
 كشتيراني نمايندگي هاي شركت فعاليت نحوه و مجوز صدور نامه آيين

 آيين ه 9339 ماه خشداد مظهب كشتيشاني ه تنادس ساصمان تأسيس اجاصه ته ساجع قانهن ي هاحذه ماده دس مزكهس هظايف اجشاي دس

 . شذ تأييذ ه تويه نامه آيين اين 9338 ماه تومن مظهب كشتيشاني ه تنادس ساصمان نامه

 مقدمه

 ه نيناهـق هـت تهجه تا نماصسا. ستا سدييانهدس ه دستنا نماصسا اص فعاليت صمجه خزا ممستلض نياكشتيش نماينذگي فعاليت منجاا

 امقذا نامه جتماعيا تمقتضيا ،حاكم ، يينآ ينا دمفا عايتس تا ه دمهجه يوا ششكت ادتعذ كفايت معذ يا كفايت ه ديقتظاا ساتشـمق

 . دنمه ذـواخه صمجه هسطذ ته

 ها ليتومسو و ظايفو ،يفرتعا: اول فصل

 ؛يفرتعا -اول ماده

 . ستا سدييانهدس ه دستنا نماصسا سمنظه نامه يينآ ينا دس:  نماساص 1

 خطهط يا كشتي مالك طشف اص كه است ساصمان اص فعاليت مجهص داساي ايشاني حقهقي شخض:  كشتيشاني نماينذگي ششكت 2

 ه هظايف انجام ته مكلف كه است كشتي اص جضئي يا كلي تشداسي توشه ه اداسه ته مجاص كه شخظي وش يا كننذه اجاسه يا كشتيشاني

 .شهد مي ناميذه ششكت اختظاس ته پس اين اص ه تاشذ مي سهم ه دهم ماده دس منذسج واي مسههليت

 تانكي نامه ضمانت طهست ته تهانذ مي ه شهد مي اسائه ساصمان ته الضامات ه تعوذات اجشاي حسن تشاي كه است اي هثيقه:  تضمين 3

 . تاشذ معتثش نامه تيمه يا ملكي هثيقه ، سفته ،

 ويأت مظهب دسيايي تشاتشي كاسگضاسي واي ششكت آمهصشي واي دهسه دستهسالعمل منظهس:  آمهصشي واي دهسه دستهسالعمل 4

 . است ساصمان عامل

 ها؛ شركت وظايف -دوم ماده

 ه هسهد دسخهاست ، تنذس ته نماينذگي اعالم قثيل اص مشتهطه حهصه ه تنادس دس وا كشتي پاس ه خشهج ، هسهد ته مشتهط امهس انجام 1

 ته متعلق تنذسي واي وضينه ه عهاسع ، حقهق پشداخت ه تنذس نياص مهسد اطالعات اسائه ، وا كشتي پشسنل جاتجايي ليست ، خشهج

 .حساب تسهيه ه مشتهطه مقشسات حسة كشتي

 .آن واي محذهده ه تنذس دس حضهس صمان دس آن كاسكنان ه كشتي نياص مهسد خذمات تذاسك 2

 



 داساي اشخاص طشيق اص مهسد مسافشحسة ه ،كانتينش كاال تحهل ه تحهيل ه تاسشماسي ، تاسگيشي ، تخليه جوت الصم تشتيثات انجام 3

 . ساصمان اص فعاليت مجهص

 جمله اص گمشكي تششيفات انجام منظهس ته تنادس ته/ اص طادسه يا ه هاسده واي محمهله اسناد تكميل ه تويه جوت الصم تشتيثات انجام 4

 . مانيفست اطالح تقاضاي ه تشخيظيه طذهس ه تخليه اضافه ه كسش جلسات طهست تنظيم

 . مشتهطه كشتيشاني طشف اص نماينذگي ته مسافش ه محمهله يا كانتينش ، كشتي ته مشتهط مطالثات سايش ه حمل كشايه اخز 5

 . مشتهطه كشتيشاني مؤسسه طشف اص حمل اسناد طذهس ه دسيايي نقل ه حمل امهس دس تاصاسياتي 6

