
 10/9/1344نامه ثبت كشتيها و شناورها مصوب  آيين
 

وزارت اقتصاد با توجه  23/5/1344مورخ  20088بنا به پيشنهاد شماره  10/9/1344هيات وزيران در جلسه مورخ 
نامه ثبت كشتيها و  آيين 1343قانون دريايي ايران مصوب مردادماه  193به مفاد قسمت دوم از فصل اول و ماده 
 .يوست تصويب نمودندباشد به شرح پ ماده مي شناورها را كه مشتمل بر پنج فصل و سي 

 دفتر ثبت كشتيها -فصل اول

و واجد شرايط مذكور  تن  25به منظور ثبت كشتيهاي درياپيما كه ظرفيت غير خالص ثبت شده آنها حداقل  - 1ماده 
در اداره ثبت كشتيهاي » دفتر ثبت كشتيها«باشد دفتري به نام  1343ي ايران مصوب مردادماه يدر قانون دريا
 .كه در تهران تشكيل ميشود نگاهداري خواهد گرديد دريانورديو سازمان بنادر 

 .باشند نامه مستثني مي كشتيهاي متعلق به نيروهاي مسلح از مقررات اين آيين -2ماده 
است كه در آن صد فروند كشتي به ثبت  1 1برگ طبق نمونه شماره 200دفتر ثبت كشتيها محتوي  -الف -3ماده 
 .رسد مي
اين شماره در عين حال شماره رسمي كشتي بوده و فقط . گذاري ميشود دفتر به ترتيب شمارهكليه صفحات  -ب

 .هر دو صفحه دفتر داراي يك شماره خواهد بود. اختصاص به ثبت يك كشتي دارد
تغيير مالك و نام كشتي و تجديد ثبت و تغيير در ظرفيت يا خصوصيات آن اثري در شماره رسمي ندارد  - الف - 4ماده 

 .شماره رسمي به هيچ وجه تغيير نخواهد كردو 
قانون دريايي ثبت آن در ايران باطل شود  21در صورتي كه كشتي از تابعيت ايران خارج و به علل مذكور در ماده  -ب

 .شماره آن به هيچ كشتي ديگر اختصاص نخواهد يافت
نامه به عنوان كشتي ايران به ثبت  يناالجرا شدن اين آي شماره رسمي كشتيهايي كه قبل از الزم - الف -5ماده 

اند محفوظ خواهد ماند مشروط بر آن كه مالك يا مالكين در ظرف مدت دو ماه پس از وصول اخطاريه مذكور در  سيدهر
 نامه و قانون دريايي اقدام  اين ماده نسبت به تسليم مدارك و انجام تشريفات الزم بر طبق مقررات اين آيين) ب(بند 

 .نمايد
اين ماده را ) الف(نامه مقررات بند  اداره مركزي ثبت كشتيها مكلف است ظرف يك ماه پس از تصويب اين آيين -ب

كتبا به اطالع مالك و يا نماينده مالكين كشتيهاي مذكور در فوق رسانيده و درخواست نمايد كه نسبت به تجديد ثبت 
 .كشتيهاي خود بر طبق مقررات جديد اقدام نمايد

 تعيين نام كشتي -فصل دوم

 ثبت كشتي در دفتر ثبت كشتيها

تنظيم و در آن نامي  2قبل از تسليم درخواست ثبت مالك بايد درخواستي در دو نسخه بر طبق نمونه  -الف - 6ماده 
 .خواهد براي كشتي خود انتخاب نمايد به اطالع اداره مركزي ثبت كشتيها برساند كه مي

تخاب شود مگر اين كه كشتي قبال داراي نام خارجي باشد كه در اين صورت ثبت نام كشتي بايد از اسامي ايراني ان
 2.نام خارجي كشتي منوط به تصويب هيات وزيران خواهد بود

 .نمايند ممنوع است انتخاب اسامي ذيل براي كشتيهايي كه تابعيت ايراني را تحصيل مي -ب
 .به ثبت رسيده است دريانوردينام كشتيهايي كه قبال در سازمان بنادر و  - 1
 .اسامي كه قبال براي كشتيهاي ديگر انتخاب و بر اثر تشابه اسمي ممكن است موجب اشتباه و گمراهي گردد - 2
 .اسامي كشتيهاي متعلق به نيروهاي مسلح - 3
اداره مركزي ثبت كشتيها نسب به درخواست تعيين نام رسيدگي در صورت موافقت  2پس از وصول نمونه  -ج

