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 شیما سخایی 
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 حمیدرضا علومی یزدی 

 دانشیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی  

 ، تهران، ایراندانشگاه عالمه طباطبایی
 چکیده

ای در قراردادهوا  چوون در  شوروب بیموه   درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم طرفین قراردادهای نفتی    
هوا هسوتند    ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسکجهت کاهش پیامدهای اجتناب

بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروب بیمة مندر  
( از جامعیوت و کارآمودی کوافی برخوردارنود  در  یور      IPCی جدید قورارداد نفتوی ایوران )   در الگو

های متشکلة شروب بیمه در قراردادهای باالدستی نفت و گاز کدامند  برای دستیابی بوه  صورت، مؤلفه این
این هدف، شروب مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهوای باالدسوتی نفوت و گواز، شوامر قراردادهوای       

تیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قورارداد نفتوی ایوران    ام
اند؛ این امر به تأیید فرضیة مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قورارداد  )آی پی سی( مورد بررسی قرار گرفته

-این پژوهش گردید  همعنوان نتیجة اصلی  نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مؤلفة متشکله به

ای قرارداد نفتوی ایوران منجور بوه تشوخی       های احصاشده با شروب بیمهای مؤلفهچنین، تحلیلی مقایسه
ها شده است  درنهایت، پیشنهادهای الزم جهت رفع های این قرارداد شامر عدم لحاظ برخی مؤلفه کاستی
 ئه گردیده است ای این قرارداد اراها و افزایش کارایی شروب بیمهکاستی

قرارداد باالدستی نفت و  شروب بیمه،الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران )آی پی سی(،  :واژگان کلیدی

 گاز 
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 مقدمه
ویژه صنعت نفت و گاز  هب ،توجه به اهميت و نقش مدیریت ریسک و بيمه در صنایع مختلف با

مد که مفاد مربوط به بحث بيمهه در غياب شروط قراردادی کارآو بالتبع قراردادهای این حوزه، 
نشده، ميزان بار مالی  بينی های پيش در صورت حدوث شرایط جدید و ریسککنند، را تنظيم می

باالدستی تحميل خواهد شهد،  ۀحوز ویژه در هب ،که در روند تخصيص ریسک به یکی از طرفين
ای و تنظهيم شهروط بيمهههای وجود ابزار مناسبی مانند پوشش ،رو توجه خواهد بود. ازاین قابل

هایی که از توان مدیریتی و مهالی طهرم متعههد مدیریت و انتقال ریسک برای هامربوطه به آن
در  این امر از بروز اختالفات حقوقی جدی جلوگيری نمهوده ونماید. خارج است، ضروری می

، رو پيشژوهش پ بنابراینروند بهبود شرایط قراردادهای این حوزه تأثير بسزایی خواهد داشت. 
شهروط بيمهه در انهوا   ةهای متشکلمؤلفه یدستيابی به هدم اصلی آن مبنی بر احصا منظور به

اصلی قراردادهای امتيازی، مشهارکت  الگویاصلی قراردادهای باالدستی نفت و گاز )شامل سه 
ی(، سه.پهی.الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران )آیای با تحليل مقایسه در توليد و خدمت( و

منهدرج در الگهوی  ةآیا شروط بيمهاست که به دنبال پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش 
 ،صورت از جامعيت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غير این (IPC)جدید قرارداد نفتی ایران 

 پرسهششروط بيمه در قراردادهای باالدستی نفت و گاز کدامنهد؟ براسها   ةهای متشکلمؤلفه
مندرج در  ةاصلی مطروحه در این مقاله حاکی از این است که شروط بيم ةفرضي اصلی مذکور،

ند و از لحها  هسهتفاقهد جامعيهت و کارآمهدی کهافی  (IPC)الگوی جدید قرارداد نفتی ایران 
جلوگيری از ایجاد ابهامات قهراردادی و بهروز دعهاوی  برایهای ضروری برخورداری از مؤلفه

ای از مطروحهه، مجموعهه ةبراسها  فرضهي بنهابراین. استدی متعد یها حقوقی دارای کاستی
کارآمهد در  ةشروط بيمه، بایستی برای تنظيم و برخهورداری از شهروط بيمه ةهای متشکلمؤلفه

منهدرج در انهوا   ةرو، شهروط بيمه های باالدستی نفت و گاز در نظر گرفته شوند. ازاینقرارداد
در  -ههای اصهلی و قراردادههای نمونهه نسهخه اصلی قراردادهای باالدستی نفت و گاز شهامل

 -گفتهه پيشقراردادهای اصهلی کشهورهای  نبودن دستر در مواردی به دليل محرمانه بودن و 
نوزده کشور مختلف شامل ليبی، روسيه، تانزانيا، هند، گرجستان، جمهوری آذربایجان، اسهتراليا، 

ال، ترینيهداد و توبهاگو، غه، کنيها، پرتبرزیل، پاکسهتان، نهرو ، عهراآ، آنگهوال، اکهوادور، گامبيها
انهد. مورد بررسی قرار گرفته (IPC)قرارداد نفتی ایران  ةچنين نمون و هم 1ترکمنستان و مکزیک

 ةمتشهکل ةمؤلفه هجهدهبهه استحصهال  ،یند تحليل و بررسی شروط مزبور در این قراردادههاابر

                                                           
1. Libya, Russia, Tanzania, India, Georgia, Repubic of Azerbaijan, Australia, Brazil, Pakistan, 

Norway, Iraq, Angola, Ecuador, Gambia, Turkmenistan, Kenya, Portugal, Trinidad & 

Tobago, Mexico. 
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ای بها شهروط قهراردادی قایسههکه این امر امکان انجام تحليهل م است شروط مذکور انجاميده
چنين این امر منجر  هم .آوردبعدی فراهم می ةرا در مرحل (IPC)مربوطه در قرارداد نفتی ایران 

 ةهای موجود در این قرارداد شهده و درنهایهت امکهان ارا هبه مشخص شدن ابهامات و کاستی
يمه به نحهو مهؤثرتری تر شروط بموجود و تدوین دقيق های کاستیالزم برای رفع  هایپيشنهاد

و  ههاآورد. این امر به رونهد افهزایش بهينگهی پوشهش ریسهکفراهم میرا در قراردادهای آتی 
بها طهرفين  ؛ زیهرانمایهدجلوگيری از تعارضات حقوقی آتی طرفين قرارداد کمک شهایانی مهی

ط قادر خواهند بود روی سازوکارهای تهدوین شهرو ،های احصاشدهمؤلفه ةکارگيری مجموع هب
کنهد،  هها را محقهق  ای خود به شکلی که اهدام شخصی، حقوقی و قراردادی آنقراردادی بيمه

 متمرکز شوند. گذشته بيش از 

  

 . شروط بیمه1
دیگر، بر مسئوليت تأمين  سخنبه  ومسئوليت خسارات  بارۀشروط قراردادی بيمه نيز در

د، داللت دارد. پدید آیگوار های جبران خسارت که ممکن است در اثر وقو  حوادث ناهزینه
  -شود معموالً طرفی که به او ریسک اختصاص داده می - این شروط، یکی از طرفين قرارداد

نماید که انوا  خاصی از بيمه را با توجه به الزامات و شرایط معين و حدود را ملزم می
 :Kagan, 2020)ند اضافی قيد ک ۀشد عنوان بيمه پوشش تهيه و طرم دیگر قرارداد را به مشخصِ

ویژه اگر طرفی از  به ،شود. این امرگر منتقل میشده به بيمه های بيمهریسک . بنابراین(64
شود واقع می سودمندقرارداد که مسئول جبران غرامت است از نظر اقتصادی قوی نباشد، بسيار 

(Peddycord Website, 2019)ست کها آوردهنمونه، دیوید شارپ در کتاب خود  رایب ؛:  
ای مورد تأیيد های بيمهنماید که پيمانکار بایستی پوشششرط بيمه تصریح می

های )دارای مجوز برای تجارت در کشور مورد نظر( را درخصوص مسئوليت
نامه و به پيوست قرارداد، تهيه نماید. مستندات مربوط به مختلف مندرج در بيمه

نامه یا با صدور گواهی از هی یا بيمهگر، به صورت گوانامه باید توسط بيمهبيمه
گری ارا ه شود. مجری نيز به همين ترتيب موظف صندوآ در صورت خودبيمه

های مسئوليت خاصی را که در قرارداد ارا ه شده است، تهيه کند و است بيمه
  .(Sharp, 2009: 65) مدارک آن را به پيمانکار ارا ه نماید

که  فردی کنند،می استفاده دوجانبه هایمصونيت از که گاز و نفت قراردادهای در اصوالً
کند. می بيمه است، پذیرفته که را مسئوليتی گيرد،می قرار مصونيت شرط متعهد قرارداد در