 تنذس آن مقظذ كه محمهالتي مهسد دس كاسگضاسي واي فعاليت ه خاسجي ، داخلي تشانضيت اص اعم كاال تشانضيت تششيفات انجام 7

 . تاشذ ديگشي مشخض خاسجي يا ه داخلي مقظذ داساي ه نثهده هسهدي

 . نامه آيين اين مهضهع تا مشتثط المللي تين واي كنهانسيهن ه اي منطقه واي نامه مهافقت سعايت 8

 .ساصمان ته قشاسداد طشف خاسجي ه داخلي كشتيشاني خطهط مشخظات ه نام كتثي اعالم 9

 .ساصمان ته اي منطقه واي اتحاديه يا ه طنفي واي انجمن دس عضهيت كتثي اعالم 10

 . مشتثط آمهصشي واي دهسه طي تشاي كاسكنان اعضام 11

 . مقشس هظايف انجام دس تسويل منظهس ته مناسة افضاسواي سخت ه افضاس نشم اص استفاده 12

 حاطل اطالع نامه آيين اين مفاد كليه اص كه نماينذ گهاوي ساصمان ته مجهص اخز ونگام مكلفنذ نامه آيين اين مهضهع واي ششكت 13

 . تاشنذ مي آنوا اجشاي ته متعوذ ه نمهده

 تنذسي – اقتظادي هيژه مناطق ، صيست محيط ، گمشك ، ساصمان واي دستهسالعمل ه وا نامه آيين ، مقشسات ، قهانين كليه سعايت 14

 . فعاليت مهسد صمينه دس ريشتط مشاجع سايش ه تجاسي آصاد مناطق ،

 . گشدد مي انجام كشتيشاني نماينذگي ششكت تهسط مشتهطه مقشسات ه قهانين مهجة ته كه وايي فعاليت سايش 15

 ؛ ها شركت مسووليت -سوم ماده

 .ياتذ مي ادامه فعاليت دهسه خاتمه تا ه آغاص نامه آيين اين مهضهع فعاليت ششهع صمان اص ششكت مسههليت دهسه 1

 . آنان عملكشد تش نظاست ه پهشش تحت كاسكنان دسخظهص اجتماعي تأمين ه كاس قهانين الضامات سعايت 2

 



 . است االجشا الصم مناطق آن مقشسات اقتظادي هيژه ه آصاد مناطق دس9 تثظشه

 .داسد سا نماينذگي/ شعثه مذيش يا ه عامل مذيش واي سمت اص يكي تنوا تظذي حق شخض يك نامه آيين اين مقشسات اجشاي نظش اص 3

 . تهد خهاونذ مسههل ساصمان مقاتل دس وا ششكت عامل مذيش 4

 . تاشذ مي محهله هظايف تا استثاط دس خهد كاسكنان سفتاس ه اعمال مسههل ششكت 5

 صالحيت و يطاشر: دوم فصل

 مديرعامل عمومي يطاشر -چهارم ماده

 ايشان تاتعيت 1

 سال 52 سن حذاقل 2

 ضشهست طهست دس دائم معافيت يا هظيفه نظام خذمت انجام 3

 يا سشمايه اص دسطذ پنجاه اص تيش كه وايي ششكت نيض ه دهلتي غيش عمهمي مؤسسات ، دهلتي واي دستگاه دس كاس ته اشتغال عذم 4

 . وا ششكت سايش دس مشاته سمت نذاشتن ه تاشذ مضتهس مشاجع ته متعلق آنوا سوام

 .انگليسي صتان ته آشنايي 5

 ؛ نمايندگي/ شعبه مدير و مديرعامل اي حرفه شرايط -پنجم ماده

 تا ديپلم يا ه سال شش تا ديپلم فهق ، ساتقه سال چواس تا ليسانس تحظيلي مذسك داساي تايذ مذيشعامل:  مذيشعامل ششايط الف

 . تاشذ كشتيشاني نماينذگي يا ه كشتيشاني عمليات تخش دس اجشايي مفيذ كاس ساتقه سال وشت

