبار

 ) کـارگزار  بانـک  (بانک کي
 افـت يدر مقابـل  در کـه  است

 شيدرگـــشا منـــدرج اســـناد
 وجه آهنا صحت یبرا و اعتبار

 اسناد و پرداخت ا ي تعهد را
 .ديمنا یم معامله را

 

  :مهم نکته
ــارات ــناد دراعتب ــغ یاس  ري

 کـه  آهناست بودن برگشت قابل
 ليـ دل نوبد توانديمن داريخر
 اطالعات و یمهاهنگ بدون ا ي و

ــنده ــتغ فروشـ  آن در یرييـ
 ابطـال  یاتقاضا ي کند جاديا

 فروشـنده  رايز بکند اعتبار
 یاسـناد  اعتبـار  افتيدر با

 کـاال  هيهت ا ي ديتول به شروع
ــوده ــصراف و من ــخر از ان  دي
 فروشـنده  انيـ ز و ضرر موجب
 .شد خواهد
 ا يـ  ديخر قرارداد رد نيمهچن

 طيشـــرا یاســـناد اعتبـــار
 و شـده  ديق کاال هباء پرداخت
 قبال در ديبا که را یاسناد
  فروشـنده  بـه  کـاال  هباء آهنا

 اسـت  کرده مشخص شود پرداخت
 که است یبنحو معامله طيشرا

ــنده ــس فروش ــل از پ ــاال مح  ک
 هيهت را درخواست مورد اسناد
ــوده ــه من ــک ب ــارگزار بان  ک

 قيطر از اداسن کنديم ميتسل
 بانـک  یبـرا  کـارگزار  بانک
 شوديـ م ارسـال  کننده شيگشا

 شيگــشا بانــک توســط اســناد
ــده ــار کننــ ــه اعتبــ  بــ

 اسـناد  یقبول و ليدارحتويخر
 پرداخـت  موجـب  داريخر توسط
 خواهـد  فروشنده به کاال هباء
 از یا منونــه) ۴ وســتيپ(شــد

 اعتبـــار شيگـــشا یتقاضـــا
 دستگاه ٢ ديخر یبرا یاسناد
ــراد ــت یولژي ــه اس ــط ک  توس

 ميتـسل  یپزشک علوم دانشگاه
 شــعبه – رانيــا یملــ بانــک
 کننـده  شيگشا بانک (اصفهان

 اسـاس،  برمهـان  و است شده) 
 یادــــــــــــاسن اعتبــار

 FL ارهــــــــــــــــمش
 یملـ   دربانک   300180707522

 شيگشا اصفهان شعبه – رانيا
 بانـک  قيطر از و اعتبارشده

ــارگزار    UNIBANK  کــــ
 »  دامنـارک  «فروشنده درکشور

  .است شده ابالغ فروشنده به
ــي ــريد یک ــرق از گ ــخر ط  دي

 بـروات  (یارز بروات  یخارج
ــول ــناد یوص ــت )یاس ــه اس  ک
 . ستيـ ن معمـول  مـا  درکشور
  ینقد پرداخت ا ي یارز حواله

CASHPAYMENT  قيطر نيسوم 
 یبـرا  کـه  اسـت  یخارج ديخر
 اجنـام  اتينـشر  و کتـب  ديخر
 سـت ا سکيـ ر پر اريبس و شده
 بدســتور عامــل بانــک رايــز
ــخر ــدام داري ــه اق ــدور ب  ص

ــه ــد یارز حوال ــام ینق  بن
 هيـ کل و ديـ منا یمـ  فروشنده
 ارسـال  از یناش یتهايمسئول
 آن ارســال عــدم ا يــو کــاال
 .داراستيخر بعهده

 در فروشــنده کــه یاســناد
 FL  مشاره یاسناد اعتبار

 از پـس  ديبا  300180707522
 بانـک  بـه  و هيـ هت کاال محل

 شامل ديمنا ميتسل رکارگزا
: 
 یهـوائ  بارنامه چهارنسخه-١

 از کـاال  برمحـل  داللت که است
 بـه  ) دامنارک (کشورفروشنده

 .ديبنما رانيا
 یکـ ي (فاکتور نسخه چهار -٢

 کـه  ) رونوشت نسخه ٣ و اصل
 یاسـالم  یمجهـور  سـفارت  توسط

 پـشت  فروشنده درکشور رانيا
 .باشد شده دييتأ و یسينو
 داءمبــ یگــواه نــسخه دو -٣

