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بیمه ی داخلی، به عنوان یک ابزار مهم مدیریت ریسک به سرعت در 
صنعت نفت جهانی رشد می کند. بیمه ی داخلی روش سنتی انتقال 
ریسک را تغییر می دهد و یک بستر حرفه ای بین شرکت مادر )بیمه 
شــده( و بازار بیمه برقرار می کند، به طوری که ســود زیادی برای 

شرکت مادر در پی خواهد داشت. 
در تاریخ صنعت بیمه ی داخلی، شرکت های بزرگ نفتی نقش مهمی 
در برقراری بیمه هــای داخلی بزرگ و ارائــه ی "ظرفیت نگهداری 
ریسک"2 پایدار و عظیم ایفا می کنند. بیمه های داخلی شرکت های 
نفتی، به طور عمومی کارآیی کســب وکار خوبی داشته اند و بعضی 
از آنها رتبه ی مالی خوبی هم دارند. این بیمه ها می توانند توسعه ی 
مدیریت ریســک را تحت تاثیر قرار دهند و در آینده به طور مستمر 

جایگاه مهم تری پیدا کنند.
شــرکت ملی نفت فراساحلی چین CNOOC(3( در سال 2000 یک 

بیمه ی داخلی در هنگ کنگ تاســیس کرد که حق بیمه و رشــد 
ظرفیت باالیی را در ســال های اخیر داشته است. شرکت ملی نفت 
چین CNPC(4( در ســال 2007 یک شــرکت بیمــه ی تجاری در 
ســرزمین اصلی چین5 تاســیس کرد که از یک مشخصه ی بیمه ی 

داخلی برخوردار است. 
با این وجــود و به طور کلی بیمه ی داخلــی در صنعت نفت چین 
تاکنون به خوبی شــناخته نشده و بالغ نشــده است. در این مقاله، 
ضمن بررسی توسعه ی بیمه ی داخلی در صنعت نفت، توصیه هایی 
در مورد نحوه ی بهینه سازی توسعه ی بیمه ی داخلی در این صنعت 

پیشنهاد می شود. 
در مقالــه ی حاضر، مفهوم مدیریت ریســک و بیمــه ی داخلی در 
بخش 2 ارائه شده و توسعه ی بیمه ی داخلی در صنعت نفت جهانی، 
در بخش 3 خالصه شده است. در بخش 4 به بحث پیرامون توسعه ی 
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بیمه ی داخلی یک شرکت بیمه ی واجد شرایط یا شرکت بیمه ی اتکایی، متعلق به یک شرکت غیربیمه ای 
اســت که ریسک شرکت های وابسته به شرکت مادر را برای پاسخگویی به نیاز مدیریت ریسک، به ویژه 
برای شــرکت هایی با ریسک عملیاتی باال، بیمه یا بیمه ی اتکایی می کند. استفاده از بیمه ی داخلی برای 
کنترل، انتقال یا صرفه ی ریسک عملیاتی بسیار مفید است. امروزه تقریبا هر شرکت نفتی خیلی بزرگ، 
یک یا چند شرکت بیمه ی داخلی دارد و با توجه به اینکه بیشتر شرکت های نفتی درگیر رقابت جهانی 
شده اند، بیمه ی داخلی نیز نقش مهم تری را برای افزایش مزیت رقابتی در عرصه ی بین المللی و برقراری 
ارتباط با بازیگران بین المللی ایفا می کند. تاکنون شــرکت ملی نفت فراساحلی چین )CNOOC(، شرکت 
ملی نفت چین  )CNPC(و شــرکت ســینوپک )Sinopec( صندوق بیمه ی داخلی یا خودبیمه گری برای 

مدیریت ریسک  خود را راه اندازی کرده اند.
این مقاله، ابتدا به معرفی بیمه ی داخلی به عنوان ابزاری موثر برای مدیریت ریســک پرداخته و ســپس 
نقش و جایگاه بیمه های داخلی در صنعت نفت جهانی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه، به منظور 
توصیف اینکه بیمه ی داخلی چگونه به شــرکت مادر در زمینه ی پوشــش ریسک کمک می کند، مورد 
واقعی شــرکت ملی نفت فراساحلی چین )CNOOC( را مطالعه کرده و سرانجام پیشنهاداتی در راستای 
توســعه ی بیمه ی داخلی در صنعت نفت چین و همچنین توصیه ی تشکیل بیمه ی داخلی برای پوشش 

ریسک در صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است.
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بیمه ی داخلی در صنعت نفت چین پرداخته شده و در بخش 5 نیز 
نحوه ی پوشــش ریسک در صنعت نفت و گاز ایران به طور مختصر 
مورد توجه قرار گرفته اســت. سرانجام در بخش 6 توصیه هایی برای 
توســعه ی بیشــتر بیمه ی داخلی در صنعت نفت چین و نیز لزوم 

تشکیل بیمه ی داخلی در صنعت نفت ایران مطرح شده است.

2- بیمه ی داخلی، ابزاری موثر برای مدیریت ریسک
بقــا و فعالیــت مســتمر بیمه های داخلــی مســتلزم به کارگیری 
متخصصان شــرکت های بیمه در رده های مختلف اســت. تجربه ی 
فعالیت بیمه های داخلی در اقتصاد های توســعه یافته - که خدمات 
بیمه ای  در آن  کشورها با استانداردهای باال ارائه می شود - نیز موفق 

بوده است. 
شــرکت های بزرگ و گروه هایی که از استراتژی مدونی در عرصه ی 
مدیریت ریسک برخوردار هســتند، به اعتبار پول و سرمایه ی خود 
در سطوح باال قرار نگرفته اند، بلکه موقعیت و اعتبار این سازمان ها، 
ناشــی از بهره وری و برخورداری از فنــاوری روز مدیریت و به ویژه 

مدیریت ریسک است. 
این قبیل شــرکت ها، مدیریت ریسک را با یک رویکرد جامع مورد 
توجه قرار می دهند. لذا انتخاب شــیوه ی انتقال ریســک همواره با 
رویکردی تخصصی و غالبا با مشــورت جمعی توســط مدیران فنی 
بیمه های داخلی و متخصصان گروه انجام می شــود. در شرکت های 
بزرگ دارای بیمه ی داخلی و منافع مشــترک، اهتمام بر این است 
که موضوع شناســایی، تبیین و مدیریت ریســک و تعیین بار مالی 
انتقال ریسک با بررســی دقیق و همه جانبه ی فرصت ها و تهدیدها 

انجام شود.

