
 

 

 

 

 

 

 

 

 روش اجرايي 

در رابطه با  صدور گواهينامه

خارج سازي مغروقه ها مسئوليت  
 

 

 

 

 

 

 اداره كل عمليات و ايمني دريايي

 اداره ثبت كشتيها و صدور گواهينامه هاي دريايي

1394فروردين   

نده: اكبر رستميهيه كنت                                                                                                                                                                                                                                      



  

 صدور گواهینامه در رابطه با مسئولیت خارج سازی مغروقه ها روش اجرایی  
 

 

2 
 

 

 فهرست

 3 ................................................................................................................ مقدمه : 1 ماده

 4 ................................................................................................................ فیتعار: 2 ماده

 6 .......................................................................................................... شمول دامنه: 3 ماده

 6 ..............................................................................................................استثنائات: 4 ماده

 6 ......................................................... مسئوليت هر یك از ذینفعان در ارتباط با الزامات كنوانسيون: 5 ماده

 7 ......................................................................... یمال یها نامه ضمانت ریسا ای یاجبار مهيب: 6 ماده

 8 ...........................................................................شده ارائه یمال نامه ضمانت ای مهيب یابیارز: 7 ماده

 9 ...................................................................................................... نامهيگواه صدور: 8 ماده

 9 ................................................................................................نامهيگواه صدور نهیهز: 9 ماده

                                                   10 ......................................   گر توسط شركتهای بيمه هبيمه نامه یا تضمين مالی صادرمندرجات حداقل چارچوب : 1 وستيپ

 11 .................... یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسئوليت خارج سازی مغروقه ها مهيب نامهيگواه نمونه: 2پيوست 

  

 

  

 



  

 صدور گواهینامه در رابطه با مسئولیت خارج سازی مغروقه ها روش اجرایی  
 

 

3 
 

 

 

 مقدمه : 1ماده 

 

. وجود ساحل است تامين آبراه های ایمن به منظور تردد كشتيها یكی از مهمترین وظایف كشورهای صاحب بندر و صاحب

دی ایمن و دریانور شناورها خطری بالقوه برای امر كشتيرانیهرگونه مانع و یا الشه كشتيهای مغروق در مسير  سایر 

 د نماید.شخاص ایجامحسوب می گردد و می تواند هزینه ها و تعهدات زیادی را برای دولتها، مالكين كشتيها و سایر ا

ر اساس مصوبه ب 2007وبی لذا با توجه به تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به كنوانسيون بين المللی نایر 

و تأیيد  شنبه مورخ بيست و هشتم اردیبهشت ماه یكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسالمیجلسه علنی روز سه

ن يتبيبه منظور اضر روش اجرایی ح، 25/1/1394االجرا شدن آن از تاریخ و الزم  شورای محترم نگهبان 12/3/1389مورخ 

 مه موجود بيمه و یا سایرنحوه صدور یا تصدیق گواهينا مبنی بركنوانسيون مذكور  12الزامات ناشی از ماده چگونگی اجرای 

 تضمينهای مالی تدوین شده است.  
 وتحت پرچم های برای شناورمذكور الزامات كنوانسيون با مطابق بر این اساس سازمان بنادر ودریانوردی می تواند 

ين مالی و تضامتایيد ر مبنی بصادر نماید ای واهينامه كشورهایی كه هنوز به كنوانسيون ملحق نشده اند گشناورهای سایر 

 مطابق روقهمغهزینه های مربوط به رفع ریسك های ایمنی و زیست محيطی  در این خصوص كه یا بيمه نامه مربوطه

بویه )شانه گذاری ن. این هزینه ها مربوط به شناسایی ، می باشدپوشش توسط موسسه بيمه گر قابل تعاریف كنوانسيون 

 . گذاری( و خارج سازی مغروقه و یا مغروقه ناشی از تصادف با شناور تحت پوشش گواهينامه است

وری پاكسازی آلودگي های نفتي و يا جمع آ بيمه نامه صادره بر اساس اين كنوانسيون موارد مربوط به

 . را در بر نمي گيردمواد خطرناک 
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 : تعاريف2ماده 

