التامين على المزارع الدمكية
دكتور احمد برانية

 3-5الوضع الحالي للتأمين علي المزارع الدمكيةفي مرر:
ال يوجد في الوقت الحاضر نظام تأمين علي المزارع الدمكية لألسباب اآلتية:
 أن معظم العاممين في ىحا الشذاط معمهماتيم عن الجهانب الفشية واإلدارية عن الدراعة السائيةة ،وكةحلعن السخاطخ التي يهاجيهنيا محجودة ،وبالتالي انخفاض مدتهي وعييم بأىسية التأمين.
 -أن السخةةاطخ التةةي يهاجييةةا اع ةةتد ار السةةائي دةةكب

ةةعهبة لذةةخكات التةةأمين فةةي التعام ة معيةةا م ة

عجم تهفخ الكهادر الستخررة في ىحا السجال.
 أن القهانين والتذخيعات ع تمدم أ حاب السدار الدسكية بالتأمين. عةةجم وجةةهد نظةةام تةةأمين كةةجي لذةةخكات التةةأمين التجاريةةة التةةي تدةةعي لةةي تحقي ة ال ةخب  ،مث ة التةةأمينالتعاوني والسطك في مجال فن الريج.
 4-5اإلطار العام لنظام تأمين مقترح علي تربية اإلحياء المائية في مرر:
فةةي ة السحةةجدات التةةي تهاجةةو ةةخكات التةةأمين فةةي تقةةج م ةةجمات التةةأمين لةةي مدارعةةي ا

ةةسا  ،ومةةن وا ة

تجةةارب بعةةد الةةجول فةةي مجةةال التةةأمين عمةةي مذةةخوعات تخبيةةة اإلكيةةاج السائيةةة ،وكةةحل التجخبةةة السر ةخية فةةي
التأمين عمي مخاكب الريج  ،فإن نظام التأمين السقتخح ىه التأمين التعاوني.
ومحةةهر نظةةام التةةأمين السقتةةخح ىةةه نذةةاج
لمثةةخوة السائيةةة ،عمةةي اةخار

ةةشجوم تةةأمين تعةةاوني عمةةا الس ةدار الدةةسكية يتال ة اعتحةةاد التعةةاوني

ةةشجوم التةةأمين التعةةاوني عمةةي م اخكةةب الرةةيج والعةةاممين عمييةةا ،ا ةةة وأن السةةادة

ا ولي من القخار الجسيهري ر ةم  274لدشة  3991بإنذةاج

شجوم تأمين تعاوني تزسشتاعتي:

(أ) التأمين عمي مخاكب الريج السسمهكة لمجسعيات وأعزائيا.

(ب) أن ة ة ةها التة ة ةةأمين ا

ة ة ةةخط الت ة ة ةةي تتف ة ة ة وأوجة ة ةةو نذة ة ةةاط الجسعي ة ة ةةات التعاونية ة ةةة لمثة ة ةةخوة السائية ة ةةة والت ة ة ةةي

تزسشتياالالئحة الجا مية لمرشجوم.
أي أن اإلطةار القةانهني إلنذةاج

ةةشجوم تةأمين تعةاوني عمةةي السةدار الدةسكية متةةهفخ ،وع حتةاج لةي تذةخيعات

ضافية ،ولكن فع القانهن الرادر ،وىحا يهفخ كثيخ من اله ت والجيج الالزم إل ةجار تذةخيعات ججيةجة .كسةا
أن الخك ةخة الستةةهفخة لةةجط

ةةشجوم التةةأمين التعةةاوني عمةةي م اخكةةب الرةةيج تتةةي اإلمكانيةةات اإلداريةةة إلدارة نذةةاط

الرشجوم السقتخح.
 5-5خطوات إنذاء الرندوق وخطة العمل:
(أ) 

ةةجار ةخار مةةن زيةةخ الد ارعةةة وا ترةةالح ا ارضةةي وىةةي الجيةةة التةةاب ليةةا اعتحةةاد التعةةاوني لمثةةخوة

السائيةةة – كتذةةكي لجشةةة دارة الرةةشجوم مةةن مسثمةةين لمجسعيةةات التعاونيةةة ال اخئةةجة فةةي اع ةةتد ار السائيةةة
باإلضافة لي كيخ في دارة السدار الدسكية و كيخ اكتهاري.
(ب) يت ةةهلا مجم ةةذ دارة الر ةةشجوم تشفي ةةح كسم ةةة ر ةةاد وتهسي ةةة لسدارع ةةي ا

