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 مقدمه:

با هدف  تسهيل دسترسي  1379که در سال روستايي  صندوق های اعتبار خرد زنان

زنان روستايي وعشايری به منابع مالي واعتباری تشكيل شده است. به علتت غيتر   

ن رسمي بودن ، نداشتن هويت حقوقي وساختارهای قتانوني امكتان توستعه وتتوا    

افزايش سرمايه خود را  نداشتند. از اين رو تشكيل يك صندوق غير دولتي از طريق 

شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش کشتاورزی  

مي تواند ضمن رفع مشكالت فوق با افزايش سرمايه ايتن صتندوق هتا بته بهبتود      

از تكرارواژه ها ورعايت معيشت وتوسعه بخش کشاورزی کمك کند. به منظورپرهيز 

اختصار در اين دستورالعمل صندوقهای اعتبار خرد زنان روستايي ،صتندوق خترد .   

صندوق حمايت از توسعه فعاليت های زنان روستايي، صندوق حمايت و شرکت مادر 

ناميتده متي    تخصصي حمايت از توسعه فعاليت های زنان روستايي، شترکت متادر  

 شوند. 

 

 تعاريف:

    عتبارات خرد زنان روستاييصندوق ا -1
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باا   1379صندوق اعتبار خرد زنان روستايي وعشايري ، صندوق هاايي اساك  از از ساا      منظور از 

ا از طريا  ررفياك   ها  حمايك دفتر امور زنان روستايي وعشايري تشكيل شده اسك . ايا  صاندوق  

ار ك زناان روساتايي و   فراهم  ردن زمينز هاي  مشا  سازي در ابعاد اقتصادي و اجتماعي، عالوه بر

موجب افزايش اعتماد بز نفس وخودبااوري ننااانيز شاده    ي ي  شاورزاه عشايري در توسعز فعاليك

 اسك.

  

 سرمايه گذاری دربخش  کشاورزی  حمايت از توسعهشرکت مادر تخصصي صندوق  -2

 صندوقي اسك  ز جاك تسايل در ايجاد تشكل هاي توليدي و خدمات تولياد بشاش  شااورزي از   

طري  مشار ك در سرمايز گذاري نن تشكل ها موجب ارائز خدمات مالي دولاك در قالاب اامانك    

 تسايالت، پرداخك وغيره بز بشش توليد  شاورزي  مک مي  ند.

 

 صندوق حمايك از توسعز فعاليك هاي زنان روستايي و عشايري -3

غير دولتي اسك  از از  صندوق حمايك از توسعز فعاليك هاي زنان روستايي وعشايري يک صندوق 

طري  تجميع صندوق هاي اعتبار خرد زنان روستايي وعشايري و با حمايك شر ك ماادر تشصصاي   

 در سطح شارستان تشكيل مي شود.

 اهداف :   

با تجميع صندوق های  خرد و تشكيل صندوق حمايت  در سطح شهرستان اهتداف  

 ذيل قابل دسترسي خواهد بود .

 صندوقااي خرد  بز صورت قانوني و رسمي  يز اعضاق غيردولتي اوتشكيل صند -

 و در نتيجز توسعز فعاليتااي  شاورزي  دوقااي خردتقويك سرمايز اعضا صن -

 گيري  فراهم شدن زمينز مشار ك اعضا صندوقااي خرد در سطوح باالتر مديريك و تصميم -

 خرد   و فعاليك اعضاي صندوقااي  نظارت بر عملكرد -
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خرد در مورد انجام فعاليتااي مالي نظير طرح  زش اعضاي صندوقااي كان نموفراهم  ردن ام -

نويسي ، ثبك دفاتر مالي ، محاسبز نرخ باره ، نحوه پرداخك وام و غيره بر اساس اصو  علمي 

ونيزافازايش  و بانكي در جاك خود فايي عملياتي و مالي صندوق و در نتيجز پاياداري ننااا   

 تااي  سب و ارنگاهي وماارت نناا دراجراي فعالي

س اناداز و در نتيجاز افازايش    ايجاد انگيزه در اعضاي صندوقااي خرد جاك افزايش مبلغ پا  -

 خرد  ااياعضا صندوق سرمايز

صندوقااي خرد نزد منابع رسمي مالي نظير بانكاا جااك   يفراهم  ردن امكان تضمي  اعضا -

 استفاده از منابع بانكي 

و ساازمانااي سياساي و اقتصاادي شارساتان نظيار       افراهم  ردن حماياك و پشاتيباني ارگاان ها     -

 از فعاليتااي زنان روستايي فرمانداري و .... 