تخصيص  تبادل قابل هایسازوکار عنوان به مصونيت شرط و بيمه بين تنگاتنگی ارتباط رو ازاین
 در مهم هایویژگی از یکی بيمه شرط طورکلی، به. (88: 1382بابایی، )دارد  وجود ریسک
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 بنابراین دارد. قراردادی هایریسک کاهش در نقش مهمی که است گاز و نفت قراردادهای
 تسهيم هایسازوکار ترین مهم از یکی عنوان به بيمه ای،های بيمهپوشش تهية امکان موارد در

 قرارداد، طرفين توسط شده گرفته عهده هب هایریسک نتایج با برای مقابله مالی ابزاری و ریسک
 .(239: 1399حاجيان و سليمی، ) شودمی گرفته کار به

 

 مندرج در قراردادهای باالدستی نفت و گاز ةهای شروط بیممؤلفه .2
یکی از  ،بيمه بارۀ، تدوین و اختصاص شرط مستقل و کاملی درگفته پيشبراسا  مطالب 

به جامع و مانع بودن  ،آن ةهای متشکلمؤلفه همةمودن که لحا  ن استترین مباحثی ضروری
د. پس از بررسی و تدقيق در قراردادهای تحت بررسی این پژوهش، کنکمک میبسيار قرارداد 

جدول  ةپس از ارا  ،ده است. در ادامهششروط بيمه شناسایی و احصا  ةمتشکل ةمؤلف هجده
مربوطه، به  ۀماد ۀارداد هر کشور و شماربه همراه ذکر قر ،دست آمده ههای بمؤلفه ةمجموع

تحليلی با الگوی جدید قرارداد نفتی ایران  ةها و مقایسشرح و بررسی هریک از این مؤلفه
(IPC) پردازیم.می 

 
 های پژوهش(مندر  در قرارداد باالدستی نفت و گاز )منبع: یافته ةهای شروب بیممؤلفه ةجدول مجموع

 ردیف مؤلفه قرارداد امتيازی PSC راردادق RSCقرارداد  IPCقرارداد 

 11.1 ۀماد

 11.4 ۀماد

 ۀاکوادور، ماد
10.2.3 

 24.5 ۀعراآ ماد
 ۀمکزیک، ماد

24.1.1 

 ۀاستراليا، ماد -35.3 ۀآنگوال، ماد
 ۀهوری آذربایجان، مادمج -17.2
هند،  -23.1 ۀگرجستان، ماد -20.1
 -18.1 ۀتانزانيا، ماد -24.1 ۀماد

 -19.1 ۀليبی، ماد -21.1 ۀروسيه، ماد
 ۀترینيداد و توباگو، ماد -12 ۀکنيا، ماد

 30.1 ۀترکمنستان، ماد -30.1

 14.3 ۀگامبيا، ماد

 20 ۀماد ،نرو 
 ۀپاکستان، ماد

24.3 
 8.1 ۀال، مادغپرت

تعيين طرم 
قرارداد 

 برایمسئول 
پوشش  ةتهي

 بيمه

1 

 11.1 ۀماد

 11.3 ۀماد

 24.8-2عراآ، 

 10.2 ۀاکوادور، ماد

 ۀآنگوال، ماد -24.1.1 ۀماد هند،
 ۀهوری آذربایجان، مادمج -35.3

ليبی،  -23.1 ۀماد گرجستان، -20.1
ترینيداد  -12 ۀکنيا، ماد -19.1.1 ۀماد

 ۀترکمنستان، ماد -30.1 ۀو توباگو، ماد
30.1 

 ۀپاکستان، ماد
24.1 

 ۀبرزیل، ماد
22.4 

 20 ۀماد ،نرو 
 ۀپاکستان، ماد

24.3 

بيمه  ةتهي
مطابق با 

وانين و ق
مقررات و 
 ةبهترین روی
متعارم 

 صنعت

2 

، 11.1 ۀماد
11.2 ،11.3 

، 24.5 ۀعراآ، ماد
24.8 

-23.1و  6.4.4 ۀگرجستان، ماد
-20.1 ۀهوری آذربایجان، مادمج

-30.6 ۀترینيداد و توباگو، ماد
 30.2 ۀترکمنستان، ماد

 ۀبرزیل، ماد
22.4 

 20 ۀماد ،نرو 

 ۀپاکستان، ماد
24.3 

تصویب 
طرح یا 

پوشش بيمه 
توسط 

شرکت ملی 
هيأت نفت، 

عامل یا 

3 
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 ةکميت
ت یمدیر

 -مشترک
JMC/BO

D 
 10.2 ۀاکوادور، ماد 11.1 ۀماد

 -10.2.2و 

 ۀمکزیک، ماد
24.1.1 

 ۀبرزیل، ماد )ب( 30.1 ۀترکمنستان، ماد
22.1 

تعيين مدت 
 نامهبيمه

4 

 10.2 ۀاکوادور، ماد -

 7.2ۀ عراآ، ماد
 24.1 ۀمکزیک، ماد

 -20.1 ۀآذربایجان، مادهوری مج
 30.1 ۀترینيداد و توباگو، ماد

بازار اخذ  8.1 ۀال، مادغپرت
 نامهبيمه

5 

و  11.2 ۀماد
11.4 

 ۀاکوادور، ماد
10.2.7 

 

-20.1 ۀجمهوری آذربایجان، ماد
 3.10 ۀاستراليا، ماد

 6 نامه بيمه نرخ -

، 11.3 ۀماد
11.1 

 ۀاکوادور، ماد
10.2.9 

 24.5 ۀعراآ، ماد
 ۀ، مادمکزیک

24.1.2 

هوری مج -6.2.10 ۀليبی، ماد
گرجستان،  -20.1 ۀآذربایجان، ماد

تانزانيا،  -24.1 ۀهند، ماد -23.1 ۀماد
 -21.2 ۀروسيه، ماد -18.1 ۀماد

 30.1 ۀترکمنستان، ماد

 ۀبرزیل، ماد
22.1.1 

 14.3 ۀگامبيا، ماد
 20 ۀماد ،نرو 

نو  و حدود 
 پوشش

 ای   هبيم

7 

و   11.9 ۀماد
 11.1 ۀماد

11.10 

-24 ۀمکزیک، ماد
-33 ۀآنگوال، ماد

و  24.2 ۀعراآ، ماد
اکوادور،  - 24.3
 10.2.3 ۀماد

برزیل،  -21 ۀجمهوری آذربایجان، ماد
استراليا،  -34 ۀآنگوال، ماد -2.4 ۀماد
و  23.1.2 ۀگرجستان، ماد -17.1 ۀماد

روسيه،  -24.1.1 ۀهند، ماد -24.7
 ۀکنيا، ماد -21.42.20و  21.2 ۀماد

9.4 

 ۀپاکستان، ماد
 24.4و  24.2

 14.3 ۀگامبيا، ماد
و  18 ۀنرو ، ماد
20 

 ةبيم
مسئوليت 
اشخاص 

 ثالث

8 

 ۀاکوادور، ماد 11.4 ۀماد
10.2.12 

 ۀمکزیک، ماد
24.1.4 

پوشش  ةتهي 20 ۀماد ،نرو  20.1 ۀجمهوری آذربایجان، ماد
 اضافی ةبيم

9 

 ۀاکوادور، ماد -
 ۀعراآ، ماد -10.2.6

24.6 

 ۀترکمنستان، ماد -24.5 ۀآ، مادعرا
30.4 

پوشش  ةتهي -
 اتکایی ةبيم

10 

 ۀهند، ماد -23.1.4 ۀگرجستان، ماد 24.5 ۀعراآ، ماد 11.1 ۀماد
 12 ۀکنيا، ماد -24.1.1

 14.3 ۀگامبيا، ماد

 20 ۀماد ،نرو 

الزام 
پيمانکاران 

 برایفرعی 
 بيمه ةتهي

11 

 ۀاکوادور، ماد -
10.2.1 

 

 ۀهند، ماد -)ب( 17.2 ۀاستراليا، ماد
 -)الف( 18.3 ۀتانزانيا، ماد -24.1
ترینيداد و توباگو،  -)ب( 12 ۀکنيا، ماد

 30.2 ۀماد

 ۀبرزیل، ماد
22.1.2 

 ۀپاکستان، ماد
24.2 

 ۀشد بيمه
اضافی یا 

 مشترک

12 

سقاط/ لغو ا ۀبرزیل، ماد ۀاستراليا، ماد -)د( 18.3 ۀتانزانيا، ماد ۀاکوادور، ماد - 13 
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10.2.5 

 

