
«1» 

  هاي نمايندگي كشتيراني ين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركتيآ

 

وظايفمذكوردرمادهواحدهيقانونراجعبهاجازهتأسيس سيازمانبديادروكرينسرانوم يو دراجراي

سننامييهييياييينآ1331بهميينميياهوآيييسننامييهسييازمانبدييادروكريينسرانوم ييو 1331خييردادميياه

مجل شوراياسالموسازمانبدادروكرنسرانوبيه11/2/1311)براساسم وبهمورخ.تهسهوتأيسدشد

سازمانبدادرودريانورديتغسسرناميافت.(

 مقدمه :  

سيازمانبيا.استدريانورديانجامفعالستنمايددگوكرنسرانومسنلزماخذمجوزفعالستازسازمانبدادرو

هيايشيركتتعيداداقن اديوكفايتياعدمكفاييت،مقنضساتاجنماعو،قوانسنومقرراتحاكمتوجهبه

سننامهاقدامبهصدورمجوزخواهدنمود.يموجودوبارعايتمفاداينآ

 

 ، وظايف و مسووليت ها  فصل اول : تعاريف

 

 تعاريف ؛  –ماده اول 

  ست.ادريانورديسننامهمدظورسازمانبدادرويسازمان:دراينآ-1

شخصحقوقوايرانودارايمجوزفعالستازسازماناستكهازطرفمالي  شركتنمايددگوكرنسرانو:-2

كرنوياخطوطكرنسرانويااجارهكدددهياهرشخ وكهمجازبهادارهوبهرهبرداريكلوياجزئوازكرنو

ازاينپ بهاخن ياروموباشدسوموهايمددرجدرمادهدوملستوومكلفبهانجاموظايفومسكهاست

شركتنامسدهموشود.

رائيهميوشيودوتضمسن:وثسقهاياسيتكيهبيرايحسيناجيرايتعهيداتوالزامياتبيهسيازمانا-3

 باشد.بسمهنامهمعنبرايوثسقهملكوضمانتنامهبانكو،سفنه،موتواندبهصورت

كيارگزاريترابيريدسنورالعملدورههايآموزشيوشيركتهيايدسنورالعملدورههايآموزشو:مدظور-3

 است.دريايوم و هسأتعاملسازمان
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 ؛  وظايف شركت ها  –ماده دوم 

ازقبسلاعالمنمايددگوبهوحوزهمربوطهكرنوهادربدادروپاسخروج،انجامامورمربوطبهورود -1

ارائهاطالعاتميوردنسيازبديدرو،پرسدلكرنوهالسستجابجايوبددر،درخواستورودوخروج،

.وتسويهحسا پرداختحقوق،عوارضوهزيدههايبددريمنعلقبهكرنوحسبمقرراتمربوطه

.تداركخدماتموردنسازكرنووكاركدانآندرزمانحضوردربددرومحدودههايآن -2

حسيبومسافركاننسدر،ماريوتحويلوتحولكاالترتسباتالزمجهتتخلسه،بارگسري،بارشنجاما -3

 دارايمجوزفعالستازسازمان.موردازطريقاشخاص

بهبديادربيهمدظيوروياصادرهاز/ترتسباتالزمجهتتهسهوتكمسلاسدادمحمولههايواردهانجام -3

ورترخس يسهجلساتكسيرواضيافهتخلسيهوصيدوصورتتدظسمترريفاتگمركوازجملهانجام

تقاضاياصالحمانسفست.

ازطيرفبيهنمايديدگوومسافراخذكرايهحملوسايرمطالباتمربوطبهكرنو،كاننسدريامحموله -5

كرنسرانومربوطه.

بازاريابودرامورحملونقلدريايووصدوراسدادحملازطرفمؤسسهكرنسرانومربوطه. -6

اعمازترانزيتداخليو،خيارجووفعالسيتهيايكيارگزاريدرميوردانجامترريفاتترانزيتكاال -1

محمييوالتوكييهمق ييدآنبدييدرورودينبييودهودارايمق ييدداخلييووييياخييارجومرييخص

ديگريباشد.