 

 سازمان کار:

 ترويج  شاورزي سازمان تحقيقات ، نموزش و

 عشايري زنان روستايي و دفتر امور

 توسعز فعاليتااي بشش  شاورزي صندوق حمايك از

 سازمان جااد  شاورزي استان

 ويج استانمديريك هماهنگي تر

 مديريك هماهنگي ترويج شارستان

 

 :حمايت در يك شهرستان  تشكيل صندوق شرايط: 1ماده

مورد وميزان سترمايه    7الي  5صندوق ها ی خرددر يك شهرستان به  چنانچه تعداد

ميليون تومان برستد، آن شهرستتان شترايط  زا را بترای  تشتكيل        50حداقل به 
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ديهي است صندوق هتای ختردی متي تواننتد  بته      صندوق حمايت احراز مي کند.  ب

 عضويت  صندوق حمايت  درآيند که حائز شرايط زير باشند:        

 خرد گذشتز باشد.   يخ عضويك افراد در صندوق سا  از تار الف( حداقل يک

 ب( روند پس اندازهاي اعضا بز طور ماهانز بز طور مستمر ادامز يافتز باشد.  

 بازپرداخك شده باشد.   %100صندوقاا بز صورت ج( وام هاي پرداختي اعضا 

 د( صندوق خرد داراي دفاتر مالي قابل قبو  باشد و  ليز عمليات مالي نن شفاف باشد.  

 بار اعضاي صندوق بز طور منظم برگزار شده باشد.   ه( جلسات ماهانز و يا دو هفتز يک

 فات خود را حل  رده باشند.  و( بز حد  افي وفاق بي  اعضاء وجود داشتز باشد و گروه اختال

ها مشار ك فعا  داشتز باشاند   ز( تصميمات گروه بز طور جمعي اتشاذ شده باشد و اعضا در تصميم گيري

 ها پرهيز  رده باشند.   گرايي در تصميم گيريو از نشبز

 : مراحل تشكيل صندوق حمايت:2ماده

 تارويج و  ارشناساان اساتان و    شاراي  تشاكيل صاندوق باز ماديران      اطالع رساني در مورد نحاوه و  -1

 شارستان

افاراد حقيقاي عضاو     اعضااي هياات ماديره صاندوق و     مديران عامل و اطالع رساني بز تسايلگران، و -2

 صندوق  

پيشنااد تشكيل صندوق حمايك  از طرف اعضاي صندوق هااي شارساتان باز ساازمان      درخواسك و  -3

 جااد  شاورزي استان و ارسا  نن بز دفتر امور زنان  

 اعالم  موافقك دفتر بز استان فتر امور زنان ود سي درخواسك توس برر -4

 نامه: : توافق وانعقاد تفاهم3ماده

موافقاك دفتار باا تشاكيل صاندوق حماياك         بررساي و  از اساتان و پس از وصو  تقاااي تشكيل صندوق 

ر تشصصي مبناي  سز جانبز اي بي  دفتر امور زنان،رئيس سازمان استان و مدير عامل شر ك ماد تفاهمنامز
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در صد  سام نورده دولك از سوي دفتر امور زنان و همكاري اساتان  منعقاد    49تامي   برتشكيل صندوق و

 مي شود.

 : تهيه طرح تاسيس صندوق حمايت 4ماده

پس از انعقاد تفاهمنامز اعضاي صندوق با همكاري  ارشناسان استان و ستاد بايد طرح تاسايس صاندوق را   

طرح تاسيس صندوق حماياك،   نظور برنامز ريزي و استشراج چاارچوب هاي الزم در تايزبز متايز نمايند. 

