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 :گزارشعنوان پیشنهادی  -1

 WELCAR های فراساحلی با تمرکز بر وردینگنامهبررسی انواع بیمه

 

 (ست؟یگزارش چ شنهادیپ یشود که مبنا انیصورت مشخص و مختصر بمسئله )به انیب -2

 یاریمنظر بس نیمتصل است و از ا یآب یهااست که از شمال و جنوب به راه ییاز معدود کشورها یکیما  کشور

جه به وجود . باتوردیتحت پوشش قرار گ یفراساحل یهاسازه نامهمهیب قیاز طر دیبا یو فراساحل یآب یهااز پروژه

در هر دو  ،یمیصنعت نفت، گاز و پتروش میعظ یهاهیاز سرما انتیحفظ و صمنابع عظیم نفتی و گازی در کشور، 

بالا در  یریپذحادثه یژگیو لیدلکه همواره به ،یبرداردر حال بهره یدر حال اجرا و واحدها یهاحوزه پروژه

توجه خاص  اًباشد که لزومیبرخوردار م ییبالا اریبس تیباشند، از اهمیم یعیو حوادث طب یندیمعرض خطرات فرآ

 دنبال دارد.را به سکیر تیریراهکار مد نیعنوان موثرتربه ،مهیو ب سکیر تیریبه امر مد

 عیناص رهیزنج نیتا آخر یبزرگ و حساس بالادست عیصنعت نفت و گاز، از صنا یهاتیفعال یبا توجه به گستردگ

 نیا یازهایجهت رفع ن یددمتع یامهیحوزه، محصولات ب نیدر ا یامهیب یازهایتنوع ن نیو همچن ،یدست نییپا

در حال انجام  یهااز پروژه یاگسترده فیط یمینفت، گاز و پتروش یهانامهمهی. بشده استو ارائه  یصنعت طراح

 شوند.یشامل م یو فراساحل یساحل یهامهیرا در دو گروه عمده ب یبرداردر حال بهره یتا واحدها

 (ییایدر یحفار یهاو دستگاه اتیعمل سات،یتاس ها،)شامل چاه ییایدر یهاتیفعال یبرا 1یفراساحل یهانامهمهیب

و حمل و  Barge روی بر …ها و  Deckها، جکت یبارگذار ،ییایدر یحفار یساخت سکوها .شودیصادر م

 ،ییایدر یحفار یسکوها یبازساز ،ییایدر یحفار یجهت ساخت سکوها ایاستقرار آنها در محل نصب در در

و  ایدر در یبردارو خطوط لوله در حال بهره ایدر در یگذارلوله ،یبرداردر حال بهره ییایدر یحفار یسکوها

 .ردیگیدسته قرار م نیدر ا ایاکتشاف و استخراج نفت و گاز در در اتیموارد مرتبط با عمل ریسا

 گاز در حوزه فراساحل عبارتند از: و صنعت نفت ژهیو یهانامهمهیاز ب یبرخ نیعناو

                                                           
1 Offshore 
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 ساتینفت و گاز، تاس دیتول یسکوها ژهیو ؛ییایدر یبرداربهره یلوله و واحدهانامه سکوها، خطوط مهیب 

 .یبردارشناور و خطوط لوله در حال بهره یشیو پالا یسازرهیذخ

 ییایدر یهانامه تمام خطر پروژهمهیب (WEL.C.A.R)احداث، ساخت و نصب سکوها،  یهاپروژه ژهیو ؛

 .ییایدر یهاسازه هیخطوط لوله و کل

 مهیب( نامه کنترل چاهOEE)دیتول ای ینفت و گاز در مرحله حفار یهاو چاه یحفار یهاپروژه ژهیو ؛. 

 ییایدر یحفار یهادکل ژهیو ؛ییایدر یحفار یهانامه دکلمهیب، Jack-up مربوطه. زاتیها و تجه 

 در قابل اشخاص ثالث و خسارات  یو قرارداد یقانون یهاتیمسئول هیشامل کل ؛جامع تیمسئول یهانامهمهیب

 .یاز آلودگ یناش

با توجه به توسعع  میادین اکتشعافی جدید نفت و گاز در فراسعاحل، سعاخت تاسعیسعات سعاحلی نیز توسعه یافته و 

کنندگان فراهم شععده اسععت. تاسععیسععات ها و مصععرفهای لازم برای انتقال نفت و گاز به پالایشععگاهزیرسععاخت

شوند؛ بلکه قطعات بسعیار مهمی ساخته شده که هیچکدام از آنها در فراساحل ساخته نمیها و فراسعاحلی از بخش

شوند که نسبت به هم فاصل  بسیار زیادی هایی سعاخته میها و کارخانههمگی قبلاً در خشعکی و معمولاً در کارگاه