ةةسا بأىسي ةةة الت ةةأمين ض ةةج

السخاطخ التي يتعخضهن ليا وأ اليب مهاجيتيا.
(ج)تحجيج أىم السخاطخ التي يهاجييا السدارعهن.
(د)تشفيةح مذةخو تةأمين تجخيكةي عمةي السةدار الدةةسكية التةي مدةاكتيا  04فةجان فةأكثخ فةي محافظةات كفةةخ
الذةي والفيةةهم والذةةخةية والالحيةخة باعتالةةارىم أككةةخ السحافظةات نتاجةةا .وأن ا ةةحاب السةدار أكثةةخ وسيةةا،
عمي أن تكهن السدار مسمهكة أو مؤجخة لسجة ع تق عن  33عاما.
(ه) يتةةهلا الخكيةةخ اعكت ةهاري عةةجاد د ار ةةة اكتهاريةةة تتزةةسن تحجيةةج السخةةاطخ وأ ةةشاا ا

ةةسا التةةا يةةتم

التة ةةأمين عميية ةةا ومكم ة ة التة ةةأمين و دة ةةأ التة ةةأمين ،م ة ة اع تخ ة ةةاد كتجة ةةارب الة ةةجول اع ة ةةخط والتة ةةي ت ة ةةم
ا تعخاضيا في اعجداج الدابقة من ىحا الالحث.
(و)كشاجا عمي نتةائ مذةخو التةأمين التجخيكةي يةتم اعةجاد الالئحةة الجا ميةة لمرةشجوم ويرةجر كيةا ةخار مةن
وزيخ الدراعة وا ترالح ا راضي عمي أن تتزسن ما يمي :
 أن كهن ا لتأمين جالاريا عمي السدار الدسكية التي تم تحجيجىا في ضهج الج ار ة اعكتهارية. -ا

طار وأ شاا ا

سا التي غطييا التأمين.

 -التدامات السؤمن لو ،ا ة اتالا السسار ات الدميسة في تخبية ا

سا .

 السدتشجات الهاجب تقج سيا عشج طمب التأمين أو تججيجه. -السدتشجات الهاجب تقج سيا عشج

خا التعهيد عن ا ضخار والخدائخ.

 ته يف أمهال الرشجوم. الخ ابة السالية عمي الرشجوم. أن خز الرشجوم إل خاا الييئة السرخية لمخ ابة عمي التأمينتتكون موارد الرندوق من المرادر اآلتية :
 أ داط التأمين .
 مقاك

جار وثائ التأمين وتقج سيا.

 ما خررو اعتحاد التعاوني لمثخوة السائية والجيات الحكهمية من أمهال لمرشجوم.
 مداىسات خكات ترشي ا عالا.
 اليالات واإلعانات والسش .
6-5الخالصـة:
 اع ةةتد ار الدةةسكي ىةةه نذةةاط كةةجيث ندةةكيا يشسةةه بسعةةجعت ةخيعة ،ويسث ة أىسيةةة ا ترةةاد ة واجتساسيةةة
عم ةةي السد ةةتهي الق ةةهمي ة ةهاج بالشد ةةالة لحج ةةم اع ةةتثسارات ،وف ةةخه العسة ة الت ةةي يهفخى ةةا ومد ةةاىستو ،ف ةةي
تحقي ا من الغحائي وتقمي كجم الهاردات.
 ع تتهفخ جمات التأمين عمي السدار الدسكية في مرخ بدكب عدوا خكات التةأمين عةن الةج هل فةي
مجال الدراعة السائية كسا في السرايج الطكيعية ،وذل لعجم معخفةة ةخكات التةأمين بالعجيةج مةن الجهانةب
الفشية ليحا الشذاط وتعجد السخاطخ التي يتعخض ليا.
 ع يهجةج وعةةي لةجي مدارعةةي ا
وا تجامة اإلنتاج.

ةةسا بأىسيةة التةةأمين ومةةا حققةو مةةن كسا ةةة لةخووس ا مةهال السدةةتثسخة ،

 م ةةن وا ة ة تج ةةارب بع ةةد ال ةةجول وك ةةحل التجخب ةةة السرة ةخية ف ةةي مج ةةال السر ةةايج الطكيعي ةةة ،ف ةةإن الت ةةأمين
التعاوني ىه أندب نظام لمتأمين عمي السدار الدسكية.
 يتهفة ةةخ اإلطة ةةار القان ة ةةهني إلنذ ة ةةاج

ةةشجوم ت ةةأمين تع ةةاوني لال ةةتد ار الد ةةسكي .وأن تشفي ةةح مذ ةةخو ت ةةأمين

تجخيكي في السحافظات الخئيدية التي يتخكد فييا نذاط اع تد ار الدةسكي سثة كجا ةة سكةن الكشةاج عمييةا
في تحفيد الطمب عمي التأمين.
 يمةةدم التةةأمين الس ةدارعين بإتالةةا أ ةةاليب اإلدارة السدرسيةةة الدةةميسة وتقمي ة السخةةاطخ التةةي يتعخضةةهن ليةةا ،
مسا داعج عمي زيادة اإلنتاج ،وتقمي كجم الخدائخ في كالةكجوث اضخار أو كهارث.

