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 )حمل کنندگان بدون کشتی( NVOCCثبت شرکت های 

 

حمل و دریافت رسید تخلیه الکترونیک، جهت شناسایی شرکت های  شرکت کشتیرانی پس از انجام عملیات پاس کشتی

می بایست شناسه ملی شرکت های مذکور را مطابق مراحل ذیل در پنجره واحدتجارت (، NVOCCبدون کشتی )

 فرامرزی ثبت نماید:

  "یک کشتی های حمل ن شرکتاضافه کرد"ورود به پنل  .1

 ، شماره سفر و انتخاب گمرک محل تخلیه IMOثبت شماره  .2

  "نمایش "انتخاب دکمه  .3

 ( NVOCCثبت شناسه ملی شرکت/ شرکت های حمل کننده بدون کشتی )  .4

 
 اضافه کردن شرکت حمل های یک کشتی

 

در نیز باشد، می بایست شناسه ملی خود را  روی کشتی دارای محمولههم  چنانچه شرکت کشتیرانی ***

 پنل فوق ثبت کند.

شماره سفر وارد شده در پنل فوق می بایست با شماره سفر ثبت شده در مانیفست الکترونیک و شماره  ***

 .برابر باشد ،سفری که هنگام بارگذاری فایل تخلیه ثبت شده است
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 کاتصال مانیفست پنجره واحد به رسید تخلیه الکترونی

 

 می بایست ، شرکتهای کشتیرانیرسید تخلیه الکترونیک کشتیجهت اتصال مانیفست ثبت شده در پنجره واحد به  

 درج نمایند. (AgentVoyageNumber) 1.4 مطابق روال قبل شماره سفر را در فیلد

جهت اتصال مانیفست خود به رسید تخلیه الکترونیک  ،( NVOCCشرکت های حمل کننده بدون کشتی ) همچنین 

شناسه ملی شرکت  ،(AgentVoyageNumber)  1.4وه بر ثبت شماره سفر کشتی در فیلد عال کشتی می بایست

)عالوه بر رعایت این نکات، ثبت شناسه این شرکتها ثبت نمایند.( VoyageAgentCode ) 1.2د کشتیرانی را در فیل

 الزامی است( "اضافه کردن شرکت حمل های یک کشتی"پنل توسط کشتیرانی در 

 

 Houseو   Masterثبت مانیفست و بارنامه ی 

 

 ست مطابق مراحل ذیل عمل نمایند : یمی با  Masterشرکتهای حمل جهت ثبت مانیفست و بارنامه  

 (BoxPartneringLineCode)2.2ثبت شناسه شرکت حمل فورواردری در فیلد  .1

 (ManifestRegistrationNumber)2.9در فیلد  Houseثبت شماره مانیفست  .2

 

 می بایست مطابق مراحل ذیل عمل نمایند : Houseهمچنین شرکتهای حمل فورواردری جهت ثبت مانیفست و بارنامه 

 ( VoyageAgentCode) 1.2( در فیلد master)صادرکننده بارنامه  carrierثبت شناسه شرکت حمل  .1

( AgentVoyageNumber)1.4در فیلد  Masterو شماره مانیفست  carrierسه شرکت حمل ثبت شنا .2

 carrierشناسه شرکت حمل -Masterشماره مانیفست ق فرمت مقابل)از چپ به راست( : طب
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اطالعات  *** با توجه به اینکه ممکن است در ثبت اطالعات هدر مانیفست خطای کاربری رخ دهد، امکان ویرایش

 در پنجره واحد تجارت فرامرزی مهیا شده است. "ویرایش مانیفست  "مانیفست از طریق پنل 

 

 
  "ویرایش مانیفست  "پنل 

  



 4  |سامانه پشتیبانی با تماس

 
 

IAIS_PG_MFT_HLP_1006 

 

 تماس با پشتیبانی سامانه

 

 شماره تماس میز خدمت جهت پاسخگویی به سواالت شما :

 

 

 

 

 

 


