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 ی کسب گواه  یتجارت برا یندهایفرآ نیتر  ی از اصل ی ک ی COI ی گواه 
که  ی اساس فروشنده در مبدا و شخص نیا بر .رود یم به شمار ی بازرس

  ی بازرس ی گواه  افتیدر یاست برا  موظف کند، ی م  افتیمحصوالت را در
 .کند ی را ط  ی مراحل

که  ی و مراحل ی بازرس  ی گواه  افتیدرباره روند در میمقاله قصد دار نیا در
به کسب اطالعات در   لیصورت تما در .می شود بپرداز ی ط  نهیزم نیدر ا دیبا
 .دی کن ی متن ما را همراه  انیباره تا پا  نیا

 

 ست؟ یکاال( در مبدا چ ی)بازرس COI یگواه 1#

  ی م  دیمختلف تول یدر کارخانجات و شرکت ها یار یمحصوالت بس روزانه
 .شوند ی و بازرس ی ابیاز ورود به بازار ارز شیپ دیمحصوالت با نیا .شوند

را از   دشدهیمحصوالت تول نهیزم نی بازرسان متخصص در ا لیدل نیهم به
 .خواهند کرد ی بررس ی جوانب مختلف

رود که کاال را در مبدا و  ی کاال به شمار م ی از انواع بازرس ی ک ی COI ی بازرس
از ارسال به شرکت   شیپ دیاساس کاال با نیا بر .کند ی م  ی مقصد بررس 

الزم را کسب   ی مناسب آن آگاه ت ی فیشود که از ک ی مقصد به دقت بررس 
شوند، بر اساس  ی م  ی بررس COI هیدییکه طبق تا یی بندها .میکن

 .شده اند نییکشور تع یاستانداردها



 

2 www.namatek.com 

  ی نوبت به بررس د،ی کرد افتیرا در ت یفیک دیی مربوط به تأ ی که گواه  ی زمان 
موارد را  ی منظور کارشناسان تمام  نی بد .رسد ی م مقدار و حجم محصوالت 

را  COI نامه  ی وجود نداشت، گواه  ی دهند و اگر مشکل  ی مدنظر قرار م 
کند.  ی را ط ی مراحل دیعمل در مبدا ارسال محصوالت با  نیا .کنند ی صادر م 

 .پرداخت میتمام مراحل خواه انیدر ادامه به ب
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 COI یگواه یبرا ه ی دیتا افتی مراحل در  2#
 چگونه است؟ 

از  یبازرسان مربوطه انطباق محصوالت را با کاالها دیمنظور ابتدا با  نیبد
کارشناس و به   نی توسط چند ی ابیارز نیا .کنند ی شده بررس نیی تع شیپ

  پس .نماند ی باق  یشک و شبهه ا  چیه یشود که جا یانجام م قیطور دق
شده است از کارفرما  دیتول یالهارا که مرتبط با کا ی از آن بازرس ها مدارک

درج در  یهستند که برا دیمدارک شامل اسناد خر نی ا .رندیگ ی م  لیتحو
مدارک و کاالها توسط    ی تمام سپس .الزم خواهند بود COI ی گواه 

 .شود ی م ی متخصصان بررس 
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باشد، مشکالت به صورت  ی از مراحل دچار نواقص کی که هر  ی صورت در
از ارسال  شی دارد پ فهیوظ کارفرما .شود ی کارفرما داده م  لیمندرج تحو

 .بازرسان دهد  لیها را کامل کند و تحو یکسر  ی خود از مبدا تمام  یکاالها

کردند، نوبت  دییکه بازرسان مدارک، تعداد و مشخصات کاالها را تأ  ی زمان 
به مکان  دیشده با نیی تع بازرس .رسد ی بازرس ارشد م کی  نییبه تع

 که قصد فروش محصوالت را دارد، مراجعه کند و ی کارخانه شخص
اطالعات تحت  نیا .ارسال کاالها انجام دهد یالزم را برا یها  ی هماهنگ

  ی تمام  .شود ی داده م  لیشده و به بازرسان تحو هیکامل ته ی عنوان گزارش
  یها ی ابیو ارز  رندیگ ی قرار م ی موارد به دست آمده در کنار اطالعات قبل 

 .رد یگ ی الزم صورت م 

فروشنده منطبق نباشد، دوباره جهت  دات یدر حال ارسال با تول یکاالها اگر
صورت  نی ا ریغ در .شوند ی نواقص به کارفرما ارسال م فیتکل نیی تع

 .خواهد شد صادر  تی با موفق COI ایکاال  ی بازرس ی گواه 

 

 ست؟ یکاال( در مقصد چ ی)بازرس COI یگواه 3#

  ی مبن  ی الزم انجام و گواه یها ی بررس  دیارسال کاال با یطور که برا همان
 .صادق است زی مرسوالت ن افتیدر  یامر برا نیا کاالها صادر شود، دییبر تأ

  ی دارند بدون انجام بازرس لیشوند که تما ی م  دهید یار یبس یها شرکت
موضوع اغلب سرعت  نیا علت .کنند صیالزم محصوالت خود را ترخ یها
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وجود  دیبهتر است بدان اما .شود  ی م انیبه روند کسب و کار ب دنیبخش 
تجارت آن  ندهیآ در تمام شرکت ها مهم است و یکاال برا ی بازرس ی گواه 