 حمـصول  کـاال  نکـه يا از یحاک
 توسـط  و اسـت  دامنـارک  کشور
 دامنـــارک یبازرگـــان وزارت
 .باشد شده صادر

 یبنـد  بسته صورت دونسخه -۴
 .کاال
ــسخه -۵ ــواه دون ــازرس یگ  ب

 .کاال
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  :یباربر مهيب
ــي ــدارک از یک ــرا الزم م  یب

 مـه يب یاسناد اعتبار شيگشا
 یوارداتـ  یکاال یباربر نامه
  .است
ــخر ــاال داري ــرا ک ــصول یب  ح
 کـاال  دنيرس سامل از نانياطم
ــسبت ، ــه ن ــهيب ب  از آن م

 یشرکتها نزد مقصد تا مبداء
 نـوع  . کنـد يم اقـدام  مهيب
 متـام  (معمـوالً  یبـاربر  مهيب

 فقـدان  شـامل  کـه  است) خطر
 بـروز  و .....  یدزد ، کاال

ــه ــسارت هرگون ــه خ ــاال ب  ک
 جنـگ  بروز درصورت . باشديم
 زيــن جنــگ مــهيب منطقــه در
 مــهيب طيشــرا بــه نــدتوايم

 .شود اضافه
 نامـــه مـــهياعتبارب مـــدت
 هباء پرداخت زمان از یباربر

 ٣٠  تا شده شروع نامه مهيب
 بـه  کـاال  دنيرسـ  بعداز روز

 ادامــــه گمــــرک انبــــار
 کيـ ) ۶ و ۵ یوستهايپ.(دارد

 مــهيب صــدور یتقاضــا منونــه
 منونــه ک يــو یبــاربر نامــه

  .است یباربر نامه مهيب
 

ــ ــاال یبازرســـ  :  کـــ
INSPECTION 

 مـورد  مـدارک  از گـر يد یکي
 یاسـناد  اعتبار شيگشا ازين
 از یبازرســ شــرکت نيــيتع ،

 نيبــد . اســت داريــخر طــرف
 از یکــ يداريــخر کــه یمعنــ

 نيبـ  کننده یبازرس یشرکتها
 دييـ تا مـورد  کـه  را یامللل
 یاسـالم  یمجهـور  یمرکـز  بانک
 نييتع خود ليوک بعنوان است
 یاسـناد  اعتبـار  قيطر از و
 بـه  معاملـه  طياشر قسمت در

 .ديمنا یم یمعرف فروشنده
 یهـــا شـــرکت آدرس و اســـم
 بانـک  طرف از کننده یبازرس
 یها بانک به و نييتع یمرکز
 قيـ طر آن از و ارسـال  عامل
ــاخت در ــدگان وارد اري  کنن

 داريخر چنانچه رديگ یقرارم
 شـرکت  اعتبـار  شيگشا هنگام

 را خود اعتماد مورد یبازرس
 کبان ، نکند یمعرف و نييتع

 اعتبار  کننده شيگشا (عامل
ــناد ــرف از) یاس ــخر ط  داري
ــدام ــد اق ــرد خواه ــرکت ک  ش
 یبازرس از پس کننده یبازرس
 کـرده  دييتأ را معامله صحت
 و کنديم صادر یبازرس یگواه
 آرم و نـام  برچـسب  بـا  کاال
 یمـ  یبند بسته یبازرس شرکت
 .شود

 

  : وجهـــت
 امــر در مهــم اريبــس نکتــه
 رتبـاط ا حنـوه  ، کاال یبازرس

 است یبازرس شرکت با داريخر
 ابـالغ  و ديخر اسناد ليحتو. 

 از شـرکت  بـه  یبازرس موضوع
 کننـده  شيگـشا  بانـک  فيوظا

 حجـم  بعلـت  یول است اعتبار
 اسـت  ممکـن  بانکها اديز کار

 مـدارک  ارسال در یاشتباهات
 دهـد  یرو یبازرس شرکت یبرا
ــه ــًايهنا ک ــات ت ــل اطالع  کام

ــه ــاخت در معامل ــرکت اري  ش
 نيـ ا که ردينگ قرار یبازرس
 فروشنده اشتباه باعث مسئله

ــال ــاال درارسـ ــده کـ  و شـ
 را فروشـنده  دسـت  یدرموارد

 .گذارديبازم تقلب یبرا
 خـود  داريـ خر که است هبرت پس

ــا ــرکت ب ــ ش ــده یبازرس  کنن
 و باشد داشته کينزد ارتباط
ــدارک ــدراخت را الزم م  ارشي
 یاتفاقـات  از یکـ  ي قراردهد