 .دارد كتبا به متقاضي اعالم مي مراتب را



تنظيم نموده و به  3براي ثبت كشتي مالك و يا نماينده او بايد درخواست ثبت را در دو نسخه بر طبق نمونه  -7ماده 
 .قانون دريايي تسليم اداره مركزي ثبت كشتيها بنمايد 10ضميمه اظهارنامه و مدارك ديگر مذكور در ماده 

 .تنظيم و به ضميمه درخواست ثبت كشتي تسليم گردد 4در دو نسخه بر طبق نمونه اظهارنامه بايد  -8ماده 
در مورد كشتيهاي نو بايد اصل و يك رونوشت از گواهي ساخت و مدارك مالكيت كشتي كه بر حسب  -الف -9ماده 

و يا نمايندگان كنسولي ايران تصديق شده باشد ضميمه اظهارنامه تسليم  دريانورديمورد از طرف سازمان بنادر و 
 .گردد
 .اند اسناد ذيل بايد به ضميمه اظهارنامه تسليم شود در مورد كشتيهايي كه قبال تابعيت ديگري را تحصيل نموده -ب
 .رونوشت مصدق گواهي ثبت و تابعيت سابق كشتي - 1
 .ه مدركي كه مثبت مالكيت كشتي باشدرونوشت اسناد مالكيت و يا هر گون - 2

 .درخواست ثبت كشتي بايد به مجرد وصول در دفتر مخصوص ثبت و رسيدي به متقاضي تسليم گردد - 10ماده 
در صورتي كه اسناد كامل و ثبت كشتي و اعطا تابعيت ايران بالاشكال باشد اداره مركزي ثبت كشتيها  - 11ماده 

 .داد ترتيب معاينه فني كشتي را خواهد
   12ماده 
مكلف است ظرفيت و مشخصات كامل  دريانورديگيري كشتيهاي سازمان بنادر و  اداره بازرسي فني و اندازه -الف

كشتي را به نحوي كه در اظهارنامه ذكر گرديده رسيدگي نموده و پس از تطبيق در صورت صحت آن را تاييد و گواهي 
 .دهد ضمنا عاليم مخابراتي به كشتي اختصاص. نمايد

ها و بازرسيهاي فني و  گيري كشتيها تاسيس نشده است گواهي نامه تا زماني كه اداره بازرسي فني و اندازه -ب
 .موسسات ذيل معتبر خواهد بود

 **.لندن –لويدزر جستراف شيپينگ  - 1

 پاريس -بورووريتاس - 2

 هامبورگ –گرمانيشه لويد  - 3

 نيويورك –آمريكن بورواف شيپنيگ  - 4

 توكيو -جاپانيزمارين گوريوريشن - 5

ثبت نموده و » دفتر ثبت كشتيها«پس از رسيدگي به كليه مدارك اداره مركزي ثبت كشتيها كشتي را در  -13ماده 
مراتب قبولي ثبت نيز با ذكر شماره رسمي كشتي، تاريخ و . رساند مندرجات آن را به امضا مالك و يا نماينده او مي

 .رسد به اطالع درخواست كننده مي 5نمونه  عاليم مخابراتي بر طبق
نام كشتي، نام بندر ثبت، شماره رسمي كشتي و  5مالك كشتي مكلف است به مجرد دريافت نمونه  -14ماده 

 .همچنين ظرفيت خالص آن را در روي لوحه فلزي در محل مناسبي كه به سهولت قابل مشاهده باشد نصب نمايد
تي بازرسي نموده و در صورتي كه نقش و يا نصب لوحه و يا ساير مشخصات صحيحا اداره مركزي ثبت كشتيها از كش

پس از گواهي فوق اداره مركزي ثبت كشتيها بر طبق . نمايد گواهي مي 6انجام گرفته باشد مراتب را بر طبق نمونه 
 .مقررات فصل سوم مبادرت به صدور سند ثبت خواهد نمود

اي از دفتر ثبت را در مورد هر يك از كشتيها به ضميمه رونوشتي از  مستخرجهاداره مركزي ثبت كشتيها  -15ماده 
 .دارد مدارك مورد احتياج براي بندر پايگاه كشتي ارسال مي