 كشتی: (2-1

ریایی، وسيله دافت(، زیر قایقهای هيدروفویل، شناورهای بالشتكی)هاوركر و همچنينعبارت است از هر نوع شناور دریا پيما 

خراج یا استحصال تشاف، استنقليه یا سكوی شناور به استثنای زمانی كه سكوهای مزبور در موقعيتی قرار دارند كه به امر اك

 ع معدنی بستر دریا مشغول هستند.  بمنا

 مالك ثبت شده:  (2-2

صورت  ده و یا درشدرج  آندر گواهينامه ثبت  شناوركه نام ایشان به عنوان مالك  حقيقی و یا حقوقی شخص یا اشخاصی

حت ت شناوریك  باشند. با این حال چنانچه شناورفقدان ثبت، شخص یا اشخاصی كه كه در زمان سانحه دریایی مالك 

ده به این الك ثبت شمثبت شده راهبری می شود،  مالكيت دولت بوده و توسط شركتی كه در آن كشور به عنوان بهره بردار

 شركت اطالق می شود. 

  ( :casualtyسانحه ) (2-3

ناور یا شدر داخل  برخورد شناورها، به گل نشستن آنها و سایر سوانح مربوط به دریانوردی، یا سوانح رخ داده
های ادی یا تهدیدمب ایجاد خسارات گویند كه سبمی "سانحه دریایی"شود را سوانحی كه از بيرون متوجه آن می

 قریب الوقوع خسارات برای شناور و سرنشينان آن می شود.

 ( :wreckمغروقه ) (2-4

 :عبارت است از  2007كنوانسيون خارج سازی مغروقه ها )تعاریف(  1مغروقه براساس ماده  

a. یك شناور غرق شده یا به گل نشسته/زده شده ؛ یا 

b.  عات روی شناور غرق شده یا به گل نشسته/زده شده ، شامل همه ی قطهر قسمت یا تكه ای از یك
 شناور؛ یا

c. اهر قطعه گم شده از یك شناور كه در دریا غرق شده، به گل نشسته یا رها شده است؛ ی 

d. ند، گل می نشي یك شناور كه محتمل است یا به طور مدلل می توان انتظار داشت كه غرق می شود یا به
 يست. ای كمك به شناور یا دارایی های در معرض خطر آن قابل برآورد نو ارزیابی دقيقی بر
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 ( :remove/removal)  خارج سازی )پاكسازی( (2-5

ج خار"وقه را ی خطر در مورد یك مغرگيری، كاهش و یا از بين بردن زمينههرگونه اقدامی در راستای پيش
 گویند. "سازی

 كنوانسيون:  (2-6

 ( است.2007سازی مغروقه ها ) نایروبی كنوانسيون خارج 

 منطقه كنوانسيونی:  (2-7

عضوی چنين  یك دولت عضو كه طبق حقوق بين الملل تعيين شده است. چنانچه دولت (EEZ)منطقه انحصاری اقتصادی

قوق بين حزبور طبق ممنطقه ای را تعيين نكرده است یك منطقه فراتر یا مجاور دریای سرزمينی آن دولت كه توسط دولت 

دازه گيری می شود مایل دریایی از خطوط مبدایی كه از آنها عرض دریای سرزمينی ان 200الملل تعيين شده و بيش از 

 امتداد نمی یابد. 

 تضمين مالی: بيمه نامه یا  (2-8

كه  1ست نمونه پيو مطابق با كنوانسيون خارج سازی مغروقه هادر  هتضمين مالی تعيين شد عبارت است از بيمه نامه یا

سبت به صدور نبراساس این روش اجرایی سازمان به استناد آن  و می شودصادر  شده تایيد گر توسط شركتهای بيمه

  گواهينامه خارج سازی مغروقه ها اقدام می نماید.