نصععب شععوند که مسععتلزم ها و قطعات تکمیل شععده باید به فراسععاحل حمل و در نقط  مورد نظر دارند. هم  بخش

 های بسیار است.ها و تخصصها، ریسکپیچیدگی

در صنایع نفت و گاز وجود حجم زیادی از مواد سمّی و قابل اشتعال، استفاده از فشار و دمای بالا، سرمای  بالای 

ا توجه ب ها، و ابزار آلات بدین معناست که مدیریت ریسک یک استراتژی حیاتی برای بقای این صنعت است.پروژه

سازی نفت خام، پالایش، ونقل، ذخیرهبرداری، حملبه این که این صنعت مراحل اکتشاف، توسعه، تولید و بهره

 های جدی مواجه است. ها و توزیع دارد، این زنجیره همواره با ریسکسازی فراوردهذخیره

گران و توان ریسک را بین بیمهیای است که از طریق آن مهای بیمهیکی از ابزار مدیریت ریسعک خرید پوشعش

گذاران توزیع کرد. پویایی و توسعع  سعریع صعنایع نفت و گاز، که متکی بر توسعع  دانش فنی است، یکی از بیمه

عت بیمه ای و توسع  صنهای پیشرفت  تحلیل ریسک و معرفی محصولات جدید بیمهکارگیری روشدلایل اصلی به

 در کشورهای صنعتی بوده است.
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های فراساحلی با خطرات قابل توجهی در حین ساخت مواجه هستند. هنگامی که یک میدان نفتی های سازهپروژه

های مربوطه در این میدان برای عرضه محصول به شود، ساخت و نصب زیرساختیا گازی فراساحلی کشف می

اند، در که به کف دریا ثابت شده طور کلی شامل سکوهایی استبازار مورد نیاز است. برای آب کم عمق، این به

های کششی های پهلوگیری، پایهاست که با سیستم (Spars) شناورتر شامل سکوهای های عمیقحالی که در آب

. (FPSO)شوند های زیر دریا که به واحدهای ذخیره سازی و تخلیه متصل هستند، در محل نگهداری مییا سیستم

است به یک سکو یا تاسیسات موجود )که متعلق به شخص ثالث است( متصل های زیر دریا ممکن بعضی از چاه

نیست،  FPSO هایی که شاملشوند. همچنین خطوط لوله میدانی وجود خواهد داشت و برای آن دسته از پیشرفت

طور به (CAR) وسازهای دریایییک خط لوله صادراتی به ساحل نیز وجود خواهد داشت. تمام خطرات ساخت

 روعشوساز در خشکی( تهیه مصالح )تحت پوشش کلوزهای حمل بار هنگام تحویل به سایت ساخت ازمعمول 

در حین ساخت در ساحل، بارگیری فراساحلی، حمل و نقل به با خطرات ، و شودمی

رداری ببهرهاندازی نهایی و ، و پس از اتمام اتصال و راهیابد. در سایت دریایینصب ادامه می و های دریایی،سایت

در بعضی موارد  ؛انجامدها به طول میوسازهای دریایی معمولاً سالهای ساختپروژه رسد.، کار به پایان میاز پروژه

ه دلیل شرایط جوی نامناسب یا سایر مشکلات عملیاتی ببه ها ممکن استپنج سال یا بیشتر. از آنجا که این پروژه

 .شوند ، تنظیمای که پروژه در معرض خطر استها برای پوشش کل دورهمهناتاخیر بیفتند، مهم است که بیمه

 ریشامل موارد ز باشدیم یفراساحل ینامه انرژمهیار در بذگمهیگر موظف به پرداخت خسارت به بمهیکه ب یخطرات

 :است

 و لرزش ارتعاش •

 ییاستوا یهاطوفان •

 ییایزلزله و زلزله در •

 شناور یخی یهاکوه •

 تصادمسقوط و  •

 یاندازفوران چاه در زمان راه •
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 ایدر یقو اریو امواج بس دیشد یهاانیجر •

 در اثر انفجار یسوزآتش •

 زاتیآلات و تجهنیانتقال ماش •

 .زاتیها و نوع تجهنوع سکو •

برداری یکی از پرخطرترین وقایع در آلات، تجهیزات و قطعات از محل ساخت به سایت و محل بهرهانتقال ماشین

کشی، عملیات ریزی، اجرای عملیات یدکحیات یک سازه دریایی است و به همین دلیل لازم است برنامهتاریخ 

بندی یا کارشناس متخصص نظارت گردد. بیمه تست و آزمایش مقاوم بودن تاسیسات از طریق یک موسسه رده

رسی کرده و کاربرد این اصول های دریایی از ثابت تا شناور را بروساز دریایی اصول حاکم بر انواع سازهساخت

