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 به نام خدا

 وزارت جهاد کشاورزی

 یج  کشاورزیوتر و آموزش   ،سازمان تحقیقات 

 موسسه آموزش و ترویج 

 دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری

 اساسنامه

 صندوق های اعتبارات 

 وعشایری خرد زنان روستایی

 

 تدوین : 

 زنان روستایی وعشایری  توسعه فعالیتهایدفتر

 سازماندهی تولید کنندگان خرد گروه

 زهره مهیاری و فریبا تقی پور

 1397آبان 
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 مقدمه

برنامه های اعتبارات خرد از رهیافت های مهم فقرزدایی در دهه های اخیر است که با ایجاد و گستتر  فااییتت   

برنامته هتا در   های درآمدزا به ویژه برای زنان کم درآمد، توساه جوامع محلی را تسهیل متی کدتدز زادگتاه ایت      

کشورهای فقیر آسیایی همچون بدگالد  و هدد بوده که به تدریج در بستیاری از کشتورهای درلتاو توستاه و     

 صداتی گستر  یافته استز

ای  برنامه ها رو  کارایی برای افزایش درآمد خانوارهای فقیر در مداطق لاشتیه شتهرها و روستاهاستتز رو     

بارات خرد بسیار متدوع و هر کشور بر اساس شرایط اجتماعی ختود نتوآوری   شداسی و نحوه اجرا برنامه های اعت

هایی در ای  برنامه داشته استز ماهیت ای  برنامه هتا توستاه ای استت و عتالوه بتر عرمته وار، ستایر ختدمات         

 آموزشی و اجتماعی نیز به وار گیرندگان فقیر ارائه می کدددز

برنامته هتا    یی و توساه ای بی  ایمللی تامی  کددده هزیده اجرای ایت   عالوه بر دویت ها، سازمانها و نهادهای ما

بانکهای اجتماعی با اهداف توساه ای نیز از ای  صددوق ها و گروههای محلی لمایت می کدددز رویکرد ز هستدد

 اهمیت برنامه های آموزشی وتتوان افزایتی فتردی و اجتمتاعی و     ،صددوق های اعتبار خردتوساه ای در تشکیل 

پس انداز موجب تمایز ای  صددوق ها از سایر تشکلهای  –در قایب گروههای اعتبار ارتقای سطح مشارکت  مردر 

 مشابه شده استز 

متی      اساسدامه ای که در پیش روی دارید به برخی از ویژگی ها، اهداف، موابط و مقتررات ایت  صتددوق هتا     

 پردازدز 

 اهداف

 اعتبارات خرد عبارت است از:مهمتری  اهداف تشکیل صددوق های 

توانمددسازی جاماه محلی از طریق ایجاد بستری مداسب برای مشارکت جمای زنان در قایب گروه های  (1

 پس انداز  -اعتبار

 ارتقا مهارت های فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه های آموزشی (2

 اییت های درآمدزاتجهیز پس انداز خانوارهای روستایی در جهت تامی  مایی فا (3

 افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وار های کوچک برای انجار فااییت های درآمدزا (4
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 بانک پذیری اعضا (5

 

 خرداعتبارات ویژگی های مدل صندوق های 

خرد، صددوق های اعتبارات خرد زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی در مقایسه با مدو های گوناگون اعتبارات 

 شبیه به مدو بانک روستایی استز ویژگی های عمده ای  رو  شداسی عبارت است از:

 تشکیل می دهددز وعشایری اعضا ای  صددوق ها را زنان روستایی( 1

 اه محلی )زنان عضو( استزسرمایه صددوق ها متالق به جام( 2

 نفره تقسیم می شوندز 7تا  5 اعضا هر صددوق به گروه های( 3

خدمات آموزشی اعم از آموز  عمومی، تخصصتی و آمتوز  بترای متدیریت صتددوق هتا از طترف        ( 4

 به اعضا ارائه خواهد شدز وآموز   مااونت ترویج

برای پرداخت وار وثیقه ای اخذ نمی شود، ممانت براساس تاهد جمای گروه و به شیوه نظارت گروه ( 5

 های همتراز می باشدز

 در هر روستا در اویویت عضویت قرار دارندزانوارهای کم درآمد ( خ6    

 

 عضوگیری

 نفر خواهد بودز 50و لداکثر  30داقل تاداد اعضا در هر صددوق ل -1

 تبصره: 

خانوارلتداقل تاتداد    100درمداطق عشایری ومداطق روستایی مرزنشی  ومحرور وروستتاهای کمتتر از   

 باشدزنفر 20 می تواند اعضا

متقامی  واجد شرایط  بیشتر از لد نصاب بود می تتوان تاتداد    در صورتی که در یک روستا تاداد (2