 رعايتموافقتنامههايمدطقهايوكدوانسسونهايبسنالمللومرتبطباموضوعاينآيسننامه. -1

 .بهسازمانطرفقراردادخطوطكرنسرانوداخلووخارجو اتنامومرخكنبواعالم -1

.عضويتدرانجمنهايصدفوويااتحاديههايمدطقهايبهسازماناعالمكنبو-11

 .اعزامكاركدانبرايطودورههايآموزشومرتبط-11

.مقرريفاسببهمدظورتسهسلدرانجاموظاداسنفادهازنرمافزاروسختافزارهايم-12

مفيادكهازكلسهنمايددگواهوبهسازماناخذمجوزشركتهايموضوعاينآيسننامهمكلفددهدگام-13

.آنهاموباشدداجراياطالعحاصلنمودهومنعهدبهاينآيسننامه
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،رعايتكلسهقوانسن،مقررات،آيسننامههاودسنورالعملهايسيازمان،گميرك،محيسطزيسيت-13

 بددري،مداطقآزادتجاريوسايرمراجعذيربطدرزمسدهموردفعالست.مداطقويژهاقن ادي

توسطشركتنمايددگوكرينسرانوانجيامهسايرفعالستهايوكهبهموجبقوانسنومقرراتمربوط-15

 موگردد.

 ؛ شركت ها مسووليت  –ماده سوم 

لستموضوعاينآيسننامهآغازوتاخاتمهدورهفعالستادامهاززمانشروعفعاشركتدورهمسوولست -1

مويابد.

رعايتالزاماتقيوانسنكياروتيأمسناجنمياعودرخ يوصكاركديانتحيتپوشيتونظيارتبير-2

 عملكردآنان.

است.درمداطقآزادوويژهاقن اديمقرراتآنمداطقالزماالجراتبصره :

آيسننامهي شخصحقت ديتدهايكوازسمتهايمديرعاملويياازنظراجرايمقرراتاين -3

 رادارد./نمايددگومديرشعبه

دبود.دلخواهوودرمقابلسازمانمسهامديرعاملشركت-3

اعمالورفناركاركدانخوددرارتباطباوظايفمحولهموباشد.مسوولشركت-5



 شرايط و صالحيت  فصل دوم :

   شرايط عمومي مديرعامل   – ارمچهماده 

تابعستايران -1

سال25حداقلسن-2

درصورتضرورتانجامخدمتنظاموظسفهيامعافستدائم-3

،مؤسساتعموموغسردولنوونسزشركتهايوكهبستازعدماشنغالبهكاردردسنگاههايدولنو-3

ونداشيننسيمتمريابهدرسيايرمزبيورباشيدپدجاهدرصدازسرمايهياسهامآنهامنعلقبيهمراجيع

شركتها.
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.آشدايوبهزبانانگلسسو-5

 ؛  /نمايندگي شرايط حرفه اي مديرعامل و مدير شعبه  –پنجمماده 

 شرايط مديرعامل  -الف

فوقديپلمباشتسالوييادييپلمبيا،سابقهباچهارساللسسان مديرعاملبايددارايمدركتح سلو

باشد.يانمايددگوكرنسرانودربختعملساتكرنسرانووكارمفسداجرايوسابقههرتسال

هايوكهتات ويباينآيسنناميهمجوزهيايشرطمدركتح سلوبرايمديرانعاملفعلوشركتتبصره: 

گردد.مربوطهراازسازماندريافتنمودهاند،لحاظنمو

 :  دگي/ نماينشرايط مدير شعبه -ب

سيالسيابقهكيارمفسيداجراييودر2باييددارايحيداقلميدركتح يسلودييپلمو/نمايديدگومديرشعبه

وآشييييدابييييهزبييييانانگلسسييييوويييييانمايدييييدگوكريييينسرانوبخييييتعملسيييياتكريييينسرانو

.باشد

بهمدظوراحرازسابقهكارمفسدارائهيكوازمداركذيلضرورياست:نحوه احراز شرايط: ج :

صادرشدهدسنگاههايدولنوياعموموكهمبسنسوابقميرتبطكارگزيدويابازنرسنگوحكمسديهيايأت -1

اجرايودرآندسنگاههاباشد.

