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بیمه اي  اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیتهاي معدنی، صندوق عالوه بر پوشش هاي  2در اجراي ماده       
 بهره برداريجهت  بیمه نامه هاي اعتباريسرمایه گذاران بخش معدن،  موردنیاز تسهیالت بازپرداختتضمین الزم، جهت 

نیز صادر می نماید لذا شرایط و چگونگی استفاده از این نوع بیمه نامه و وثایق   معادن ، کانه آرایی و فرآوري مواد معدنی
  و تضمینات موردقبول صندوق به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

  

  تعاریف : - 1ماده 
عبارات و واژه هاي به کار رفته در این آئین نامه منحصراً داراي معانی زیر بوده و سایر عبارات و واژه ها      

  همان معانی تعریف شده در قانون معادن و بیمه نامه هاي تدوین شده از سوي صندوق را دارا می باشد.
  اطالق میشود. فرآوري دن، کانه آرایی وبه هر یک از عملیات بهره برداري از معافعالیت هاي معدنی: - 1-1
به هر یک از پروانه هاي بهره برداري معادن، بهره برداري از واحدهاي کانه آرائی  پروانه فعالیت معدنی : -2-1

  اطالق می گردد. و فرآوريو همچنین اعالمیه تأسیس واحدهاي کانه آرایی  و فرآوري
ی که جهت استفاده از تسهیالت بیمه نامه اعتباري براي انجام به دارنده پروانه فعالیت معدن متقاضی: - 1- 3

  فعالیت هاي معدنی به صندوق مراجعه می کند، اطالق می شود.
عبارت است از آورده هاي نقدي و غیرنقدي اعم از منقول و غیرمنقول متقاضی که به  سرمایه گذاري: -1- 4

  ینه هاي اجراي طرح مصوب الزم است.تشخیص و تأیید صندوق براي تامین تمام یا قسمتی از هز
طرحی است که در آن جزئیات برنامه هاي اجرائی براي انجام فعالیت هاي معدنی  طرح عملیات معدنی: - 5-1

در ناحیه معین، هزینه هاي پیش بینی شده، زمان بندي اجراي عملیات و سایر اطالعات بر اساس فرم هاي وزارت 
  ود.صنایع و معادن تهیه و مصوب می ش

قراردادي است که طی آن صندوق بازپرداخت تسهیالت اعتباري اعطائی بانک یا  بیمه نامه اعتباري: - 6-1
موسسه اعتباري به متقاضی را در صورت عدم پرداخت وام توسط متقاضی به بانک یا موسسه اعتباري مربوط 

  تعهد می نماید.
وانه فعالیت هاي معدنی براي اجراي طرح عملیات، عبارت است از تسهیالت اعتباري که دارنده پر وام: - 1- 7

  دریافت می کند.
عبارت است از اسناد و اوراق تعهدآور یا دارائی هاي مورد قبول صندوق که متقاضی تا وثایق و تضمینات:  - 1- 8

  بازپرداخت کامل تسهیالت اعتباري دریافتی در اختیار صندوق قرار می دهد. 
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  شرایط عمومی  - 2ماده 
  داشتن پروانه فعالیت معدنی از وزارت صنایع و معادن -1-2
استفاده از تسهیالت بیمه نامه اعتباري با توجه به نوع پروانه فعالیت معدنی به صورت مرحله اي بوده و  -2-2

  پرداخت تسهیالت هر مرحله با تأیید صندوق خواهد بود مگر در شرایط خاص به تشخیص صندوق.
ه الزم، کافی و موردقبول صندوق و به منظور تأدیه مبلغ تسهیالت اعتباري مورد سپردن تضمین و وثیق -3-2

  درخواست.
  

  شرایط اختصاصی: -3ماده 
  

  

  بهره برداري معادن : - 1-3
داشتن توجیه فنی و اقتصادي طرح مصوب و تأیید ضرورت اجراي  و آماده سازي ،در مرحله تجهیز  -1-2-3

  توسط صندوق.عملیات تجهیز و آماده سازي معدن 
و عملکرد دارنده پروانه بهره برداري معدن توسط سازمان صنایع ومعادن استان  تأییددر مورد معادن فعال،  - 3- 2- 2

  انطباق طرح مصوب با اجراي عملیات بهره برداري مشروط به داشتن توجیه فنی و اقتصادي به تشخیص صندوق.
  