 صددوق ها را افزایش دادز

اویویت عضویت در صددوق با خانوارهای کم درآمد در هر روستاستت، در صتورتی کته تاتداد اعضتا       (3

 کمتر از لد نصاب باشد از سایر خانوارهایی که تمایل به عضویت دارند، می توان عضوگیری کردز
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ک تایتی  ستطح   یخانوارهای کم درآمد با کمک رو  ارزیابی مشارکتی روستایی و با تکدشداسایی  (4

 رفاه تایی  خواهد شدز

بتا آنهتا    الزر استدر صورتی که برخی از خانوارهای کم درآمد روستا برای عضویت مراجاه نکددد،  (5

 ایشان توجیه کددزبرو مزایای عضویت را  مذاکره

 استزفااییت های  درآمدزا انجار مبدای عضویت توانایی  ساو استز  15س  اعضا لداقل  (6

 اعضا در هر صددوق  باید ساک  همان روستا باشددز (7

 اعضا  باید متاهد به شرکت در جلسات صددوق باشددز  (8

 مقررات مالی

 الف( پس انداز

و تا زمانی کته اعضتا در صتددوق عضتویت      یکی از مدابع عمده تشکیل سرمایه در صددوق هاست اعضا پس انداز

  زدارند قابل برداشت نیست

 هرعضو باید برای عضویت ، مبلغی را به عدوان لق عضویت دراویی  جلسه پرداخت نماید  -1

لق عضویت یک بار ومیزان آن لداقل دوبرابر میزان پس انداز ماهیانه توافق شتده استتز چدانچته     -2

ت را نداشته باشدد با نظر هیات مدیره می تواند بته صتورت   اعضا توانایی پرداخت یک جا لق عضوی

 اقساطی پرداخت گرددز

 

بایتد مبلغتی را بته عدتوان پتس انتداز        عالوه بر لق عضویت، هریک از اعضا در هر جلسه ) ماهانه(  -3

 بیاوردز

 میزان  پس انداز باتوافق اعضا در جلسه اوو تایی  خواهد شدز  -4

تواندد مبلغ بیشتری را پس انداز کددد اما لقی برای دریافت وار در صورت تمایل برخی از اعضا می  -5

 بیشتر برای آن ها ایجاد نمی شودز

تتا دوره  اعضا از عضویت چدانچه وار دریافت کرده باشد، پس انداز وی هر یک از در صورت انصراف  -6

 خواهد ماندزامانت نزد صددوق  بادی کامل وار دهی
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وکلیه تاهدات ای  عضتو بته عهتده فترد     گزی  می تواند از صددوق خارج شود درصورت مارفی  جای -7

 جایگزی  خواهد بودز

در صورت انصراف اعضا از عضویت چدانچه وار دریافت نکرده باشد، با موافقتت هیتتت متدیره پتس      -8

 انداز قابل پرداخت استز

 

 و روش افزایش آن ب( سرمایه صندوق

پس انداز اعضا و درآمد صتددوق کته مهمتتری  آن ستود      ،سرمایه صددوق را  لق عضویت اعضا -1

 ساالنه صددوق ناشی از دریافت کارمزد و سود سپرده گذاری التمایی تشکیل می دهدز

 برای افزایش سرمایه صددوق ،  ساییانه   باید مبلغ پس انداز براساس توافق جمای افزایش یابدز-2

دابع مایی بانک هتا وموسستات متایی واعتبتاری     برای افزایش گرد  مایی صددوق  می توان از م-3

 استفاده کردز

 جذب کمک های خیری  یکی دیگر از مدابع تامی  سرمایه در ای  صددوق هاستز-4

 

 ج( کارمزد

و محاسبه کشاورزی  وار هایسایر درصد استز ای  نرخ پایی  تر از نرخ کارمزد  10نرخ کارمزد  -1

 دریافت می شودز  رو  یکسانبر اساس آن برای هیتت مدیره آسان می باشدز ای  کارمزد ماهانه و 

در رو  یکسان اقساط ماهانه وار از لاصل جمع اصل وار و کارمزد کتل وار تقستیم بتر تاتداد      -*

 اقساط به دست می آیدز

هزیدته هتای جتاری صتددوق را      مهم تری  مدبع درآمدی صددوق است وبایتد  کارمزد به عدوان -2

 پوشش دهد که ای  هزیده ها شامل کارمزد تسهیالت بانکی، پذیرایی وایاب وذهاب استز

در مداطق اهل سدت میزان کارمزد براساس تصمیم هتیت مدیره و کارشداسان دفتر امتور زنتان    -3

 خواهد بودز
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 د( تهیه حساب سود و زیان