1-2- معرفی مدیریت ریسک
ریســک که اغلب به معنی نااطمینانی به کار رفته است، هم مسبب 
مشکالت و تهدیدها و هم ایجادکننده ی فرصت هایی برای کسب وکار 
اســت.]1[ مدیریت ریســک با نااطمینانی های آینده مواجه بوده و 
بــه طور عاقالنه و بر اســاس منطق، ثبات و رویکــرد منظم، ایجاد 
شده است و از اتالف غیرضروری منابع جلوگیری می کند. توسعه ی 
مدیریت ریســک، در طی 100 سال گذشته از رویدادهای سیاسی، 
اقتصــادی، نظامی، علمی و تکنولوژیکی تاثیر پذیرفته و فاجعه های 
بزرگی نظیــر تایتانیک6، پایپر آلفا7، کاترینــا8 تاثیرات دراماتیک و 

نمایشی بیشتری بر آن داشته اند. 
شــرکت های زیادی یک دپارتمان حرفه ای بــرای مدیریت کردن 
فعالیت های مدیریت ریسک  خود دارند. بعضی شرکت ها از کمیته ی 
مدیریت ریســک RMC(9( برای مدیریت کارآتر ریســک اســتفاده 
می کننــد. معموال رئیــس کمیته ی مدیریت ریســک، نایب رئیس 
یا معاون ارشــد شرکت بوده و مســئولیت توسعه، بازنگری، بهبود و 
نظارت بر اســتراتژی های مدیریت ریسک و حدود خطر شرکت را 
در هماهنگی کامل با هیات مدیره ی شــرکت بر عهده دارد.]2[ در 
ســال 1993 عنوان مسئول ارشد ریســک CRO( 10( برای اولین بار 
توسط جیمز الم11 در مدیریت سرمایه ی شرکت جنرال الکتریک به 
کار گرفته شــد تا یک نقش مدیریت در "همه ی ابعاد ریسک"12 را 

توصیف کند. 
امروزه، بر اســاس گفته ی الم، احتماال بیش از 1000 مسئول ارشــد 
ریســک )CROs( در سرتاســر دنیا وجود دارند. در سال 2005 و بر 
اساس گزارشــی از تحقیق فورستر13 این یافته حاصل شد که تقریبا 
همــه ی شــرکت های با درآمد حداقــل یک میلیــارد دالر در گروه  
بنگاه های با "زیرساخت های بحرانی"14 طبقه بندی شده اند.]3[ برای 
مثال، موسسات مالی، شــرکت های انرژی، شرکت های حمل ونقل، 
ارائه دهندگان خدمات مخابراتی و ارائه دهندگان خدمات بهداشــتی 
دارای یــک جایگاه مسئول ارشــد ریســک )CRO( هســتند. این 
گــزارش در ادامه می گوید: تا ســال 2007 حدود 75درصد از کل 
تعداد شرکت های با زیرســاخت بحرانی، یک دفتر مدیریت ریسک 
سرمایه گذاری رســمی ERM(15( دارند که توسط یک مسئول ارشد 

ریسک )CRO( یا عنوانی معادل آن، رهبری می شود. 
در این شــرایط، محدوده ی مدیریت ریسک وسیع تر از قبل بوده به 
طوری  که از به حداقل رساندن تاثیر منفی زیان ها تا ابعاد زیادی از 

عملیات شرکت در سطح استراتژیک را شامل می شود.
اعمال مدیریت ریســک در شــرکت های بزرگ چندین سال است 
که انجام می شــود. 250 سال قبل، بعضی شــرکت ها از ابزارهای 
انتقال ریســک جایگزیــن ART(16( برای مدیریت ریســک خود 
اســتفاده کردند. انتقال ریسک جایگزین، اسم جامع داده شده به 
دستگاه های جستجوگر حفاظت از ریسک با استفاده از مسیرهای 
غیر ســنتی اســت، به این معنی که متفاوت از مسیر شرکت های 

بیمه ی سنتی است.
"جایگزین" در اینجا به این معنی اســت کــه یک حق انتخابی در 

بیمه ی سنتی وجود دارد، اگرچه آنها هنوز هم ریسک خود را عمدتا 
با تکیه بر بازار تجاری منتقل می کنند. 
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در واقع، این یک نوآوری در مدیریت ریسک سنتی است. همان طور 
که فلیکس کلومن17 در گزارش خود توصیف کرد، یک پدیده ی مهم 
از مدیریت ریسک، تشکیل شرکت بیمه ی نفتکش به  صورت محدود 
توســط بریتیش پترولیوم BP(18( در سال1920 است که این اولین 
شرکت بیمه ی داخلی می باشــد.]4[ این رویداد، جنبشی را ایجاد 

کرد که در دهه ی 1970 و 1980 گسترش یافت. 
در اواخر دهه ی اول قرن 21، بیش از 5100 شرکت در سطح جهان 
وجود داشــته اند که حق بیمه های ســالیانه ی محاسبه شده ی آنها 
21,3 میلیارد دالر می باشــد. به طور کلی، بیمه های داخلی ایده ی 
تامین مالی محتاطانه ی ریسک داخلی را به جای تالش برای انتقال 

آن به خارج از سازمان نشان می دهند.
شرکت های بزرگی که بیمه می خرند ممکن است ریسک خود را تا 
حدی که ظرفیت های بیمه ی داخلــی آنها اجازه می دهد، به عهده 
بگیرند. این امر، توجه درونی به مدیریت ریســک و توسعه ی سریع 
برنامه های مدیریت ریسک را به منظور کاهش زیان ها مورد تشویق 

قرار می دهد. 
موفقیت چنین برنامه هایی بر نتایج بیمه ی داخلی و پس انداز نقدی 
برای  این گروه تاثیر می گذارد. بیمه ی داخلی، ترس مربوط به اینکه 
"چرا نگران بیمه شــده اش باشد"19 را از بین می برد و ارزش بیمه ی 

داخلی به ویژه وقتی آشــکار می شود که یک سرپرست ارشد شرکت 
مادر )یا سرپرست ارشد کمیته ی مدیریت ریسک( در هیات مدیره ی 

بیمه ی داخلی حضور یابد. 
در قالب نظریه، یک شــرکت نباید یک بیمه ی داخلی تشکیل دهد، 
مگر اینکه برنامه ی مدیریت ریسک موفق و باارزشی داشته باشد. در 
حقیقت، آنچه که در اکثر موارد رخ می دهد این است که بیمه های 
داخلی به دالیل مالی تشــکیل می شــوند و ســپس این امر روی 
به کارگیری یک برنامه ی مدیریت ریســک فزاینده تاثیر می گذارد و 

بنابراین منافع آتی سنتی را حفظ می کند.

2-2- مفهوم بیمه ی داخلی
ســیدنی پاین20 کسی است که کلمه ی "Captive" به معنی "بیمه ی 
داخلــی" را خلق و معرفی کرد. وی بیمه ی داخلی را از فعالیت های 
خودبیمه گــری جدا کرده و بیمه ی داخلی را به این معنی و مفهوم 

بیان کرد:
"یک شــرکت بیمه ی داخلی، یک شــرکت بیمه ی واجد شرایط یا 
شــرکت بیمه ی اتکایی متعلق به یک شرکت غیر بیمه ای است که 

ریسک شرکت های وابسته به شرکت مادر را بیمه یا بیمه ی اتکایی 
می کند."]5[

این یک تعریف خیلی خوب است، زیرا فعالیت های شرکت را صرفا 
محدود به بیمه ی شــرکت مادر نمی کنــد و آن داللت را ندارد که 

بیمه ی داخلی باید همه ی بیمه های شرکت مادر را دربرگیرد. 
بر اســاس این تعریف، می توان مشــخصه های بیمه ی داخلی را به 

مانند این موارد بر شمرد:
 یک شرکت بیمه ای از شرکت بیمه ی اتکایی در عملیات حقیقی است.

 توســط شــرکت غیربیمه ای و به منظور مدیریت ریسک ایجاد 
شده است.

 فقط می تواند در انتقال ریســک از شــرکت مادر یا شــرکت های 
وابسته به شرکت مادر نقش ایفا کند.

