ماده ۴۸

پرداخت تسهیالت از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود .ارزیابی گزارشهای توجیه فنی ،اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرحهای سرمایهگذاری
با لحاظ عامل خطرپذیری ،به میزانی که از نرخ سود تسهیالت مورد انتظار اعالمشده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و
به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیالت به صندوق است.
صندوق ،منابع موردنیاز طرحهای سرمایهگذاری بخش کشاورزی ،آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه
سرمایهگذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایهگذاران بخش قرار میدهد.
بند ی ماده ۳۸۱

دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی ،بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجه ساالنه مشخص خواهد
شد از طریق دستگاه اجرائی ذیربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و
یا به صورت وجوه ادارهشده در اختیار صندوقهای مذکور قرار دهد .مبالغ پرداختی به صندوقها به هزینه قطعی منظور میشود.
بند م ماده ۳۸۱

سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد ( )%۹۴در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )%%قانون
اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب
ایران» ،در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین ،اقتصادی و بهرهور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و
توسعة مناطق روستایی و جوانسازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری.
تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهبرداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.
بند ص ماده ۲۲۸

به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی
به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیشبینیشده است را در قالب وجوه ادارهشده و بر اساس
قراردادهای منعقدشده در اختیار بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،صندوقهای قرضالحسنه و صندوقهای توسعهای دارای مجوز از بانک
مرکزی برای پرداخت کمک ،تسهیالت تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیالت قرار دهند .این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه
اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور میشود .آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور
اقتصادی و دارائی به تصویب هیأتوزیران میرسد.