کنيا،  -24.1 ۀهند، ماد -)ب( 17.1
 ۀترینيداد و توباگو، ماد-)ب( 12 ۀماد

30.2 

22.3 

 ۀپاکستان، ماد
24.2 

حق جانشينی 
 مقامی یا قا م

هوری مج -)الف( 17.2 ۀاستراليا، ماد - -
گرجستان،  -20.1 ۀآذربایجان، ماد

 ۀترینيداد و توباگو، ماد -23.2 ۀماد
30.5 

 ۀبرزیل، ماد
22.2 

 14 گریخودبيمه

 24.8 ۀعراآ، ماد -

  10.2 ۀاکوادور، ماد
 24.1 مادۀ مکزیک،

-20.1 ۀهوری آذربایجان، مادمج
 ۀهند، ماد -23.1.4 ۀگرجستان، ماد

-18.5و  18.4 ۀتانزانيا، ماد -24.1
ترینيداد و  -12و  9.4 ۀکنيا، ماد

 30.3 ۀتوباگو، ماد

 ۀبرزیل، ماد
 ،نرو  -22.6
-20 ۀماد

 ۀپاکستان، ماد
24.2 

رسانی اطال 
و 
 دهی گزارش

اسناد و 
 مدارک بيمه

15 

 ۀاستراليا، ماد -18.4 ۀتانزانيا، ماد - -
 )ج( 12 ۀکنيا، ماد -3.10

 ۀبرزیل، ماد
22.1 

 ناکامی در
پوشش  ةتهي

 بيمه

16 

 ۀاکوادور، ماد -
5.1.17 

 ۀپاکستان، ماد )ه( 18.3 ۀتانزانيا، ماد
24.2 

 8.4 ۀال، مادغپرت

ابطال، تمدید 
یا هرگونه 

تغيير اساسی 
 نامهدر بيمه

17 

 24.2 ۀعراآ، ماد 11.12 ۀماد
 .24 ۀمکزیک، ماد

-20.1 ۀهوری آذربایجان، مادمج
 ۀهند، ماد -23.1 ۀگرجستان، ماد

ترینيداد و  -12 ۀکنيا، ماد -27.5
 30.3 ۀتوباگو، ماد

ها و هزینه -
عواید حاصل 

 نامهاز بيمه

18 

 
 پوشش بیمه ةتهی برایمسئول تعیین طرف قرارداد  .2. 1

ای الزم پوشش بيمه ةمسئول تهي -در قراردادهای امتيازی - امتياز ۀعمدتاً پيمانکار و دارند
شروط بيمه  ةمتشکل ةهای اصلی و معموالً اولين مؤلفعنوان یکی از مؤلفه که بایستی به است

يت به مجری اختصاص سئول، در برخی از قراردادها این مشيوۀ رایجاین  با وجود بيان گردد.
 داده شده است.

 

 1متعارف صنعت ة. متابعت از قوانین و مقررات و بهترین روی2.2
 

 ةمؤلفقيد  یکی از اطرام قرارداد، پوشش بيمه  ةمسئوليت خریداری و تهيپس از اختصاص 
سرانجام ها و نامهبيمه ةربط در روند تهي ای مراجع ذیالزام به رعایت قوانين و مقررات بيمه

مدیریت  ةهای کميتدستورالعملاتخاذ تأیيدیه از جانب مجری و شرکت ملی نفت آن کشور، 
بر مطابقت با موارد مذکور،  افزون ،. در همين راستااست ضروری 2راهبری ةمشترک و یا کميت

                                                           
1. Best IndustryPractice 

2. JMC (Joint Management Committee), Steering Committee 
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که  استطور مؤکد مورد توجه  هالمللی صنعت نفت نيز بمتعارم بين ةبهترین روی متابعت از
 ده است. شبيان  1مختلفی های عبارت باقراردادهای تحت بررسی  همةباً درتقری

 
یا  2هیأت عامل ،لزوم تصویب طرح و پوشش بیمه توسط شرکت ملی نفت .2. 3

 مدیریت مشترک  ةکمیت
از رعایت و تبعيت از الزامات  یافتن اطمينانبرای  ایلزوم تصویب پوشش بيمه ،دیگر ةمؤلف

 ةاستاندارد و سایر قوانين و مقررات مرتبط توسط هيأت عامل یا کميت ةشده توسط روی تعيين
چنين  . هماستقبلی از جانب شرکت ملی نفت  ةالزام به کسب تأیيدی نيزمدیریت مشترک و 

نامه قيد و سپس خریداری بيمه -دشوکه آن نيز بایستی تصویب - بيمه ةطرح اولي ةالزام به تهي
 گردد.می

 

 مهنامدت بیمه .2. 4

باعث ملزم شدن به  ،ای در قرارداد نفتیو پایان پوشش بيمه آغازنامه شامل زمان مدت بيمه
نامه بر صدور بيمه افزونپوشش بيمه،  ةرعایت آن از جانب طرم قراردادی مسئول در قبال تهي

پوشش بيمه در طی عمليات خطير نفت  نبودِمطابق با زمان قيدشده در قرارداد و جلوگيری از 
االجرا شدن یا تاریخ مؤثر قرارداد،  پوشش بيمه از تاریخ الزم ۀگردد. معموالً دورگاز میو 

 د. شوعملياتی تعيين و قيد می ۀبراسا  تاریخ شرو  عمليات در منطقه آغاز و تا پایان پرو 

 
 نامه بازار اخذ بیمه .2. 5

المللی( است که براسا  ينتعيين نو  بازار از لحا  داخلی یا خارجی )ب ،ضروری دیگر ةمؤلف
گردد. این مؤلفه براسا  قوانين و صالحدید مراجع هر کشور در قرارداد قيد و بر آن تأکيد می

در شرایطی که حمایت از بازار  الف( :ازاست شود که عبارت اهدام و دالیل مختلفی ذکر می
از منظر  ب( ؛شدداخلی و ممنوعيت خریداری از بازارهای خارجی مدنظر آن کشور با ةبيم

 ة بيمهای موردنياز در داخل کشور، لزوم تهيهای بيمهبه پوشش نداشتن دیگر به دليل دسترسی
از بازار  ة بيمهالزام به کسب مجوز تهي ج( ؛المللی در نظر گرفته و توصيه شده باشداز بازار بين

ک به خارج از به علت انتقال ریس سرانجام، د( ؛خارجی به دليل محدودیت قوانين داخلی
های متداول کاهش ریسک از طریق توزیع و کشور و عدم انباشت آن در داخل که از روش

                                                           
1. “Good Oilfeild Practice”, “International petroleum Industry practices”, “Modern oilfield 

and petroleum industry practices”. 

2. Board of Directors (BOD) 
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. در قراردادهای تحت بررسی این پژوهش نيز، این مؤلفه با لحا  استتسهيم جغرافيایی آن 
 ده است. شهای متفاوتی تصریح ، به شيوهنامبردهاهدام 

 
 پوشش بیمه نرخ .2. 6

ای دارد. در قراردادهای نفتی های متعدد گستردهمعيارطورکلی بستگی به  هبيمه بتعيين نرخ حق 
عوامل متعدد و  ة، به دليل دخيل بودن هماستکه همان نرخ حق بيمه  لحا  نمودن نرخ بيمه

های متعارم صنعت از جانب ای که رقابتی بوده و براسا  رویهدستيابی به نرخ منصفانه
نفتی تأثير  ۀپرو  هشد تمام ةبر هزین است؛ زیرااهميت  دارایل باشد، قبو شرکت ملی نفت قابل

نرخ بيمه صراحتاً به صورت کمّی در قرارداد نفتی  ةاست که مؤلف گفتنیبسزایی خواهد داشت. 
 صورته دهی به شرایط تعيين نرخ بجهت منظور بهکلی و طور د، بلکه بهشوقيد نمی

راهبری ذکر  ةشده توسط کميت نرخ و شرایط تعيين ، براسا «های معقول و متعارمنرخ»
 گردد.   یم

 

 ای بیمه نوع و حدود پوشش .2. 7

نو  پوشش در برخی از قراردادها به صورت کلی و ضمنی و یا به صورت خاص و صریح و 
های اضافی یا نيز، پوشش در برخی موارد ترکيبی از هردو بيان شده است. متعاقب این مؤلفه

اصلی، مشروط  بر پوشش افزون ،نامهگردند که باعث تکميل بيمهی غرامت قيد میحدود فرع
ها معموالً به صورت اختياری این پوشش ؛شودها میاضافی مرتبط با آن ةبيم به پرداخت حق

برای  ،گردند. تعيين کلی و ضمنی نو  و حدود پوششگذار پيشنهاد میبرای خرید به بيمه
  مطابق نو  و حدود پوشش » قرارداد خدمت عراآ به صورت کلی «24-5» ۀدر ماد نمونه

ای بيان بدون تعيين و ذکر نو  خاص پوشش بيمه ،«المللی نفتای مرسوم در صنعت بينبيمه
مسئوليت در قبال اشخاص ثالث  نيزچنين بر پوشش تجهيزات، تأسيسات و  گردیده است. هم

ذکر  .1 شود: بيان می ریح به سه صورتطور خاص تأکيد شده است. موارد خاص و ص هب
اموال  سياهة»که درواقع شامل  1«واحدهای در معرض ریسک» ذکر. 2؛ نامهعنوان دقيق بيمه

در این اما براسا  ذکر نو  ریسک و مخاطره. . 3 ؛شودمی «تأسيسات و تجهيزات مورد تعهد
ویژه در  هودن این مؤلفه، ب. لحا  نماستتر نامه متداولذکر نو  و عنوان دقيق بيمه ،ميان

مهم  بسيار ،خسارت و تعيين موارد مشمول جبران غرامت و تعيين استثنا ات صورت وقو 
 است.