این تعریف برای یک شرکت بیمه ی داخلی صرف، می باشد. بیمه ی 
داخلی همچنین مشــتقات خودش را دارد، اما ســه مشخصه ی باال 
بنیادی هستند. روشــی که یک بیمه ی داخلی در مدیریت ریسک 

شرکت مادر به کار می گیرد، ساده است. 
به طوری که یک بیمه نامه ی مستقیم به شرکت مادر ارائه می کند و 
ریسک های بیمه شده ی موجود را پوشش می دهد یا اینکه بیشترین 
ریسک را از طریق یک شرکت پیشرو که گواهی بیمه نامه را داشته 

باشد، تحت پوشش قرار می دهد. 
سپس می تواند به منظور حفاظت از خودش در مقابل بال و حادثه ای 
که امکان تحمل آن را ندارد، چند بیمه ی اتکایی نگهداری یا خریداری 
کند. روشــی که بیمه ی داخلی، رهیافت سنتی انتقال ریسک از یک 

شرکت را تغییر می دهد، در شکل1 نشان داده شده است.
دلیل اصلی برای تشــکیل بیمه های داخلی، کاهش هزینه ی بیمه با 
حذف هزینه ی سربار بازار بیمه ی سنتی برای آن دسته از ریسک هایی 
اســت که به سادگی می توانند توسط خودبیمه شده، پذیرفته شوند. 
همچنین تشکیل بیمه های داخلی می تواند دسترسی به بازار بیمه ی 
اتکایی عمده فروشــی را به منظور خرید پوشش های واقعا مورد نیاز 
ایجادکند. به عالوه، بیمه ی داخلی از طریق سرمایه گذاری حق بیمه 

و ذخایر، درآمد اضافی به دست می آورد. 
بــه طور خالصه، پیدایش بیمه ی داخلی یک مرحله ی برجســته و 
مهم در توسعه ی مدیریت ریسک است. بیمه ی داخلی، روش انتقال 
ریسک سنتی را تغییر می دهد و یک بستر حرفه ای بین شرکت مادر 
)بیمه شــده( و بازار بیمه ایجاد می کند، به طوری که منافع زیادی 

برای شرکت مادر در پی خواهد داشت.
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3- بیمه های داخلی در صنعت نفت جهانی
3-1- موقعیت های مکانی بیمه ی داخلی

80درصد از 500 شــرکت خوش اقبال، بیمه هــای داخلی خود را 
دارند و بیش از 5100  بیمه ی داخلی در ســال 2007 در ســطح 
جهان وجود داشــته است. جدول1، موقعیت مکانی اصلی بیمه های 
داخلی در جهان را نشــان می دهــد.]6[ اغلب موقعیت های مکانی، 

فراساحلی21 هستند، مانند برمودا، جزایر سای من، ورمونت. 
بیمه ی داخلی مستقر در فراساحل، بیمه ی داخلی فراساحلی نامیده 

می شــود. بیش از 95درصــد از بیمه های داخلــی، بیمه ی داخلی 
فراســاحلی هســتند. در آغاز به کار بیمه  های داخلی، این انتخاب 
ممکن اســت به دلیل مزایای مالیاتی در دســترس، به خوبی انجام 
شــده باشــد اما با اجرای قانون شــرکت های خارجی کنترل شده 
)قانون CFC 22(، این شــرایط دیگر وجود نــدارد. مزیت اصلی یک 
موقعیت مکانی فراساحلی این است که آنها قوانین و محیط نظارتی 
طراحی شــده برای شــرکت های بیمه ی داخلی و خدمات مدیریت 

بیمه ی داخلی عالی دارند.

 1  جایگزینی انتقال ریســک از طریق بیمه ی داخلی]5[

 1   جدول موقعیت مکانی بیمه ی داخلی )داده های جزئی 2007(]6[ * توجه: این داده ها مناطقی را که تعداد بیمه های داخلی آن کمتر از 30 باشد شامل نمی شود.

شماره ی بیمه ی داخلیموقعیت مکانیشماره ی بیمه ی داخلیموقعیت مکانی

155جزیره ی من958برمودا

173جزایر تورکس و کایکوس765جزایر سای من

163هاوائی567ورمونت

158کارولینای جنوبی368گرنسی

62سنگاپور409جزایر ویرجین انگلیس

48سوئیس256بارباداس

77منطقه ی کلمبیا210لوگزامبورگ

108آریزونا131دوبلین

92یوتا115نوادا

31البوآن44نیویورک

30سونتانا31کنتاکی
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 3  ماتریس ظرفیت نگهداری ریســک بیمه ی داخلی]7[

 2  زمان بندی برقراری اولین بیمه های داخلی برای شــرکت های  بزرگ نفتی ]5[

2-3- بیمه ی داخلی شرکت های بزرگ نفتی 
شرکت های بزرگ نفتی از دهه ی 1920، از بیمه های داخلی استفاده 
کرده اند. یکی از اولین شــرکت های بیمه ی داخلی، شرکت بیمه ی 
 )BP( نفتکش به  صورت محدود بود که توسط شرکت نفت انگلیس
در سال 1920 تشکیل شد. این واقعه، به عنوان یک رخداد مدیریت 
ریســک، قابل توجه بوده و مرحله ای برجســته در صنعت بیمه ی 
داخلی است، به این معنی که این شرکت ایده ی محتاطانه ی تامین 
مالی ریســک داخلی را به جای تالش برای انتقال ریسک به خارج 

سازمان دارد. 

این بیمه ی داخلی هنوز هم با نرخ باالیی در گردش اســت. پس از 
آن، دیگر شــرکت های بزرگ نفتی بیمه های داخلی خود را تاسیس 
کردنــد، برای مثال در ســال 1925 اگزان موبیــل23 اولین بیمه ی 
داخلی خود را در شــرکت سوانح و اطمینان سنت آلبانز24 انجام داد. 
در حال حاضر تقریبا تمامی شــرکت های بزرگ نفتی، یک یا بیشتر 

از یک شرکت بیمه ی داخلی ایجاد کرده اند. 
شکل2 نشان می دهد که شرکت های بزرگ نفتی، اولین بیمه داخلی 

خود را در چه زمانی برقرار کردند.
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1-2-3- مقیاس بیمه ی داخلی
بعضی از بیمه های داخلی ظرفیت نگهداری ریســک عظیمی دارند. 
برای مثال، بیمه های داخلی شــل25، اگزان موبیل و شورون26 بیش 
از یک میلیارد دالر آمریکا ظرفیت نگهداری ریسک دارند و ظرفیت 
نگهداری ریســک تمامی بیمه ی داخلی شرکت های نفتی، بیش از 

5 میلیارد دالر آمریکا می باشد. 
همچنیــن بعضــی از بیمه های داخلی رتبه ی خیلــی خوبی دارند. 
شــرکت بیمه ی محدود ژوپیتر27 - دومین بیمه ی داخلی شــرکت  
BP- بهترین رتبه ی A+ یعنی  A.M را دارد. شرکت بیمه ی آنکون28 

و شــرکت ســوانح نفتی - که هر دو بیمه های داخلی اگزان موبیل 
هستند - بهترین درجه ی A+ یعنی A.M را دارند. 

