
 رئیسه مجمعاعضاءهیأت 

 ناظر       رئیس                                   منشی                                       ناظر                                                          

 

 

 بسمه تعالي

 

 صنعت زنبورداری کشورصندوق حمايت از توسعه اعطايی  نامه نظارت بر تسهیالت آيین

 
و به منظور اعمال  صنعت زنبورداری کشوراساسنامه صندوق حمايت از توسعه  9ماده  7به استناد رديف 

به شرح « صندوق اعطايي نظارت بر تسهيالت»نهادی نامه پيش نظارت بر تسهيالت اعطايي به سهامداران، آيين

 .درسيتصويب مجمع عمومي صاحبان سهام به  ذيل، توسط هيأت مديره تهيه و تدوين و

 تعاريف -1ماده 
 :صندوق

 صنعت زنبورداری کشورصندوق حمايت از توسعه 
 :نظارت

ومطابق  طرح يج عمليات با اهدافنظارت، فرآيندی است مستمر که مديريت از طريق آن نسبت به انطباق نتا

 .کند نامه، اطمينان حاصل مي اين آيينمفاد 
  :کارشناس مسئول نظارت

هدايت وراهبری  به عنوان متولي امر نظارت،است که  واجد شرايط مندرج دراين آيين نامه شخص حقيقي

 .ي شودفرآيند نظارت به پيشنهادمديرعامل وباتصويب هيأت مديره در صندوق بكار گرفته م
 :اظرن

برای اجرای مراحل نظارت بر فرآيند دارای صالحيت ازبين اشخاص حقوقي  است کهناظر شخص حقوقي 

 .اعطای تسهيالت مطابق مفاد اين آيين نامه به کار گرفته مي شود
 :متقاضی

 حقيقي يا حقوقي است که درخواست تسهيالتي خود را در قالب طرح توجيهي تسهيالت سرمايه در شخص

 .کند گذاری به صندوق ارائه مي دش يا سرمايهگر
 :گزارش توجیهی

 .گزارشي است که تسهيالت سرمايه در گردش را در ابعاد فني ، مالي و اجرايي و دامنه فعاليت تشريح مي کند
  :طرح توجیهی 

که از پيش بيني مجموعه ای از فعاليت ها و عمليات مشخص و قابل اجرا در پروژه های سرمايه گذاری است 

 .توجيهات اقتصادی، فني و مالي مناسب و قابل قبول برخوردار باشد

 اهداف نظارت -2ماده 

 :کارگيری نظارت در صندوق عبارتند از اهداف به
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 صيانت از سرمايه و اطمينان از بازگشت آن -

 انطباق عملكرد با طرح -

 کشاورزی های بخش ايجاد اعتماد و جلب مشارکت بيشتر توليدکنندگان و تشكل -

 های ناظر پاسخگويي به سازمان -

 (ها سازی فعاليت شفاف)ها  شناخت عدم انطباق -

 .اقدامات اصالحيبرای انجام  ارائه پيشنهاد -

 :کارشناس مسئول نظارتونحوه انتخاب  جايگاه -3 ماده

س مسئول نظارت کارشنا"واجد شرايط زير به عنوان يكي ازافراد ،طلوب اين آيين نامهبه منظور اجرای م -1

 . توسط مديرعامل انتخاب وبرای تصويب به هيأت مديره پيشنهاد مي شود "صندوق

 : شرايط کارشناس مسئول نظارت -2

 .دارای مدرك کارشناسي  دررشته های کشاورزی، مالي، اقتصادی يا حسابداری باشد -

 .سال سابقه کارمفيد ومرتبط باشد 5دارای حداقل  -

 اعمال مديريت بر اجرای آيين نامه نظارت و ، که برایکارشناس مسئول نظارت صندوقجايگاه سازماني  -3

گردد، تحت مسئوليت مستقيم مديرعامل  سهامداران تعيين مي نظارت برتسهيالت اعطايي صندوق به مراحل

 .بود صندوق خواهد

که  يترا ازميان اشخاص حقوقي صاحب صالح يشخص ويا اشخاصصندوق موظف است مديرعامل  -4

تجربه وصالحيت انجام نظارت بر طرح ها وپروژه های سرمايه گذاری دربخش  ،مهارت ،دارای رتبه

 مطابق مفاد اين آيين نامه اعطايي صندوق تسهيالت مصرفنظارت بر نجام اکشاورزی را دارا هستند برای 

 .به کار بگيردتصويب هيأت مديره  پس ازشناسايي و

 .نمايدمستقررا  ي يكپارچهنظارتافزاری  نظام نرمبايست  صندوق مي -5

  :کارشناس مسئول نظارت وظايف -4ماده 

اقدامات زير را در راستتای وظتايف ستازماني     ،موظف است قبل ازاعطای تسهيالتکارشناس مسئول نظارت 

 :ام دهدجخود ان

انطباق با فهرست وازنظر استانداردهای اسنادی  اسناد ومدارك پرونده تسهيالتي متقاضي وکنترل بررسي -