 تضمين مالی(: بيمه نامه یا بيمه گر )شركت صادر كننده شركت  (2-9

های مالی  تضمينا یبيمه نامه و مجوز صدور  قرار گرفتهارزیابی كه توسط سازمان مورد  P&Iو كلوپهای  شركتهای بيمه

 بيمه گر يست شركتهایل در این شركتهامشخصات نام و را دریافت نموده اند.  مرتبط با كنوانسيون خارج سازی مغروقه ها

 .یت سازمان به روز رسانی می گردددر وب سامندرج مجاز 

 گواهينامه: (2-10

 ، ن های مالیتضميامه یا بيمه نبه منظور تایيد اعتبار توسط سازمان و عبارت است از گواهينامه خارج سازی مغروقه ها كه 

 صادر می گردد.    2 مطابق با نمونه پيوست

 سازمان : (2-11

و  وظيفه صدور گواهينامه های دریاییسازمان بنادر ودریانوردی و بطور اخص اداره كل عمليات و ایمنی دریانوردی كه 

 را بر عهده دارد. پيگيری و اجرای این روش اجرایی
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  :SDR (Special Drawing Rights)واحد  (2-12

   ا یورو اعالم مریكا و یاواحدی است در صندوق بين المللی پول كه ساالنه نسبت آن را به ارزهای معتبر دنيا مانند دالر 

 می نمایند.

 دامنه شمول: 3ماده 

ن مرجع واند به عنوا، بر اساس روش اجرایی حاضر سازمان می تكنوانسيونمتن به دامنه شمول تعيين شده در  استنادبا 

رهای تحت شناوو یا  ایران تحت پرچم شناورهایكليه  دریایی كشور نسبت به صدور گواهينامه خارج سازی مغروقه ها برای

 ازمان(توسط س دهششرط دریافت تضمين مالی مربوطه از شركتهای بيمه گر تایيد  به)پرچم هر یك از كشورهای غير عضو

 .اقدام نماید و يا بيشتر GT 300با ظرفيت ناخالص 

 استثنائات: 4ماده 

 شناور های ذیل از شمول این روش اجرایی مستثنی شده اند:

 مایند.نتصميمات الزم را در هر مورد اخذ می  مغروقه آنهادولت در برخورد با  كهشناورهای نظامی  .1

 .شناورهای تحت مالكيت یا بهره برداری دولت كه فعاليت تجاری انجام نمی دهند .2

 كنوانسيون  مسئوليت هر يك از ذينفعان در ارتباط با الزامات: 5ماده 

 مالك شناور:مسئوليت  .1

غروقه خارج سازی م وهزینه های جانمایی  ، عالمتگذاری كنوانسيون مستقيما مسئول ثبت شده شناور براساس مفاد مالك 

این اساس  بر. ( استبنا به درخواست هر ارگان مسئول در كشورهای عضو )در ایران مرجع سازمان بنادر ودریانوردی است

هينامه گوا جهت صدوررا آنمورد نظر كنوانسيون اقدام و تضمين مالی بيمه نامه یا نسبت به دریافت می بایست شناور مالك 

 به سازمان به عنوان مرجع صادر كننده گواهينامه ارائه نماید. مربوطه 

 سازمان:مسئوليت  .2

ارائه  ضمينهای مالیتو یا سایر  هانامه بيمه  بررسی پس ازسازمان به عنوان مرجع دریایی كشور جمهوری اسالمی ایران 

 كنوانسيونضو سایر كشورهای غير عشناورهای تحت پرچم تحت پرچم ایران و یا شناورهای  ده توسط مالك ثبت شدهش

 . قدام می نمایدا 2مطابق با نمونه پيوست  خارج سازی مغروقه ها صدور گواهينامه تحت الزامات كنوانسيوننسبت به 
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 :پوشش دهنده مسئوليت خارج سازی مغروقه بيمه گرشركت مسئوليت  .3

يون ده در كنوانستصریح شتضمين مالی بيمه نامه یا نسبت به صدور  ،واست مالك ثبت شدهخبيمه گر بر اساس درشركت  

 .اقدام می نماید 2. 6بند به ميزانی معادل حدود مسئوليت ذكر شده در و  1مطابق با فرمت پيوست 

غرق  از جمله یموله ها در حوادثحپوشش این مسئوليت با پوشش جبران خسارت و نجات كشتی و م خاطر نشان می گردد

ائه نمایند ها را ار و شركتهای بيمه گر چنانچه بخواهند خدمات مربوط به مسئوليت خارج سازی مغروقه شدن متفاوت است

اردادهای خود یكسان در قر تاريخ اعتبار با ،(salvageمی بایست بندی را بصورت جداگانه از پوشش هزینه نجات )