 بعــضًا و اشــتباه باعــث کــه
ــبت ــندگان قل ــم فروش  شودي

ــسئله ــت م ــفارش ثب ــ س  شيپ
 فــاکتور شيپــ اســت فــاکتور

 فروشــنده توســط کــه هيــاول
 ارسال داريخر یبرا و ميتنظ
 سفارش ثبت درمراحل است شده
ــسب و ــوز کـ ــط جمـ  ورودتوسـ

 یهــا وزارختانــه کارشناســان
 یراتييتغ دستخوش دهنده جموز
 وضـمائم  اقـالم  از یبعض شده

 یمـدهلا  بـا  و کسر دستگاهها
ــحد ــا دي ــارا ب ــب يیک  شرتي
 یاقالم نيمهچن شوديم نيگزيجا
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 شيپـ  بـه  یجنس فيختف بعنوان
 لـذا   شـود  یم اضافه فاکتور

 شـده  سفارش ثبت فاکتور شيپ
 تفـاوت  هيفاکتوراول شيپ با
 شـرکت  اگر کردو خواهد دايپ

ــ ــده یبازرس ــا کنن ــ ب  شيپ
 یبازرسـ  یبرا هياول فاکتور

 کند مراجعه فروشنده به کاال
 شد خواهد اشتباه ردچا حتمًا

 توانـد يم یبراحت فروشنده و
ــات ــام توافق ــده اجن ــا ش  ب
 گرفته دهيناد را کارشناسان

 .بزند تقلب به دست
 

 :کشور به کاال ورود
 کـردن  آماده از پس فروشنده

 کننـده  محـل  شرکت به ليحتو و
 طيشـرا  رابرابـر  محـل  اسناد
 بـه  و هيـ هت یاسـناد  اعتبار
 دهـد يم ليـ حتو کارگزار بانک
 را محـل  اسناد کارگزار بانک
 مقـصد  کـشور  در عامـل  یبرا

ــال ــنمايم ارس ــر و دي  منتظ
 کاال هباء پرداخت دستور صدور
.  شـود  یمـ  عامل بانک طرف از
 کـــارگزار بانـــک   L\C در
 مدارک قيتطب از پس توانديم
 بسنت با فروشنده توسط یليحتو
 بـه  را وجـه  اعتبـار  شيگشا

 تعهـد  ا يـ  پرداخـت  فروشنده
 از را یداختـ پر وجوه و کند

 کننــده شيگــشا بانــک حــساب
 .ديمنا یم برداشت اعتبار
 را اسناد وصول ، عامل بانک
ــه ــخر ب ــالع داري  و داده اط

 یقبــول مــورد در را ینظــرو
 داريـ خر شـود  یم ايجو اسناد
 نظـر  روز سـه  ظرف است موظف
 ديـ منا اعالم بانک به را خود
 طـرف  از جـواب  افـت يدر عدم
 و شـده  یتلق یقبول دار،يخر
 کاال هباء پرداخت دستور نکبا
 صـادر  کـارگزار  بانک به را
 رتيمغا وجود درصورت. کنديم

 از داريــخر ، محــل دراســناد
 بـودن  یوصـول  یتقاضـا  بانک
 درآن کـه  دينمايم را اسناد
 بـه  کـاال  هبـاء  پرداخت صورت

 کـاال  صيتـرخ  از پس فروشنده

 توســط آن تيــرو و گمــرک از
 .است ريپذ امکان داريخر

 داريـ خر توسـط  اسناد یقبول
 هيـ اعالم بـرگ   ٨  امضاء با

 بانـک  از یارسـال  ارز فروش
 آن براسـاس  و رديـ گيم صورت
 ديـ خر بـه  اقدام عامل بانک
 کــرده یمرکــز بانــک از ارز
 حوالـه  کـارگزار  بانک یبرا
 فروشـنده  بـه  تـا  ديـ منا یم

 ، ٨  یوستهايپ( شود پرداخت
 ورود هياعالم منونه)  ١٠ ، ٩

 ، هکننـد  محل شرکت توسط کاال
 بانک توسط اسناد وصول اعالم
 فروش هياعالم و کننده شيگشا

شده آورده ارز  .است 
  :محل اسناد
 اسـناد  شـامل  کاال محل اسناد
 در داريـ خر که است یومدارک

 ديـ ق یاسـناد  اعتبار طيشرا
 اسـت  موظـف  فروشنده و کرده
ــا ــر در را آهن ــرا براب  طيش