 مدارك ومستندات دريافت وام وتسهيالت

 ارائه گزارش از صحت مدارك واسناد پرونده تسهيالتي متقاضي به مديرعامل -

نامه  طرح توجيهي متقاضي ازحيث انطباق با اساسنامه ومفاد آيين گزارش و يا اعالم نظريه درخصوص -

 تسهيالت صندوق

 .هدات سررسيد شده ويا معوق متقاضياعالم نظر درزمينه وضعيت بدهي ها وتع -
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انجام نظارت بر فرآيند پرداخت تسهيالت از طرف صندوق شامل ابالغ مصوبه هيأت مديره، تنظيم قرارداد  -

 .و ثبت آن در دفتر صندوق ، ثبت و نگهداری تصوير تضامين

 .نامه اعطای تسهيالت آيين انطباق فرآيند پرداخت تسهيالت با مفاد -

گزارش های نظارتي را از مراحل مختلف نظارت به صورت مكتوب و در کارشناس مسئول نظارت  -

بديهي است پرداخت تسهيالت . نمايد خصوص هر فقره تسهيالت به طور جداگانه به مديرعامل ارائه مي

 .برای تسهيالت قبلي است ارتکارشناس مسئول نظبعدی به متقاضي، منوط به تنظيم گزارش نظارتي 

موظف است گزارش تحليلي از فرآيند نظارت بر تسهيالت در صندوق را در يك  کارشناس مسئول نظارت -

های نظارتي را در جلسات هيأت مديره مطرح و  مديرعامل گزارش. سال مالي تهيه و به مديرعامل ارائه نمايد

 .ارائه خواهد نمود تکارشناس مسئول نظارسپس رهنمودهای الزم را به 

گيری نهايي از مجموع فرآيند مصرف  پس از مرحله بازپرداخت تسهيالت وتسويه مالي باصندوق گزارش

ازوظايف کارشناس مسئول  و ارزيابي اثرات حاصله از اجرای طرح تسهيالت و تحقق يافتن اهداف طرح

 .نظارت است

 : وظايف ناظر صندوق  -5ماده  

، نظارت بر نحوه مصرف تسهيالت نامه در نظر گرفتن مفاد اين آيينبا و به متقاضي  پس از پرداخت تسهيالت

 : گيرد انجام مي توسط ناظر منتخب صندوقطي مراحل زير

 حضور در محل فعاليت متقاضي وبازديد موردی از عمليات اجرايي طرح ويا گزارش توجيهي -

 :شاملرسيدگي به اسناد ومدارك مربوط به تسهيالت بررسي و  -

 .مابين صندوق ومتقاضي في مفاد قرارداد تسهيالتي -

 .آگاهي ازنحوه وميزان تعهدات متقاضي مندرج درآن و مفاد طرح ويا گزارش توجيهي -

 اسناد مربوط به حساب بانكي متقاضي وتأييد واريز مبلغ تسهيالت -

 اسناد ومدارك مربوط به هزينه های مندرج در طرح ويا گزارش توجيهي -

 بررسي وضعيت بهره مندی اعضاءازمزايای تسهيالت ونتايج حاصل ازاجرای طرح ويا گزارش توجيهي -

  مندرج در طرح ويا گزارش توجيهيتعهدات متقاضي عمليات اجرايي انجام شده با انطباق  -

 مصرف تسهيالت درراستای اهداف مندرج در طرح ويا گزارش توجيهيحصول اطمينان از  -

 .به کارشناس مسئول نظارت وارائه نظارتي تنظيم گزارش -

 هزينه نظارت -6ماده 

 .شود بيني مي های نظارت به طور جداگانه و در سرفصل خاص در بودجه ساالنه صندوق پيش هزينه -1

از  کارشناس مسئول نظارتتواند در جهت افزايش توان علمي و فني  صندوق مي ،برای بهبود امر نظارت -2

 خصصي اقدام نمايدهای ت طريق آموزش

 ساير موارد -7ماده 
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صندوق برای  ، اعتبارات و تسهيالتبرای حصول اطمينان از پرداخت تسهيالت مورد نظر، امور مالي  -1

کارشناس  نظارت بر ثبت رخدادهای مالي مربوط به پرداخت تسهيالت به سهامداران، همكاری الزم را با

 .آورد به عمل ميمسئول نظارت 

مند از منابع صندوق اعم از منابع داخلي و ساير منابع تا زمان تسويه تسهيالت  های بهره طرحی  کليه -2

 .باشند مشمول نظارت صندوق مي ،نامه پرداختي برابر مفاد اين آيين

 .پذير باشد که انجام نظارت بر آن امكانای تنظيم گردد  صندوق به گونهتمام قراردادهای تسهيالتي  -3

....................................... در هيأت مديره صندوق ............... ماده در تاريخ  8نامه در  يناين آي -8ماده 

االجرا  الزم............... به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيد و از مورخ ............... تصويب و در تاريخ 

 .خواهد بود

 