 . منظور نمایند

 يا ساير ضمانت نامه های ماليبيمه اجباری : 6ماده 

ا با پرچم خارجی یو تحت پرچم  اعم از ایرانو باالتر متردد به بنادر  300ناخالص ظرفيت تمامی شناورهای با  .1

در قالب مفاد  مبنی بر جبران خسارت شركتهای بيمه گراز  یمالمين اتضسایر یا نامه ميبایست دارای بيمه 

 باشند.كنوانسيون خارج سازی مغروقه ها 

در دعاوی  ووليت( كنوانسيون تحدید مسb()1)6موارد بر شمرده در ماده  معادلمی بایست ضمين مذكور تميزان  .2

 و به قرار ذیل باشد:  1976دریایی ،مصوب 

  500شناور های با ظرفيت ناخالص GT ،167000 و كمتر SDR  

  30000تا  501شناورهای با ظرفيت ناخالص GT ،167 SDR   هر تن افزایش تناژبه ازای 

  125تن،  70000تا  30001شناورهای با ظرفيت ناخالص SDR  به ازای هر تن افزایش تناژ 

 70000 بيشتر از شناورهای با ظرفيت ناخالص GT، 83 SDR به ازای هر تن افزایش تناژ 

 

ر هنگام دشركتهای بيمه گر بجز كلوپهای پی اند آی كه دارای مجموعه قوانين مشخص هستند، می بایست  .3

اقدام  ندارد خودصدور تضمين مالی مسئوليت خارج سازی مغروقه ها نسبت به درج بند ذیل در قراردادهای استا

 نمایند: 
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رج دع ذیربط، توسط مراجو ارزشيابی تضامين مالی صادره توسط شركتهای بيمه گر  بررسیبه منظور سهولت در  .4

رخواست مالك د. در صورت نياز و الزامی استیورو و یا دالر امریكا  بر حسبشده  تعهد تضمين مالیميزان 

   محاسبه و درج معادل ریالی، به همراه ميزان ارزی تضمين امكانپذیر است. 

 باید در سربرگ و تصویر پشت زمينه تضمين صادره مشخص باشد. لوگوی شركت بيمه گر .5

 ارزيابي بيمه يا ضمانت نامه مالي ارائه شده : 7ماده 

  گيرد. بررسی قرار دبمنظور صدور گواهينامه تحت الزامات این كنوانسيون می بایست موارد زیر مور

  تایيد شدهتضمين مالی توسط یكی از شركتهای بيمه گر بيمه نامه یا صدور  .1

 (2007یروبی )ناهاو پوشش خارج سازی مغروقه  (Salvage)های پوشش خسارت و نجاتنامه تاریخ اعتبار بيمه  .2

 روش اجرایی 6ماده  4و  2مطابق بند  تضمين مالیبيمه نامه یا  ميزان .3

 Article..: Wreck Removal Liabilities بند...: پوشش مسئوليت خارج سازی مغروقه

ارج خپوشش كليه مسئوليتها ، هزینه ها و مخارج مرتبط با 
 سازی، اسكراپ یا سبك سازی و عالمتگذاری موارد زیر:

 

  بيمه شدهالشه كشتی مغروقه 

 ه بار، دارایی ها یا كاالی داخل كشتی یا حمل شد

 توسط آن)به غير از نفت یا سایر مواد آالینده(

 در  بيمه شدهدیده از كشتی  الشه هر كشتی آسيب

اثر برخورد یا علل دیگر و یا بارهای داخل آن 

 كشتی

 Liabilities, costs and expenses in respect of 

the removal or disposal of, or the lighting and 

marking of:  

 The wreck of the Entered Vessel(s).  

 Cargo, property or goods on board or 

which were carried on board the 

Entered Vessel(s) (other than oil or 

any other polluting substance).  

