نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 56لسنة 2102

المنشور عمى الصفحة  9391من عدد الجريدة الرسمية رقم  7055بتاريخ 2102/3/2
صادر بموجب المادة  4من قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية وتعديالته رقم  7لسنة
2113

المادة 0
يسمى ىذا النظاـ ( نظاـ تعويض المشتركيف في صندوؽ ادارة المخاطر الزراعية لسنة ) 2102
ويعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2
يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا النظاـ المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ

تدؿ القرينة عمى غير ذلؾ :
القانوف

 :قانوف صندوؽ ادارة المخاطر الزراعية.

الصندوؽ

 :صندوؽ ادارة المخاطر الزراعية المشكؿ بمقتضى احكاـ القانوف .

المجمس

 :مجمس ادارة الصندوؽ .

الرئيس

 :رئيس المجمس .

المدير

 :مدير الصندوؽ .

المنتجات
الزراعية

المستفيد

 :النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .
:

المزارع وكؿ مف يقوـ بعممية االنتاج الزراعي مالكا كاف أو مستأج ار أو شريكا
عمى اف يكوف مشتركا في الصندوؽ وعضوا في اتحاد المزارعيف.

االخطار التى تصيب الممتمكات والمنتجات الزراعية لممستفيديف وتشمؿ
المخاطر
الزراعية

:

األخطار الطبيعية كالجفاؼ والثموج واألمطار الغزيرة والبرد والعواصؼ

والسيوؿ والصقيع ،كما تشمؿ أيضا اآلفات المرضية والحشرية والوبائية التي

قد تصيب النبات والحيواف بشكؿ وبائي.

االشتراؾ
دليؿ التكاليؼ
والعائدات

العقد

:

المبمغ المنصوص عميو في العقد الذي يدفعو المستفيد مقابؿ االشتراؾ في
برنامج التكافؿ التعاوني الذي يطرحو الصندوؽ خالؿ فترة التغطية .

 :قيـ المدخالت والمخرجات لممنتجات الزراعية التي يضعيا الصندوؽ لغايات
احتساب االشتراؾ والتعويض.
:

الوثيقة القانونية المبرمة بيف المشترؾ في برنامج التكافؿ التعاوني وادارة
الصندوؽ .

فترة التغطية  :الفترة المنصوص عمييا في العقد.
درجة
المخاطر

 :درجة الخطر المترتبة عمى المنتجات الزراعية.

المبمغ
الخاضع

لمتعويض

:

مقدار التكاليؼ التشغيمية لممنتجات او عائد المنتجات المعتمدة فى دليؿ

التكاليؼ والعائدات.

المادة 9
يشترط لقبوؿ اشتراؾ المستفيد في برنامج التكافؿ التعاوني ما يمي:

أ .اف يكوف اردني الجنسية.

ب .اف يكوف كامؿ األىمية.

ج .اف يقدـ الوثائؽ الالزمة التي تثبت الممكية أو االستئجار او الشراكة واي وثائؽ تطمب منو.

المادة 4
أ .لممجمس بناء عمى تنسيب الرئيس تشكيؿ لجنة تسمى ( المجنة المركزية) برئاسة المدير
وعضوية ممثميف عف الجيات التالية :

 .0و ازرة الزراعة.

 .2سمطة وادي االردف.

 .3دائرة االرصاد الجوية .

 .4المركز الوطني لمبحث واالرشاد الزراعي.
 .5اتحاد شركات التأميف االردني .

 .6االتحاد العاـ لممزارعيف االردنييف.

 .7ثالثة مف المستفيديف مف الصندوؽ مف ذوي الخبرة واالختصاص يسمييـ المدير لمدة سنتيف
قابمة لمتجديد لمرة واحدة .

ب .لمجنة دعوة مف تراه مناسبا مف ذوي الخبرة واالختصاص لحضور االجتماع دوف اف يكوف لو

حؽ التصويت.

ج .تجتمع المجنة مرة واحدة كؿ شير او كمما دعت الحاجة بدعوة مف رئيسيا ويكوف االجتماع

قانونيا بحضور اغمبية أعضائيا.

