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 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 «اساسنامه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی»

 کلیات -فصل اول 

اسالمی صندوق بیمه  مجلس شورای 1362.3.1: بر اساس قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب مورخ 1ماده 

 "بانک"بانک کشاورزی که در این اساسنامه  شود، درنامیده می "صندوق"این اساسنامه محصوالت کشاورزی که در

 .گرددشود، تأسیس مینامیده می

 .شودمی شرکتهای دولتی اداره : صندوق دارای استقالل مالی و شخصیت حقوقی است و بر اساس مقررات قانونی2ماده 

باشد و به هزار سهم یک میلیون می : سرمایه اولیه صندوق مبلغ یک میلیارد ریال است که تماماً متعلق به دولت3ماده 

 .شودریالی تقسیم می

شود به استثناء انجام می : افزایش سرمایه صندوق به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب هیأت وزیران1تبصره 

 (.44ماده  3بند ها )اندوختهحل افزایش سرمایه از م

و دارایی و مشاور و رئیس سازمان  : نمایندگان سهام دولت عبارتند از وزراء کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی2تبصره 

 .برنامه و بودجه

 .: مدت صندوق نامحدود و مرکز آن در تهران خواهد بود4ماده 

 هدف و حدود عملیات -فصل دوم 

ابریشم و آبزیان پرورشی در  هدف صندوق انجام بیمه انواع محصوالت کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل، کرم: 5ماده 

تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی،  سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیرمقابل خسارتهای ناشی از

ای به و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ایقرنطینهامراض نباتی عمومی و سوزی، صاعقه، آفات ویخبندان، آتش

 .باشدای برای نیل به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی میوسیله عنوان

 :باشد: حدود عملیات صندوق به شرح زیر می6ماده 

 .کشور . بررسی و تحقیق در مورد مختصات اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فنی مناطق مختلف1

برداری، هدفها و سیاستهای بهره طبیقی در مورد روشهای بیمه کشاورزی در دنیا با توجه به نظام. بررسی و تحقیق ت2

مناسبترین نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی  تصمیم در مورد برقراریکشاورزی ایران جهت اتخاذ 

 .کشاورزی و برنامه بخش

پیشنهاد آن به دولت جهت  ارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و. بررسی و مطالعه طرحهای کاهش دهنده خس3

همچنین راهنمایی و ارشاد تولیدکنندگان به منظور خود  طرحهای مربوط به عملیات زیربنایی و هماهنگ کردن آنها با

 .وارده به محصوالت کشاورزینتیجه کاهش خسارات  پیشگیری در مقابل خطرات و در

نتایج تحقیقاتی و همکاری سایر  این ماده با استفاده از منابع اطالعاتی و 3و  2و  1ع بندهای تبصره: اقدامات موضو

 .شدمؤسسات کشور انجام خواهد 
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 .انجام شده ها و دستورالعملها و اصالح آنها با توجه به نتایج تحقیقاتنامه. تهیه آیین4

 .. انجام عملیات بیمه درباره محصوالت کشاورزی5

گزاران و ارتقاء سطح معلومات بیمه هر گونه عملیات آموزشی و شرکت در سمینارها و کنفرانسها، به نحوی که در. انجام 6

بیمه کشاورزی در جهت پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضروری ئ اندرکارانکارمندان و دستکارشناسان و یا سایر

 .باشد

و سایر اوراق بهادار صد درصد  ز رکود سرمایه خود، اوراق قرضهتواند در صورت لزوم به منظور جلوگیری ا. صندوق می7

گذاری طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به نحوی که سرمایه و یا از طریق بانک کشاورزی دردولتی خریداری نموده 

 .مشارکت نماید تضمین گردد، صندوق از طرف بانک کشاورزی

 ارکان صندوق -فصل سوم 

 .و بازرس قانونی وق عبارتند از: مجمع عمومی، کمیته فنی، هیأت مدیره، مدیر عامل: ارکان صند7ماده 

 مجمع عمومی -الف 

مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه  : مجمع عمومی مرکب از وزراء کشاورزی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی8ماده 

 .کشاورزی خواهد بودبه ریاست وزیر

وزیر جهاد سازندگی به اعضاء  ماده واحده قانون بیمه محصوالت کشاورزی "1"تبصره به تبصره  تبصره: به موجب این

 .گرددمیمجمع عمومی اضافه 

العاده جلسات فوق .شودتشکیل می : جلسات عادی مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تا پایان خرداد ماه سال بعد9ماده 

یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد. مدیر عامل  از اعضاء مجمع عمومی وبه دعوت مدیر عامل یا به پیشنهاد هر یک 

 .از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه، کتباً دعوت نماید مجمع عمومی را ظرف ده روز پسموظف است

 خواهد آمد که در آن روز و ساعت : دعوت اعضاء مجمع عمومی به وسیله مدیر عامل و با ارسال دعوتنامه به عمل10ماده 

های مذکور باید حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه برای نامهدعوت .گردددستور جلسه ذکر می و محل تشکیل و

 .گردد اعضاء ارسال

حداقل  متخذه با اکثریت آراء ) نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات 3: جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 11ماده 

 .بودرأی( معتبر خواهد  3

 :: وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است12اده م

های بخش هماهنگ با اهداف برنامه . تعیین سیاستها و روشهای رسیدن به هدفهای بیمه محصوالت کشاورزی با توجه و1

 .کشاورزی

 .شودنهاد میاعضاء مجمع پیش اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیأت مدیره و کمیته فنی و یا هر یک از .2

 .های انواع بیمه محصوالت کشاورزینامههای بیمه و غرامت و آیین. تصویب تعرفه3

. انتخاب یک نفر از اعضاء هیأت مدیره بانک و تصویب دو نفر معرفی شده از طرف وزیرکشاورزی و یک نفر از جهاد 4

 .در هیأت مدیرهسازندگی برای عضویت 

 .تکایی. اتخاذ تصمیم در مورد بیمه ا5

پیشنهاد به هیأت وزیران جهت  گزار و. تعیین درصد و جمع کل کمک دولت بابت تأمین قسمتی از حق بیمه، بیمه6
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 .الیحه بودجه کل کشورتصویب و منظور نمودن در

 به هیأت وزیران جهت تصویب و . تأیید اعتبار پیشنهادی به منظور جبران زیانهای احتمالی عملیات بیمه و ارسال آن7

 .بودجه کل کشورمنظور نمودن در الیحه 

 .شود. تصویب بودجه ساالنه که از طرف هیأت مدیره صندوق پیشنهاد می8

 .. استماع گزارشهای هیأت مدیره و بازرس قانونی9

 .قانونی . پیشنهاد اصالح و یا تغییر اساسنامه صندوق به هیأت وزیران جهت طی مراحل10

 .و حساب سود و زیان صندوق . رسیدگی و تصویب ترازنامه11

 .قانونی . اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق و ارسال آن جهت طی مراحل12

 .ها. اتخاذ تصمیم درباره نحوه مصرف سود و برداشت از اندوخته13

 .الوصول و یا الوصول. اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک14

 .های مصوبطرحها و برنامه. نظارت بر حسن اجرای 15

 کمیته فنی -ب 

باشد که از نظر کارشناسی می : کمیته فنی متشکل از نماینده هر یک از اعضاء مجمع عمومی و نماینده صندوق13ماده 

یک از اعضاء مجمع عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل  الزم در زمینه مربوط به وظایف هردارای اختیار و تخصص

 گردد، بررسی و اقدام نموده و گزارش توجیهی خود را جهتمی مجمع عمومی ارجاع ه صندوق که از طرفمربوط ب

 وظایف وتواند در مورد کلیه دارد. صندوق نیز میگیری به مجمع عمومی ارسال میتصمیم

 .مسئولیتهای خود از نظرات مشورتی کمیته فنی استفاده نماید

بالمانع است و تا موقعی که تجدید  شوند و انتصاب مجدد آنهاای مدت سه سال منصوب می: اعضاء کمیته فنی بر14ماده 

 .ماند در سمت خود باقی خواهند انتصاب به عمل نیامده،

توانند نماینده خود را صندوق می تبصره: قبل از انقضای مدت سه سال در صورت لزوم هر یک از اعضاء مجمع عمومی و

 .نماینددر کمیته فنی تعویض 

توسط کمیته مزبور تهیه و به  ای خواهد بود کهنامه: نحوه تشکیل و اداره جلسات کمیته فنی بر اساس آیین15ماده 

 .رسیدتأیید مجمع عمومی خواهد

به دست نیامدن اکثریت مطلق  : تصمیمات کمیته فنی با اکثریت آراء اعضاء به مجمع عمومی ارسال و در صورت16ماده 