با ذكر علت به اطالع اداره  7در صورتي كه مالك بخواهد نام كشتي را تغيير دهد مراتب بايد بر طبق نمونه  -16ماده 
نوبت به فواصل يك  3داره مذكور نسبت به تغيير نام اقدام و به هزينه مالك مراتب را در ا. مركزي ثبت كشتيها برسد

 .نمايد ماه در روزنامه رسمي كشور و يكي از روزنامه كثيراالنتشار مركز آگهي مي
 
 



 سند ثبت - فصل سوم

تنظيم و  دريانوردينامه از طرف سازمان بنادر و  سند ثبت كشتي مطابق با نمونه فرم پيوست اين تصويب -17ماده 
 .گردد و ظرف مدت شش ماه جايگزين فرمهاي قبل خواهد  صادر مي

 .بديهي است پس از انقضا مدت مذكور كليه فرمهاي ثبت قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. گرديد
با توجه به تغييرات به عمل آمده در گواهي نامه ثبت كشتيها اين تغييرات در دفتر ثبت كشتيها و اظهارنامه  -1تبصره 

 .تنظيمي از طرف مالك كشتي نيز به عمل خواهد آمد
 6120به منظور تسريع و سهولت در اعمال تصحيحات بعدي كه با توجه به قدمت تصويب نامه شماره  - 2تبصره 
اجازه داده ميشود  دريانورديرسد بدين وسيله به شوراي عالي سازمان بنادر و  ضروري به نظر مي 10/9/1344مورخ 

 5و4و3.را منبعد راسا به عمل آوردنامه مورد اشاره در فوق  تغييرات و اصالحات مورد لزوم در آيين
 .توان توقيف نمود سند ثبت كشتي را فقط به حكم دادگاه مي - 18ماده 
گردد تهيه نسخ  صادر و به مالك تسليم مي» نسخه اصلي«گواهي نامه ثبت فقط در يك نسخه به نام  -الف - 19ماده 

 .اضافي فقط به عنوان رونوشت گواهي شده ممكن خواهد بود
مركزي ثبت كشتيها دو برگ رونوشت از سند ثبت تهيه خواهد نمود كه يك برگ را نگهداري و برگ ديگر را  اداره -ب

 .دارد كه به گواهي اداره مركزي ثبت كشتيها رسيده است به اداره بندر پايگاه كشتي ارسال مي
 .تحصيل نمايدتواند رونوشت گواهي شده سند ثبت را از اداره مركزي ثبت كشتيها  مالك كشتي مي -ج

 .اي است كه كشتي تحت آن وارد دفتر ثبت كشتيها گرديده است شماره سند ثبت همان شماره - 20ماده 
 :گردد در سند ثبت نكات زير قيد مي - 21ماده 
 .)اتمي و غيره -موتوري -بخاري -بادي(نام و نوع كشتي  -الف

 .نام و محل اقامت مالك و ميزان سهم -ب
 .و محل ثبتشماره رسمي كشتي  -ج
 .تاريخ ثبت -د

 .نام بندر پايگاه كشتي - هـ 
 .عاليم مخابراتي -و
 .)ها و نام كارخانه سازنده آن مشخصات و قدرت موتورها يا ديگ(نوع و مشخصات نيروي محركه كشتي  - ز

 .تاريخ و محل ساخت و نام و نشان سازنده كشتي -ح
وسايل باالبر و غيره، نوع دماغه و پاشنه و ساختمان كشتي و غيره و ها، دودكشها و بادبانها،  ها، دكل تعداد عرشه - ط

 .تعداد انبارها و ديوارها
 .ها بر حسب سيستم متريك اندازه -ي
 .ظرفيت خالص بر حسب تن متريك ظرفيت غير خالص ثبت شده بر حسب تن صد فوت مكعبي - ك

هاي آنها ابعاد ظرفيت  شده و در اسناد و اظهارنامهكشتيهاي نو يا كشتيهايي كه قبال در كشور ديگري ثبت  -22ماده 
و يا ساير مشخصات آن به واحدهاي غير متريك ذكر گرديده در صورتي كه تابعيت ايران را احراز نمايند در گواهينامه 

 .ثبت آنها معادل اين ابعاد و ظرفيتها بر حسب واحدهاي سلسله متريك نيز ذكر خواهد شد
ند ثبت كشتي به نحوي از انحا از بين برود مالك يا نماينده او بايد بالفاصله گزارش در صورتي كه س -23ماده 