 ساصمان اص سا مشتهطه مجهصواي نامه آيين اين تظهية تا كه وايي ششكت فعلي عامل مذيشان تشاي تحظيلي مذسك ششط9 تثظشه

 .گشدد نمي لحاظ انذ، نمهده دسيافت

 اجشايي مفيذ كاس ساتقه سال 5 ه ديپلم تحظيلي مذسك حذاقل داساي تايذ نماينذگي/ شعثه مذيش:  نماينذگي/ شعثه مذيش ششايط ب

 . تاشذ انگليسي صتان ته آشنا ه كشتيشاني نماينذگي يا ه كشتيشاني عمليات تخش دس

 يا كاسگضيني حكم يا تأييذيه -9:  است ضشهسي ريل مذاسك اص يكي اسائه مفيذ كاس ساتقه احشاص منظهس ته: ششايط احشاص نحهه ج

 سسمي سهصنامه -5.  تاشذ وا دستگاه آن دس اجشايي مشتثط سهاتق مثين كه عمهمي يا دهلتي واي دستگاه شذه طادس تاصنشستگي

 هيژه ه آصاد مناطق يا اجتماعي تأمين ساصمان تأييذيه -3.  نامه آيين اين مهضهع مذيشعامل عنهان ته متقاضي عضهيت تش مثني كشهس



 كاس ساتقه تأييذيه -3.  است نمهده پشداخت تيمه حق ه داشته اشتغال نامه آيين اين مهضهع واي ششكت دس متقاضي اينكه تش مثني

 .ايشان اسالمي جموهسي سفاست گهاوي تا كشهس آن دس معتثش خظهطي مشاكض ، عمهمي ، دهلتي واي ساصمان تهسط كشهس اص خاسج دس

 ؛ السامات و شرايط تطبيق -ششم ماده

 تعذاً كه وايي ششكت يا انذ نمهده دسيافت فعاليت مجهص نامه آيين اين تظهية اص قثل كه وايي ششكت اص اعم وا ششكت كليه 1

 دس شان كاسكنان ه خهد واي فعاليت ه هظايف انجام اص ناشي احتمالي خساسات جثشان منظهس ته مكلفنذ ، نمهد خهاونذ دسيافت مجهص

 . نماينذ اقذام سيال ميليهن پنجاه مثلغ ته تضمين سپشدن ته نسثت تنذسي واي محهطه ه اماكن ، اسكله

 . تهد خهاوذ نامه آيين اين دس منذسج ششايط احشاص ته منهط آن تمذيذ ه است تمام سال چواس شذه طادس مجهص اعتثاس مذت 2

 تمذيذ ته نياص نماينذ مي اسائه وا ششكت امهس ته سا خهد فعاليت گضاسش ساليانه طهست ته تاشنذه مي فعال كه وايي ششكت9 تثظشه

 . نذاسنذ فعاليت مجهص مجذد

 . نمايذ مي اقذام ششكت ته كتثي تزكش طذهس ته نسثت وا ششكت امهس ، دهم سال فعاليت گضاسش دسيافت عذم طهست دس5 تثظشه

 . نمايذ مي اقذام فعاليت مجهص لغه ته نسثت ساصمان سهم سال پايان دس فعاليت گضاسش دسيافت عذم طهست دس3 تثظشه

 . فعاليت انجام تشاي اداسي كاستشي تا مستقل مشكضي دفتش تهدن داسا 3

 . فعاليت انجام تشاي نظش مهسد تنادس اص يكي دس حذاقل اداسي كاستشي تا مستقل نماينذگي/شعثه دفتش تهدن داسا 4

 واي ششكت خذمات اص نيستنذ نماينذگي/  شعثه داساي كه تنادسي سايش دس تهاننذ مي كشتيشاني نماينذگي واي ششكت9 تثظشه

 . نماينذ استفاده ، ومكاس واي ششكت نماينذگي/شعة يا ساصمان اص سسمي مجهص داساي

 نامه آيـين اين اتالغ تاسيخ اص سال يك ظشف حذاكثش مهظفنذ ، نذاسد مطاتقت نامه آيين اين تا آنوا هضعيت كه وايي ششكت 5