 .گیری به مجمع عمومی ارائه خواهد شدتصمیم همراه با گزارش توجیهی جهتات متفاوت آراء نظر

 مدیر عامل -هیأت مدیره  -ج 

هیأت مدیره بانک و یک نماینده  نفر شامل مدیر عامل بانک و یک نفر از اعضاء 5: هیأت مدیره صندوق مرکب از 17ماده 

 .باشندکشاورزی می نفر دیگر به معرفی وزیراز جهاد سازندگی و دو

 .باشندموظف می : اعضاء معرفی شده از طرف وزیر کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی تمام وقت و1تبصره 

اتخاذ نماید که عضو انتخاب شده  : مدیر عامل بانک باید در تقسیم وظایف بین اعضاء هیأت مدیره بانک ترتیبی2تبصره 

 .صندوق به نحو احسن انجام دهد خود را درصندوق بتواند وظایف  برای هیأت مدیره

صورت تغییر هیأت مدیره بانک  : دوره خدمت اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. در3تبصره 



 
  

 

www.dad-man.ir 

 .جانشین خواهند شد اعضاء هیأت مدیره جدید در صندوققبل از انقضای سه سال، 

 .بالمانع است أت مدیره صندوق قبل از انقضای سه سالنفر اعضاء هی 4: تعویض هر یک از 4تبصره 

متخذه با اکثریت آراء معتبر  نفر رسمیت خواهد داشت و تصمیمات 4: جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 18ماده 

 .خواهد بود

ه صندوق از اعضاء هیأت مدیر : ریاست جلسات هیأت مدیره به عهده مدیر عامل و در صورت عدم حضور با یکی1تبصره 

 .خواهد بود

تعیین خواهد شد. لیکن در هر  نامه داخلی: تعداد جلسات هیأت مدیره با توجه به حجم کار به وسیله آیین2تبصره 

 .بود بار در هفته نخواهد کمتر از یکصورت تعداد این جلسات

تسلیم و گزارش پیشرفت عملیات  یبندی اجرای آنرا به مجمع عموم: هیأت مدیره مکلف است برنامه کار و زمان19ماده 

 .مجمع عمومی ارسال نماید بار بهرا هر چهار ماه یک 

موضوع و هدف مندرج در این  : هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات الزم برای اداره امور صندوق با توجه به20ماده 

در مورد آنها در صالحیت مجمع عمومی  اساسنامه اخذ تصمیم مواردی که به موجب قانون و یاباشد مگر دراساسنامه می

 .و یا مدیر عامل صندوق باشد

 :مدیره موارد زیر استاز جمله اختیارات هیأت 

 .. انتخاب نماینده صندوق جهت عضویت در کمیته فنی1

 .ها و ارائه پیشنهادها جهت طرح در مجمع عمومینامه . تهیه آیین2

 .های اجرایی صندوقملهای داخلی و دستورالعنامه. تصویب آیین3

و پیشنهاد آن به مجمع  های تعیین شده در این اساسنامه. تهیه طرح سازمانی صندوق جهت اجرای وظایف و هدف4

 .عمومی

 .. بررسی و تصویب نیازهای آموزشی و استخدامی صندوق5

 .. پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی جهت طی مراحل قانونی6

 .بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب. تهیه و تنظیم 7

 .. تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب8

رسیدگی به حسابها و  . تعیین مؤسسه حسابرسی برای حسابرسی داخلی و در صورت درخواست بازرس قانونی برای9

 .ترازنامه

 .بازرس قانونی بار و تسلیم آن بهیهای صندوق هر شش ماه یک . تنظیم خالصه صورت دارایی و بده10

بخشودگی تمام و یا قسمتی از  . رسیدگی و تعیین مطالبات الوصول صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی در مورد11

 .الوصولمشکوک تأمین آن از محل ذخیره مطالباتاصل مطالبات الوصول و 

 .مدیر عامل صندوق خواهد بود: مدیر عامل بانک کشاورزی، 21ماده 

 :باشدوی به شرح زیر می : مدیر عامل باالترین مقام اداری و اجرایی صندوق است و اختیارات و وظایف22ماده 

و مؤسسات خصوصی با حق  . نمایندگی صندوق در برابر شخص یا اشخاص ثالث و مراجع قضایی و کلیه ادارات دولتی1

 .توکیل به غیر
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 .العادهاء مجمع عمومی جهت شرکت در جلسات عادی و فوق. دعوت از اعض2