 موضوعاينآيسننامه.روزنامهرسموكرورمبدوبرعضويتمنقاضوبهعدوانمديرعامل -2

دوبرايدكهمنقاضودرشركتهايموضيوعايينمبداطقآزادوويژهمياتأيسديهسازمانتأمسناجنماعو -3

سننامهاشنغالداشنهوحقبسمهپرداختنمودهاست.يآ

هايدولنو،عمومو،مراكيزخ وصيومعنبيردرآنتأيسديهسابقهكاردرخارجازكرورتوسطسازمان -3

 اهوسفارتجمهورياسالموايران.كرورباگو

 ت ؛ تطبيق شرايط و الزاما –م ششماده 

سننامهمجيوزفعالسيتدريافيتنميودهانيديياييوكهقبلازت ويباينآهااعمازشركتهاكلسهشركت-1

هايوكهبعداًمجوزدريافتخواهددنمود،مكلفددبهمدظورجبرانخسياراتاحنميالوناشيوازانجيامشركت
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نسبتبهسپردنتضيمسنبيهبددريههايومحوطاماكناسكله،درشانوظايفوفعالستهايخودوكاركدان

مبلغپدجاهمسلسونريالاقدامنمايدد.

مدتاعنبارمجوزصادرشدهچهارسالتماماستوتمديدآنمدوطبيهاحيرازشيرايطمديدرجدرايين -2

آيسننامهخواهدبود.

ارائيههاامورشركترابهگزارشفعالستخود بهصورتسالسانهفعالموباشددوشركتهايوكه : 1تبصره 

د.نمجددمجوزفعالستندار مونمايددنسازبهتمديد

نسبتبيهصيدورتيذكركنبيوبيههاامورشركتدرصورتعدمدريافتگزارشفعالستسالدوم،:  2تبصره 

 اقداممونمايد. شركت

سبتبهلغومجوزفعالستاقيدامندرصورتعدمدريافتگزارشفعالستدرپايانسالسومسازمان: 3تبصره 

 مونمايد.

 باكاربرياداريبرايانجامفعالست.مسنقلدارابودندفنرمركزي -3

بديادرميوردنظيربيرايانجيامحداقلدريكوازمسنقلباكاربرياداري/نمايددگودارابودندفنرشعبه -3

 فعالست.

نسسنددازخدماتنمايددگو/رسايربدادريكهدارايشعبههاينمايددگوكرنسرانوموتواندددشركتتبصره :

.ددنمايههايهمكار،اسنفادشركت/نمايددگوشركتهايدارايمجوزرسموازسازمانياشعب

ابالغسالازتاريخي ظرفحداكثرسننامهمطابقتندارد،موظفدديوكهوضعستآنهابااينآيشركتها -5

نموباشدد.درغسراينصورتمجازبهفعالست.نامهوضعستخودرابامفادآنتطبسقدهددسنيياينآ

بسرنراسينانداردهاوتوجيهبيهبهنروبهمدظورساماندهوفعالستشركتهاوترغسبآنهابهرعايتهرچه-6

يموصوفبراساسبدديشركتهاطبقهنسبتبهسازمان،صالحستهايتخ  وكاركدانوتجهسزامكانات

شيورايعيالوهمياهدگودسنورالعملوكهباهماهدگواتاقبازرگانووصدايعومعادنايرانتهسهوبهت يويب

هامكلفدداطالعاتمربوطهرادراخنسارسازمانقراردهدد..شركتاقدامخواهدنمود،ترابريمورسد

الستنمايددگوكرنسرانونسزاشارهنمايدد.شركتهابايددرسربرگهايمكاتباتوخودبهفع-1
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وهرگونهتغسسراساسدامهاعضاءهسأتمديره،/نمايددگو،مديرشعبههاموظفددتغسسرمديرعامل،شركت-1

رساندهوبهاطالعسازمانقبلازانجاممراحلثبتوتلفنشركترا/نمايددگوركزاصلو،شعبيدرنرانوم

رااخذنمايدد.تأيسديههايالزم

بهسازمانمعرفونمايدد.رسماًوظفدددارندگانامضايمجازرامشركتها-1

يينمديوطبيهاحيرازشيرايطميذكوردرا/نمايددگوومديرشيعبه،اعضاءهسأتمديرهتغسسرمديرعامل-11

هدبود.آيسننامهخوارنموتأيسدآنهابراساسمادههآيسننامهواعالمبهسازمان

دررعاييتدسينورالعملهيايمربوطيههاموظفدددربهكارگماريكاركدانخودنهاييتدقيتراشركت-11

عميلهعمومووحرفهايبهكاربردهوبرنحوهعملكردآنهابطورمسنمرنظارتمؤثربشرايطخ وصاًازنظر

آورند.