 .تاشنذ نمي فعاليت ته مجاص طهست اين غيش دس.دونذ تطثيق آن مفاد تا سا خهد هضعيت

 تخظظي واي طالحيت ته تهجه ه استانذاسدوا تيشتش ه توتش چه وش سعايت ته آنوا تشغية ه وا ششكت فعاليت سامانذوي منظهس ته 6

 ه تاصسگاني اتاق وماونگي تا كه دستهسالعملي تشاساس مهطهف واي ششكت تنذي طثقه ته نسثت ساصمان ، امكانات تجويض ه كاسكنان

 اطالعات مكلفنذ وا ششكت.  نمهد خهاوذ اقذام ، سسذ مي تشاتشي وماونگي عالي شهساي تظهية ته ه تويه ايشان معادن ه طنايع

 . دونذ قشاس ساصمان اختياس دس سا مشتهطه

 .نماينذ اشاسه نيض كشتيشاني نماينذگي فعاليت ته خهد مكاتثاتي واي سشتشل دس تايذ وا ششكت 7

 



 مـشكض نشاني دس تغييش گهنه وش ه اساسنامه ، مذيشه ويأت اعضاء ، نماينذگي/  شعثه مذيش ، مذيشعامل تغييش مهظفنذ وا ششكت 8

 . نماينذ اخز سا الصم واي تأييذيه ه سسانذه ساصمان اطالع ته ثثت مشاحل انجام اص قثل سا ششكت تلفن ه نماينذگي/شعة ، اطلي

 . نماينذ معشفي ساصمان ته سسماً سا مجاص امضاي داسنذگان مهظفنذ وا ششكت 9

 ساصمان ته اعالم ه نامه آيين اين دس مزكهس ششايط احشاص ته منهط نماينذگي/شعثه مذيش ه مذيشه ويأت اعضاء ، مذيشعامل تغييش 10

 . تهد خهاوذ نامه آيين وشتم ماده اساس تش آنوا تأييذ ه

 ششايط نظش اص خظهطاً مشتهطه واي دستهسالعمل سعايت دس سا دقت نوايت خهد كاسكنان كاسگماسي ته دس مهظفنذ وا ششكت 11

 . آهسنذ عمل ته مؤثش نظاست مستمش تطهس آنوا عملكشد نحهه تش ه تشده كاس ته اي حشفه ه عمهمي

 ه آمهصشي واي دهسه كليه ساصمان دستهسالعمل اساس تش مهظفنذ ششكت عملياتي كاسكنان ه نماينذگي/شعثه مذيش ، مذيشعامل 12

 . نماينذ طي مهفقيت تا سا الصم تهجيوي

 داليل ركش تا سا خهد مكتهب تقاضاي تايست مي نذاننذ ضشهسي سا االشاسه فهق واي دهسه دس حضهس اشخاطي كه طهستي دس9 تثظشه

 .گشدد اتخار خظهص اين دس الصم تظميم تا منعكس تاتعه تنادس يا ه ساصمان واي ششكت امهس اداسه ته مستنذات ه

 مهسد آمهصشي واي دهسه محتهاي ه عناهين ، كتثي آصمهن تشگضاسي چگهنگي ، آمهصشي مؤسسات گهاوينامه اسصشياتي نحهه5 تثظشه

 . تهد خهاوذ ساصمان دستهسالعمل مهجة ته نياص

 تفعالي زمجو لغو و تعليق ور،صد هنحو رت،نظا: سوم فصل

 ؛ نظارت -هفتم ماده

 اين مفاد سعايت ه هظايف مطلهب انجام ه مظهب واي دستهسالعمل ه مقشسات مهثش ه كامل اجشاي اص اطمينان منظهس ته ساصمان 1

 مجشي صمينه اين دس سا الصم واي ومكاسي تايذ وا ششكت ه نمايذ مي وا ششكت فعاليت اص منظم ه مستمش نظاست ته اقذام نامه آيين

