
w 

 

www.dad-man.ir 
 

 پرتال اطالع رسانی و خدمات حقوقی دادمان

 WWW.DAD-MAN.IR 

 

 «قانون بیمه محصوالت کشاورزی»

آبزیان پرورشی در  کرم ابریشم و ماده واحده: به منظور انجام بیمه انواع محصوالت کشاورزی، دام، طیور، زنبور عسل

نظیر تگرگ، طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی،  سوانح طبیعی و حوادث قهریمقابل خسارتهای ناشی از

ای به ای امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینهقرنطینهو امراض نباتی عمومی و سوزی، صاعقه، آفاتیخبندان، آتش

کشاورزی تأسیس  بانک یاستهای بخش کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی درای برای نیل به اهداف و سوسیله عنوان

 .شودمی

اساس مقررات قانونی  : صندوق بیمه محصوالت کشاورزی دارای استقالل مالی و شخصیت حقوقی است و بر1تبصره 

بازرگانی، مشاور و رئیس کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی،  دارای شورای عالی مرکب از وزراء شرکتهای دولتی اداره و

 باشد، حدود وظایف و اختیارات شورای عالی در اساسنامه صندوقمی ریاست وزیر کشاورزی سازمان برنامه و بودجه به

 .بیمه محصوالت کشاورزی خواهد آمد

ر اعضای االختیاذیصالح و تام شورای عالی بیمه محصوالت کشاورزی دارای کمیته فنی مرکب از نمایندگان :2تبصره 

 .وظایف زیر خواهد بود شورای عالی و صندوق با

 .گرددعالی احاله می ها و مسائلی که از طریق صندوق به شورای. بررسی و تأیید کلیه طرحها و برنامه1

 .های مصوب به نیابت از طرف شورای عالینظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه. 2

 .شودمی مسائل و مشکالتی که توسط صندوق ارجاع . بررسی و اظهار نظر مشورتی در مورد3

از هیأت مدیره بانک کشاورزی  نفر شامل مدیر عامل بانک کشاورزی و یک نفر 5: هیأت مدیره صندوق مرکب از 3تبصره 

نک باشد. مدیر عامل باوزیر کشاورزی و تصویب شورای عالی می سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی و یک نماینده از جهاد

 .محصوالت کشاورزی را نیز به عهده خواهد داشت صندوق بیمه کشاورزی سمت مدیر عامل

پیشنهاد وزارت کشاورزی از طریق  باشد که به: سرمایه اولیه صندوق بیمه کشاورزی مبلغ یک میلیارد ریال می4تبصره 

تصویب شورای عالی بیمه محصوالت اساسنامه مربوطه و با  گردد. سرمایه صندوق طبقمی دولت تأمین و پرداخت

 .باشدکشاورزی قابل افزایش می

تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس  ماه از تاریخ تصویب این الیحه 3دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف  :5تبصره 

 .شورای اسالمی نماید

احتمالی عملیات بیمه به پیشنهاد  کمک دولت بابت تأمین قسمتی از سهم حق بیمه کشاورز و جبران زیانهای :6تبصره 

هیأت وزیران هرساله در بودجه کل کشور منظور و به صندوق  محصوالت کشاورزی و تصویب شورای عالی صندوق بیمه

 .پرداخت خواهد شد

وظایف خود بر اساس این الیحه در  : به تدریج که صندوق بیمه محصوالت کشاورزی آمادگی الزم را برای انجام7تبصره 

به تولیدکنندگان خسارت دیده محصوالت کشاورزی و دامی به  محصول اعالم نماید صندوق کمکر منطقه و برای هره



 
  

 

www.dad-man.ir 

 خاتمه داده و منابع و امکانات مربوط را به صندوق بیمه محصوالت و برای آن محصول فعالیتهای خود در آن منطقه

 .کشاورزی منتقل خواهد نمود

 

 «ماده واحده قانون بیمه محصوالت کشاورزیقانون الحاق يك تبصره به »

می  الحاق 1/3/1362 مصوب کشاورزی محصوالت بیمه قانون واحده ماده به( 8) تبصره عنوان به ذیل متن :ماده واحده

 گردد:

 در را خود روزه یک های جوجه موظفند تخمگذار و مادرگوشتی اجداد، الین، از اعم طیور تولیدکنندگان کلیه :8تبصره 

 ای قرنطینه و عمومی حیوانی واگیر امراض قهری، حوادث طبیعی، سوانح از ناشی خسارتهای مقابل در تولید مبادی

ی آلوده( که توسط سازمان دامپزشکی کشور اعالم می گردد، از طریق صندوق بیمه ها کانون حذف) قانون این در مذکور

کشاورزی حق رد تقاضای هیچ یک از واحدهای مذکور را محصوالت کشاورزی بیمه نمایند. صندوق بیمه محصوالت 

نخواهد داشت در غیر این صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکاف 

کننده خواهد بود. وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از استنکاف موظف به نظارت و حسن اجرای 

 قانون می باشد. این

آئین نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی و مجمع تشکل 

 های صنعت مرغداری کشور تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم

 به تأیید شورای نگهبان رسید. 15/4/1384مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

  

  «1362قانون اصالح قانون بیمه محصوالت کشاورزی مصوب »

 گردد: می اصالح زیر شرح به آن بعدی الحاقیه و 1/3/1362 مصوب کشاورزی محصوالت بیمه قانون :ماده واحده

 اصالح می گردد.« قانون بیمه کشاورزی»عنوان قانون به  -1

بادهای »عبارت « طوفان»و بعد از کلمه « درختان»کلمه « انواع محصوالت کشاورزی»در ماده واحده پس از عبارت  -2

ات، عبارت دو همچنین ابنیه، تأسیس« امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای»و پس از عبارت « گرم موسمی

مستحدثات، قنوات، چاه های آب کشاورزی و تأسیسات آبیاری، فعالیتها و کلیه خدمات کشاورزی و عوامل تولید )ماشین 

 آالت، ابزار و ادوات کشاورزی(، در قبال حوادث بیمه پذیر اضافه گردید.

سه »حذف و عبارت « اورزییک نماینده از جهاد سازندگی و دو نفر دیگر به معرفی وزیر کش»( عبارت 3در تبصره ) -3

 جایگزین گردید.« نفر نماینده به معرفی وزیر جهاد کشاورزی
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 ( به شرح زیر الحاق گردید :8( حذف و شماره تبصره های بعدی اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره )5تبصره ) -4

چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی ( قانون برنامه 18ماده )« ج » دولت مکلف است با توجه به قسمت اخیر بند  :8تبصره 

و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه جدید صندوق بیمه کشاورزی را 

 تهیه، تصویب و ابالغ نماید.

یر وز»به « وزیر کشاورزی»، «صندوق بیمه کشاورزی»به « صندوق بیمه محصوالت کشاورزی»در این قانون عناوین  -5

 اصالح گردید .« مجمع عمومی»به « شورای عالی»و « جهاد کشاورزی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و 

 به تأیید شورای نگهبان رسید . 3/11/1387هفت مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 

 

 