شركتموظفددبراساسدسنورالعملسيازمانكلسيهتوكدانعملساوكار/نمايددگومديرعامل،مديرشعبه-12

نمايدد.دورههايآموزشووتوجسهوالزمراباموفقستطو

بايستتقاضايمكنو درصورتوكهاشخاصوحضوردردورههايفوقاالشارهراضروريندانددمو: 1تبصره 

نويابدادرتابعهمدعك تات مسمالزمدرايينهايسازماخودراباذكرداليلومسندداتبهادارهامورشركت

 خ وصاتخاذگردد.

نحييوهارزشييسابوگواهسدامييهمؤسسيياتآموزشييو،چگييونگوبرگييزاريآزمييونكنبييو، : 2تبصررره

 .  عداوينومحنوايدورههايآموزشوموردنسازبهموجبدسنورالعملسازمانخواهدبود

 مجوز فعاليتلغو يق و نحوه صدور ، تعلنظارت ، م : سوفصل 

 ؛نظارت  – هفتمماده 

موثرمقرراتودسنورالعملهايم و وانجاممطلو وظايفوسازمانبهمدظوراطمسدانازاجرايكامل -1

هابايدوشركتمونمايدهاسننامهاقدامبهنظارتمسنمرومدظمازفعالستشركتيورعايتمفاداينآ

.دننزمسدهمجريدارهمكاريهايالزمرادراي

نسيبتبيهبهامورشركتهياساالنهخودفعالستگزارشارائهضمندرپايانهرسالهامكلفددشركت -2

.اقدامنمايددهاياحنمالورفعمغايرتومالوتسويهحسا 
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 صدور مجوز فعاليت ؛ – شتمماده ه

سننامهوارائيهيصالحستهايمذكوردراينآصدورمجوزفعالستدرزمسدهنمايددگوكرنسرانومدوطبهاحراز

فعالستنمايددگوكرنسرانوشركتدرزمسدهكهمبسنصالحستوآخرينروزنامهرسمومداركثبتاساسدامهو

.خواهدبود،باشد

مفييادآيييسننامييهفعالسييتبييهمدظييوررعايييتمقييرراتداخلييوومجييوزقبييلازاعطيياء:  1تبصررره 

دفنييرمركييزيمراتييباز(ISPS-CODE)ريينوهيياوتسييهسالتبدييدريكبييسنالمللييوامدسييت

مييديرعامل،اعضيياءهسييأتمييديرهتايسييددرمييوردتابعييهحراسييتبدييادرادارهحراسييتسييازمانو

موشود.اسنعالمهايموضوعاينآيسننامهشركت/نمايددگوومديرشعبه

انتكلسفوبيهمدظيورصيدورمجيوزفعالسيتدرصورتعدمتأيسدصالحستمديرانشركت،سازم: 2تبصره 

ماهنسيبتي سازمانياادارهحراستبدادرتابعهمكلفددظرفحراستكرنسرانونخواهدداشت.نمايددگو

بدادرتابعهبهعلتمفنيوحادارهحراستچدانچهحراستسازمانيابهارائهپاسخاقدامنمايدد.بديهواست

سننامهدرمراجعقضائو،نظارتووسايرمراجعقانونو،قادرييموضوعاينآبودنپروندهمديرانشركتها

 خودداريخواهدشد.صدورمجوزفعالستاز،پروندهبهارائهپاسخقطعونباشددتاتعسسنتكلسفنهايو

وسيايرتجهسزاتعملساتو،وسايلايمدو،كاركدانوتجربهصالحستمرجعترخسصكمووكسفو: 3تبصره 

مواردمربوطبهامكاناتشركتهايموضوعاينآيسننامه،سازمانخواهدبود.