 
 

                                                           
1. Exposure Units 
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 مسئولیت اشخاص ثالث ةبیم .2. 8
به طور مستقل،  های است که بمؤلفه ،مسئوليت در قبال اشخاص ثالث ةپوشش بيم ةلزوم تهي

 برایهای الزامی وانين برخی از کشورها جزء پوششکه تحت ق ویژه این هاهميت آن، ب دليل
حفظ حقوآ و منافع اشخاص ثالثی که ممکن است در معرض خسارات، صدمات مالی و 

های هيدروکربنی قرار گيرند، قيد ازجمله فعاليت ،های صنعتی و تجاریجانی ناشی از فعاليت
و در اکثر قراردادها بر لزوم ه بودلحا  و درج آن ذیل شروط بيمه ضروری  بنابراین،گردد. می

تهيه و یا اثبات برخورداری و برقراری چنين پوششی تأکيد شده است. این مؤلفه غالباً به همراه 
مانند جبران غرامت کارگران و قوانين  ،مسئوليت ةقيد متابعت از قوانين مربوطه در زمين

تصریح قانون  نيزنامه و ین بيمهگردد که خود حاکی از الزامی بودن امسئوليت کارفرما بيان می
چنين برای جلوگيری از ابهام، در برخی از قراردادها به تعریف اشخاص  . هماستمرتبط با آن 

  ده است.اقدام کرعنوان اشخاص ثالث  نمودن مقامات دولتی به اثالث، ضمن مستنثن

 
 اضافی ةپوشش بیم ةتهی .2. 9

شمار  امااند، کرده بسندهه دليل اهميت ویژه آن های اصلی بقراردادها، به قيد پوشش بيشتر
پوشش  برایاند که نقش مکمل مؤثری های اضافی پرداختهپوشش ةنيز به لزوم تهي اندکی

 نشدندر صورت قيد کند؛ زیراها ایفا میها و بالتبع جبران غرامت خسارات ناشی از آنریسک
 ةکه به دليل هزین بينجامدای نشده بيمههای به مواجهه با ریسک ممکن است ،هاآن ةلزوم تهي

ها ویژه در عمليات باالدستی نفت و گاز، اطرام قرارداد از برعهده گرفتن آن هب ،هاهنگفت آن
 اجتناب ورزند.

 
 اتکایی ةپوشش بیم ةتهی .2. 10

مستقيم است.  ةهای بيمحمایت از پوشش برایمناسب  1«اتکایی ةپوشش بيم» ةتهي ،دیگر ةمؤلف
ای که پيمانکار را ملزم به گونهشده است؛ مؤلفه در برخی از قراردادها با تأکيد بيشتری قيد این 

المللی از پوشش قراردادهای ملی و بين ةهای بيمبرخورداری شرکت بارۀبه اثبات کافی در
 نماید.اتکایی می

 
 
 

                                                           
 است و از بيمة اتکایی گر اوليه به شرکتبخشی از ریسک از بيمه ی انتقالابه معن اتکایی یا قراردادهای اتکایی ةپوشش بيم. 1

 .(51: 1392 ساز، خانی و زینرهدهد )قبيمه را کاهش می ةسسؤریسک کلی م ،این نظر

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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 بیمه  ةتهی برایالزام پیمانکاران فرعی  .2. 11
فرعی خود، متعاقب قرارداد اصلی،  انادهای فرعی پيمانکار با پيمانکارتوجه به انعقاد قرارد با

ای مرتبط، های بيمهپوشش ةتهي بارۀپيمانکار و مجری در ةبر وظيف افزونالزم است که 
چنين الزام پيمانکار اصلی  ای الزم ملزم شوند. همهای بيمهپوشش ةپيمانکاران فرعی نيز به تهي

ای الزم توسط پيمانکاران فرعی های بيمهاز وجود چنين پوشش یا مجری به حصول اطمينان
 است.

 

 شده اضافی یا مشترک بیمه .2. 12
توانند تأثير شگرفی بر می ،شده تحت شرط تدوین 1«شده اضافی یا مشترک بيمه» در نظر گرفتن

تخصيص نهایی بدهی در هنگام بروز دعوی خسارت داشته باشند. قيد این مؤلفه باعث بسط 
های گردد، تا به موجب آن، افراد یا گروهنامه مینامبرده در بيمه ۀشد پوشش بيمه فراتر از بيمه

ها ذکر نشده است، مشمول جبران غرامت گردند.  اصلی نامی از آن ةنام دیگری را که در بيمه
اید بشده( اوليه/اصلی گذار )بيمهشود که بيمه شده اضافی معموالً در مواردی اعمال می بيمه

هایی که مرتبط و ناشی از برای ریسک ،شدگان اضافیحمایت و جبران غرامت بيمه منظور به
. برهمين اسا ، (Anderson, 2008: 87) پوششی فراهم کند است، رفتار یا عمليات خود

تواند شامل شرکت ملی نفت، طور معمول می هنامه بنفعان بيمه عنوان ذی شدگان اضافی به بيمه
انر ی و  ۀدار در حوز ها( مقامات صالحيتل مدیران، متصدیان و کارکنان آندولت )شام

  راهبری باشد. ةاعضای کميسيون مدیریت مشترک، هيأت عامل و کميت

 
 2مقامی اسقاط/ نفی حق جانشینی یا شرط مخالف قائم .2. 13

 خی از، در براستاصول اساسی بيمه  ةمقامی که ازجمل برخالم شرط حق جانشينی یا قا م
به نفی حق  ،طور صریح و مستقيم یا ضمنی و غيرمستقيم قراردادها، شروطی وجود دارد که به

مقامی نيز  اسقاط حق جانشينی و یا شرط مخالف قا م ،د که به آنانجامگر میمقامی بيمه قا م
های مربوط به مقامی، با رعایت محدودیتشرط مخالف قا م .(Mack, 1967: 381) گویندمی
تبار و نفوذ شرط عدم مسئوليت )منع سوءاستفاده از اضطرار، تقصير عمدی، تقصير سنگين، اع

شود. گر میمقامی بيمه مانع قا م ،خسارات وارد به شخص( معتبر است و در همان حدود
مانع رجو  تنها  نه ،بود که وجود چنين شرطی در قرارداد پایه باورعنوان قاعده باید بر این  به

 ۀگر مسئول واردکننددیده به بيمه گر زیانبيمه بلکه حق رجو ِ ،زیان است ۀه واردکنندگر ببيمه

                                                           
1  . Additional/Co Insured 

2. Waiver of Subrogation Right 
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گذار )کارفرما( با طرم مقابل )پيمانکار( توافق  بيمه ،نمونه؛ برای دکن هم سلب میرا زیان 
خسارتی به  ،او یا کارگران و مباشرانش ةکند که چنانچه در اجرای تعهدات پيمانکار از ناحي می
گر اموال تا حدی که خسارت توسط بيمه فرما وارد شود، کارفرما از رجو  به پيمانکارکار

اسقاط حق  .(Snodgrass, 1995: 98)دهد گردد، انصرام میکارفرما پوشش داده یا جبران می
شرکت ملی نفت، دولت و مراجع  بارۀگر، درجانشينی از جانب شرکت بيمه یا بيمه

مواردی که  ةطورکلی هم هعضای کميسيون مدیریت مشترک و بنفتی و ا ۀدار حوز صالحيت
 رود.کار می هقبلی ذکر شد، ب ةدر مؤلف «شده اضافی بيمه»عنوان   به

 

 گری خودبیمه. 2. 14
 ةمؤلف بارۀرویکردهای مختلفی بسته به قوانين هر کشور و صالحدید مقامات نفتی در

وش تا غيرمجاز و منع نمودن آن وجود دارد. کارگيری این ر هاز مجاز دانستن ب 1گریخودبيمه
کاربرد یا عدم کاربرد، در ميان قراردادهایی که آن را مجاز بارۀ نظر دررغم این اختالم به

اند، بر لزوم اخذ تأیيدیه از مراجع نفتی قبل از اتخاذ این روش تأکيد و مشروط به آن برشمرده
 گشته است.