 شود.   ميتز  ارشناسي شامل اعضاء زير تشكيل مي

 نماينده شر ك مادر تشصصي )مدير امور توسعز عمليات ، امور نمايندگان و مجامع(   -

 روستايي دفتر امور زناننماينده  -

 تاننماينده سازمان جااد  شاورزي اس -

 هاي خرد نماينده صندوق - -

 شر ك مادر تشصصي وروستايي زنان  مشاور و ارشناس مواوعي با پيشنااد دفتر امور -

 :  طرح تاسيس تايز شده توس  اي   ميتز در شر ك مادر تشصصي مورد بررسي قارار گرفتاز و  5ماده

 پس از تصويب و ابالغ بز دفتر امور زنان الزم االجرا مي گردد.

 فيت سازی در جامعه محلي ودر بين اعضای صندوق  :  ظر6ماده

بز منظورتوجيز و نماده سازي اعضاي صندوق هاي اعتبار خرد براي تشكيل صاندوق حماياك فعاا لياك     

   هاي زير انجام مي شود:

 ی آموزشيتهيه سرفصل ها  -1

صل تقاااا  از ننجا  ز تشكيل صندوق شارستان بايد با تقاااي  ليز اعضاي صندوقاا انجام شود و ا

محوري و عضويك داوطلبانز مبناي تشكيل صندوق شارستان باشاد باياد باز نحاوي روشا  تماام       

شود  ز هيچ گونز توقع  مراحل  ار بز نناا نموزش داده شود. اي  نموزش ها بز اي  منظور انجام مي

اامانك جمعاي،    -ااافي در اعضاي صندوقاا ايجااد نشاود و موااوعاتي چاون مسا وليك پاذيري      
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داري صندوقاا، اصو  تعيي  نرخ باره، نحوه وام دهاي، بازپرداخاك، تنظايم دفااتر ماالي، طارح       پاي

 .را شامل شود نويسي و غيره

بايد بز تصاويب دفتار اماور زناان  و شار ك ماادر       توس  مشاور طرح مدولااي تايز شده  :1تبصره

 تشصصي برسد. 

  انتخاب و آموزش تسهيل گران محلي -2

ها توس  تسايل گران محلي  ز توانائي الزم را داشتز باشاند انجاام    ندوقاعضاي صمستمرنموزش 

شود بز همي  خاطر بايد اي  تسايل گران خود در ياک دوره نموزشاي شار ك نمايناد و نحاوه      مي

نموزش صندوقاا را فراگيرند. نموزش اعضاي صندوقاا توسا  تساايل گاران و تحاك نظاارت ياک       

 مي شود. تسايل گر ارشد در شارستان انجام 

: منظور از تسايلگر ارشد همان مشاور و ارشناس طرح اسك  ز مدو  هاي نموزشي را نياز  1تبصره

 تايز  رده اسك.

  خودشانتوسط  ي از بين اعضای صندوق انتخاب نمايندگان:  7ماده 

از اعضاي دو نفر ، صندوقااي داوطلب عضويك در صندوق حمايك اه صندوق يپس از نموزش اعضا

عضويك در و يل خود جاك  اعضا بز عنوان نماينده و ي طي يک صورتجلسز با امضاي همز خود را

 د. نحضور در مجمع عمومي معرفي مي نمايصندوق حمايك و 

 : اي  دو نفر در واقع مدافع منافع نن صندوق در نزد صندوق حمايك هستند.1تبصره

 ی خردجمع آوری سرمايه اعضای صندوقها : 8ماده 

داوطلب بالفاصلز نسابك باز    خرد هاي اعضاي صندوقدرصدنورده مردم،  51مي  سام بز منظور تا

بدياي اسك هر عضوصندوق باياد تاالش نماياد تاا تماام      . سرمايز خود اقدام مي نمايند ريجمع نو

 سرمايز خود نزد صندوق  خرد را بز صندوق شارستان منتقل نمايد.. 