 .خواهد بود رگذاریها تأث

  ی بر بازرس ی مبن یا هی دییشود که تا   ی ط  ی مراحل  ی ستی با زیمنظور ن نیبد
  یمراحل الزم برا انیبخش به ب نی ا در .دیکن افتیکامل محصوالت را در

باره کنجکاو   نیدر ا اگر .پرداخت می کاال خواه ی بازرس  ی کسب گواه 
 .دی کن ی متن ما را همراه  انیتا پا  دیهست

 

 مدارک افتیو در  یابیارز  1-3#

و با محصوالت   یموجود در گمرک به طور کامل بررس  یکاالها  دیابتدا با در
  ازیاز آن مدارک موردن پس .از شرکت مبدا مطابقت داده شوند ی افت یدر

مدارک   نیا .شود  ی ه م داد لیکاال تحو صیتوسط کارفرما به بازرسان ترخ
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است که محصوالت را در  گرید یشرکت ها  یاز نامه ها یشامل نمونه ا
 .کرده اند ی بازرس ریمس ی ط

 اطالعات و نمونه محصول قیدق  یبررس 2-3#

 .خواهند شد ی توسط بازرسان امر بررس قیمرحله مدارک به طور دق نیا در
گذشته به کارفرما   حات ی مدارک مذکور ناقص بودند، همچون توض اگر

صورت بازرسان از سه روش متفاوت   نیا ریغ در .شوند ی ارجاع داده م
به  بسته .کنند ی تر اطالعات مربوط به کاالها استفاده م  قیدق ی بررس یبرا

  شگاهی آزما یبه عنوان نمونه انتخاب شده برا یی محصوالت ارسال شده کاال
  دیموجود با ی قراردادها  ایاسناد  قیاز طر نیبر ا عالوه .شود ی تاده م فرس

 .نسبت به صحت و سقم محصوالت مطمئن شد

 یینها هیدیتا 3-3#

مربوطه از   شات یشد و آزما  ی اطالعات و مدارک بررس یاز آن که تمام پس
منتظر پاسخ   COI ی گواه  افتی در یبرا دیبا نمونه محصول گرفته شد،

مدارک و مشخصات  دهیمرحله کارشناس برگز نیا  در .ماند شات ی آزما
کسب   نانیاطالعات اطم ی کند تا از درست ی م ی فروشنده محصوالت را بررس

و جامع  قیبه طور دق زین نیطرف نی ماب یقراردادها ی ستیبا نیچن هم .کند
 .شود ی بازرس

اطالعات با هم هماهنگ  ایوجود داشته باشد  نهیزم نیدر ا ی مشکل  اگر
 در .دهد ی عدم انطباق محصول را به کارفرما گزارش م کارشناس نباشند،
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رفع   یکند و در راستا ی دارد موضوع را بررس فهیزمان کارفرما وظ نیا
 COI ایکاال  ی بازرس ی از رفع مشکل، گواه  پس .مشکل مذکور بکوشد

 .شود ی کارفرما داده م لیتحو

 

 دارد؟ ییای کاال چه مزا ی بازرس یگواه افتی در  4#

 

 به .دارد یی و خطر باال سکیورود به حوزه تجارت ر دیدان ی طور که م  همان
شرکت شما به   ندهیآ یبرا ی ن یتضم COI ی گواه افت یدر لیدل نیهم

و فروش  دیخر یمشکالت برا  شیدایاز پ مانع  که دیآ ی حساب م 
  یکه نسبت به عقد قراردادها یزمان  نیبر ا عالوه .شود  ی محصوالت م 

به شخص مقابل خود   ی عنی د،یکن  ی اقدام م گرید یبا شرکت ها  یتجار 
 .دیکن ی اعتماد م
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  افتیدر د،یکن یر یجلوگ گرید ی آن که از سوء استفاده شرکت ها یبرا
  افتیمراحل از ارسال و در  ی تمام  رایز .است نهیگز نی بهتر ی بازرس ی گواه 

سوء   یبرا ی نگران چیه یجا نظر کارشناسان گمرک است و ریمحصوالت ز
 .شما وجود نخواهد داشت یاستفاده شرکا

 

 ی ر یگ جهینت

 یکننده برا دیتول  یاز شرکت ها یار یروزانه محصوالت بس نیانگیطور م به
الزم است محصوالت در   نهیزم نیا در .شوند ی مقصد ارسال م یشرکت ها

  ی کار سبب م نیا .شوند ی از گمرک بازرس صیهنگام خروج از شرکت و ترخ
 .همراه باشد یشتر یشما با اعتبار ب یکار  ندهیشود آ

 .پرداخته شد COI ی درباره گواه   ی مهم حات یتوض انیمقاله به ب نیا در
الزم توسط   یها ی و بررس  ی پس از انجام مراحل قانون ی گواه نیا

 زین یار یافراد بس البته .شود ی داده م  لیکارشناسان مربوطه به کارفرما تحو 
خود از   یارسال کاالها ای صیبه ترخ ی سرعت بخش  لیوجود دارند که به دل 

 .کنند ی اجتناب م  ی بازرس ی گواه  افتیدر

  ی بیاگر آس رایشوند؛ ز ی را متحمل م یار یلطمات بس ندهیص در آاشخا نیا
 ی فروش محصول دچار مشکل شوند، تمام  در ایبه محصول آن ها برسد 

 بپردازند. دیبا ی را به طور خصوص انیضرر و ز


