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شروع 

مراجعه به دفتر امور بندري و اعالم کتبی 
جهت مجوز تخلیه بار صادراتی 

نماینده صاحب کاال

دریافت درخواست به همراه سایر مدارك از 
(دفتر کل)صاحب کاال و ثبت در نرم افزار

دفتر ترمینال

اعالم کتبی تخلیه بار 
صارداتی

تشکیل پرونده و ثبت در برگ اطالعات پرونده

دفتر ترمینال

برگ اطالعات پرونده

تخلیه کاالي صادراتی و ترانزیتی   –صدور مجوز 
در محوطه و انبار

دفتر ترمینال

مجوز تخلیه

تعیین محل انبارش در انبار یا محوطه و ثبت در 
کارنیتر/ترانزیت/دفتر آدرس کاالي صادراتی

کارشناس عملیات انبار-رئیس ترمینال 

ثبت در دفتر 

تعیین بار شمار انبار و اعالم جهت استقرار در 
محل

کارشناس عملیات انبار

شمارش کاالي تخلیه شده در محوطه و یا انبار 
و تعداد در برگ  )تعداد کامیون(و ثبت باربر 

انبار/مجوز تخلیه کاالي صادراتی در محوطه
بار شمار انبار 

صدور تالی در پایان شیفت

بار شمار انبار 

ثبت برگ مجوز تخلیه

صدور تالی
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پایان 

تعیین بار شمار جهت شمارش روزانه کاالي 
صادراتی

کارشناس عملیات انبار

شمارش کاالي صادراتی و ثبت در فرم اعالم 
کارنیتر/ ترانزیتی/ تسویه صادراتی

بار شمار انبار 

ثبت فرم اعالم تسویه

درخواست قبض انبار 

نماینده صاحب کاال

صدور قبض انبار از نرم افزار و دریافت رسید با 
مهر و امضاي نماینده بر روي برگ اطالعات 

پرونده
دفتر ترمینال

دریافت پروانه گمرکی صادراتی بر اساس قبض 
انبار و ثبت در سیستم و دفتر کل 

دفتر کل ترمینال و درآمد ترمینال

صدور صورت حساب جهت  بارگیري  

درآمد ترمینال

واریز و ارائه فیش پرداختی به دفتر ترمینال

نماینده صاحب کاال

اعالم بال مانع بودن بارگیري به کشتی به واحد 
عملیات ترمینال
دفتر ترمینال

صدور قبض انبار

صدور صورتحساب
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