 آموزش اعضای هيئت موسس: 9ماده



 9 

و يا تعدادي از نناا بز عنوان هي ك موساس تشاكيل    خرد اعضاي انتشابي يا نمايندگان  هر صندوق

 را در ماورد نماوزش هااي الزم    شر ك مادر تشصصاي  گردند. شارستان تعيي  ميحمايك صندوق 

سارمايز هااي جماع نوري شاده، تنظايم       تنظيم فرمااي مربوطز و جمع نوري اطالعاات در ماورد  

 . صندوق حمايك بز هيات موسس مي دهد گيري تصويب شر كاساسنامز و پي

 شرايط تشكيل مجمع عمومي صندوق حمايت شهرستان -10ماده 

 باشد : بز صورت زير ميعمومي شراي  تشكيل مجمع  

 درخواسك عضويك صندوقااي خرد يا اعضا مستقل بز هيأت موسس  ارائز شده باشد.  .1

رده  ز در نزد بانک  شاورزي شارستان افتتااح  ها در يک حساب سپ ميزان سرمايز صندوق .2

 شود. شود تحك عنوان حساب جاري شر ك در شرف تاسيس سپرده گذاري ميمي

اساسنامز صندوق شارستان توس  هيأت موسس  ز عموما تيپ اساسنامز شار ك ماادر تشصصاي     .3

 گردد. اسك تايز مي

دعوت اعضاا و شار ك ماادر    نسبك بز  بز هماهنگي هاي  انجام شده هيأت موسس با توجز  .4

اقدام مي  ند. البتاز اگار    جاك تشكيل مجمع عمومي موسس تشصصي طب  نگاي روزنامز

 همز اعضا حاار باشند الزامي بز درج نگاي نمي باشد. 

ناماز هاا و     و نياي  در جلسز مجمع ، هيات موسس اداره جلسز را عاده دار شده و اساسنامز .5

مي گذارند و پس از تصاويب ، انتشااب هياات ماديره و       را بز راي هاي مربوطز لدستورالعم

 گيرد. بازرس از ميان اعضاء صورت مي

 در صورتيكز اعضا نماينده صندوقااي خرد باشند بايستي معرفي نامز  تبي ارائز نمايند.  .6

تعداد نراء هر عضو در جلسز مجمع ارب در ميزان سرمايز نن براي تصاويب اساسانامز ماي     .7

شاب هيأت مديره نراء هر عضو بز ميزان ساام عضاو اارب در تعاداد اعضااء     باشد و براي انت

 باشد. هيأت مديره مي

باشد بايستي قبولي خود س پس از انتشاب شدن  ز با رأي نسبي ميوبازر انديداي هيأت مديره  .8

 را اعالم نمايد. 
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را برگازار و از  س از خاتمز جلسز مجمع ، اعضاي هيأت مديره منتشب اولي  جلسز خاود  : پ1تبصره

  نند. ميان خود يک رئيس ، يک نايب رئيس و يک منشي انتشاب مي

هيأت مديره مي تواند از بي  اعضا يا از خارج يک نفر را بز عنوان مديرعامل جااك اجاراي   : 2صرهبت

 ديرعاملي انتشاب نمايد.ورايف م

 باشد. يأت مديره مينجام ثبك نگاي تشكيل شر ك در اداره ثبك شر تاا برعاده ه: ا 3تبصره

و سرمايز دولك  ز نماينادگي نن را شار ك ماادر تشصصاي       %51معموالً سرمايز اعضا  -: 4تبصره

از ايا   ممك  اسك در سالااي بعد سام دولك  اهش يابد ولاي قطعاا    باشد ومي %49برعاده دارد 

 درصد افزايش نشواهد يافك.

قابليك جابجايي دارد و ليك  بايساتي نگااي   محل شر ك  ز در اساسنامز قيد شده اسك : 5تبصره

 تغيير  ندرس بز اداره ثبك شر تاا اعالم گردد. 

پرداخك وجز از حساب بانک تا زمانيكز شر ك بز ثبك نرسيده اسك هيأت مديره مجاز بز   :6تبصره

مسا وليك  باشد ولي پس از ثبك شر ك و نگاي تغييرات در اداره ثباك شار تاا   برداشك وجز نمي

 شود. اجرايي هيأت مديره نغاز مي تگذاري وسياس

مجمع عمومي مي تواند بششي از اختيارات خود را در قالاب اساسانامز باز هياأت ماديره       -7تبصره

 واگذار نمايد.  