دهد. با توجه به های خود قرار میدر مراحل مختلف طراحی، ساخت، مونتاژ، انتقال و نصب را ملاک ارزیابی

های مورد نیاز این تنهایی قادر به تامین پوششهای کلاسیک نظیر باربری و مهندسی بهها، بیمهپیچیدگی این سازه

اوتی با لحاظ ماهیت ریسک و خطرات موجود باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند. های متففعالیت نبوده و پوشش

های فراساحلی، لازم های موجود برای ریسکهای سنتی بیمه و پوششهای زیاد موجود بین پوششدلیل تداخلبه

برای  های مورد نیازشوند. ترکیب خطرات خاص و پوشش ( طراحیTailor-madeهای مناسب )نامهاست بیمه

آورد که با دانش ای را پدید میهای مستقل بیمههای نصب شده در بستر دریا، نیاز به پوششتجهیزات و دستگاه

 ای باید ترکیب شود.   فنی آن رشته بیمه

 :است ریشامل موارد ز عمدتاً یفراساحل یهاپروژه یامهیب یهاپوشش

 وارد بر ارزش قرارداد یکیزیخسارت ف ای اتلاف •

 وارد به اموال خسارت •

 عاتیضا برداشت •

 شخص ثالث تیمسئول  •

 در قرارداد یرییتغ هرگونه •
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 هانقشه  •

 خطرها  •

 قراردادها  •

، خسارت طیشرا ،یقرارداد نصب اصل یها، سوابق طراحتینامه، هدف قرارداد، مسئولفرم توافق اتیجزئ •

 .ژهیو طیشرا ،یفرع یمقررات قراردادها ،یهماهنگ یهادستوالعمل

های ساخت و ساز دریایی و فراساحلی )ولکار( خطر پروژهمعدود منابع فارسی که به موضوع بیمه تمام در

است. با  1001نامه ارائه شده که آخرین نسخه ترجمه شده آن،  نسخه های متفاوتی از این بیمهاند، ترجمهپرداخته

از  مورد تایید نهاد ناظر یترجمه رسمگذاران، وجود یک توجه به جایگاه و نقش بیمه مرکزی در حمایت از بیمه

گران قرار گیرد، ضروری است تا در موارد مشابه، رویه که مورد استفاده همه بیمه WEL.C.A.R یهانامهمهیب

های بیمه در ارزیابی ریسک و پرداخت خسارت اتخاذ شود. البته بدیهی است در صورت یکسانی توسط شرکت

المللی، مرجع، متن های بیمه اتکایی بینها از شرکتامکان خرید پوشش اتکایی این قبیل ریسک ها ورفع تحریم

لاتین قرارداد خواهد بود؛ با این حال، ترجمه صحیح و معتبر از این قرارداد در همان شرایط نیز به اتخاذ شرایط 

  گری مناسب و درک صحیح از کلیه ابعاد قرارداد کمک خواهد نمود.  بیمه

 

 .(دییارائه نما ها پاسخ دهد،به آن یشنهادیپ گزارش دیکه انتظار دار اصلی ات/سوال)سوال  سوالات -3
 

 ؟ کدامند های موجود در حوزه دریایی )فراساحلی(نامهانواع بیمه •

گذاران، کلوزها، استثنائات، شرایط ارزیابی و پرداخت خسارت و سایر موارد، در شرایط موضوع بیمه، بیمه •

 ؟اندچگونه بیان شدهWEL.C.A.R نامه عمومی بیمه

 ؟نسبت به نسخه قبلی چه تغییراتی کرده است WEL.C.A.Rنامه نسخه جدید بیمه •
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شاما ررار  اریدر اخت یزیچه چ یپژوهشا گزارشکه  دیانتظار دار تیمورد انتظاار: )در نهاا جینتاا -4

 و ...( امهننییآو دستورالعمل نیتدو؟بستری برای پیشنهاد طرح پژوهشی، گزارش ترویجی، بستری برای دهد

 خروجی گزارش حاضر

، مورد تایید نهاد ناظر صعععنعت بیمه WEL.C.A.Rترجمه اسععتاندارد، رسعععمی و مورد تایید از وردینگ   -

 کشور

 وردینگ و نسخه جدید آن 1001درک تفاوت نسخه  -

 بیمه نامه های حوزه دریاییشناخت کلی  -

 باشد.می 

 :گزارش اطلاعات تماس پیشنهاددهنده -5
 

 دکتر لیلی نیاکان نام و نام خانوادگی:

 معاون پژوهشی پژوهشکده بیمه سمت:

 : الکترونیکی پست آدرس

 111داخلی  88022022تلفن: 

 آدرس:

 

 سایر توضیحات: -6
 

 

 تاریخ تنظیم:

42/70/0277 

 امضا:

 