شركتهيايموضيوعايينآييسنناميهرنسيًانسيبتبيهبازارييابووعقيدقراردادهيايمربوطيه: 3تبصره 

لسنودراينزمسدهندارد.وواقداممونمايددوسازمانهسچگونهتعهدومس

 مجوز فعاليت ؛  لغوق و تعلي–م نه ماده

هايموضوعاييندرصورتوكهبدابهترخسصسازمانهرزمانمحرزگرددكهشرايطوصالحستشركت-1

اقيدامبيهتعسيسن،صدوراخطاركنبوضمنسازمانموتواند.شدهاستآيسننامهبهطوركلوياجزئوزايل

بهكسبشرايطياصالحستالزمنمايد.مهلتمداسبنمودهتاظرفآنمدتشركتمزبوراقدام
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،دطياصالحستالزمنماياي:درصورتوكهشركتننواندظرفمهلتتعسسنشدهاقدامبهكسبشر1 صرهتب

انجيامحسبموردارجاعخواهدشد.بديهواستتاتعسسنتكلسفنهايواينماده3بددسسونكمسبهموضوع

.مدوطبهنظرسازمانموباشدآيسننامهموضوعاينجديدهرگونهفعالست

همردفاقدشرايطبرشي/نمايددگواعضايهسأتمديرهومديرشعبهمديرعامل،شوددرصورتوكهمحرز-2

ارجاعخواهدشيدواينماده3بددكمسسسوناتخاذت مسمبهبرايموضوع،دراينآيسننامهبودهياشدهاند

حسبموردمدوطبهنظيرموضوعاينآيسننامهجديد،انجامهرگونهفعالستكمسسسوننتااتخاذت مسمدرآ

سازمانموباشد.

وياعدماقدامازطرفشركتهابرموضوعآيسننامهحاضرقوانسنومقرراتحاكمدرصورتعدمرعايت-3

مموشود،شركتازآنزمانحقبهموقعشركتدررفعمغايرتهايقانونوكهدرممسزيهايسازماناعال

مكليفاسيتحيداكثرظيرفهمچديسن.نيدارددرزمسدهموضوعاينآييسنناميهراجديديهسچگونهفعالست

موضيوع،درصورتتداومتخلفياتكرار.حاكمتكالسفمقررراانجامدهدماهضمنرعايتمقررات3مدت

اينمادهارجاعخواهدشد.3بددمذكوردركمسسسونجهتاتخاذت مسمالزمبه

مبدوبرتعلسقيالغومجيوزفعالسيترسسدگوواتخاذت مسمدرموردچگونگوادامهفعالستشركتبهمدظور-3

شيورايعيالوهمياهدگوترابيريكريور،،دگانسازمانبدادرودريانورديدنمايمركبازوكمسسسونشركت،

.تريكسلميوشيودوگمركاييرانانجمنكرنسرانووخدماتوابسنه،ايراناتاقبازرگانووصدايعومعادن

كمسسسونباحضورتمامواعضاءتركسلموشودوت مسمآنبااكثريتآراءمعنبراست.

مانعتعقسبمنخلفدرمراجعقانونوصالحستدارنخواهدبود.كمسسسونت مسم: 1تبصره 

درايينپيذيردميوصيورتهاآنباحضورنمايددهقانونويامديرانآنشركترسسدگوبهتخلفات: 2تبصره 

واتخياذميانعرسيسدگونمايددۀشركت.عدمحضورخواهدشدابالغشركتبهتاريختركسلجلسهصورت

.بودنخواهدسسونكمست مسم

ازمانبدادرودرييانورديسهايادارهامورشركتمحلتركسلجلساتكمسسسونودبسرخانهآندر: 3تبصره 

خواهدبود.

درصورتتعلسقيالغومجوزفعالست،شركتملزمبهتسويۀقراردادهايجاريخيودظيرفمهليت: 3تبصره 

خواهدبود.كمسسسونتعسسنشدهطبقنظر
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ازارگانهيايذي يالحمبديوبيروقيوعتخليفتوسيطمسندددرصورتوصولگزارشومدارك:  5تبصره 

جهتبررسوارجاعخواهدشد.اينماده3بدد،موضوعبهكمسسسونكتشر

شيركتهياينسبتبهعملكردميديرانوييامراجعقضايوكسفريرنيقطعودرصورتدريافت:6تبصره 

ارجياعاينمياده3موضوعبددكمسسسونضمناعالمتعلسقفعالستشركت،مراتببه،موضوعاينآيسننامه

.خواهدشد

درموارديكهشركتمزبورازشركتهايتعاونوباشدنمايددهاتاقتعاونبهجياينمايديدهاتياق: 1تبصره 

بازرگانووصدايعومعادنايراندركمسسسونشركتمونمايد.

شورايعالوهماهدگو6/3/11مورخ11/151/11135تب رهدراجالسشماره21مادهو1اينآيسننامهطو

ت ويبشد.ريكرور،تراب