2-2-3- کارکرد بیمه ی داخلی
آنچه کــه یک بیمه ی داخلی می تواند برای شــرکت مادرش انجام 
دهد، به ظرفیت نگهداری ریســک و فلســفه ی مدیریت ریســک 
شــرکت مادرش بستگی دارد. ماتریس ارائه شده در شکل3 به طور 
کلی نشــان می دهد که ظرفیت و تمایل شرکت مادر به پذیرش و 
نگهداری ریسک، چگونه می تواند نگهداری ریسک بیمه ی داخلی را 
تحت تاثیر قرار  دهد. بیشــتر این شرکت های مادر به بیمه ی داخلی 
توجه می کنند و بیمه ی داخلی، بیشتر می تواند در مدیریت ریسک، 

نقش داشته باشد. 
همچنین تعــداد زیادی شــرکت بیمه ی داخلی وجــود دارند که 
بیمه های داخلی را به خاطر بعضی دالیل کوتاه  مدت ایجاد می کنند. 
بنابرایــن، آنها فقط تمایل دارند کســب وکار خاص را انجام دهند و 
نقش نگهداری ریســک را کمتر ایفا کنند. اما این امر، به ندرت در 

شرکت های نفتی رخ می دهد.
اطالعات عملکردی بیمه های داخلی شــرکت های نفتی معموال در 
دســترس عموم نیست. آنها ممکن اســت در کنفرانس های بیمه ی 
داخلــی در مــورد آن صحبت کنند. البته در وب ســایت شــرکت 
پتروبــراس29 اطالعاتی در مورد بیمه ی داخلــی وجود دارد که در 
بیمه نامه ی مدیریت ریســک آن وارد شده اســت و به این صورت 

گزارش می شود:
"شرکت حق بیمه را برای ریسک های عملیاتی / آتش سوزی بزرگ، 

ریسک های نفتی و ریسک های نامبرده که جزو بیمه نامه های عمده 
هســتند، پرداخت می کند. اغلب فعالیت ها توســط شرکت بیمه ی 

محدود بیر30 بیمه یا بیمه ی اتکایی می شوند. 
این شــرکت بیمه، یک بیمه گر داخلی بــوده و دفتر مرکزی آن در 

برمودا قرار دارد. شــرکت بیمه ی بیر، ریسک را حفظ نکرده و آن را 
به طور کامل به بازار می سپارد."]7[

از طریق مقایسه ی استراتژی چند شرکت نفتی با ماتریس نگهداری 
ریسک در شکل3، تخمین زده شده است که بیمه ی داخلی شرکت 
پتروبراس در حال اســتفاده از مدل C می باشد، در حالی که بیمه ی 
داخلی شــرکت BP به احتمال زیاد از مدل B استفاده می کند، زیرا 
شــرکت BP همه ی ریسک های بین 10 تا 500 میلیون دالر آمریکا 
را پذیرفته اســت. اکثرشــرکت ها، مدل A و D را به کار می گیرند. 
تفاوت، در محدودیتی است که آنها می توانند بپذیرند. به طور کلی، 
ناحیه ی نگهداری ریســک، بین 10 و50 میلیون دالر آمریکا برای 

هر واحد ریسک است.

3-2-3- پوشش بیمه ی داخلی
یک بیمه ی داخلی می تواند دارایی های اصلی شــرکت مادر را بیمه 
کند. در کل برای یک شــرکت نفتی، این دارایی ممکن است شامل 
سیســتم عامل، خطوط لوله، چاه ها، پایانه ها، پاالیشــگاه ها، سکوها، 
کشــتی  های یدک کش و نفت کش ها باشــد. انواع عمده ی پوشش 

بیمه ای دارایی های گفته شده عبارتند از:
1( خســارت به اموال 31)PD(: خسارت به اموال، خسارت وارد شده 
بر عملیات ســاحلی و فراساحلی را پوشش می دهد. معموال بیمه ی 
داخلی، بیمه ی اموال را از طریق یک کسری قابل توجهی در بودجه 
صادر کرده یا همه ی این کسب وکار را با به کارگیری بیمه ی اتکایی 

برای پوشش بخشی از ریسک صادر می کند.
2( تعلیق کسب وکار 32)BI(: تعلیق کسب وکار، زیان غیرعملیاتی را 
به هنگام وقوع خســارت پوشش می دهد. تعلیق کسب وکار معموال 
بخشی از بیمه ی خسارت به اموال است. این بیمه ی داخلی می تواند 
زیان را به روشی مشابه آنچه که در بیمه ی خسارت به اموال عنوان 

شد، مورد پوشش و رسیدگی قرار دهد.
3( از کار افتادگی ماشین آالت 33)MB(: از کار افتادگی ماشین آالت، 
زیان را به واسطه ی از کار افتادگی ماشین آالت در عملیات پوشش 
می دهد و معموال بخشــی از بیمه ی خســارت به اموال اســت. این 
بیمه ی داخلی می تواند زیان را به روشــی مشــابه آنچه در بیمه ی 

خسارت به اموال عنوان شد، مورد پوشش و رسیدگی قرار دهد.
4( کنترل چاه 34)COW or OEE(: کنترل چاه بسیار مخاطره آمیز در 
نظر گرفته شده اســت، به طوری که بازار بیمه معموال محدوده ای 
بین 50 تا 150 میلیون دالر آمریکا را پیشــنهاد می دهد و بیمه ی 



مقاالت کاربرد ی/مروری

80

داخلی تمایل کمی برای نگهداری آن خواهد داشت.
5( تمام خطر ساخت وساز 35)CAR(: تمام خطر ساخت وساز، زیان 
رخ داده در پروژه های ســاخت ســاحلی یا فراســاحلی را پوشش 
می دهد. این ریســک، کمتر از ریســک کنترل چاه مورد مالحظه 
قــرار می گیرد و بیمــه ی داخلی تمایل کمی بــرای نگهداری آن 

خواهد داشت.
6( بیمه ی دریایی 36)MI(: بعضی مواقع شرکت های نفتی، کشتی های 
نفت کش جدا از دکل حفاری دارند که بسته به اندازه ی ناوگان آنها 
به خوبی می توانند از ظرفیت بیمه ی داخلی جهت پوشش خسارت 

احتمالی بهره بگیرند.
الزم به ذکر اســت که بیمه ی داخلی می تواند برای بیمه ی ماشین، 
بیمــه ی تصادفات شــخصی، بیمــه ی درمــان و همچنین حقوق 

بازنشستگی و حتی بیمه ی زندگی به کار رود.

3-3- بیمه ی داخلی دوجانبه ی شرکت های نفتی
شــرکت های نفتی همچنین ســازمان های بیمه ی داخلی دوجانبه 
را تاســیس کرده اند. اینجــا گروه شــرکت های OIL پیش می آید. 

شرکت های گروه OIL شامل بیمه ی نفتی محدود OIL(37( ، اس- انرژی 
)S-Energy( و بیمه ی ســوانح نفتی محدود 38)OCIL( اســت. این سه 
شرکت، 112 عضو دارند و بیش از 80درصد از اعضای  آن، شرکت های 
بزرگ نفت و انرژی یا بیمه های داخلی آنها هستند. گروه شرکت های 
OIL، پوشــش گسترده و محدودیت های پوشش باال برای اعضا ارائه 

می دهند. در حال حاضر، این یکی از وســیع ترین اشــکال موجود 
بیمه نامه در بازار جهانی بیمه است. محدودیت های پوشش بیمه ی 

گروه OIL در شکل4 نشان داده شده است.]8[
گروه OIL در حال تبدیل شــدن به یکــی از ظرفیت های اصلی در 
بازار بیمه ی انرژی است. اعضا حق بیمه را به OIL پرداخت می کنند 
و بــه ازای زیان، غرامت دریافت می کنند. دارایی های ناخالص بیمه 
شــده در OIL در حدود 2,2 تریلیون دالر آمریکا می باشــد و حق 
بیمه ی ناخالص در حدود 1,5 میلیارد دالر آمریکا است. محاسبه ی 
نرخ  های حق بیمه بر اساس هزینه ی زیان خالص می باشد، بنابراین 
OIL می تواند هزینه ی کمتری نســبت به انتقال ریسک ایجاد کند، 

 OIL لذا شــرکت های نفتی یا بیمه ی داخلی آنهــا که اعضای گروه
هســتند، می توانند منافع بلندمدت و انعطاف پذیری بیشــتری در 

مواجهه با ریسک به دست آورند.

