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 پیشگفتار

قرن  اوایلقرن نوزدهم و  طیدر توسعه،  پیشتازهای  کشور صنعتیو  عمرانی عظیمهای  گذاری  سرمایه

 این برایآورد.  به ارمغان بیمهصنعت  برایرا  جدیدیهای   و خواسته نیازهابا  تازه ریانمشت بیستم،

  نکتهتولیدی بودند سه  عظیم تاسیساتو  صنایعو  عمرانیهای   گذاران پروژه سرمایهکه  جدید مشتریان

 بود:  اهمیت حایز

، سد سازی، راه سازی، ساخت ها خراش ها و آسمان ساخت برج مانند عمرانیپروژه های  ،اینکهنخست  

ساخت و نصب ، آسا   ی غولآهن،  پلها و تونلها های حمل و نقل نظیر شبکه مترو و خطوط راه  شبکه

  صنایع فوالد،  های خودرو سازی، نساجی، نظیر کارخانه قیمت پیچیده و گرانها و تاسیسات  کارخانه

ها، خطوط انتقال نفت، برق و  ، پاالیشگاهبرق های گاه پتروشیمی و همینطور تاسیسات عظیمی نظیر نیرو

در سالهای نسبتا  یافت،  ای افزایش می طرز فزاینده و..... سرمایه بسیار زیادی را که در طول زمان به تلفن

یک های کالس نامه بیمهداد.  رات با منشاء انسانی قرار میطوالنی در معرض انواع خطرات طبیعی و خط

، کند بیمه میی که به طور متداول سرمایه ثابتی را در قبال خطرات معینی سوز نامه آتش نظیر بیمه

 کرد.  هایی فراهم نمی گذاران چنین پروژه تامین و اطمینان کافی را برای سرمایه

سازه یا تاسیسات در حال  ها، به فراخور شرایط اقلیمی محل اجرا، نوع ژه هر یک از این پرو ،دوم اینکه

که اعمال قانون اعداد بزرگ را نظیر سایر  ،نصب و روشهای اجرای کار مواجه با ریسکهای متفاوتی بودند

ها مستلزم  هر یک از پروژهمرتبط با بلکه شناسایی ریسکهای  .ساخت های بیمه به آسانی میسر نمی رشته

شناخت کافی از کلیه ابعاد و مقتضیات پروژه بتوانند  مندی موسسات بیمه از کارشناسانی بود که با بهره
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ریسک آن را شناسایی نموده، به شرکتهای بیمه گزارش نمایند. به عنوان مثال تجربه پیمانکار در اجرای 

های  های مشابه تاثیر قطعی در ارزیابی میزان ریسک داشت که قبل از آن، در هیچ یک از رشته پروژه

 داشت.بیمه چنین امری سابقه ن

و نکته سوم تعدد بسیار زیاد عوامل دخیل در این گونه پروژه ها بود که برخی از ایشان به طور موقت و 

 ذینفع بودند.   ها این پروژهنسبت به بخش مشخصی از 

میالدی نه تنها  1320در دهه  2و تمام خطر نصب 1های تمام خطر پیمانکاران نامه شکل گیری بیمه

آالت و تاسیسات در حال  ها و ابنیه فنی در حال ساخت و همچنین  ماشین هپوشش مناسبی برای ساز

با »های کالسیک  نامه به جای بیمه   9های تمام خطر نصب پدید آورد، بلکه با جایگزینی بیمه نامه

 منشاء تحول بزرگی در بیمه های مهندسی  و کل صنعت بیمه شد. «  6خطرات معین

 های مهندسی به کشورهای توسعه یافته محدود نشد و بعد از جنگ رشد و توسعه این بخش از بیمه 

جهانی دوم به کشورهای در حال توسعه نیز تعمیم یافت. صنعت بیمه ایران در دهه چهل هجری 

های مهندسی صادره در کشور ما به  نامه آشنا شد و تا امروز نیز بخش عمده بیمه ها شمسی با این رشته

 اختصاص دارد.   این دو رشته

های  های تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب در اکثر موارد سرمایه همانطور که اشاره شد بیمه

ها در مواردی به حدی زیاد است که نه تنها از  هند. حجم این سرمایه د عظیمی را تحت پوشش قرار می

مه بسیاری از کشورهای توان نگهداری ریسک یک شرکت بیمه که حتی از توان مجموعه صنعت بی

های مهندسی به طور عام و این دو رشته به طور خاص  توسعه یافته نیز بیشتر است. به همین دلیل بیمه

 در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.  0سهم قابل توجهی از مبادالت بیمه اتکایی

شرایط استانداردی  1396ال های مهندسی و اولین کشوری است که در س کشور آلمان از پیشتازان بیمه

اتکایی   تمام خطر پیمانکاران را به جهان عرضه نمود. در این میان نقش شرکت بیمه برای پوشش بیمه

های مهندسی بی نظیر  و  به عنوان بزرگترین شرکت بیمه اتکایی جهان در رشد و توسعه بیمه 4ری مونیخ