  و فرآوري کانه آرایی  -3- 3
واحدهاي در حال احداث: ارائه اسناد و مدارك ضروري از قبیل مالکیت، اجاره و ..... محل براي  -1-3-3

  احداث واحدکانه آرایی و فرآوري توسط متقاضی باکاربري صنعتی آن.
داشتن امکانات اولیه از جمله آب وبرق مورد نیاز براي احداث واحد عملیات یا امکان دسترسی به آنها  -2-3-3

  صندوق.به تشخیص 
براي واحدهاي در حال کار: داشتن توجیه فنی و اقتصادي به تأیید صندوق و مجوزهاي قانونی الزم در -3-3-3

  مورد واحدهاي کانه آرایی و فرآوري 
  

درصد کل هزینه هاي پیش بینی شده در طرح 70سقف بیمه نامه اعتباري صادره از طرف صندوق  -1تبصره
  می باشد. اعالم شده از سوي تسهیالت دهندهمصوب بوده و حداکثر تا مبلغ 

پروانه بهره برداري پس از ظهرنویسی توسط سازمان صنایع و معادن استان مربوطه به صندوق ارائه و اصل  - 2تبصره 
تا قبل از دریافت تسهیالت ، با تایید  انتقال پروانه بهره برداري به دیگريالف : پروانه در صندوق نگهداري خواهد شد. 

دوق و حسب پیشرفت کار با اخذ موافقت تسهیالت دهنده (یا مجري طرح ) و بانک عامل و استرداد بیمه نامه قبلی و صن
انتقال پروانه بهره برداري به دیگري بعد از دریافت تسهیالت ، پس ب : انتقال حقوق و تعهدات امکان پذیر خواهد بود. 

یمه نامه صادره قبلی، با تایید صندوق و تایید تسهیالت دهنده (یا از تسویه حساب کامل تسهیالت دریافتی و ابطال ب
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د: بدیهی است در  مجري طرح و با انتقال حق بیمه قبلی پرداختی به قرارداد و بیمه نامه جدید امکان پذیر خواهد بود 
ماید. عالوه بر موارد فوق چنانچه متقاضی از تسهیالت طرح اعطاي کمکهاي دولتی به بخش غیردولتی استفاده می ن

  شرایط مذکور اخذ موافقت مجري محترم طرح نیز الزامی می باشد.
  :توثایق و تضمینا -4ماده 

  

  

  عملیات بهره برداري: -1-4
قانون معادن، حق انتفاع پروانه بهره برداري معدن که با ارزیابی و  10ماده  3و  2در اجراي تبصره هاي  -1-1-4

تأسیسات و ماشین آالت موجود در محل عملیات که در مالکیت  بهاءو همچنین تشخیص صندوق تعیین گردد 
قابل  ارزیابی جهت تعیین حق انتفاعهزینه  الزم به ذکر است.  قابل قبول می باشد ،به عنوان وثیقهاست متقاضی 

دستورالعمل مربوط به حق انتفاع پروانه هاي بهره برداري توسط  دریافت از متقاضیان توسط هیأت مدیره تعیین و
  و هر گونه تغییري در آن نیز با تصویب هیأت مدیره خواهد بود. به تصویب رسیدههیأت مدیره صندوق 

و یا حق انتفاع پروانه بهره برداري تکافو نکند  که حق انتفاع پروانه بهره برداري به شرح فوق در صورتی -2-1-4
برابر مفاد آئین نامه تضمین براي معامالت دولتی موضوع وثایق دیگري  صندوق می تواند د ارزش باشد،فاق

به میزان یکصد و و اصالحیه بعدي آن به تشخیص خود به میزان حداقل  11/8/82تصویرنامه هیأت وزیران مورخ 
  کند. به عنوان تضمین بازپرداخت وام، قبولبیست درصد مبلغ بیمه نامه اعتباري 

  
  

  و فرآوريعملیات کانه آرایی  - 2-4
حق انتفاع  و فرآوري داخل در محدوده پروانه بهره برداري معادن،در مورد واحدهاي کانه آرایی  -1-2-4

-1-4وثایق مذکور در بند به انضمام  که با ارزیابی و تشخیص صندوق تعیین می گرددپروانه بهره برداري معدن 
  معادل دوبرابر مبلغ بیمه نامه اعتباري.  -2
پروانه بهره برداري در مورد سایر واحدهاي کانه آرایی خارج از محدوده پروانه بهره برداري معادن،  -2-2-4

معدن مرتبط با موضوع کارخانه فرآوري و کانه آرایی به نام متقاضی با توجیه فنی و اقتصادي و وثایق مذکور 
  ثناء سفتهبه است 2-1-4در بند 
نیز متقاضیانی که شخصیت حقوقی دارند صاحبان امضاءمجاز آنها ملزم خواهند بود ظهر سفته و چک را : 1تبصره

  شخصاً امضاء نمایند.
 و به حساب ایشان توسط متقاضیاناسناد مالکیت ماشین آالت معدنی خریداري شده از محل وام  :2تبصره

که پس از تادیه وام و تسویه کامل  منتقلبه نام صندوق  صورت رهنییا به تشخیص صندوق به بصورت قطعی و 
که به این منظور از متقاضی یک فقره چک،  خواهد گردید دیون حسب مورد بنام متقاضی منتقل یا فک رهن

معادل مبلغ بیمه نامه اعتباري به عنوان ضمانت صدور اسناد مالکیت ماشین آالت و تجهیزات مورد خرید در 
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وق اخذ خواهد شد پس از صدور اسناد مالکیت ماشین آالت و تجهیزات مذکور بنام صندوق و وجه صند
  تحویل آن چک مورد نظر عودت داده می شود.