]8[ OIL 4  محدودیت های پوشــش بیمه ی گروه 
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4- خودبیمه گری39 و بیمه ی داخلی در صنعت نفت چین
ســه شــرکت نفتی بزرگ در چیــن وجود دارند کــه عبارتند از: 
شــرکت ملی نفت فراســاحلی چین )CNOOC(، شرکت ملی نفت 
چین )CNPC( و شرکت ســینوپک )Sinopec(. همه ی آنها تاکنون 
خودبیمه گری اعمــال کرده اند، اما بهره گیــری از بیمه ی داخلی 

توسط آنها به تازگی آغاز شده است.

1-4- صندوق ایمنی )از دهه ی 1980(
شــرکت ملی نفت چین و شــرکت ســینوپک از دهــه ی 1980، 
صندوق هــای خودبیمه گری عظیمی را به نــام "صندوق ایمنی"40 
تاســیس کردند.]9[ به این معنی که آنها می توانند ذخایر با ریسک 

ثابت را بر اساس ارزش دارایی ها داشته باشند. 
این ذخایر، برای جبران زیان در عملکرد و معافیت مالیاتی استفاده 
شــده اند. با این روش، شــرکت ملی نفت چین و شرکت سینوپک، 
چندین میلیــارد یوان چین وجــوه ایمنی انباشــته دارند که اگر 
بخواهند بیمــه ی داخلی را برقرار کنند می توانــد برای آنها منابع 

سرمایه ای باشد. این صندوق ایمنی هنوز هم فعال است.

2-4- بیمه نامه ی سهامدار41 )از دهه ی 2000(
بیمه نامه ی ســهامدار، بیمه نامه ی طراحی شده توسط متمم بیمه 
برای شــرکت های مادر غیربیمه ای یا ســهامداران اســت. دلیل 
اصلی کــه این بیمه نامه انتخاب شــده همانا اطمینان بخشــی به 

سهامدارانش است. 
تمامی این ســه شــرکت، در آغاز قرن 21 در بیمه ی عمر و اموال 
سرمایه گذاری کردند، برای مثال، جنرالی42 که یک شرکت بیمه ی 
عمر محدود در چین است از سال 2002 و با همکاری شرکت ملی 
نفت چین اقدام به ایجاد یک شــرکت بیمه ی عمر و سرمایه گذاری 

مشترک در ایالت گوآنگ دونگ43 کرده اند. 
در ســال 2005، سهامداران اصلی در مجموع با حق بیمه ای معادل 
2,5 میلیــارد دالر آمریکا یک بیمه نامه ی بازنشســتگی بزرگ برای 
شــرکت ملی نفت چین صادر کردند. سینوپک یکی از سهامداران 

شرکت بیمه ی اموال و سوانح سان شاین44 است. 
این بیمه نامه ی اموال، در مجموع با پوشش 15 میلیارد دالر توسط 
 AEGON-CNOOC این شرکت بیمه صادر شد و شرکت بیمه ی عمر
)گروه ســرمایه گذاری مشــترک CNOOC و AEGON( بیمه نامه ی 
زیان شــخصی را برای شرکت ملی نفت فراساحلی چین صادر کرد. 

"بیمه نامه ی سهامدار" نوعی از خودبیمه گری در مسیر تجاری است، 
اما هنوز یک بیمه ی داخلی نیست، مگر اینکه حق بیمه ی بیمه نامه، 

منبع اصلی شرکت بیمه ی تابعه  ی آن باشد.

3-4- بیمه های داخلی )از سال 2000(
با توجــه به اینکه در بیمه های داخلی حجــم قابل توجهی از منابع 
از محل حق بیمه ها حاصل می شــود لذا ســعی بر این اســت که 
ســرمایه گذاری ها به  صورت اصولی انجام شــود تا همواره رابطه ی 
ریســک و بازده، مثبت باشــد و بر این اســاس بین جریان ورودی 
حق بیمه ها و جریان خروجی خســارت ها، نسبت و تعادل منطقی 
ایجاد شــود. در این زمینــه، متخصصان حرفــه ای در امور مالی و 
سرمایه گذاری شــرکت های مادر می توانند مناسب ترین فرصت های 
ســرمایه گذاری با بازدهی مطلوب و تضمین های الزمه را شناسایی 

کنند و در اختیار بیمه های داخلی قرار دهند.

1-3-4- بیمه ی محدود شرکت ملی نفت فراساحلی چین در هنگ کنگ
در سال 2000، شــرکت ملی نفت فراساحلی چین بیمه ی داخلی 
خود را پس از حدود یک ســال امکان ســنجی در هنگ کنگ ایجاد 
کرد که اســم آن بیمه ی محدود شرکت ملی نفت فراساحلی چین 

CIL(45(است. 

این بیمــه ی محدود، یک بیمه ی داخلی و بیمــه ی داخلی اتکایی 
بوده و به آن مجوز داده شــده است تا کسب وکارها و مشاغل را در 
هنگ کنگ بیمه کند، بــرای مثال در این زمینه می توان به بیمه ی 
کشتی ها، بیمه ی کاالهای در حال حمل ونقل، بیمه ی آتش سوزی و 
بالیای طبیعی، بیمه ی خســارت به اموال، بیمه ی مسئولیت کشتی 

و بیمه ی مسئولیت عمومی اشاره کرد. 
البته بیمه ی مســئولیت شــغلی کارکنان مورد تایید نیســت. در 
حقیقت، CIL می تواند تقریبا همه ی ریســک های عمده ی مرتبط با 
عملیات ساحلی و فراساحلی و ساخت وساز را تحت پوشش خود قرار 
دهد به طوری  که برای مدیریت ریسک شرکت ملی نفت فراساحلی 

چین مناسب باشد. 
همچنین CIL، مدیریت ریســک شرکت ملی نفت فراساحلی چین 
را در طی دهه ی اول قرن حاضر بیشــتر و بیشــتر درگیر کار کرده 
است، به طوری که در پایان دهه ی مورد اشاره در حدود 90درصد از 
دارایی های شرکت ملی نفت فراساحلی چین، توسط CIL بیمه شده 



مقاالت کاربرد ی/مروری

82

و حق بیمه ی ناخالــص آن در حدود 700 میلیون دالر هنگ کنگ 
می باشــد. این بیمه ی محدود، به سرعت رشــد می کند و در سال 
2007 در میان همه ی شــرکت های بیمــه ی هنگ کنگ به لحاظ 
مقیاس و میزان حق بیمه ی خســارت اموال، در رتبه ی اول لیست 
بوده و در بیمه ی فراســاحلی در رتبه ی ســوم لیست قرار داشت و 
ســرمایه ی ثبت شده ی CIL در هفت سال منتهی به سال 2007 از 
2 میلیــون دالر هنگ کنگ به 1,1 میلیارد دالر هنگ کنگ افزایش 

یافته است.

2-3-4- شرکت بیمه ی محدود جنرالی چین در سرزمین اصلی چین
شــرکت بیمه ی محدود جنرالی چین در ســال 2007 و بر اساس 
ســرمایه گذاری مشــترک با سهم مســاوی بین شــرکت بیمه ی 
تریست46 ایتالیا و شرکت ملی نفت چین تشکیل شد و با سرمایه ی 
500 میلیون یــوان چین )معادل 7/9 میلیون دالر آمریکا( به ثبت 
رسید.]10[ دامنه ی عملیاتی  این شــرکت بیمه ی تجاری، محدود 
به پوشــش ریسک عملیاتی شرکت مادرش یعنی شرکت ملی نفت 
چین بود، مانند: خسارت به اموال، تمام خطر ساخت وساز و کنترل 
چاه. لذا، این شرکت بیمه، اولین شرکت با ویژگی بیمه ی داخلی در 
سرزمین اصلی چین است. این شرکت در سال 2007، حق بیمه ای 

برابر با نیم میلیون دالر آمریکا داشته است.