 The wreck of any vessel damaged by 

the Entered Vessel(s), by collision or 

otherwise or cargo on board such a 

wreck.  
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 : صدور گواهينامه8ماده 

 تحت هایناوربرای ش ،گر تایيد شدهشركتهای بيمه  مالی صادره توسطسازمان بر اساس بيمه نامه یا تضمين  .1

ونه ی مطابق با نما گواهينامهكنوانسيون كشورهای غير عضو  با پرچمهر شناور درخواست كننده یا و  ایرانپرچم 

 صادر می نماید. 2مندرج در پيوست 

 .می باشدی عنوان فارس بابه زبان انگليسی  و دارای اعتبار یكساله بودهحداكثر گواهينامه صادره از سوی سازمان   .2

ایيد شده بيشتر تی بيمه گر نمی تواند از اعتبار بيمه نامه یا تضمين مالی صادره توسط شركتها این گواهينامهاعتبار 

 .باشد

 ی شود.نسخه اصل گواهينامه می بایست جهت ارائه به بخشهای كنترل و بازرسی بر روی شناور نگهدار .3

 شود.نگهداری  مدارک ثبتی شناورمالك و نسخه ای دیگر در سازمان و در نزد باید  گواهينامه كپی یك نسخه .4

ر عضو چنانچه سازمان حسب درخواست مالك ثبت شده، برای شناورهای تحت پرچم یكی از كشورهای غيتبصره: 

ضی شدن ن منقتا زما به كنوانسيون، گواهينامه صادره كشور آندر صورت الحاق كنوانسيون گواهينامه صادر نموده باشد 

 .دصادر گردچم توسط كشور صاحب پرمنحصرا اعتبار بيمه نامه معتبر بوده و پس از آن گواهينامه جدید می بایست 

 : هزينه صدور گواهينامه: 9ماده 

 سط مالكاهينامه توگو قبل از صدوربرابر پانصد هزار ریال می باشد كه  خارج سازی مغروقه هاهزینه صدور گواهينامه 

 .می گرددئه مربوطه واریز و فيش بانكی جهت درج در پرونده ثبتی شناور اراحساب به براساس الزامات سازمان 
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 :1پیوست 

CERTIFICATE OF INSURANCE OF 

LIABILITY FOR THE REMOVAL OF WRECKS 

NOT TRANSFERABLE 

Certificate No: 

Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 12 of the Nairobi International 

Convention on the Removal of Wrecks, 2007 

Name and full address of the                

principal place of business of                     

the registered owner 

Port of 

Registry 

IMO Ship 

Identification 

Number 
Call Sign Grass 

Tonnage 
Name of Ship 

     

   

 

 

 

This is to certify that there is in force in respect of the above named ship while in the above 

ownership a policy of insurance satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi 

International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 

Condition: To cover, 

       Liabilities, costs and expenses in respect of the removal or disposal, or the lighting and 

marking of:  

 The wreck of the Entered Vessel(s).  

 Cargo, property or goods on board or which were carried on board the Entered Vessel(s) 

(other than oil or any other polluting substance).  

 The wreck of any vessel damaged by the Entered Vessel(s), by collision or otherwise or 

cargo on board such a wreck.     

Limit of Liability: To meet the requirement of article 6 of the convention on Limitation of 

Liability for Maritime Claims' 1976 and up to maximum………………………………US$/€ 

Period of Insurance: from……………………..(GMT) to ……………………………….(GMT) 

 

Date of Issue:                                                                                      Signature of Insurer:  

 

Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s): 
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2پيوست   

 

خارج سازی مغروقه هاگواهينامه بيمه يا ساير ضمانتهای مالي در رابطه با مسئوليت   

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF 

LIABILITY FOR THE REMOVAL OF WRECKS 

Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International Convention on 

the Removal of Wrecks, 2007 

 
Name and full address of the                

principal place of business of                           

the registered owner 

Port of Registry 
IMO Ship 

Identification 

Number 

Distinctive 

Number of 

Letters 

Grass 

Tonnage 
Name of Ship 

     

   

 

 

 

This is to certify that there is in force, in respect of the above-named ship, a policy of 

insurance or other financial security satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi 

International Convention on the Removal of Wrecks, 2007. 

Type  of  Security: POLICY OF INSURANCE 

Duration of  Security: Noon (GMT)        to Noon (GMT) 

 

Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)  

Name:  

Address:  

This certificate is valid until: Noon (GMT) 

Issued or certified by the Government of Islamic Republic of IRAN 

Date of issue:  

 

 

 

Director General of Marine Operation & Maritime Safety 

 