  

کلیه وثایق مورد قبول ، توسط کارشناس ذیصالح که از طرف صندوق معرفی می شود ، ارزیـابی شـده    :3تبصره 
  و اعتبار ارزیابی هاي انجام شده یک سال خواهد بود.  و هزینه ارزیابی بعهده متقاضی است 

: در صورت عدم انجام تعهدات متقاضی صندوق می تواند به یک یا تمامی وثـایق اخـذ شـده مراجعـه و     4تبصره 
نسبت به استیفاء حقوق خود اقدام نماید و پس از آن چنانچه مازادي وجود داشت باقیمانده را به متقاضـی  

  .مسترد نماید

 5/1با توجه به نوع ماده معدنی و وثـایق و تضـمینات    بهره برداريبیمه نامه هاي اعتباري  نرخ حق بیمه در :5 ماده
  مبلغ بیمه نامه اعتباري به تشخیص صندوق تعیین می گردد. در هزار %3تا 

مبناي زمانی محاسبه حق بیمه در بیمه نامه هاي اعتباري و همچنین در سایر بیمه نامه هاي صادره توسط  تبصره :
صندوق ساالنه است. صندوق می تواند در مواردي که مدت بیمه نامه بیشتر یا کمتر از یک سال باشد، بر حسب 

  کاهش دهد.مورد با توجه به نوع خطر یا خطرات تحت پوشش، حق بیمه را افزایش یا 
     

  اولویت هاي مورد نظر صندوق: - 6ماده 
  نوع ماده معدنی با توجه به نیاز استان و صنایع کشور و اولویت هاي وزارت صنایع ومعادن و صندوق. -1-6
  انجام طرح هاي عملیات معدنی در مناطق محروم و دورافتاده داراي پتانسیل معدنی.  -2-6
  مالی دارنده پروانه عملیات معدنی در اجراي عملیات.میزان توانائی هاي تخصصی و  -3-6
  استخراج معادن زیرزمینی در عملیات بهره برداري از معادن. -4-6
  استفاده از تکنولوژي و ماشین آالت پیشرفته در اجراي عملیات. -5-6
  فعالیت هاي معدنی که موجب حفظ خطوط زنجیره اي تولید در بخش معدن می شوند. -6-6
  لیت هاي معدنی با تولیدات صادراتی.فعا -7-6
  طرح هاي معدنی که باعث ایجاد مزیت هاي نسبی در فعالیت هاي معدنی شوند. -8-6
  

میزان تعهدات صندوق به منظور صدور بیمه نامه هاي اعتباري در ابتداي هر دوره مالی با توجه به حجم  -7ماده 
  ب هیأت مدیره خواهد رسید.تعهدات انباشته، بنا به پیشنهاد مدیرعامل به تصوی

  

تعهدات متقاضی و سایر موارد مورد لزوم و پیش بینی نشده در این آئین نامه بر اساس قراردادهاي  -8ماده 
  منعقده خواهد بود.
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  ملغی االثر خواهد بود  مذکور از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مصوبه هاي قبلی مربوط به آئین نامه :2تبصره 
  

در جلسه مورخ  تبصره 7ماده و  9آئین نامه شرایط و چگونگی استفاده از تسهیالت بیمه نامه اعتباري در  -9ماده 
هیأت مدیره مطرح و به شرح فوق مورد تصویب قرار گرفت که پس از تایید مجمع عمومی قابلیت  3/11/1389

  اجرایی خواهد داشت.
  

  

  محمدرضا شهاب الدین
  مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

  وجیه اله جعفري
  نایب رئیس هیأت مدیره

  جمشید مالرحمان
  عضو هیأت مدیره

  
  حسن خلج تهرانی 
  عضو هیأت مدیره 

  احسان اله تاجیک اسماعیلی 
  عضو هیأت مدیره 

  
بطور فوق العاده صندوق بیمه سرمایه گذاري  عادي آئین نامه فوق در جلسه مورخ .................... مجمع عمومی

  ضاء هیأت رئیسه مجمع مذکور رسیده است.مفعالیتهاي معدنی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و به ا
 