شخص حقیقی یا حقوقی به  . اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات و معامالت صندوق به هر شکل و یا هر3

ت داده شده با رعایت مقررات این اساسنامه و سایر مقررا مجمع عمومی و هیأت مدیره قرار استثنای آنچه جزء اختیارات

 .مربوط

 .. اجرای کلیه تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره4

 .مدیره واگذار نماید تواند قسمتی از اداره امور صندوق را به هر یک از اعضاء هیأت. مدیر عامل می5

ب دولت با معرفی مدیر عامل و تصوی تواند یک نفر قائم مقام داشته باشد که از بین کارمندان: مدیر عامل می23ماده 

 .طرف وزیر کشاورزی صادر خواهد شد حکم انتصاب نامبرده ازمجمع عمومی انتخاب شود. 

 .را به قائم مقام خود واگذار نماید تواند قسمتی از وظایف و اختیارات و همچنین حق امضای خود: مدیر عامل می1تبصره 

 .باشدکلیه اختیارات مدیر عامل می مقام دارای: در صورت استعفاء، معذوریت، مرخصی و غیبت مدیر عامل، قائم 2تبصره 

 بازرس قانونی -د 

 .باشدمی : بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشکیل سازمان حسابرسی، سازمان حسابرسی24ماده 

مکلف  1347اسفند ماه سال  24: بازرس عالوه بر وظایف مندرج در الیحه قانونی اصالح قانون تجارت مصوب 25ماده 

ها مراقبت و در مواقع الزم گزارش به نامهقوانین و آیین تصمیمات مدیران و عملکرد صندوق بابت به مطابقت است نس

 .مجمع عمومی تسلیم نماید

ایرادی برخورد نماید، باید مراتب را  : بازرس قانونی حق مداخله مستقیم در امور صندوق را ندارد و اگر به نقص یا26ماده 

اقدامی در جهت رفع نقص به عمل نیاید، مراتب را به مجمع  روز 15گزارش و چنانچه ظرف ق به مدیر عامل صندو

 .عمومی اعالم نماید

 امور اداری و استخدامی و منابع و مقررات مالی -فصل چهارم 

 نحوه عملیات -الف 

لیات اجرایی بیمه کشاورزی در حد عم : به منظور جلوگیری از تورم سازمانی و حداکثر استفاده از امکانات موجود27ماده 

شعب آن در سراسر کشور، انجام و کلیه وسایل و خدمات مورد لزوم  بندی تعیین شده توسط بانک وزمانکمی و کیفی و 

 .تأمین خواهد شدمدیره صندوق از طریق بانک  به پیشنهاد هیأت

 .نجام خواهد شدتبصره: امور اداری و استخدامی صندوق بر اساس مقررات جاری بانک ا

 .شوداعالم می : شروع به اجرای هر نوع بیمه کشاورزی در هر منطقه قبالً به وسیله صندوق28ماده 

برای هر محصول اعالم نماید،  : به تدریج که صندوق آمادگی الزم را برای انجام وظایف خود در هر منطقه و29ماده 

به فعالیتهای خود در آن منطقه و برای آن  "کشاورزی، و دامی محصوالتتولیدکنندگان خسارت دیده صندوق کمک به"

 .به صندوق منتقل خواهد کردمنابع و امکانات مربوط را محصول خاتمه داده و

شرایط بیمه انواع محصوالت  : تعیین روشها و سیاستهای کلی اجرای عملیات بیمه محصوالت کشاورزی مانند30ماده 

هایی خواهد بود که به نامهتعرفه بیمه و غرامت بر اساس آیین گزار، تعیینگر و بیمهتعهدات بیمه موضوع این اساسنامه،

 .رسدمی تصویب مجمع عمومی

تواند ارائه کمکها و خدمات می : به منظور هماهنگی سیاستهای بیمه کشاورزی با هدفهای بخش کشاورزی، دولت31ماده 
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 .شده منوط به بیمه کردن آن محصول نماید ای بیمه آن اعالممحصوالتی که اجرخود را به تولید 

صندوق با همکاری وزارت  تبصره: نحوه ارتباط و اجرای بیمه هر زراعت یا تولید یا کمکها و خدمات دولت توسط

نامه خاصی از طریق مجمع عمومی جهت قالب آیین مربوط مورد بررسی قرار گرفته و درکشاورزی و سایر واحدهای 