 
 سناد و مدارک بیمهدهی ارسانی و گزارشاطالع .2. 15

 و استنامه الزم بيمه ةعنوان یکی از اقدامات الزم متعاقب تهي در نظر گرفتن این مؤلفه به
 بارۀ همةدهی دررسانی و گزارشه است. این اطال شددر قراردادها لحا  و قيد بارها 

 دار و بایستی به دولت، شرکت ملی نفت و سایر مقامات صالحيت استای اطالعات بيمه
در این راستا، در برخی از قراردادها به بيان کلی ارا ه و  بنابراینمذکور در قرارداد ارا ه شود. 

بر  افزونجز يات اطالعات الزم نيز  ،شده و در برخی دیگربسنده بيمه های  اعالن گزارش
رسانی و دهی بيان گردیده است. اطال تعيين بازه و مهلت زمانی الزم برای گزارش

اثبات موجودیت  از لزوم استحضار مقامات تا ویژه به ،بيمه به دالیل متعددی بارۀدهی در   شگزار

                                                           
های احتمالی آتی از منابع مالی متعلق به سازمان ای است برای پوشش خسارتگری یا روش کپتيو عبارت از شيوهخودبيمه. 1

دن وجوه کافی برای بازسازی صدمات احتمالی وارد به کرآماده  ،ای مشخص. اصوالً هدم از چنين تدابيریبر مبنای برنامه

گری، نقش بيمه فنیگر با رعایت مالحظات کپتيو باید خود در مقام یک بيمه ةممکن است. مؤسس ةمؤسسه با کمترین هزین

(. 27: 1367 )مظلومی، دهدگری را مترادم با عدم خرید بيمه قرار میغلط، خودبيمه تصور عمومی به رو ازاینبازی کند. 

: 1377کنند )ميرزایی، های بزرگ تأسيس میتر و اغلب برای ریسکهای صنعتی و تجاری بزرگکپتيوها را معموالً سازمان

79). 
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شده تحت قوانين هر کشور  های الزامنامهبيمه خصوصدر ازجملهشده،  تعيين ةهای بيمپوشش
. استالزم  ،ها برای صدور تأیيدیهآزمایی و تصدیق شرایط آنراستی نيزمسئوليت و  ةمانند بيم

يز متعاقب ذکر آن، مسئوليت عدم افشای اطالعات و حفظ محرمانگی آن نيز از سوی گاهی ن
 ها اختصاص داده شده است.و به آندولت، شرکت ملی نفت و مقامات مذکور تعيين 

 
 پوشش بیمه ةتهیدر  ناکامی .2. 16

 ةکه ممکن است به هر دليلی مسئوليت تخصيصی به طرم قرارداد برای تهي توجه به این با
بایستی در متن قرارداد  ،بيمه ةتهي ناکامی در ةمؤلف بنابراینایفا نگردد،  یادشدههای نامهبيمه

وقو  چنين امری به  ،موارد بيشترلحا  شده و شرایط و پيامدهای آن مشخص گردد. در 
مواردی که این مسئوليت به پيمانکار تخصيص داده شده  مسئوليت توسط مجری )در پذیرش

های پوشش ةد که اگر مجری قادر به تهيشوچنين ذکر می د. همانجاميلت خواهد بود( یا دو
و پس  هداجرایی نباشد، بایستی این موضو  را به طرفين اطال  د ةای الزامی از جانب کميتبيمه

 ا خواهد شد.ای مبرّنامهاز تعهد خود نسبت به اخذ چنين بيمه است که از آن

 
 نامهونه تغییر اساسی در بیمهابطال، تمدید یا هرگ .2. 17

بارۀ ترین اقدام در دار، مهم رسانی به دولت، شرکت ملی نفت و سایر مقامات صالحيتاطال 
زمانی معينی برای  ۀو معموالً باز استنامه ایجاد تغييرات، درخواست ابطال یا تمدید در بيمه

قراردادهای مورد بررسی  يشتربگردد. این مؤلفه در رسانی و اخذ موافقت تعيين میاین اطال 
رسانی که بر کتبی بودن آن نيز شده برای اطال  زمان تعيين طور معمول مدت هقيد گردیده و ب
 گردد.روز قبل از اقدام ذکر می سی ،تأکيد شده است

 

 نامه ها و عواید حاصل از بیمههزینه .2. 18
 هایاردادها، مرسوم است که هزینهقر ةبر در نظر گرفتن این مؤلفه در هم افزونطورکلی،  هب

 1ای مستقيمهای سرمایهعنوان بهای قابل بازیافت، تحت سرفصل هزینه نامه بهتحصيل بيمه
گر پرداخت عنوان جبران غرامت از جانب بيمه شده که به عواید کسب بارۀقيد گردد. در

ور یا تخلف عمدی ه عدم ارتباط با قصبشرایطی لحا  گردد که غالباً، نيز باید شود،  یم
 در برخی از قراردادها، این مؤلفهشده است. مشروط پيمانکار، مجری و یا پيمانکاران فرعی 
 ده است.شهای قرارداد ذکر ذیل مفاد مربوط به مباحث مالی و هزینه

 

                                                           
1. DCC, Direct Capital Costs 



  
 

                                                123های شروب بیمة مندر  در قراردادهای باالدستی نفت و گاز با تأکید بر الگوی جدید                مؤلفه 

 

ید قرارداد نفتی دای مندرج در الگوی جای شروط بیمه. تحلیل مقایسه3
 سی(.پی.ایران )آی

با شروط متناظر در قرارداد نفتی ایران  دست آمده بههای ای مؤلفهتحليل مقایسه ،در این بخش
ارا ه شده است. این امر، به مشخص شدن نقاط ضعف و قوت این قرارداد و تشخيص 

پس از  ،بر این اسا است.  انجاميدهاین قرارداد  ةهای مغفول شروط بيمها و مؤلفه  یکاست
ها و که این شروط حاوی کاستیدیده شده است  ،نفتی ایران ای قراردادبررسی شروط بيمه

 تنها دربردارندۀ، شده جاستخراشناسایی و  ةمؤلف هجدهکه از  طوری هباست؛ های متعددی خأل
توجه کافی به بحث بيمه و مسا ل مربوط به آن نداشتن و این امر حاکی از  استمؤلفه  ده

شود از ابهامات منجر به تفسير قضایی زم باعث میهای اللحا  نمودن مؤلفه که حالی است؛ در
 گير و پرهزینه جلوگيری گردد.وقت یعنوان روند   هقرارداد ب

مسئوليت »این قرارداد با عنوان  یازدهمندرج در قرارداد نفتی ایران در سرفصل  ةشروط بيم
تعيين »رداد با مشترک قيدشده در این قرا ةده است. اولين مؤلفشماده بيان  13در  ،1«و بيمه

، «11-1» ۀکه در ماد طوری هب ؛شودآغاز می «پوشش بيمه ةطرم قرارداد مسئول جهت تهي
رو، در این قرارداد ای به پيمانکار اختصاص داده شده است. ازاینپوشش بيمه ةمسئوليت تهي

وشش همانند اغلب قراردادهای مورد مطالعة کشورهای مذکور، مسئوليت پيمانکار برای تأمين پ
گردد بينی میحمایت از تعهدات قراردادی پيمانکار، به شکل آشکار پيشبرای ای موردنياز بيمه

یا در  تری باشندنامه، دارای شرایط مطلوب که ممکن است کارفرمایان در تهية بيمه رغم این بهو 
ر کمتباشند، تعهدات قراردادی  پذیرشصورت، دارای استطاعت مالی الزم برای  غير این

منزلة ضمانتی ها و تعهدات خود بهوليتئمس بارۀای درکارفرما را نسبت به تأمين پوشش بيمه
-Ofoegbu, 2018: 351) کنندخاطر پيمانکار از رسيدن به منافع قراردادی موظف میاطمينانبرای 

ها و مسئوليت مورد ای درترتيب، قراردادهایی که به شکل برابر، تأمين پوشش بيمه بدین .(352
 برکنند، تأثير چشمگيری بينی میتعهدات قراردادی را برای طرفين پيمانکار و کارفرما پيش

. سپس (237: 1399 حاجيان و سليمی،)های قراردادی بين اطرام قرارداد دارند توزیع متعادل مسئوليت
دن قرارداد االجرا شماه از تاریخ الزم طرح بيمه در طی شش ةخریداری پوشش، لزوم تهي بارۀدر

و اخذ تأیيدیه و تصویب قبلی الزم از شرکت ملی نفت ایران تعيين گردیده است که در 
قرارداد مشارکت در توليد « 2-30» ۀمتخذه در ماد ةروی همانند ،خصوص این مؤلفه

