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های گمرکیراهنمای نحوه استفاده از شماره قبض انبار در رویه  

 
جامع سامانه مقرر گردیده است کلیه قبوض انبار در  و پیرومصوبات شورای اجرایی فناوری اطالعات سازی فرایندهای تجاریبه منظور یکپارچه

ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند. بدین منظور اسناد صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،  1انبارهای کشور

رهگیری( و شناسه یکتای قبض انبار )کد ارسالسامانه جامع انبارها  بهتوسط دستگاه متولی انبارداری شرکت انبارهای عمومی، اموال تملیکی و ... 

تولید قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مقرر گردیده است که شناسه یکتای قبض انبار  6و  5نامه مواد نمایند. مطابق با مندرجات آییندریافت می

آزاد و ویژه  )کدرهگیری( در اسناد صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت انبارهای عمومی، مناطقشده توسط سامانه جامع انبارها 

بر حفظ  تجاری و ... درج گردد تا بازرگان با استفاده از این شناسه در کلیه فرایندهای تجاری خود )از جمله فرایند اظهار کاال به گمرک( عالوه

 یکپارچگی فرایند از درج مکرر اطالعات بی نیاز باشد. 

ین اطالعات دسترسی ابه از طریق سامانه جامع تجارت کشور  خودجهت دستیابی به کلیه قبوض انبار صادره برای ند قادر ان محترمبازرگان ضمنا

 .یابند

 به اطالعات و شناسه قبوض انبار دسترسی

، مطابق  تخاب نقش مربوط به بازرگان حقیقی/حقوقیان و www.ntsw.irسامانه جامع تجارت به آدرس  بازرگان با مراجعه به ورظبرای این من

 .را مشاهده نمایدباشد ها مالک کاال میکلیه قبوض انباری که در آن را دارا بوده و "نمایش اطالعات قبوض انبار" تصویر زیر امکان مشاهده منوی

 

تواند با استفاده از می کاربرعالوه بر نمایش لیست کلیه قبوض انبار صادره به نام بازرگان،  "نمایش اطالعات قبوض انبار  "پس از انتخاب منوی 

که روی کاغذ رسید چاپ شده  ایشناسهفیلترهای مختلف مانند وضعیت رسید )قبض انبار(، تاریخ رسید، کد رهگیری، شماره داخلی رسید )

 ت( و ... رسید )های( مورد نظر خود را جست و جو نماید.اس
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های گمرکیراهنمای نحوه استفاده از شماره قبض انبار در رویه  

 

 

 جزییات هر کدام از رسید)قبض انبار(های لیست را مشاهده نماید.  "جرئیاتنمایش "بازرگان می تواند با انتخاب کلید همچنین 

 

 و ... قابل مشاهده است. گیری رسیدکدره ،اطالعات ثبت شده در رسید مانند انبار، مالک کاال، اطالعات کاال جزئیات،  در صفحه

و کلیه اطالعات مربوط  استاختصاص داده  انبار کد رهگیری رسید، شناسه یکتای قبض انباری است که سامانه جامع انبارهای کشور به این قبض

محترم در رویه های گمرکی قبض انبار خود  انبازرگان به قبض انبار با استفاده از این شناسه از سامانه جامع انبارها قابل استعالم است. الزم است

 را با استفاده از این شناسه به گمرک معرفی نمایند.



 

های گمرکیراهنمای نحوه استفاده از شماره قبض انبار در رویه  

 

 

 

در حال حاضر و با توجه به عدم درج شناسه یکتای قبض انبار )صادره توسط سامانه جامع انبارهای کشور( در اسناد صادره، بازرگان  تذکر:

یا کد رهگیری رسید، جهت معرفی قبض انبار خود در  ر ثبت شده توسط سازمان صادر کننده سنداز شناسه قبض انبا تواند به انتخاب خودمی

بازرگان در زمان ثبت اظهارنامه گمرکی خود موظف است از شناسه بعد از درج کد رهگیری رسید در اسناد،  استفاده نماید. رویه های گمرکی

 کشور( جهت اظهار قبض انبار به گمرک استفاده نماید.یکتای قبض انبار )صادره توسط سامانه جامع انبارهای 