درلضوراعضتا ونمایدتده جهتاد     در هر ساو مایی  باید ترازنامته و لستاب ستود و زیتان تهیته و      -1

اعضای هیات کشاورزی ارائه وبرنامه ساو آیدده صددوق وهمچدی  ابقا ویا تغییر مدیرعامل صددوق و

 به تصویب اعضا برسد ز مدیره

کارشتداس جهتاد کشتاورزی    گزار  های مایی ماهانه از عملکرد صددوق  باید جهت نظارت بته   -2

 ارائه شودز

در صورتی که پس از پرداخت هزیده ها، سود ویژه ای وجتود داشتته باشتد، بته عدتوان افتزایش       -3

 سرمایه محسوب می گرددز

 کلیه سودهای ویژه به عدوان افزایش سرمایه است و تدهتا در صتورت انحتالو صتددوق بته طتور      -4

 مساوی میان اعضا تقسیم خواهد شدز

 

 پرداخت وامشرایط 

 

 ماه پس انداز در صددوق داشته باشدز 6لداقل  -1

 تکمیل فرر تقاما از سوی وار گیرندگان -2

 درگروه مربوطه تایید فرر تقاما -3

 هیتت مدیرهی ارزیابی و تایید فرر تقاما توسط اعضا  -4

 گروهی فرر تاهد گروهی توسط اعضا ی  امضا -5

 مروری استفاده کددزهر عضو در طوو مدت عضویت یک بار می تواند از وار  -6

 وار مروری برای مصارفی چون تامی  هزیده آموز ، درمان، تهیه جهیزیه، تامیر خانه پرداخت -7

 می شودز

 ی متقامی باید توجیه اقتصای )سودآوری( داشته باشدزدرآمدزافااییت -8
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 سقف وام 

 زثر به دوسور از اعضا وار پرداخت شوددردور اوو وار دهی  باید لداک-1

   نمی تواندد وار دریافت نمایدد یک زماندر  یک گروهی تمامی اعضا  مرلله اوو وار دهیدر -2

درصد از وار های خود را بته موقتع بازپرداختت     50یک گروه بیش از  یدر صورتی که اعضا-3

 کرده باشدد، میتوان به نفرات بادی گروه نیز وار پرداخت کردز

نحوی باشد که هر عضو در ساو بتواند از یک وار استتفاده  به  باید برنامه ریزی پرداخت وار -4

 کددز

 وگیری از عدر باز پرداخت سای شود در دوره اوو وار کوچک پرداخت شودزلبرای ج -5        

 زایشفدر صورت خو  لسابی عضو، سقف وار پرداختی در هر ساو نسبت به ساو قبل ا -6   

 می یابدز 

ای  فرر به مدزیه ممانت  ی به عهده می گیردزامضا فرر تاهد جماوار را گروه با ممانت هر -7

 اعضا برای پرداخت وار به لساب می آید

 بازپرداخت ه نحو 

ماه( توسط یکتی از اعضتا، پتس انتداز      6در صورت عدر باز پرداخت اقساط وار ها )لداکثر -1

کامل بدهی گروهی که فرد وار گیرنده عضو آن است به نفع صددوق مبط و تا بازپرداخت 

 گروه، وار پرداخت نخواهد شدزی به سایر اعضا 

ایمتی را  ردیرکرد اقساط وار با تصویب هیتات متدیره وتوافتق اعضتا متی تتوان ج       درصورت -2

 درنظرگرفت که به لساب درآمد صددوق واریز گرددز

توستط وار گیرنتده پرداختت    به صورت ماهیانته  باید ماهه و  12لداکثرباز پرداخت وار ها  -3

 شودز

نباشدد،هیتت مدیره می توانتد بترای    یرندگان قادر به پرداخت اقساطدر شرایطی که وار گ -4

 زآنان تسهیالتی را در نظر گیرد

در صورتی که عدر بازپرداخت وار ناشی از زیان لاصل از فااییت درآمدزا باشد )تلف شدن  -5

داخت را تمدیتد  ه مهلت بازپردید وار، خشکسایی،ززز( هیتت مدیره می تواند برای عضو زیان

 کددز
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 ارکان صندوق

 نحوه انتخاب، شرایط و وظایف هیئت مدیره

 صددوق که با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند، تشکیل می شودز ینفر از اعضا 3هیتت مدیره از  (1

 هیتت مدیره باید عضو صددوق و از افراد محلی ساک  در روستا باشددز یاعضا (2

 هیتت مدیره باید از لس  شهرت برخوردار بوده و توانایی جلب همکاری دیگران را داشته باشدز یاعضا (3