نامه که زمان آغاز های تعيين مدت بيمهترتيب به مؤلفه به بنابراین،عمل شده است.  2ترکمنستان

                                                           
1.  LIABILITY AND INSURANCE 

2  . “Promptly following the Effective Date and in any event prior to the commencing of any 

activity under this Agreement, Contractor will propose to the Management Committee for its 
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ده و سپس به لزوم اخذ تصویب و تأیيدیه از شرکت ملی نفت اشاره شده است. کرتعيين را  آن
اما در مورد تاریخ  ،پوشش بيمه مشخص شده ةزمان، زمان آغاز تهي تعيين مدت ةمؤلف بارۀدر

ها و تجهيزات توان تاریخ تحویل مربوط به داراییکه می است انقضای احتمالی دارای خأل
یا تاریخ پایان  قرارداد خدمت مکزیک( Annex-O1مربوط به کارفرما )بند  ةمنا قيدشده در بيمه

 ةمصوب 3 ۀماد «چ»به استناد بند  کرد؛ زیرارا تعيين  کارفرماعمليات و تحویل نهایی پرو ه به 
 عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفت و گازهيأت وزیران در خصوص شرایط 

تمام عمليات »کی از اصول حاکم بر تمامی قراردادهای باالدستی، عنوان ی ، به1394 مصوب
اموال اعم از  ةپيمانکار از تاریخ شرو  قرارداد به نام و از طرم کارفرما انجام خواهد شد و کلي

االرضی از همان تاریخ  االرضی و تحت ها و تأسيسات سطحها، کاالها، تجهيزات، چاه ساختمان
 . «دباشمتعلق به کارفرما می

ای الزم نيز اشاره شده های بيمه، در همين ماده به تعيين نو  و حدود پوششافزون بر این
طور خاص و  هاست. رویکرد قرارداد نفتی ایران در این زمينه مشابه قراردادهایی است که ب

ه ولی نه محدود ب ،شامل ه، انوا  بيمبنابراینپردازند. نامه میصریح به ذکر عنوان دقيق بيمه
خسارت به تجهيزات، مسئوليت اشخاص ثالث، تمام خطر ساخت، ایجاد  ةپوشش بيم

لزوم اخذ تأیيدیه و  ةکه مؤلف وجود این تأسيسات، محيط زیست و آلودگی ذکر شده است. با
همانند دیگر قراردادها ذکر شده است، ولی  ،تصویب پوشش بيمه از جانب شرکت ملی نفت

به آن بارها که در چند ماده  طوری هبرفته است؛ بر آن  دوچندانی در قرارداد نفتی ایران تأکيد
اشاره شده است. مطابق با یکی از شرایط عمومی و اصول حاکم بر قرارداد باالدستی که در 

لزوم کسب مجوزهای الزم از مراجع » ،هيأت وزیران به آن اشاره شده است ةمصوب 5 ۀماد
. است «های قرارداد یادشده با طرم یا طرمصالح قانونی در هر مورد توسط شرکت  ذی
نامه تصریح بيمه ةقبل از خریداری و تهي 1چنين بر لزوم کتبی بودن آن و اخذ پيشاپيش آن هم

ای الزم، به لزوم بر قيد چند نو  پوشش بيمه افزون، پيداستکه   انچنشده است. بنابراین هم
های دیگر عنوان یکی از مؤلفه ران بهمسئوليت اشخاص ثالث تحت قوانين ای ةبيمپوشش  ةتهي

  پرداخته شده است.
ای لحا  تعيين نو  پوشش بيمه ةقرارداد نيز مؤلف این «11-3» ۀمادبر این ماده، در  افزون

در این ماده از طریق رویکرد ذکر واحدهای در معرض ریسک تعيين شده است  اماشده است، 

                                                                                                                                        
approval a program of insurance satisfying the requirements of section 30.1. All insurance 

required to be maintained hereunder shall have such terms, conditions and limitations 

(including policy amounts and deductibles) as may from time to time be approved by the 

Management Committee in accordance with international good oil field practice”. 

1  . Prior Written Approval 



  
 

                                                125های شروب بیمة مندر  در قراردادهای باالدستی نفت و گاز با تأکید بر الگوی جدید                مؤلفه 

 

ها ه با ریسکهکه امکان مواجاست ات و تأسيساتی ، تجهيزات، امکان1ها، کالسترهاو شامل چاه
 طور متعارم و های باید بهای بيمهپوشش ةچنين روند تهي و متعاقباً خسارات را دارند. هم

این  ،توجه در این ماده قابل ةالمللی صنعت نفت باشد. نکتبين ةمنطقی و مطابق با بهترین روی
مسئوليت شخص  ةای در این قرارداد با تمرکز بيشتر بر بيمی بيمههاپوشش است که تعيين نو 

 ةشود، مربوط به تهيمی شمردهمتفاوت در این زمينه که نقص  ةثالث لحا  شده است. نکت
 ةزیرا مقول ؛متعارم صنعت است ةمسئوليت شخص ثالث براسا  بهترین روی ةبيم پوشش

های مربوط به آن نامههای عملياتی و بيمهسکری ةغالباً در زمين ،متعارم صنعت ةبهترین روی
تر گيرد و حاوی اصول و مسا ل عملی و فنی است. بنابراین، مناسبمورد استفاده قرار می

 ،مسئوليت بارۀمطابق با قوانين و مقررات مربوطه در ،مسئوليت شخص ثالث ةبيمکه است 
طورکلی براسا  قوانين  همایان و بمانند قانون جبران غرامت کارگران و قوانين مسئوليت کارفر

و جبران  بيمة مسئوليت نهاد ،طورکلی همسئوليت تهيه شود. ب ةحاکم بر هر کشور در زمين
 با که اند قراردادهای احتمالی یکدیگرند. هردو مشابه عملکرد، و سازوکار لحا  از غرامت
 قرارداد طرم ش یکدو از بار )نهایی( مسئوليت انتقال سبب متعهدله شخص مسئوليت تضمين

 یا فاحش و غفلت تقصير از ناشی خسارت فرض در اغلب و شوندمی دیگر طرم دوش بر
 دو حال، شروط جبران غرامت بااین نيستند. نافذ عمومی نظم با برخورد دليل به عمدی، رفتار

 یمند هرهب منظور به توانددیده می زیان مسئوليت، بيمة در که درحالی دارند؛ بيمه با عمده تفاوت
 ثالث شخص جبران غرامت، شرط در کند، دعوا اقامة نيز گربيمه عليه مستقيم، دعوای از

 در که است در آن دیگر کند. تفاوت دعوا اقامة عليه مشروط عليه تواندمی صرفاً  دیده زیان
 شود؛ می گزاران( سرشکن)بيمه اشخاص از زیادی دستة ميان هاخسارت مسئوليت، بيمة فرض
 به اصلی دارایی مسئول از خطر تمام مسئوليت شرط جبران غرامت، فرض در که لیدرحا

تعریف اشخاص ثالث در این ماده نيز . (83: 1393 ایزانلو،)شود  می منتقل دیگری شخص دارایی
ممکن  که چه کسانی سازی اینبرای جلوگيری از هرگونه ابهام مفيد است که این امر به شفام

اشخاص ثالث تحت تأثير قرار بگيرند، کمک  عنوان بهر قبال ریسک طور محتمل د هب است
گردند.  ااشخاص ثالث مستثن ۀچنين شایان ذکر است که مقامات دولتی از دایر د. همکن می

قراردادهای دیگر نيز ازجمله قرارداد مشارکت در توليد جمهوری  ،گفته شدتر  که پيش همچنان

های درخصوص ذکر انوا  دیگر پوشش .داخته استبدان پر 2«20-2» ۀآذربایجان در ماد

 ةهای مصوبنامهها، ارجا  به قوانين و مقررات و آیينتر آنتعيين دقيق برایای الزم نيز،  بيمه

                                                           
1. clusters 

2  . Contractor's liabilities to Third Parties (other than Governmental Authorities) shall be 

governed by…   .  
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 هایتخصصی شورای عالی بيمه در ایران یا ارجا  به استانداردهای جهانی مانند دستورالعمل
توجه به  چنين با شود. همدهای دیگر پيشنهاد میری و لویدز لندن، مانند برخی قراردا-مونيخ
 هيأت وزیران درخصوص لزوم تعيين ضرایب ریسک مناطق ةمصوب 6 ۀماد «ب»بند  اول ۀتبصر

های توان از آن برای تعيين و قيد پوششمی ،توسط وزارت نفت و درج در اسناد مناقصه
قرارداد نفتی ایران در  های ها بهره جست. یکی از تفاوتتوجه به سطح ریسک آن ضروری با
که برای عملکرد است حدود پوشش براسا  ميزانی  ذکر است، از نقاط قوت آن کهاین زمينه 

