نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم) (72لسنة 1026
صادر بموجب المادة  5من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية وتعديالته رقم  5لسنة
1009

المادة 2
يسمى ىذا النظام (نظام إدارة شؤون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة  )6106ويعمل بو من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1
أ .يكون لمكممات التالية حيثما وردت في ىذا النظام المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل

القرينة عمى غير ذلك :
القانون

 :قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية .

الو ازرة

 :و ازرة الزراعة .

الوزير

 :وزير الزراعة .

المجنة

 :لجنة إدارة شؤون الصندوق المشكمة بمقتضى أحكام ىذا النظام.

ب .تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عمييا في ىذا النظام.

المادة 3
أ .تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة شؤون الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
 .0أمين عام الو ازرة نائباً لمرئيس.

 .6مدير عام دائرة الموازنة العامة.

 .3مدير عام المركز الوطني لمبحث واإلرشاد الزراعي.
 .4مدير عام مؤسسة اإلقراض الزراعي.

 .5رئيس االتحاد العام لممزارعين األردنيين.
 .6مدير الصندوق.

ب .تجتمع المجنة بدعوة من رئيسيا أو نائبو عند غيابو كمما دعت الحاجة ويكون اجتماعيا

قانونياً بحضور أغمبية أعضائيا وتتخذ ق ارراتيا بأغمبية أصوات أعضائيا الحاضرين وفي حال
تساوي األصوات ،يرجح الجانب الذي صوت معو رئيس االجتماع.

ج .يكون مدير الصندوق مقر ار لمجنة يتولى تنظيم الدعوة الجتماعاتيا وتدوين محاضر جمساتيا

وحفظ قيودىا وسجالتيا ومتابعة تنفيذ ق ارراتيا.

د .لمجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات المجنة دون أن
يكون لو حق التصويت عمى ق ارراتيا.

المادة 4
تتولى المجنة الميام والصالحيات التالية:
أ .رسم السياسة العامة لمصندوق واقرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذىا.
ب .اعتماد دليل التكاليف والعائدات لممنتجات الزراعية.
ج .السعي لدعم الموارد المالية لمصندوق.

د .اصدار أوامر الصرف من الصندوق.

ىـ .اقرار نسب التعويض وسقوفيا بناء عمى تنسيب لجنة التعويض المشكمة بمقتضى نظام

تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع.

و .إقرار مشروع موازنة الصندوق.

المادة 5
يتولى المدير الميام والصالحيات التالية:
أ .تنفيذ السياسة العامة والبرامج والخطط التي تضعيا المجنة.

ب .اعداد مشروع موازنة الصندوق.

ج .تقديم تقارير دورية لمجنة تتعمق بأنشطة الصندوق.

د  .تحصيل أموال الصندوق وقبضيا وفقاً ألحكام القانون والنظام والتعميمات الصادرة بمقتضاه.
ىـ .اإلشراف المالي واإلداري والفني عمى الصندوق.
و .أي ميام أو صالحيات أخرى يكمفو بيا الوزير .

المادة 6
أ .يراعي في العقود واالشتراکات واي اتفاقيات يبرميا الصندوق ان تتوافق احكاميا مع أحكام

الشريعة االسالمية.

ب .لمصندوق انشاء برنامج يسمى (برنامج التكافل التعاوني) ييدف الي التعاون المتبادل بين

المشترکين في البرنامج وتقديم العون والمساعدة المالية لتعويضيم عن االضرار التي تمحق

بمنتجاتيم الزراعية عند تحققيا .

ج .لمجنة وفي سبيل تحقيق مصالح الصندوق ان تتعاون مع اتحاد شركات التأمين والشركات

التابعة ليا.

المادة 7
أ .تحدد أوجو الصرف من الصندوق عمى النحو التالي:
 .0المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين عن المخاطر الزراعية.

 .6المبالغ المخصصة لتعويض المزارعين المتضررين من الصقيع وفقا لنظام تعويض المزارعين
المتضررين من الصقيع.

 .3المبالغ المخصصة لممستفيدين وفقا لنظام تعويض المشتركين في صندوق المخاطر الزراعية.
 .4النفقات التشغيمية التي تقررىا المجنة لعمل الصندوق.

ب .ال يجوز نقل اي من المبالغ المخصصة لمصندوق إلى موازنة لو ازرة.
ج .لمجنة نقل المخصصات بين بنود موازنة الصندوق.

المادة 8
يصرف التعويض لممزارع والمستفيد عن الضرر خالل الموسم الزراعي الذي وقع فيو الضرر.

المادة 9

يصدر الوزير التعميمات الالزمة لتنفيذ احكام ىذا النظام.
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