 .ديمنا هيهت شده خواسته
 

   :INVOICE  فاکتور-١
 و مشاره یدارا  فاکتورمعموًال

 آدرس و اســــم ،  خيتــــار
 بانـک  و داريـ خر ، فروشنده

ــشا ــده شيگ ــت کنن ــاره اس  مش
 مـه يب مشاره و یاعتباراسناد

 شــده ديــق درآن زيــن نامــه
 .است

 

 AIR يیهـوا  بارنامـه -٢
WAYBLL) بارنامــه ايــ 

  ):یکشت
 خيتـار  مشاره یدارا بارنامه

 کاال وزن و ها بسته تعداد ،
 و یاســناد اعتبــار بــشماره

 بنام و است نامه مهيب مشاره
 بعدًا که صادرشده عامل بانک

ــط ــک توس ــه بان ــخر ب  یداري
 .شوديم واگذار

 

  مبـــــداء یگـــــواه-٣
Certificate Of Origin: 

 ، مشـاره  یدارا مبداء یگواه
 اعتبـــار مشـــاره ، خيتـــار
 ، نامه مهيب مشاره ، یاسناد
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ــاره ــت مش ــشور و فاکتوراس  ک
 دييـ تأ مورد را کاال سازنده

 عامل بانک بنام و قرارداده
 توسـط  بعدًا که است صادرشده
ــک ــه بانــ ــخر بــ  داريــ
 .شوديواگذارم

 

ــورت-۴ ــسته ص ــد ب   یبن
Packing List:  

 مشاره یدارا یبند بسته صورت
 آدرس و اسـم  و است خيتار و

 بانـک  ، داريـ خر ، فروشنده
 یاسناد اعتبار مشاره ، عامل

 شده ديق آن در نامه مهيب و
 و وزن و تعـداد  ، مشخصات و

 درآن کــاال یبنــد بــسته حجــم
 .است شده نوشته

 

  کــاال یبازرســ یگــواه-۵
Certificate Of Inspection:  

 یدارا زيــن یبازرســ یگــواه
 آدرس و اسم ، خيتار ، مشاره
 بانـک  و فروشـنده  و داريخر

 و یاسناد اعتبار مشاره عامل
 وستيپ (است نامه مهيب مشاره
١١( 

 

ــدو واردات ــال نب  انتق
  :ارز

 و کـاال  ورود یراهها از یکي
 بــدون واردات یخــارج ديــخر

 هرسـاله  که است ارز انتقال
ــر ــررات براب ــادرات مق  و ص
ــيتع واردات ــه و ني  وارد ب
 مطـابق  شوديم ابالغ کنندگان
 مقــررات قــانون  ٣٨  مــاده
 سـال  مصوب واردات و صادرات

ــ ٨٢ ــسات یبرخـ ــل موسـ  مثـ
 جمـاز  یپزشـک  علـوم  دانشگاه
 دارو منونـه  اند شده هشناخت

 ، دارو یبنـد  بـسته  مواد ،
 یشگاهيآزما ، یپزشک زاتيجته
 و کتـب  ، کـودک  یغـذا  رويش

 زاتيـــجته ،یعلمـــ اتينـــشر
 خـودرا  ازيـ ن مورد یقاتيحتق

ــصورت ــدون ب ــال ب  ارز انتق
ــرک از و وارد ــرخ گمـ  صيتـ
 .نديمنا
 

ــاال واردات ــطر از ک  قي
  :پست

ــر ــاده براب ــانون ٣٩  م  ق
 صيترخ  ٨٢ سال مصوب صادرات

 بـه  پست قيازطر وارده یکاال
 تــا ممنوعــه اقــالم اســتثناء

 بنـام  دالر ۵٠  حداکثر ارزش
  .است بالمانع نفر هر

 

  :گمرک از کاال صيترخ
 نيآخـر  گمـرک  از کاال صيترخ

 اسـت  یخـارج  ديخر از مرحله
 و مقـررات  وسـعت  ليبـدل  که

 و مراحل یط و یگمرک نيقوان
 مهـارت  بـه  یگمرکـ  فاتيتشر
 صيتـرخ  . دارد ازيـ ن یاديز

 و يیبرآشنا عالوه کاال کننده
 ديبا یگمرک نيقوان از اطالع
ــه ــل ب ــت مراح ــفارش ثب  و س
 زيـ ن یاسـناد  اعتبار شيگشا
 اسناد و باشد داشته يیآشنا

 را یخـارج  یدهايخر مدارک و
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 .بشناسد
 مــورد اســناد و مــدارک