  .قرارداد تحت قوانين و مقررات ایران الزم است
های الزم، نامهبيمه ةالمللی صنعت نفت در روند تهيبين ةمتابعت از بهترین روی بارۀدر

مربوط به بند  ۀت نبوده و به آن پرداخته است. ازآنجاکه در تبصرقرارداد نفتی ایران مسکو
عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای هيأت وزیران درخصوص شرایط  ةمصوب 4 ۀماد «الف»

به لزوم وجود قراردادهای منعقده با پيمانکاران فرعی با  ،1394 مصوب باالدستی نفت و گاز
قش مؤثر پيمانکاران فرعی را نادیده گرفت و نتوان  نمی پسطرم دوم اشاره شده است، 

های مربوط به ای ریسکبيمه دادن پوشش برایالزام پيمانکاران فرعی  ةترتيب وجود مؤلف بدین
طور  هقراردادهای فرعی مربوطه و حصول اطمينان از جانب پيمانکار در این زمينه ب درخود 

 شدهای اشاره د به مرجع اخذ پوشش بيمهاین قراردا «11-2» ۀماددر نماید. مستقل ضروری می
ده کر، تعيين باشد مناسب و دارای صالحيت الزمکه پيمانکار  ةهای تابعرا یکی از شرکت و آن

داخلی  ةبا این تفاوت که به مقول است؛این مورد مشابه با تعيين بازار اخذ بيمه  بنابراین،است. 
های موجود  توان وجود تحریم را می دليل آن که ده استشای نو خارجی بودن آن اشاره
 های نفتی، بيمه ۀهرچند در حوز ؛المللی است مندی از بازارهای بين دانست که مانعی برای بهره

 پذیر، حمایت، های ریسک و فعاليت ویژه عمليات باالدستی، به دليل حجم باالی سرمایه  هب
و  آن ساختنتوجه به مقيد ن بنابراین باالمللی موردنياز است. تجربيات و ارتباط با بازارهای بين

تر  مناسباما داخلی بوده است،  ةقوانين ایران و شرایط تحریمی، فرض بر بازار بيم نگاه به
پوشش الزم  نبودِتا در مواقعی با شرایط  انجام شود،آن  بارۀسازی بيشتری درشفامکه  است

 باشد. ی نابهامباره  دراین ،هاارتباط با دیگر کشور برایداخلی یا در شرایط غيرتحریمی 
های بازار برای از نرخ ،نيز این است که حق بيمه و شرایط حاکمباره  شرط بعدی دراین

در این ماده به لزوم اخذ دیگربار بر آن،  افزونآن بيشتر نباشد.  ای معادلِاخذ پوشش بيمه
طور  هب ،این قرارداد «11-4» ۀکتبی قبلی از شرکت ملی نفت ایران اشاره شده است. ماد ةتأیيدی

عنوان یکی از نقاط قوت این قرارداد، مسئوليت در  متفاوتی از قراردادهای مذکور دیگر و به
پوشش بيمه به شرکت ملی نفت ایران عالوه بر پيمانکار اختصاص داده شده است.  ةقبال تهي

شرکت  ۀرا برعهدکه صراحتاً چنين مسئوليتی  -صورت  این مؤلفه در قراردادهای دیگر بدین
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معموالً این مؤلفه در قراردادهای دیگر فقط وجود ندارد.  -ملی نفت آن کشور قرار دهد
های نامهبيمه ةشده است که فقط عدم تهي دیدهپيمانکار در نظر گرفته شده و  ةعنوان وظيف به

ن عهده گرفتربمنظور  همسئوليت مجری یا دولت بباعث ایجاد ضروری از جانب پيمانکار، 
به  دیگربار ،در این مادهشود. های الزم در قراردادهای دیگر کشورها مینامهبيمه ةتهي ةوظيف
 -ای معادل باشدکه نباید بيشتر از نرخ بازار برای تحصيل پوشش بيمه -« نامهنرخ بيمه» ةمؤلف

 این است که در صورت انتخاب شرکت ملی ،جدید مذکور در این ماده ةاشاره شده است. نکت
 آگاهن چنين پوششی، بایستی پيمانکار را از وجود چنين پوششی ساختنفت ایران برای فراهم 

ای جایگزین یا اضافی را در های بيمهدهد تا پوششبه پيمانکار فرصت میموضوعی که  سازد؛
، در قرارداد پيداستکه  چنانهمد. کنهای احتمالی تهيه صورت لزوم و برای جبران کاستی

حق بيمه و شرایط غالب در  بارۀ، تأکيد بسيار زیادی بر اتخاذ نرخ رقابتی بازار درنفتی ایران
های که قراردادهای دیگر، صرفاً به نرخ درحالی ؛مقایسه با قراردادهای سایر کشورها وجود دارد

  کنند.مناسب و متعارم حق بيمه اشاره می
های مربوط به آن است، به  فهو حاوی مؤل اشاره کردهبيمه  ةای که به مقولآخرین ماده

عنوان  قابل بازیافت تحت قرارداد به هایهزینه ذیلها را ای پرداخته و آنهای بيمهمؤلفه هزینه
ای، های بيمهمنظور از هزینه ،ای مستقيم در نظر گرفته است. در این قراردادهای سرمایههزینه
ای که ده تحت این قرارداد و حق بيمهش ای تعيينهای بيمهپوشش ةهای الزم برای تهيهزینه

است قيد این مؤلفه در قرارداد نيز کارآمد ده است. شتحصيل آن پرداخته، تبيين  برایپيمانکار 
رغم برخورداری قرارداد  به اماشده لحا  نشده است.  که در تدوین بيشتر قراردادهای بررسی

باید های نفتی نيز هزینه در چهارچوبها  نظر گرفتن این هزینه از این مؤلفه، در نفتی ایران
هيأت وزیران  ةمصوب برکه برا باید گفتچنين  همشود.  افزودهمکمل  ةعنوان یک مؤلف به

، 1394 مصوب باالدستی نفت و گاز درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای
و  «ایيم سرمایههای مستقهزینه»ترتيب به تعریف  که به «ص»و  1«ش»بند  یک ۀبراسا  ماد

بندی های غيرمستقيم دستههای بيمه ذیل هزینهپرداخته است، هزینه «های غيرمستقيمهزینه»

                                                           
ای الزم جهت توسعه، بهبود  های سرمایه هزینه ةکلي :(Direct Capital Cost (DCC))ای  های مستقيم سرمایه هزینه( ش. 1

اری، احداث تمام تأسيسات روزمينی و زیرزمينی های مهندسی، حف هزینه ةو یا افزایش ضریب بازیافت مخزن، ازجمله کلي

یندی و جنبی و ابرداری کردن ميدان یا مخزن نظير تأسيسات فرآوری، انتقال، تزریق، تأسيسات فر الزم برای قابل بهره

ها و  و نيز انجام مرمت، بازسازی اکتشام در صورت تجاری بودن ميدان ةشده در مرحل انجام ةواحدها، هزین ةاندازی کلي راه

 های در حال توليد. ها یا مخزن های الزم در ميدان نوسازی

ها و مؤسسات عمومی، ازجمله  هایی که به دولت، وزارتخانه : کلية هزینه(Indirect Cost (IDC))های غيرمستقيم  هزینه

 .شود پرداخت میها  ها، عوارض، گمرک و بيمة تأمين اجتماعی و نه محدود به آن ها از قبيل انوا  ماليات شهرداری
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خالی از مناقشه  ،ای مذکور در این ماده های بيمهماهيت هزینه ،شده است که از این منظر
 .نخواهد بود

 

 نتیجه

 شده انجامهای  اخور فعاليتمتعددی، فر هایریسک ،در عمليات باالدستی صنعت نفت و گاز
ریسکی، ماهيت   بارز قراردادهای مربوط به این عمليات ویژگیچنين  هم .دارد وجود  در آن

خطرپذیری یکی از ارکان  ،رو ازاین .شود که از آن به خطرپذیری تعبير می استغيرقطعی آن 
 پيمانکاران و یانشود همواره کارفرما گونه قراردادها تلقی شده است و باعث می اساسی این
  ست، کاهشها آن های  فعاليت متوجه که گوناگون، مخاطراتی را های حقوقی  شيوه به بکوشند تا

درج شروط  ،ها  این روش از مدیریت کنند. یکی ،از طریق تخصيص بهينه را ها یا آن دهند
به اهميت  توجهگران است. بنابراین با ای در این قراردادها و انتقال ریسک به بيمهبيمه