4-4- مقایسه ی شرکت ملی نفت فراساحلی چین )CNOOC(، شرکت ملی 
)Sinopec( و شرکت سینوپک )CNPC( نفت چین

 صندوق ایمنی، طرح بیمه نامه ی ســهامدار و بیمه ی داخلی سه نوع 
ابزار مدیریت ریسک هستند. مقایسه ی ابزارهای مدیریت ریسک به 
کار رفته در میان این سه شرکت بزرگ نفتی در چین، در جدول2 

نشان داده شده است.

 2   خودبیمه گری و بیمه های داخلی در سه شرکت بزرگ نفتی چین]9[

CNOOCCNPCSinopec

خیربلهبلهبیمه ی داخلی

بلهبلهبلهطرح بیمه نامه ی سهامداران

بلهبلهخیرصندوق ایمنی

این حقایق نشــان می دهند که شرکت ملی نفت چین )CNPC( سه 
نوع از ابزارهای مدیریت ریسک را توسعه داده است، اگرچه بیمه ی 

داخلی آن خیلی جدید است. 
ســینوپک هنوز هم عمدتا مجبور به استفاده از صندوق ایمنی خود 
بــه منظور بیمه ی اموال و بهره گیری از بیمه نامه ی ســهامدار برای 
 )CNOOC( بیمه ی کارکنان است. شرکت ملی نفت فراساحلی چین
صندوق ایمنی ندارد، اما از یک بیمه ی داخلی با اندازه ی قابل توجهی 

برای مدیریت ریسک خود برخوردار است. 
به طور خالصه شــرکت های نفتی چینی در چندین ســال گذشته 
بیمه های داخلی ســاحلی و فراســاحلی را برقرار کرده اند. امروزه، 
بیمــه ی داخلی در حال تبدیل شــدن به بخشــی از اســتراتژی 

شرکت های نفتی است.

5- پوشش های بیمه ای در صنعت نفت ایران
تا حدود پانزده ســال پیش، بیمه ی مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
96درصــد از ریســک های مربوط به بیمه های نفــت و انرژی را به 
بیمه گران اتکایی در خارج از کشور واگذار می کرد. از اواسط دهه ی 
هشتاد خورشــیدی و قبل از اعمال تحریم های اقتصادی با افزایش 
ظرفیت مالی و فنی بازار بیمه ی کشــور و در نتیجه ارتقای ظرفیت 
نگهداری ریســک بخش نفت و انرژی در شرکت های بیمه ی ایرانی، 
وابســتگی و مراجعه به شرکت های بیمه ی خارجی کاهش یافت به 
طوری که در سال 1387 سهم شرکت های بیمه ی خارجی در بازار 

بیمه ی نفت و انرژی ایران به 41درصد رسید. 
از جملــه بیمه نامه هــای بزرگی کــه پیش از اعمــال تحریم ها در 
رشــته ی نفت و انرژی توسط شــرکت های بیمه ی ایرانی از جمله 
شــرکت ســهامی بیمه ی ایران صادر و عملیات اتکایی آن از طریق 
بازارهای بیمه ی بین المللی و با مشارکت بیمه گران معتبر بین المللی 
همچون سندیکای لویدز47، گروه زوریخ اینشورنس48، مونیخ ری49، 
 هانوفر ری51، اســکور اس ایی52، آکســا53، مفری54، 
آلیانز55 و اینفراشــور56 انجام شــده بود می توان به بیمه ی فازهای 
6، 7، 8، 12، 15 و 16 پارس جنوبی، بیمه ی آتش ســوزی شــرکت 
نفت بهران، بیمه ی تمام خطر اموال تاسیســات نیروگاهی شرکت 
مپنا، بیمه ی طرح توسعه ی پاالیشگاه اصفهان، بیمه ی جامع اموال 
شرکت پتروشــیمی رجال و بیمه ی جامع اموال شرکت پتروشیمی 

فرسا شیمی اشاره کرد.
در سال 2010 و با صدور قطعنامه ی 1929 شورای امنیت سازمان 
ملل متحد کــه منجر به وضع گســترده و همه جانبه ی تحریم های 
اقتصادی بر کشور شــد، عمال حضور و فعالیت شرکت های بیمه ی 
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خارجی در بازار بیمه ی ایران با محدودیت های بســیار جدی مواجه 
شــد، به طوری که پس از آن، شرکت های بیمه ی خارجی در بازار 
بیمه ی ایران هیچ ســهمی نداشتند و تقریبا تمام بیمه ی نفت ایران 
به طور خواســته یا ناخواسته تحت نظام خودبیمه گی57 دولت ایران 

قرار گرفت. 
با اعمال تحریم ها و ممنوعیت نقل وانتقال ارز برای شرکت های بیمه  ی 
ایرانی، حتی استفاده از خدمات بیمه ی اتکایی بیمه گران خارجی هم 
غیرممکن شد، لذا به منظور کنترل آثار تحریم ها، از یک طرف منابع 
سرمایه گذاری صنعت بیمه - شامل حقوق صاحبان سهام و ذخیره ی 
فنی - و متعاقب آن ظرفیت نگهداری ریســک توســط شرکت های 
بیمه ی ایرانی افزایش یافته و از طرف دیگر این شرکت ها به دو روش 
   ریســک های موضــوع 
بیمه ی نفت را جــذب کردند،58 از جمله ایــن بیمه نامه های صادره 
می توان به بیمه ی تاسیسات پاالیشــگاه های شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی، بیمه ی باربری محموالت نفتی شرکت ملی 
نفت ایران، بیمه ی تاسیســات شــرکت نفت مناطق مرکزی، بیمه ی 
تاسیسات شــرکت نفت فالت قاره، بیمه ی جامع اموال شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی و بیمه ی طرح های در دست احداث شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی اشاره کرد. 
البته پس از آخرین دور مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 که منتهی 
به انعقاد توافق برجام )برنامه ی جامع اقدام مشــترک(59 در ســال 
1394 شــد،  اعضای گــروه 1+5 در برابر ایران متعهد شــدند که 
صرفا تحریم مربوط بــه خدمات بیمه ی حمل نفت و بیمه ی حمل 

محصوالت پتروشیمی صادراتی  را تعلیق60 کنند. 

6- توصیه ها و پیشنهادها
امروزه شــرکت های بزرگ نفتی، پوشش ریسک از طریق ایجاد و 
تاســیس بیمه های داخلی را به ســایر روش های بیمه ی خطرات 

ترجیح می دهند. 
تســهیل در تامین پوشــش و ارائــه ی خدمات خســارت، کاهش 
هزینــه ی بیمه از طریــق حذف هزینه های ســربار از جمله حذف 
کارمزد شرکت های بیمه گر در عملیات اتکایی و تسریع آن عملیات، 
بهره گیری از یک سیســتم کارآمد در امر شناسایی و کنترل ریسک 
به ویژه در پوشــش ریسک های خاص و برخورداری از معافیت های 
مالیاتی را می توان به عنوان دالیل اصلی گرایش شرکت های بزرگ 

نفتی جهت تاسیس بیمه های داخلی برشمرد. 
از دیگر مزایــای بیمه ی داخلی می توان به عــدم تضاد بین منافع 

بیمه گــران و بیمه گــذاران، امــکان اســتفاده ی فــوری از جریان 
نقدینگی از محل حق بیمه ها و سرمایه گذاری از محل حق بیمه ها، 
بهره مندی از امکانات فنی و تخصصی شــرکت مادر، عدم مواجهه با 
انواع اســتثناها و محدودیت های تحمیلی، امکان حضور متخصصان 
حرفه ای در عملیات بیمه گری، تعیین ظرفیت نگهداری ریســک به  
صــورت منطقی و افزایــش تدریجی آن و در نتیجــه نیاز کمتر به 

پوشش اتکایی اشاره کرد.