                                                      
1
  Contractor All Risk (C.A.R)  ـ  

2
 Erection All Risk (E.A.R)   ــ 

3
  All Risk   ـ  

4
 Named peril  ـ  

5
 Reinsurance  ـ  

6
  .Munich Re  ــ  
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های این رشته با شرایط  نامه  ز جمله ایران اکثر بیمهمثال زدنی بوده است. امروزه در بسیاری از کشورها ا

شوند و بیشترین سهم واگذاریهای اتکایی نیز به این شرکت واگذار  ری صادر می مونیخ استاندارد 1و متون

 شود.  می

شود  دیم میدر این کتاب به خوانندگان محترم تق« 2بیمه نامه جامع پروژه»ای که تحت عنوان  نامه بیمه

نامه  های در دست اجرا است. در این بیمه ری در رابطه با پروژه ترین محصول شرکت مونیخ ترجمه جدید

خطر نصب و همچنین به  خطر پیمانکاران و تمام های تمام نامه با توجه به  تشابه بسیار زیاد متن بیمه

جهیزات توام بوده و بالعکس، با عملیات نصب تاسیسات و ت 9«کارهای ساختمانی»دلیل آنکه اکثر 

باشد و بعضا  نیز تفکیک این عملیات به سختی ممکن  های نصب مستلزم کارهای ساختمانی نیز می کار

گذار و سهولت  گر و بیمه های بیمه های یک پروژه، کاهش هزینه نامه است. به منظور اجتناب از تعدد بیمه

نامه  طول مدت بیمه، عالوه بر اینکه متن این دو بیمهها در  نامه پیگیری و کنترل مسایل اجرایی بیمه

مسئولیت در قبال اشخاص »اند و پوشش  در هم ادغام شده« 6کارهای موضوع قرارداد» تحت عنوان 

های تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب در آن پیش بینی شده،  نامه نیز همچون بیمه« 0ثالث

النفع ناشی از تاخیر  عدم»پوشش بیمه « 4آالت و تجهیزات  ماشین»پوششهای دیگری شامل پوشش بیمه 

نیز به آن افزوده شده است. به عبارت دیگر این بیمه نامه « 9باربری»و پوشش بیمه « 7اندازی پروژه در راه

پوشش جامعی را برای کلیه عملیات، ابزار و تجهیزات مرتبط با یک پروژه در کلیه مراحل اجرا فراهم 

 نماید.  می

های مهندسی بوده،  سال فعالیت در صنعت بیمه که بخش عمده آن در زمینه بیمه 10ارنده با سابقه نگ

گذران به علت نواقص و عدم جامعیت پوشش بیمه ای خود به هنگام وقوع  بارها شاهد مشکالتی که بیمه

چند کوچک  اند گامی هرنامه بتو ام. امیدوارم ترجمه و انتشار این بیمه اند، بوده با آن مواجه شده خسارت 

های مهندسی در کشورمان بردارد.  لذا ضمن پوزش از نواقص و کاستیهای  در جهت ارتقای کیفیت بیمه

نظران محترم  باشد، از کلیه اساتید و صاحب این کتاب که حاصل بضاعت ناچیز فنی و علمی اینجانب می

                                                      
1
 Wording  ـ  

2
  Comprehensive Project  Insurance (CP)  ــ  

3
 Civil works  ــ  

4
 Projects Works  ــ  

5
  Third Party Liability  ــ  

6
 Plant, Machinery and Equipment  ــ  

7
  up ــ Delay in Start  ــ  

8
 Marine Cargo  ــ  
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برای اعتال و پیشرفت میهن عزیزمان  ها که اندرکاران پروژه در صنعت بیمه و کلیه مهندسین و دست

اهلل در  ها و انتقادات خود بی نصیب نگذارند تا انشاء کنم مرا از راهنمایی خواست می کنند، در تالش می

 چاپهای بعدی بتوانم به رفع کاستیها همت بگمارم. 

ن کتاب از وی بود پایان خود را به همسر گرامیم نثار نمایم که پیشنهاد انتشار ای شایسته است سپاس بی

و در کلیه مراحل  زندگی از جمله در تدوین این کتاب همراهی، همفکری و کمک خود را از من دریغ 

که با شکیبایی و  گذشت فرصت کار نازنین و بیتای  عزیز نکرده است. همچنین از فرزندان دلبندم سپهر

 گزارم.  را برای من فراهم نمودند بی نهایت سپاس

های ارزنده خود  تصدیقی که با راهنمایی اهلل ت از استاد و همکار ارجمند جناب آقای قدرتالبته الزم اس

مرا در ترجمه این متن یاری رساندند. همچنین سرکار خانم روشنک دارایی که ویرایش اولیه کتاب را به 

گستر  ششبیگی مدیر محترم انتشارات پو اعظم محمد عهده گرفتند. و همکار فرهیخته جناب آقای علی

کمال تشکر و قدردانی را  ،که عالوه بر زحمت چاپ این کتاب، ویرایش نهایی آن را نیز بر عهده داشتند

 نمایم. 

 

 

 ریاح علی احسان بنی

 1931بهار 

 

  

  