 صندوق شهرستان ثبت پيگيری و  -11ماده

ااوع  پس از تنظيم فرمااي مربوطز و ارائز اطالعات الزم بز شر ك مادر تشصصاي، مو ديره هي ك م

 نورد. شر ك )صندوق( شارستان را بز مرحلز اجرا در ميثبك 

 ی خرد به صندوق شهرستان هاانتقال سرمايه های اعضای صندوق -12ماده

نيند ليك  سرمايز هر صندوق بز  ليز اعضاي صندوقااي خرد بز عضويك صندوق شارستان در مي

مايندگي و و الك بقيز اعضا را بز عاده نام ساام صندوق خرد توس  دو نفر از اعضاي صندوقاا  ز ن

وق شود.  ليز عمليات مالي اعضاي صندوقااي خرد نزد صنددارند بز صندوق شارستان منتقل مي
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شود. مجمع عمومي صندوق شارستان نيز با شر ك انجام ميشارستان توس  دو نفر نماينده 

 . شودنمايندگان هر صندوق خرد انجام مي

هي اك   صاندوقااي خارد،    صندوق شارستان و جمع شدن سرمايز اعضاي پس از تشكيل: 1تبصره

 ساام دولاك از شار ك ماادر تشصصاي اقادام الزم را باز عمال          %49مديره صندوق باراي تاامي    

 نورند. مي

از ننجا  ز براي حفظ و نظارت بر  اربرد منابع دولتي بايد يک نماينده دولك در هي ك : 2تبصره

و  توان مدير شارستان و يا  ارشناس مس و  ترويج ر داشتز باشد ميمديره صندوق شارستان حضو

 رد.   بز عنوان نماينده دولك در صندوق شارستان معرفيامور زنان روستايي را 

 صندوقهای خرد  واا دهي صندوق شهرستان به اعضای - 13ماده

تان، وام دهاي  پس از تجميع سرمايز اعضاي صندوقااي خرد و تامي  سام دولك در صندوق شارس

هايي  ز بز تصويب  هگردد. هر عضو با توجز بز طرحاا و پروژهاي خرد شروع مي بز اعضاي صندوق

برابار سارمايز    9/1تواناد تاا   اعضاي صندوق خرد و هي ك مديره صندوق شارستان رسيده باشد مي

 خود از صندوق شارستان وام دريافك نمايد. 

  شارساتان انجاام    دو نفر از نماينادگان نن در صاندوق   تقاااي وام اعضاي هر صندوق خرد توس 

شود و پس از تصويب طرحاا، مبلغ وام بز حساب  نماينده اعضا صندوق خرد  ز با امضاء دو نفر مي

 گردد. نماينده قابل برداشك اسك واريز مي

گيرد، مي صندوق در اختيار  ليز ساامداران  قرار نظر بز اينكز وام پرداختي بز هر عضو: 1تبصره

 . ليز اعضاي صندوق خرد در بازپرداخك نن مس وليك دارند

، در اختيار صندوق مربوطه قرار نمايندگان هر صندوق  وام واريز شده بز حساب: 2تبصره 

صندوق  آنها توزيع مي گردد.اعضا بين طرح های  سبا موافقت کليه اعضا و براساگرفته و 

 صندوق  نظارت عاليز خواهد داشك. ي  اعضايشارستان بر توزيع تسايالت دريافتي ب
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نمايندگان خود  بز   بز صورت اقساطي و توس را اعضاي صندوق خرد  تسايالت دريافتي: 3تبصره

 نمايد.شارستان واريز مي صندوقحساب 

 افزايش سرمايه صندوق شهرستان   :4تبصره 

هاي دريافتي بز ها و دريافك بارهصندوق خرد بز خاطر تجميع پس انداز  واز ننجا  ز سرمايز هر عض

تواند افزايش سرمايز يابد، صندوق شارستان در مقاطع شش ماهز و يا يكسالز ميتدريج افزايش مي

 را طلب نمايند. ) دولك ( خود را اعالم و بز نسبك نن سام شر ك مادر تشصصي

 تضمين  اعضای صندوقهای خرد نزد بانكها  : 14ماده

باشاد و باز تادريج تاوان ماالي      دوق شارستان يک تشكل قانوني و حقوقي ميبا توجز بز اينكز صن

تواند در مواقعي  ز اعضاي  صندوقااي خرد بز اعتبار بيشتري نياز دارند  ند ميبيشتري را پيدا مي

 نناا را بز بانک ها معرفي و تضمي  وام نناا را بز عاده گيرد. 