های قراردادهای باالدستی  روزافزون نقش و جایگاه مدیریت ریسک و بيمه در پوشش ریسک
 گاز شامل قراردادهای باالدستی نفت وشده در  ای تصریحنفت و گاز، شروط قراردادی بيمه

 ،کشور مختلف در سراسر جهان نوزده قراردادهای امتيازی، مشارکت در توليد و خدمت
 سی( مورد بررسی قرار گرفتند..پی.قراردادهای نفتی ایران )آیالگوی جدید  ةننموعالوه  هب

تحليل  شروط بيمه، ةهای متشکلپس از بررسی، مقایسه و تحليل حقوقی مؤلفهدرنهایت 
و  انجام شدنفتی ایران  با شروط مزبور در قرارداد دست آمده بههای مؤلفه ةای مجموعمقایسه

های این های ابهام، نقاط ضعف و خأل به همراه زمينه ،ن قراردادوجوه افتراآ و اشتراک ای
ای تدوین شروط بيمه برایهای الزم مؤلفه ةدستيابی به مجموع؛ زیرا قرارداد مشخص گردید

کار گرفتن آن برای تنظيم  هعنوان هدم اصلی این پژوهش و ب مندرج در این قراردادها، به
اعتالی حقوآ  منظور به د روند مدیریت و تنظيم قراردادتواند به بهبو می ،حقوقی شروط مذکور

طرفين، جلوگيری از ایجاد تعارضات آتی و افزایش توان رقابتی طرفين قراردادهای باالدستی 
 کمک شایانی نماید.

 دست آمده بههای مؤلفه ةاصلی، مجموع پرسشپاسخ به  در این پژوهشاصلی  ةاولين نتيج
که در  استمندرج در قراردادهای باالدستی نفت و گاز  ةط بيمشرو ةمتشکل ةمؤلف هجدهشامل 

بایستی  رو ازاینند. کن ای قراردادهای باالدستی نفت و گاز ایفای نقش میتنظيم شروط بيمه
ای دقيق و کارآمد در قراردادهای باالدستی نفت و گاز لحا  برای برخورداری از شروط بيمه

 گردند. 
شده از قراردادهای  استخراجهای ای مؤلفهليل مقایسهاصلی که از تح ةومين نتيجد

دست آمده است،  هب (سی.پی.آی)کشورهای مختلف در سراسر جهان با قرارداد نفتی ایران 



  
 

                                                129های شروب بیمة مندر  در قراردادهای باالدستی نفت و گاز با تأکید بر الگوی جدید                مؤلفه 

 

 روشن شدبر این اسا ، های این قرارداد است. ویژه خأل هشناسایی وجوه افتراآ و اشتراک، ب
مؤلفه  ده تنها دربردارندۀ ،این پژوهش شده جارستخا ةمؤلف هجدهکه قرارداد نفتی ایران از ميان 

جز يات نتایج ماحصل  ،ایکه در بخش تحليل مقایسهة دیگر را ندارد مؤلف هشتو است 
بارۀ و کمبودهای متعدد این قرارداد در ها کاستیاین امر حاکی از  ؛تفصيل بيان شده است به

 ةارتقا و بهبود شروط بيم برایم الز هایپيشنهاد ة، لزوم ارا بنابراین. یادشده استشروط 
 . کندمندرج در این قرارداد را تأیيد می

 

 پیشنهادها
های این وجوه افتراقی که باعث نقاط ضعف و کاستی روشن شد کهای براسا  تحليل مقایسه

این  ةهایی است که در روند تدوین شروط بيممؤلفهنکردن اند، به دليل لحا  قرارداد گشته
 درتفصيل بيان و تحليل گردید.  در بخش قبلی نيز بهموضوعی که  ؛اندار برده نشدهک قرارداد به

های احصاشده در این با لحا  مؤلفه یادشدهای گردد، شروط بيمههمين راستا پيشنهاد می
 های موجود، مورد بازنگری، اصالح، تدوین و نگارش حقوقیرفع کاستی منظور بهپژوهش، 

 هاپيشنهاديد. انجامارتقای این قراردادها در این زمينه خواهد  ه بهبود واین امر ب ؛قرار گيرند
 زیر است:شامل موارد 

 ؛نامهالمللی بودن بازار اخذ بيمهتعيين داخلی یا بين الف(
های الزم پوشش ةتهي برایگر به هماهنگی و همکاری با پيمانکار توصيه یا الزام بيمه ب(

بر و ریسکی توجه به ماهيت سرمایه با ،م توزیع ریسکتحقق هد منظور بهاتکایی  ةبيم
 ؛عمليات باالدستی نفت و گاز

 عنوان شده اضافی یا مشترک که به عنوان بيمه قيد شرکت ملی نفت ایران و دولت به ج(
 ؛باشند را داشته گرحق دریافت مبلغ غرامت از سوی بيمه ،نفع ذی

 ؛ر قبال شرکت ملی نفت ایران و دولتگر به اسقاط حق جانشينی خود دالزام بيمه د(
به  ،گری، صدور مجوز برای انجام یا نفی آنامکان انجام خودبيمه بارۀسازی در شفام ه(

 انجام آن در صورت محاسبه و ۀمقتضای شرایط و مقررات شرکت ملی نفت ایران و اجاز
 ؛اثبات کفایت توانگری مالی پيمانکار در این زمينه

اصل  ةارا  - ایاسناد و مدارک بيمه بارۀدهی دررسانی و گزارشه اطال الزام پيمانکار ب و(
های اضافی اخذشده، حدود پوشش اصلی و فرعی، پوشش چون همشامل اقالمی  -یا کپی

 هاینامهبيمه بارۀهای صادره و هرگونه اطالعات درحدود غرامت، حق بيمه، فرانشيز، الحاقيه
 ؛شده  هتهي
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 ؛ایپوشش بيمه ةتهي درپيمانکار  ناکامیدر صورت  تعيين شرایط الزم ز(
 ،نامهنياز به ابطال، تمدید یا هرگونه تغيير اساسی در بيمه بارۀتعيين شرایط الزم در ح(

روزه و لزوم  سیزمانی معموالً  ۀرسانی کتبی به شرکت ملی نفت ایران در بازمانند شرط اطال 
 .اخذ موافقت

ویژه برای وزارت نفت جمهوری اسالمی ایران، تمرکز بيشتر عنوان پيشنهادی  چنين به هم
های زیرا بررسی ؛شودتوصيه می ،برای بخش باالدستی نفت و گاز ویژه به ،بيمه ةبر جنب

دستی  ای موجود در این صنعت برای بخش پایينهای بيمهر پوششبيشتنشان داد که  شده انجام
 نظامبيشتر با  خوانی هممتون این قرارداد برای  سازیبر این، بهينه افزوناند. طراحی شده

 ،جلوگيری از اختالفات حقوقی برایهای ضروری متعدد مؤلفه نبودِحقوقی ایران و به دليل 
 گردد.پيشنهاد می

 
 

 بیانیه نبود تعارض منافع

ل پرهيز از دزدی کنند که تعارض منافع وجود ندارد و تمام مسا ل اخالآ در پژوهش را شام نویسندگان اعالم می 
سازی و جعل  ها، منبع سازی یا جعل داده ادبی، انتشار و یا ارسال بيش از یک بار مقاله، تکرار پژوهش دیگران، داده

 اند. طور کامل رعایت کرده شونده، سوءرفتار و غيره، به منابع، رضایت ناآگاهانه سو ه یا پژوهش
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Abstract 
Several risks exist in upstream oil and gas industry so the contracting parties 

try to use legal approaches such as inclusion of insurance contractual clauses 

to reduce the inevitable economic consequences of adverse risk events. 

Therefore, along with the main purpose of this study, the main research 

question is “Are the insurance contractual clauses stipulated in the new 

pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC) comprehensive and efficient 

enough? Otherwise, what are the elements comprising insurance clauses to 

be considered?” To achieve this end, insurance contractual clauses have been 

reviewed in three main models of upstream oil and gas contracts including 

concessions production sharing and service contracts of 19 different 

countries in addition to the new pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC). 

This led to the confirmation of the related hypothesis as “there are different 

elements of insurance contractual clauses stipulated in upstream petroleum 

contracts such as insurance rates, waiving subrogation right, etc.,” which led 

to achieving 18 elements as the main conclusions of this study. Then
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comparative analysis of these elements with the related insurance clauses of 
Iranian Petroleum contract was done, which resulted in identifying the 
shortcomings of this contract, including the non-consideration of some 
necessary elements as one of the other results. Finally, suggestions have 
been made to address the shortcomings of the insurance clauses of this 
contract, the inclusion of which will increase efficiency, in addition to 
avoiding ambiguity in interpretation and reducing legal claims in this area. 
 

Keywords: Insurance clause, new pattern of Iranian Petroleum Contract 

(IPC), upstream oil & gas contracts. 
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