 .مشروحي در اين مورد تسليم اداره مركزي ثبت كشتيها نموده و تقاضاي صدور المثني نمايد
رفتن سند در صورتي كه اداره مركزي ثبت كشتيها داليل اظهار شده از طرف مالك يا نماينده او را در مورد از بين 

صدور المثني در دفتر ثبت كشتيها درج خواهد . نمايد ثبت كشتي موجه تشخيص داد المثناي سند ثبت را صادر مي
در صورتي كه كشتي بيش از يك مالك داشته باشد به تقاضاي هر يك از مالكين يا نماينده آنان با رعايت . گرديد

 .المثني صادر ميشود تشريفات مذكور در فوق



به استناد اسناد مالكيت و  دريانورديتوانند با استعالم از سازمان بنادر و  هاي كنسولي ايران مي نمايندگي -24ماده 
هايي كه در ايران  نامه براي كشتي اين آيين 12هاي فني صادر از طرف يكي از موسسات مندرج در ماده  گواهينامه

 .ادر نمايندص 9خواهند به ثبت برسند سند ثبت موقت بر طبق نمونه  مي
نمايندگان كنسولي ايران موظفند رونوشتي از اسناد ثبت موقت تهيه و آن را بالفاصله به اداره مركزي ثبت كشتيها 

مفاد اين رونوشت در اداره مركزي ثبت كشتيها در دفتر مخصوصي با ذكر تاريخ انقضا مدت اعتبار درج . ارسال دارند
 .گردد مي

قضا مدت اعتبار جهت صدور ثبت دايم به اداره مركزي ثبت كشتيها داده شود تا نسبت سند ثبت موقت بايد قبل از ان
 .به ابطال آن اقدام گردد

ميتواند از تاريخ نصب  دريانورديباشند سازمان بنادر و  براي كشتيهايي كه در ايران در دست ساختمان مي - 25ماده 
 . سند ثبت موقت صادر نمايد) KEEL(تير اصلي كشتي 

اي مشتمل بر شماره رديف ساخت و مشخصات  دگان كشتي موظفند به منظور دريافت سند ثبت موقت اظهارنامهسازن
 .تفصيلي كشتي در دست ساختمان تهيه و به اداره مركزي ثبت كشتيها تسليم نمايند

بوده و بايد براي سند ثبت موقت پس از تكميل ساختمان كشتي و آزمايش و تحويل آن به مالك از درجه اعتبار ساقط 
 .ابطال به اداره مركزي ثبت كشتيها مسترد گردد

 تغيير در مالكيت، ساختمان و ساير مشخصات كشتي -فصل چهارم

اداره مركزي ثبت كشتيها هرگونه تغيير در مالكيت و ساختمان و يا ساير مشخصات كشتي را پس از  - 26ماده 
قانون دريايي اقدام به اصالح اسناد و دفاتر ثبت  19رعايت ماده  رسيدگي به مدارك و مفاد اظهارنامه مربوطه و با

 .خواهد نمود
اين گونه تغييرات نيز در اسناد و رونوشت اسنادي كه در اداره ثبت كشتيها نگاهداري شده و يا جهت مالك صادر 

ات مطلع خواهد نمود تا اداره مركزي ثبت كشتيها بندر پايگاه را نيز از اين گونه تغيير. گرديده است ذكر ميگردد
 .تغييرات مزبور در اسناد موجود در آن بندر منعكس شود

 ثبت معامالت و انتقاالت كشتي -فصل پنجم

هرگاه كشتي ايراني كال يا بعضا فروخته شود و يا مورد معامالت و يا انتقاالتي به شرح مذكور در  -الف -27ماده 
اداره مذكور . انتقاالت بايد به اطالع اداره مركزي ثبت كشتيها برسد قانون دريايي واقع گردد كليه اين معامالت و

روز پس از صدور آخرين  10مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ وقوع اين معامالت و انتقاالت و در مورد فروش 
در . ك درج نمايدقانون دريايي مراتب را در دفتر ثبت كشتيها و اسناد ثبت و ساير مدار 27و  26آگهي مذكور در ماده 

صورتي كه درج كليه مراتب در سند ثبت كشتي ممكن نباشد اسناد ثبت جديدي با در نظر گرفتن تغييرات مذكور 
 .براي كشتي صادر خواهد شد