 .صویب به هیأت وزیران تسلیم خواهد شدت

 منابع مالی -ب 

 .گزاران وصول خواهد شد: حق بیمه عبارت از وجوهی است که از بیمه32ماده 

ساله در الیحه بودجه و همه  گزاران از طریق دولت تأمینتبصره: به پیشنهاد مجمع عمومی قسمتی از حق بیمه بیمه

 .منظور خواهد شد

بینی شده برای عملیات زیر پیش ورتی که در هر سال مالی شدت حوادث موجب خسارات بیش از موارد: در ص33ماده 

نباشد، کسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی پس از تصویب  صندوق قادر به پرداخت غرامت آنپوشش بیمه گردد و 

 .اخت خواهد بودباشد، قابل پرددولت میبودجه که در اختیار هیأت وزیران از محل اعتبار ردیف

 هاهزینه -ج 

از  %4های انجام شده حداکثر تا هزینه : هیأت مدیره بانک با توجه به حجم عملیات ساالنه صندوق جهت جبران34ماده 

عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی، صندوق نسبت به پرداخت  هر ساله به مجمع منابع دریافتی حق بیمه را

 .نمایدنظیمی اقدام میت آن در قالب بودجه

نیاز صندوق از نظر کمی و کیفی  : در صورتی که با اعالم هیأت مدیره بانک در مواردی خدمات و وسایل مورد35ماده 

( و یا مقررات اجرایی امکان انجام آن 34در ماده بینی شده )هزینه پیش بانک بوده و یا با توجه بهخارج از عرف معمول در

هزینه این خدمات  شود. مبنای برآوردخدمات مذکور به بانک پرداخت میمجمع عمومی هزینه وسایل و تصویب نباشد، با

 .باشدهای مورد عمل بانک مینامهو وسایل در هر مورد آیین 

 مقررات مالی -د 

 .: حسابهای صندوق نزد بانک افتتاح و نگهداری خواهد شد36ماده 

برابر اشخاص حقیقی و حقوقی باید دارای  االجراء و تعهدآور صندوق درایر اسناد الزمها و اسناد مالی و س: چک37ماده 

باشد مگر در مورد قراردادهایی که بر اساس مصوبات هیأت مدیره  مقررات مصوبه مجمع عمومیدو امضاء مجاز طبق

 .دوق معتبر استعامل به تنهایی به نمایندگی صنکه در این صورت امضاء مدیر شودتنظیم و مبادله می

 ترازنامه و حساب سود و زیان -ه 

خواهد بود. به استثنای سال اول  : سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال38ماده 

 .سال خواهد بود پایان آن آخر اسفند همانکه شروع آن بدو تأسیس و

 .خواهد شد ت قانونی مربوط به شرکتهای دولتی اداره: صندوق طبق قانون تجارت و مقررا39ماده 

بازرس صندوق تسلیم خواهد شد  : ترازنامه ساالنه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به40ماده 

 .بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود قبل از پایان خرداد ماه سالو ترازنامه هر سال باید

 هاد و وضع ذخائر و اندوختهتقسیم سو -و 

الوصول و خسارات مطالبات مشکوک  : هیأت مدیره مکلف است قبل از وضع مالیات درصد الزم را جهت اندوخته41ماده 
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 .معوق منظور دارد

به عنوان اندوخته قانونی  : هیأت مدیره مکلف است پس از وضع مالیات یک بیستم از سود خالص صندوق را42ماده 

بالغ گردد. در صورتی که سرمایه صندوق افزایش یابد کسر  اندوخته قانونی به یک دهم سرمایهماید تا وقتی که موضوع ن

 .یافت یک بیستم مذکور ادامه خواهد

 :رسدمی : سود خالص به شرح زیر به ترتیب اولویت با تصویب مجمع عمومی به مصرف43ماده 

پیشگیری و کاهش میزان خطرات  اساسنامه در جهت 5ماده  3در بند  . کمک به اجرای طرحهای ارائه شده به دولت1

 .پوشش بیمه ناشی از عوامل قهری تحت

 .( بابت حق بیمه33موضوع تبصره ماده . کمک به سهم دولت )2

 به حساب اندوخته انتقال داده نباشد مانده 2و  1. در صورتی که در هر سال امکان مصرف سود باقی مانده در موارد 3

 .به سرمایه افزوده شود به مصارف مذکور رسیده و یاهای آتی شود تا در سالمی

مقررات قانونی شرکتهای دولتی  بینی نشده طبق قانون تجارت و: نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش44ماده 

 عمل خواهد شد.

 

 