 . داسنذ

 سفع ه مالي حساب تسهيه ته نسثت وا ششكت امهس ته خهد ساالنه فعاليت گضاسش اسائه ضمن سال وش پايان دس مكلفنذ وا ششكت 2

 . نماينذ اقذام احتمالي واي مغايشت

 ؛ فعاليت مجوز صدور -هشتم ماده

 مذاسك ه اساسنامه اسائه ه نامه آيين اين دس مزكهس واي طالحيت احشاص ته منهط كشتيشاني نماينذگي صمينه دس فعاليت مجهص طذهس

 . تهد خهاوذ ، تاشذ كشتيشاني نماينذگي فعاليت صمينه دس ششكت طالحيت مثين كه سسمي سهصنامه آخشين ه ثثت

 



 تنذسي تسويالت ه وا كشتي امنيت المللي تين نامه آيين مفاد ه داخلي مقشسات سعايت منظهس ته فعاليت مجهص اعطاء اص قثل9 تثظشه

(ISPS-CODE ) ه مذيشه ويأت اعضاء ، مذيشعامل تاييذ مهسد دس تاتعه تنادس حشاست اداسه ه ساصمان حشاست مشكضي دفتش اص مشاتة 

 .شهد مي استعالم نامه آيين اين مهضهع واي ششكت نماينذگي/شعثه مذيش

 نخهاوذ كشتيشاني نماينذگي فعاليت مجهص طذهس منظهس ته تكليفي ساصمان ، ششكت مذيشان طالحيت تأييذ عذم طهست دس5 تثظشه

 چنانچه است تذيوي.  نماينذ اقذام پاسخ اسائه ته نسثت ماه يك ظشف مكلفنذ تاتعه تنادس حشاست اداسه يا ساصمان حشاست.  داشت

 مشاجع دس نامه آيين اين مهضهع واي ششكت مذيشان پشهنذه تهدن مفتهح علت ته تاتعه تنادس حشاست اداسه يا ساصمان حشاست

 فعاليت مجهص طذهس اص ، پشهنذه نوايي تكليف تعيين تا نثاشنذ قطعي پاسخ اسائه ته قادس ، قانهني مشاجع سايش ه نظاستي ، قضائي

 . شذ خهاوذ خهدداسي

 امكانات ته مشتهط مهاسد سايش ه ايمني هسايل ، عملياتي تجويضات ، كاسكنان تجشته ه طالحيت كيفي ه كمي تشخيض مشجع3 تثظشه

 . تهد خهاوذ ساصمان ، نامه آيين اين مهضهع واي ششكت

 گهنه ويچ ساصمان ه نماينذ مي اقذام مشتهطه قشاسدادواي عقذ ه تاصاسياتي ته نسثت سأساً نامه آيين اين مهضهع واي ششكت3 تثظشه

 . نذاسد صمينه اين دس مسههليتي ه تعوذ

 ؛ فعاليت مجوز لغو و تعليق -نهم ماده

 كلي طهس ته نامه آيين اين مهضهع واي ششكت طالحيت ه ششايط كه گشدد محشص صمان وش ساصمان تشخيض ته تنا كه طهستي دس 1

 ششكت مذت آن ظشف تا نمهده مناسة مولت تعيين ته اقذام ، كتثي اخطاس طذهس ضمن تهانذ مي ساصمان.  است شذه صايل جضئي يا

 . نمايذ الصم طالحيت يا ششايط كسة ته اقذام مضتهس

 تنذ كميسيهن ته مهضهع ، نمايذ الصم طالحيت يا ششايط كسة ته اقذام شذه تعيين مولت ظشف نتهانذ ششكت كه طهستي دس9 تثظشه

 نامه آيين اين مهضهع جذيذ فعاليت وشگهنه انجام مهسد حسة نوايي تكليف تعيين تا است تذيوي.  شذ خهاوذ اسجاع ماده اين 3

 . تاشذ مي ساصمان نظش ته منهط

 تهده نامه آيين اين دس شمشده تش ششايط فاقذ نماينذگي/  شعثه مذيش ه مذيشه ويأت اعضاي ، مذيشعامل شهد محشص كه طهستي دس 2