در صورتي كه اين معامالت و انتقاالت منجر به تغيير تابعيت كشتي شده باشد اداره مركزي ثبت كشتيها مراتب  -ب
مالك يا نماينده او موظف است اسناد . نمايد شتيها درج نموده و اقدام به ابطال سند ثبت كشتي ميرا در دفتر ثبت ك

 .ثبت كشتي را به اداره مركزي ثبت كشتيها مسترد دارد
مكلف است مراقبت كافي اعمال نمايد تا قبل از تحقق موجبات ابطال ثبت كشتي  دريانورديسازمان بنادر و  - 28ماده 

 .ك يا نماينده او اعالم و توجه آنان براي اقدام در رفع اين موجبات جلب شودمراتب به مال
مكلف است در صورت ابطال ثبت كشتي مراتب را به مالك يا نماينده او و بندر  دريانورديسازمان بنادر و  - 29ماده 

را در صورت موجود  روز اسناد ثبت كشتي 30ثبت و بندر پايگاه كشتي اعالم و مالك نيز مكلف است منتهي ظرف 
 .بودن در ايران به اداره مركزي ثبت كشتيها و در خارج به نماينده كنسولي ايران براي ابطال ارسال دارد



مجاز است بنا به تقاضاي مالك يا نماينده او يا سازمانهاي ثبت كشتي در  دريانورديسازمان بنادر و  -30ماده 
تي در ايران را تاييد و در صورت تقاضا مفاد آن را به هزينه مالك كشورهاي ديگر موضوع مالكيت و ابطال ثبت كش

 .مخابره نمايد
 
  
 
 

 -------------------------------------------------------------------- 
قانون دريايي  193قسمت دوم از فصل اول و ماده وزارت دارايي با توجه به مفاد  7/7/48مورخ  14528بنا به پيشنهاد شماره  24/8/48هيات وزيران در جلسه مورخ   - 1

 .ها و شناورها را به شكل باال تصويب نمودند نامه ثبت كشتي آيين 6ماده ) الف(اصالح بند  10/9/44مورخ  6120نامه شماره  و پيرو تصويب 1343مصوب مردادماه 
، 1343قانون دريايي ايران مصوب  193وزارت راه و ترابري به استناد ماده  5/2/1367مورخ  1355/ 11بنا به پيشنهاد شماره  19/4/1367هيات وزيران در جلسه مورخ  - 2

 .هيات وزيرات را به شكل باال اصالح و تصويب نمودند 10/9/1344نامه ثبت كشتيها و شناورها مصوب  آيين 17ماده 
 :دريانورديمصوبه شوراي عالي سازمان بنادر و  - 3

قانون دريايي  16موضوع ماده (جايگزيني فرم جديد تهيه شده تحت عنوان گواهي نامه ثبت موقت  دريانورديسازمان بنادر و  6/9/67مورخ  6288/1به استناد گزارش شماره 
گيرد و نمونه آن پيوست  ي مورد استفاده قرار ميكه توسط نمايندگان كنسولي جمهوري اسالمي ايران به منظور ثبت موقت كشتيهاي خريداري شده از كشورهاي خارج) ايران

 .باشد به جاي فرم مورد استفاده قبلي مورد موافقت قرار گرفت اين صورت جلسه مي
 :دريانورديمصوبه شوراي عالي سازمان بنادر و  - 4

ثبت «و » شناورهاي كوچك مجاز به تردد در آبهاي داخلي و سرزميني ثبت«هاي  منضم به گواهينامه دريانورديسازمان بنادر و  1380/ 5/ 23مورخ  28940/1پيشنهاد شماره 
  .الذكر مورد تاييد و تصويب قرار گرفت هاي فوق ها و شناورها، گواهينامه نامه ثبت كشتي آيين 17ماده  2، مطرح و در اجراي تبصره »كشتي

 .تغيير نام سازمان در اين متن اعمال شده است )دريانوردي بنادر  و(به  )بنادر و كشتيراني ( باتوجه به تغيير نام سازمان از -*
  :موسسات رده بندري مورد تائيد سازمان در حال حاضر به شرح زير مي باشد -**

 آلمان  GLموسسه رده بندي  -1

 كره جنوبي  KRموسسه رده بندي  -2

 روسيه  RMRSموسسه رده بندي  -3

 موسسه رده بندي آسيا -4

 موسسه رده بندي ايرانيان  -5

  فرانسه  BVموسسه رده  -6