1-6- استفاده ی مناسب از بیمه ی داخلی
شــرکت های نفت نیاز دارند از بیمه ی داخلی بهره ببرند و وظایف و 
منافع شــرکت مادر را تا حدی که ممکن است پیگیری کنند. این 
امر می تواند تجربه و قابلیت حرفه ای بیمه ی داخلی را افزایش دهد 
که به نوبه ی خود و از طریق ظرفیت بهتر در مدیریت ریســک، به 
شــرکت مادر خدمت می کند. این امر آنقدر ساده نیست که شرکت 
مادر برخی کســب وکارها را به بیمه ی داخلی بدهد یا فقط هزینه ی 
حــق بیمه را کاهش دهــد. این کار، یک برنامــه ی جامع مدیریت 
ریســک خواهد بــود. بیمه ی داخلــی، نظرات و تدابیــری را برای 
استراتژی مدیریت ریسک شــرکت مادر، مذاکره در بازارهای بیمه 

و بیمه ی اتکایی و رسیدگی به ادعاها ارائه می کند.

)OIL( 2-6- بیمه ی داخلی دوجانبه یا پیوستن به گروه بیمه ی نفتی محدود
به شــرکت های نفتی چینی توصیه شــده اســت که یک بیمه ی 
داخلی دوجانبه برای خودبیمه گری ریســک عملیاتی خود برقرار 
کننــد. چندین میلیارد وجه ایمنی ممکن اســت ظرفیت بزرگ و 
باثباتی برای بیمه ی داخلی دوجانبه پیشــنهاد کند. یک راه دیگر 
این اســت کــه عضوی از گــروه OIL باشــند و از بیمه ی داخلی 
دوجانبه ی شــرکت های نفتی جهانی بهره گیرند. گروه OIL برای 
ســال ها مشــغول به کار بوده اســت، همچنان که در بخش 3-3 
پوشش گســترده و محدودیت های پوشــش باال برای اعضای آن  

توصیف شده است.

3-6- بهبود تنظیم مقررات
کمیته ی تنظیم مقررات بیمه ی چین CIRC(61( برای مدت طوالنی 
رویکرد محافظه کارانه ای به بیمه ی داخلی داشــته اســت. در طی 
یک دهه ی اخیر، این کمیته شــروع به تغییر نگرش خود و تشویق 
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شرکت ها به ایجاد شرکت های بیمه ی خاص در بخش کسب وکارها 
و مشــاغل در معــرض خطر به منظــور بیمه کردن ریســک های 
شــرکت های مادر کرده است، بنابراین چندین شرکت بزرگ چینی 
نظیر شــرکت ملی نفت چین تشویق شده بودند که شرکت بیمه ی 

خاصی تاسیس کنند. 
به هر حال، هنوز الزامــات و رویه های کاری برقرار کردن بیمه های 
داخلی ساحلی و فراساحلی برای شرکت های چینی مشخص نیست، 
البته کمیته ی تنظیم مقررات بیمه ی چین توصیه به ایجاد مقررات 

شفاف در ارتباط با بیمه ی داخلی می کند. 
این مقررات باید به طور واضح و روشن شرایط و صالحیت ها را برای 
شرکت های چینی به منظور ایجاد بیمه ی داخلی - به همان خوبی 

مقررات نظارتی بیمه های داخلی موجود در چین - تعیین کند.

4-6- لزوم تشکیل بیمه ی داخلی در صنعت نفت ایران
علی رغــم قدمت بیش از 110 ســاله ی صنعت نفت و پیشــینه ی 
85 ســاله ی صنعت بیمه در ایران، نفوذ بیمه و حق بیمه ی تولیدی 
در رشــته ی نفت به هیچ وجه تناســب و همخوانــی با ظرفیت ها و 

امکانات بالقوه در کشور ندارد. 
مرور عملکرد شــرکت های بزرگ نفتی در زمینــه ی ایجاد بیمه ی 
داخلی نشــان می دهد که با فراهم کردن زیرساخت ها و تسهیالت 
الزم توانســته اند تعدادی از شــرکت های بزرگ و چند ملیتی را به 
ســوی خود جلب کنند و خود را به  عنــوان مرکزی جهت ارائه ی 
این نوع خدمات بیمه ای معرفی کنند. از این رو، تشــکیل بیمه های 
داخلی و بهره گیری از خدمات آنها در صنعت نفت ایران، می بایست 

از دهه ها قبل رخ می داد. 
حضور پررنگ بیمه های داخلی در بازار بیمه نه تنها تهدیدی برای 
صنعــت بیمه به شــمار نمی رود بلکه با توجه بــه تجانس خدمات 
بیمــه ای، می تواند در جهــت اعتال و ارتقای صنعت بیمه بســیار 
موثر واقع شــود، به ویژه در شرایط حاضر که کشور با تحریم های 
اقتصادی همه جانبه مواجه اســت و اســتفاده از خدمات بیمه ای 
شرکت های معتبر بین المللی میسر نیست، تاسیس بیمه ی داخلی 
و به کارگیری خدمات و ظرفیت های آن در زمینه ی پوشش ریسک 
بخــش نفت، می تواند تجربه ای موفق در شکســت محدودیت های 

تحمیلی بر صنعت نفت و بیمه ی کشور خلق کند. 
در حال حاضر تمامی شرکت های بزرگ نفتی جهت پوشش ریسک 
فعالیت هــای خود در صنعــت نفــت و گاز دارای بیمه های داخلی 
هســتند و در گذر زمان سعی دارند تا ظرفیت نگهداری ریسک در 

بیمه های داخلی خود را افزایش دهند. 
شــرکت نفــت و گاز پتروناس62 مالــزی که یکــی از بزرگ ترین 
شــرکت های نفتی جهان به شمار رفته و در تملک دولت این کشور 
قــرار دارد، مالک بیمه ی داخلی انرگاز63 می باشــد که این بیمه ی 
داخلی در جزیره ی "البوان"64 مالزی به ثبت رسیده است. موسسه ی 
 A+ این شــرکت را از نظر توان مالی در رتبه ی عالی A.M. Bes t Co

معرفی کرده و مورد تایید قرار داده است. 
جزیره ی "البــوان" مالزی که به نام "ویکتوریا" نیز معروف اســت، 
هم اکنون به  عنوان مرکز مالی، بانکی و شــرکت های بیمه در جهان 
شناخته شده است. همچنین سنگاپور که از کوچک ترین کشورهای 
آسیایی محسوب می شود، با وجود اینکه از منابع طبیعی نفت و گاز 
بی بهره است اما سومین مرکز بزرگ پاالیش نفت در جهان به شمار 
می آید و بزرگ ترین و به روزترین پاالیشگاه های نفتی جهان را دارد. 
پتروپاالیشــگاه واقع در جزیره ی جورانگ این کشــور، بزرگ ترین 