 هیتت مدیره از مدیر، لسابدار و مدشی تشکیل می شود که وظایف هر یک عبارت است از: (4

 (عامل )رئیس هیات مدیرهمدیر وظایفالف(

 یره جلسات صددوق پس از واگذاری کار به جاماه محلاتشکیل و اد -1

 لفظ سرمایه صددوق -2

 برنامه ریزی برای بهبود فااییت صددوق و ارتباط با نهادها و سازمان های محلی و شهرستانی -3

 تقامای وار، اسداد هزیده و غیرهی امضا -4

 النه به مدیریت جهاد کشاورزیماهانه و سا رارائه گزار  کا -5

 پیگیری اقساط پرداخت نشده  -6

 بازاریابی محصوالت توییدی اعضا هکمک ب -7

 آموز  وارتقای مهارتهای لرفه ای اعضاپیگیری برنامه  -8

 ب( خزانه دار )حسابدار(

 پس انداز وار اعضا دریافت اقساط و پس انداز ماهانه و ثبت در دفترکل و صدور دفترچه -1

 تهیه ترازنامه ساالنه، تدظیم مدارک وار، پرداخت وار -2

 و گزار  به مدیر صددوق برای پیگیری نظارت بر نحوه بازپرداخت -3
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 ج( منشی

 ثبت صورت جلسات-1

 برای اعضا بانک اطالعاتیتشکیل -2

 مکاتبات اداره و بایگانی-3

 پیگیری قوانی  در مورد پرداخت وار و موابط آن-4

 

 نحوه انتخاب، شرایط و وظایف سرگروه

ایجاد بستری برای تصمیم گیری، تمامی اعضا به گتروه  برای افزایش مشارکت و انتقاو تجارب اعضا به یکدیگر و 

نفره تقسیم می شوندز از میان اعضا هر گروه یک نفر به عدوان سرگروه انتخاب میشود که شترایط و   7تا  5های 

 وظایف آن به شرح زیر است:

 باید از نظر فااییت توییدی تجربه و موفقیت بیشتری از سایر اعضا داشته باشدزسرگروه  -1

 حا سواد خواندن و نوشت  داشته باشدزترجی -2

 تمایل به فااییت اجتماعی و شرکت در برنامه های آموزشی در صددوق را داشته باشدز -3

اقساط و تحویل آن به لسابدار را به عهده وظیفه جمع آوری پس انداز و می تواند سرگروه  -4

 گیردز

 یکی دیگر از وظایف سر گروه استز ارزیابی و تایید فرر تقامای وار اعضا گروه -5

 نیز از دیگر وظایف سرگروه استز انتقاو تجارب تخصصی به اعضا گروه -6

 استز گروه برای استفاده بهتر از وار های صددوق یهمفکری با اعضا  -7
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 ))فرم تقاضای وام(( 

 ات متقاضی وام:صمشخ -1

تاریخ توید:            وادگی:                       نار پدر:          شماره شداسدامه:         نار و نار خان

 شماره دفترچه:

 مبلغ وام درخواستی -2

 نوع فعالیت -3

 هزینه های فعالیتی که میخواهید با وام دریافت شده انجام دهید: -4

1-  

2-  

3-  

4-  

 دوره فعالیت به ماه -5

 آورید؟درآمدی که از وام می توانید بدست  -6

 پرداخت کنید؟بازا چگونه می توانید وام ر -7

 اظهار نظر کارشناس                                                  اظهار نظر مسئول گروه
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 ))فرم تعهد جمعی برای دریافت وام((

 مشخصات وام گیرنده:

 تاریخ توید:            وادگی:                       نار پدر:          شماره شداسدامه:         نار و نار خان

 مشخصات وام:

 شماره وار:                           تاریخ انقضا:                    تاریخ تصویب:                      تاریخ پرداخت:

 بازپرداخت وام:تعهدات گروه در مقابل عدم 

جلسه به تاخیر  4امضا کدددگان زیر متاهد می شوند، در صورتی که وار گیرنده، اقساط وار خود را بیش از  -(1)

 س انداز گروه ماادو مبلغ مانده بدهی وار گیرنده به نفع صددوق برداشت کددزاندازد، صددوق از پ

وه قطای شد، اعضا گروه لق استفاده ازوار را نخواهدد در صورتی که عدر بازپرداخت وار هر یک از اعضا گر -(2)

 داشت، شرط دریافت وار، تصفیه بدهی گروه با نظر مثبت مدیره گروه صددوق می باشدز

 امضا اعضا گروه:

 نار و نار خانوادگی -(1)

 نار و نار خانوادگی -(2)

 نار و نار خانوادگی  -(3)

 نار و نار خانوادگی -(4)

 نوادگینار و نار خا -(5)