 انجام ، كميسيهن آن دس تظميم اتخار تا ه شذ خهاوذ اسجاع ماده اين 3 تنذ كميسيهن ته تظميم اتخار تشاي مهضهع ، انذ شذه يا

 . تاشذ مي ساصمان نظش ته منهط مهسد حسة نامه آيين اين مهضهع جذيذ فعاليت وشگهنه

 دس ششكت مهقع ته اقذام عذم يا ه وا ششكت طشف اص حاضش نامه آيين مهضهع تش حاكم مقشسات ه قهانين سعايت عذم طهست دس 3

 صمينه دس سا جذيذي فعاليت گهنه ويچ حق صمان آن اص ششكت ، شهد مي اعالم ساصمان واي مميضي دس كه قانهني واي مغايشت سفع



 دوذ انجام سا مقشس تكاليف حاكم مقشسات سعايت ضمن ماه 3 مذت ظشف حذاكثش است مكلف ومچنين.  نذاسد نامه آيين اين مهضهع

 . شذ خهاوذ اسجاع ماده اين 3 تنذ دس مزكهس كميسيهن ته الصم تظميم اتخار جوت مهضهع ، تكشاس يا تخلف تذاهم طهست دس. 

 كميسيهني ، ششكت فعاليت مجهص لغه يا تعليق تش مثني ششكت فعاليت ادامه چگهنگي مهسد دس تظميم اتخار ه سسيذگي منظهس ته 4

 ، ايشان معادن ه طنايع ه تاصسگاني اتاق ، كشهس تشاتشي وماونگي عالي شهساي ، دسيانهسدي ه تنادس ساصمان نماينذگان اص مشكة

 تا آن تظميم ه شهد مي تشكيل اعضاء تمامي حضهس تا كميسيهن.  شهد مي تشكيل ايشان هگمشك هاتسته خذمات ه كشتيشاني انجمن

 . است معتثش آساء اكثشيت

 . تهد نخهاوذ داس طالحيت قانهني مشاجع دس متخلف تعقية مانع كميسيهن تظميم9 تثظشه

 تشكيل تاسيخ طهست اين دس پزيشد مي طهست آنوا قانهني نماينذه حضهس تا آن مذيشان يا ششكت تخلفات ته سسيذگي5 تثظشه

 . تهد نخهاوذ كميسيهن تظميم اتخار ه سسيذگي مانع ششكت نماينذى حضهس عذم.  شذ خهاوذ اتالغ ششكت ته جلسه

 . تهد خهاوذ دسيانهسدي ه تنادس ساصمان واي ششكت امهس اداسه دس آن دتيشخانه ه كميسيهن جلسات تشكيل محل3 تثظشه

 نظش طثق شذه تعيين مولت ظشف خهد جاسي قشاسدادواي تسهيى ته ملضم ششكت فعاليت، مجهص لغه يا تعليق طهست دس3 تثظشه

 . تهد خهاوذ كميسيهن

 كميسيهن ته مهضهع ، ششكت تهسط تخلف هقهع تش مثني ريظالح واي اسگان اص مستنذ مذاسك ه گضاسش هطهل طهست دس2 تثظشه

 . شذ خهاوذ اسجاع تشسسي جوت ماده اين 3 تنذ

 ، نامه آيين اين مهضهع واي ششكت يا ه مذيشان عملكشد ته نسثت قضايي مشاجع كيفشي قطعي سأي دسيافت طهست دس6 تثظشه

 .شذ خهاوذ اسجاع ماده اين 3 تنذ مهضهع كميسيهن ته مشاتة ششكت، فعاليت تعليق اعالم ضمن

 معادن ه طنايع ه تاصسگاني اتاق نماينذه جاي ته تعاهن اتاق نماينذه تاشذ تعاهني واي ششكت اص مضتهس ششكت كه مهاسدي دس7 تثظشه

 . نمايذ مي ششكت كميسيهن دس ايشان

 