ــن ــرخ ازي ــاال صيت  از ک
 :گمرک

  بطـور  آن اصـل  (بارنامه -١
FULL SET( 

 صيترخ جموز : صيترخ هبرگ -٢
 کننـده  محل شرکت طرف از کاال
 را محل هيکرا پرداخت که است
  .است کرده دييتأ
  یعموم یانبارها ديرس -٣
 ارز فروش هياعالم -۴
 کاال ديفاکتورخر -۵
 کاال یبند بسته صورت -۶
 مبداء یگواه -٧
 کاال یبازرس یگواه -٨
 کاال یباربر نامه مهيب -٩
 یجمــوز : کــاال صيجمــوزترخ -١٠

 کــاال ودور از پــس کــه اســت
 دهنـده  جمـوز  وزارختانه توسط

 و صادر ) کننده سفارش ثبت(
ــدراخت ــاحب اريـ ــاال صـ  کـ
 .رديگيقرارم

 کاال صاحب یبازرگان کارت -١١
 یقـانون  ليوک وکالتنامه اي

 یسـازماهنا  یبرا و کاال صاحب

 



 

 نـده يمنا نامـه  یمعرف یدولت
 .یدولت سازمان

 

 از کــاال صيتــرخ مراحــل
  :گمرک
 چهار ابتدا کاال صيترخ یبرا
 توسـط  نامـه  اظهار فرم برگ
 شـود  یم ميتنظ کننده صيترخ
 نامــه اظهــار در کــاال ارزش

 کــاال مــتيق  (CIF  براســاس
 حق و محل اضافه به درفاکتور

 یمـ  حماسـبه  ) یبر بار مهيب
 روز نـرخ  بـه  باتوجه و شود
 شــده حماســبه اليــر بــه ارز
 عـوارض  حقـوق،  حماسبه یمبنا

ــ ــود و یگمرک ــان س  یبازرگ
 و حقوق زانيم. رديگ یقرارم

ــوارض ــ عـ ــود و یگمرکـ  سـ
 براسـاس  کـاال  هـر  یبازرگان
 ســفارش ثبــت یگمرکــ تعرفــه

 جــدول در منــدرج کــاال ورود
 و صــادرات مقــررات یقــانون
 اظهــار در و نيــيتع واردات
 مراحـل  شـود  یم نوشته نامه
 بشرح خالصه بصورت کاال صيترخ
  :است ريز
 یبـرا  – تيهو احراز واحد-١

ــتطب ــناد، قي ــاجموز اس  و ه
 .ها نامه یمعرف

 ارجاع یبرا – سيسرو واحد-٢
 کـاال  یابيارز دستور صدور و
. 
 به مراجعه یبرا – ابيارز-٣

 .کاال ديبازد و انبار
 یبررسـ  یبـرا  ارزش رهيدا-۴

 و فــاکتور در منــدرج مــتيق
  .ابينظرارز با آن سهيمقا
 امضاء یبرا – سيسرو واحد-۵

 بانک به وارجاع نامه اظهار
 عـوارض  و حقوق پرداخت یبرا
  .یبازرگان سود و یگمرک

 ليحتو یبرا – صندوق رهيدا-۶
ــناد ــت و اس ــاتر در ثب  دف

 یگمرکـ  صدورپروانه و یگمرک
. 
 صـدور  یبرا – جکيب رهيدا-٧

 .انبار از کاال خروج جموز
 کـنرتل  یبـرا  -  خروج درب-٨

 پروانه پشت مهر و کاال خروج
 )١٢  وستيپ (یگمرک

 
 : توضيح 

رسي ضمن تشكر   جمله دانش حساب  
 مـي   ، توصيه از نويسنده حمرتم  

ــل   ــها و مراحـ ــد روشـ منايـ
حـــيت فعاليتـــهاي پيـــشگفت 

ــان  ــازماهنا االمك ــط س ي توس
 ساده و آوتـاه شـوند       ذيربط

تــا زمينــه جهــت اجيــــــاد 
دولــــــــــــــــــــــت 

-E(الكتـــرونيكــــــــي  
Goverment ( مبنظورتوســــــعه

فعاليتهاي بازرگاني خـصوصًا    
 . خبش صادرات، فراهم گردد

 

  : منابع فهرست
 ١٣٧٠  هتران -  یخارج سفارشات تيريمد – رضا دکرت ، مهربان-١
 ١٩٩٠  نکوترمزيا -  یامللل نيب یبازگان اتاق یرانيا تهيکم-٢
  ١٣٨٢  هتران -  واردات و صادرات مقررات و قانون – یبازرگان وزارت-٣
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