د .تتخذ المجنة ق ارراتيا باغمبية اصوات أعضائيا وفي حاؿ تساوي االصوات يرجح الجانب الذي

صوت معو رئيس االجتماع.

ىػ .ال يجوز الي مف األعضاء المنصوص عمييـ في البند ( )7مف الفقرة (أ) مف ىذه المادة

حضور االجتماع اذا كاف الموضوع الذي سيبحث فيو متعمقا بذلؾ العضو .

و .لممدير تكميؼ احد موظفي الصندوؽ لمعمؿ أميف سر لمجنة .
ز .تتولى المجنة المياـ التالية:

 .0دراسة التقارير المقدمة مف المجاف الفرعية ورفعيا لممجمس التخاذ القرار المناسب بشأنيا.
 .2وضع أسس وآليات التعويض والصرؼ لممستفيديف مف برنامج التكافؿ التعاوني ورفعيا
لممجمس القرارىا .

 .3النظر في االعتراضات المقدمة لممجمس مف المستفيد وأي امور اخرى تتعمؽ بالتعويضات او

االضرار.

المادة 7
لممجمس تكميؼ المدير بتشكيؿ لجاف فرعية مف الجيات ذات العالقة لتقدير األضرار حاؿ

حدوثيا ترتبط مع مدير الصندوؽ الى حيف انجاز مياميا.

المادة 6
يعتبر تاريخ توقيع العقد بداية سرياف فترة التغطية وتنتيي بنياية المدة المحددة مسبقا فى العقد وال

يعوض المستفيد اال بعد مرور شير واحد مف اشتراكو .

المادة 5
أ .تحسب قيمة المبمغ الخاضع لمتعويض لممستفيد حسب بنود العقد.

ب .ال يتـ تعويض المستفيد اذا كانت نسبة الضرر اقؿ مف ( )%21مف المنتج الزراعي .

المادة 8
ال يتـ تعويض المستفيد اال لمرة واحدة عف الضرر والمنتج في الموسـ نفسو.

المادة 3
ال يعوض المستفيد فى الحاالت التالية :

أ .عدـ االلتزاـ بالتعميمات الصادرة بموجب قانوف الزراعة والمتعمقة بالعممية االنتاجية.

ب .عدـ االلتزاـ بالشروط المنصوص عمييا في العقد.

ج .في حاؿ تأخر وعدـ قياـ المستفيد بقطؼ الثمار لممحصوؿ بعد موعد نضوجو.

د .اذا اخفى او ضمؿ او قدـ معمومات غير صحيحة لمصندوؽ قبؿ حدوث الضرر او بعده .

المادة 01
أ .ال يجوز لممشترؾ اف يقوـ بعممية الجني او الحصاد او التغيير المادي لممنتج المتضرر اال
بعد اف يتـ تقدير الضرر مف المجاف الفرعية .

ب .عمى المشترؾ االبالغ عف اي ضرر خالؿ مدة ال تتجاوز اسبوعا مف تاريخ وقوعو وال

يعوض مف تجاوز ىذه المدة.
المادة 00

أ .يجوز لممستفيد اف يتقدـ باعتراض خطي لمجنة المركزية خالؿ ثالثة اياـ مف تاريخ صدور
قرار التعويض .

ب .تنظر المجنة المركزية فى االعتراضات المقدمة مف المستفيد واتخاذ االجراءات بشأنيا وذلؾ

خالؿ ( ) 31يوما مف تاريخ تقديـ االعتراض .

المادة 02
يتقاضى الصندوؽ مبمغ ( ) 25دينا ار عند إجراء أي تعديؿ عمى اسـ المستفيد في العقد في

حاالت البيع أو الضماف .

المادة 09
في حاؿ وفاة المستفيد تصرؼ قيمة التعويضات المستحقة إلى الورثة الشرعييف وفؽ أحكاـ
التشريعات النافذة.

المادة 04
لممجمس اصدار التعميمات الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا النظاـ.
2102/5/24