پتروپاالیشگاه جهان است. 
بر اساس گزارش مجله ی بیمه ی داخلی تایمز65، سنگاپور اولین قدم 
جهت جذب بیمه ی داخلی را در سال 1983 برداشت و در منطقه ی 
آزاد سنگاپور هم اکنون 60 بیمه ی داخلی به فعالیت مشغول هستند. 
در میان اقتصادهای برخوردار از نفت و گاز نیز کشــورهای امارات و 
قطر در طی دو دهه ی اخیر در زمینه ی بهره گیری از ظرفیت بیمه ی 
داخلی برای پوشش ریسک فعالیت ها در صنعت نفت و گاز، اقدامات 

قابل توجهی انجام داده اند. 
از ســال 2004 با دایر شــدن مرکز مالی بین المللی دبی66 و ایجاد 
زیرســاخت های الزم، این مرکز به  عنوان قطب استراتژیک ارائه ی 
خدمات مالی، بانکی و بیمــه ای و به ویژه بیمه ی داخلی در صنایع 

نفت و گاز معرفی شده است. 
همچنین اســتراتژی تاســیس مرکز مالی قطر67، ارائه ی تسهیالت 
مناســب جهت جذب شــرکت های بزرگ و چند ملیتی برای دایر 
کردن بیمه های داخلی متعلقه در این مرکز است. تمامی رخداد های 
گفته شــده، توضیح دهنده ی برخی الزامــات و باید ها جهت حضور 

بیمه ی داخلی در صنعت نفت ایران است.

جمع بندی و نتیجه گیری
ترویج هرچه بیشتر بیمه های داخلی عمدتا از دهه ی 1970 و توسط 
شــرکت ها و سازمان هایی آغاز شده اســت که برای تامین نیاز های 

بیمه ای خود، به نوعی خودبیمه گری پرداختند. 
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این ســازمان ها برای تامین مالی ریسک های شرکت مادر یا گروه، 
اقدام به تاســیس بیمه های داخلی کردند و از این طریق توانستند 

ریسک فعالیت های خود را پوشش دهند. 
در دهه های اخیر، اقبال شرکت های بزرگ و چند ملیتی به  خصوص 
شــرکت های نفــت و گاز در برپایی شــرکت های بیمــه ی داخلی 

قابل توجه است. 
اهمیت موضوع از آنجا اســت که در بازار جهانی بیمه، شرکت های 
بیمه گر همــواره در تالش هســتند تا مناســب ترین و کامل ترین 
پوشــش های بیمــه ای را بــه  صــورت اطمینان بخــش در اختیار 
بیمه گذاران قرار دهند با ایــن وجود، در این بازار پُر رقابت، حضور 
تعداد قابل توجهی شــرکت بیمه ی داخلی که مدام بر تعداد آنها نیز 

افزوده می شود معنی دار و قابل تعمق است. 
گرایش شــرکت های بزرگ نفتی برای اســتفاده از بیمه ی داخلی 
بــه  خصوص از دهه ی 1980 میالدی بی دلیــل و بی حکمت نبوده 
است. در آن سال ها شرکت های بیمه گر، شرایط بازار را به گونه ای بر 
خریداران بیمه سخت، محدود و دشوار کرده بودند که خرید برخی 
بیمه ها به  خصوص بیمه های مســئولیت، غیرممکن یا با هزینه های 

بسیار سنگین و شرایط محدودکننده ای همراه بود. 
در این میان، بیمه ی داخلی به  عنوان بهترین و مناسب ترین شیوه ی 
پوشش و نگهداری ریســک مطرح شد و از سوی شرکت های نفتی 

مورد استقبال قرار گرفت. 
امروزه شــرکت های بزرگ نفتی، پوشش ریســک از طریق ایجاد و 
تاســیس بیمه های داخلی را به ســایر روش هــای بیمه ی خطرات 

ترجیح می دهند. 
تســهیل در تامین پوشــش و ارائه ی خدمات خســارت، کاهش 
هزینه ی بیمــه از طریق حذف هزینه های ســربار از جمله حذف 
کارمــزد شــرکت های بیمه گــر در عملیات اتکایی و تســریع آن 
عملیــات، بهره گیری از یک سیســتم کارآمد در امر شناســایی و 
کنترل ریســک به ویژه در پوشــش ریسک های خاص و همچنین 
برخــورداری از معافیت های مالیاتی را می تــوان به عنوان دالیل 
اصلی گرایش شــرکت های بزرگ نفتی جهت تاســیس بیمه های 

داخلی برشمرد. 
از دیگر مزایــای بیمه ی داخلی می توان به عــدم تضاد بین منافع 
بیمه گــران و بیمه گــذاران، امــکان اســتفاده ی فــوری از جریان 
نقدینگی از محل حق بیمه ها و سرمایه گذاری از محل حق بیمه ها، 
بهره مندی از امکانات فنی و تخصصی شــرکت مادر، عدم مواجهه با 
انواع اســتثناها و محدودیت های تحمیلی، امکان حضور متخصصان 

حرفه ای در عملیات بیمه گری، تعیین ظرفیت نگهداری ریســک به 
 صــورت منطقی و افزایــش تدریجی آن و در نتیجــه نیاز کمتر به 

پوشش اتکایی اشاره کرد. 
گرایش به تاســیس بیمه ی داخلــی در اقصی نقاط جهان به نحوی 
مــورد توجه قرار گرفت که امروزه بیش از 5 هزار بیمه ی داخلی در 
جهان فعالیت دارند که در مقایســه با هزار بیمه ی داخلی فعال در 

سال 1980 رشد قابل مالحظه ای را نشان می دهد. 
شرایط بازار نشان داد که متقاضیان بیمه در شرایط سخت و تحمیلی 
ترجیح می دهنــد نیاز های خود را از طریــق بیمه ی داخلی تامین 
کنند. شــرکت های نفتی چینی از دهــه ی 1980 خودبیمه گری را 
اعمال کرده اند، اما بیمه های داخلی هنوز هم مفهوم نسبتا جدیدی 

برای آنها می باشد. 
به شــرکت های نفتی و تنظیم مقررات بیمه در چین، توصیه هایی 
به منظور ایجاد یک محیط بهتر برای توسعه ی بیمه های داخلی در 

آینده پیشنهاد شده است.
از طرفی، آمارها نشان می دهد در دهه ی اخیر نزدیک به 40درصد 
از خســارت های اعالم شده در ســطح جهان و حدود 90درصد از 
خســارت های پرداخت شــده ی صنعــت جهانی بیمــه به صنایع 
نفت، گاز و پتروشــیمی اختصاص داشــته است، لذا ضروری است 
راهکارهای توســعه ی تعامالت بین صنعت نفت و بیمه و تشکیل 
بیمه ی  داخلی در صنعت نفت و گاز کشــور و به دنبال آن افزایش 
ظرفیت نگهداری ریســک در ایــن بیمه های داخلی به طور جدی 

مورد توجه قرار گیرد. 
از جملــه راهکارهای نیل بــه این هدف می توان بــه تقویت توان 
تخصصی صنعت نفت در حوزه ی بیمه های انرژی، طراحی سازوکار 
مناسب جهت ســطح بندی پروژه های نفتی از حیث پیچیدگی های 
فنی، میزان ریســک و گســتردگی و دریافت خدمات مشــاوره ی 
مدیریت ریســک از متخصصین داخلی و خارجی اشاره کرد. امروزه 
بیمه های داخلی شرکت های نفتی، نقش مهمی را در صنعت بیمه ی 

داخلی و صنعت نفت ایفا می کند. 
آنها در توســعه ی مدیریت ریسک موثر هستند. محل ثبت و مرکز 
اصلی بیمه های داخلی غالبا در مناطق آزاد تجاری است تا مشمول 

مقررات نظارتی کمتر و معافیت های قابل توجه مالیاتی شوند.
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