 

روستايي وعشايری  زنان عه فعاليتهای چک ليست فرايند تشكيل صندوق حمايت از توس

 شهرستانها دريک نگاه

 درخواست تشکیل صندوق: -

 درخواست از سازمان جهاد کشاورزی استان 

 جهاد کشاورزی زنان روستایی وعشایری وزارت  درخواست از دفتر امور 

 برگزاری جلسه توجیهی برای اعضای صندوق هاای اعتااارات خارد زناان      هماهنگی و

 روستایی  

  شهرستان مربوطه   استان و در اهنگی اولیههم 

 امضای تفاهم نامه: -

 تخصصای و   صندوق ماادر  وروستایی زنان  امضای تفاهم نامه سه جاناه بین  دفتر امور

 استان   جهاد کشاورزی رئیس سازمان 

 امضای تفاهم نامه با مدیر شهرستان 
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 انتخاب مؤسسینبرگزاری جلسه هیات موسس صندوق و -

 دولت برای پیگیری انتخاب نماینده -

 صورتجلسه انتخاب هیئت مؤسس و تعیین وظایف -

 تهیه طرح امکان سنجی -

 ای پیشنهادی  در اختیار قرار دادن یک نسخه از طرحه -

 تخصصی  ها و ارسال به شرکت مادر اصالح فرم -

 نظر شرکت مادر و تهیه کتابچه نهایی -

 تعیین جلسه مؤسسین -

 ، تهیه مواد جلسه برای تصویبتعیین جلسه انتخاب مؤسسین، دستورات جلسه -

 تشکیل جلسه و تصویب آئین نامه و اساسنامه -

 ها ابالغ سهم هر یک از تشکل -

 ها و یا افراد حقیقی تهیه و ارسال فرم اولیه و تعیین سهام هر یک از تشکل -

 ارسال فرمها از سوی سازمان به افراد -

 افتتاح حساب جهت واریز: -

 ساب پشتیاانافتتاح حساب موقت )کوتاه مدت( یا ح 

 ابالغ قدرالسهم به سهامداران -

 تعیین زمان واریز قدرالسهم -

 پیگیری جهت واریز قدرالسهم -

 جمع آوری فیش های واریزی سهامداران -

 حساب بانکی تهیه صورت -

 کنترل واریزی با لیست سهامداران -

 تهیه لیست نهایی سهامداران براساس واریزی -

 واریزی سهام دولت -

 ق به همراه حساب پشتیاان به نام صندوقافتتاح حساب دائم صندو -

 انتقال وجوه به حساب جدید -

 تعیین تکلیف وجوه نامشخص -

 دریافت مدارک سهامداران -
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 کپی شناسنامه برابر اصل شده سهامداران 

 کپی کارت ملی برابر اصل شده سهامداران 

 نفر( 2ها )به تعداد  ها از سوی صندوق تعیین نمایندگان صندوق -

 ندگان براساس فرم مربوطهتعهد محضری نمای -

 گواهی امضاء سهامداران به نمایندگان در محضر -

 تعین نام صندوق: -

 کشاورزی تعیین نام از سوی شرکت مادر یا سازمان جهاد 

 پیگیری از جانب نماینده سازمان -

 آگهی دعوت -

 تهیه فرم آگهی دعوت از سوی شرکت مادر -

 ارسال فرم به سازمان -

 روزنامه جهت چاپارسال فرم از سوی سازمان به  -

 دعوت کتای از سهامداران -

 تهیه لیست سهامداران -

 مطابقت اسامی سهامداران با طرح امکان سنجی -

 تعیین تعداد سهام بر مانای ارزش ریالی -

 تعیین حق رأی هریک از سهامداران -

 تهیه جدول رأی گیری انتخابات هیئت مدیره و بازرس -

 تهیه فرم های رأی گیری -

 برای امضاء تهیه لیست سهامداران -

 تهیه آیین نامه ها و اساسنامه -

 صورتجلسه -

 فرم اظهارنامه -

 مسائل جانای: -

 بررسی انتخاب اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس 

 فضاسازی جلسه 

 دعوت از مسئولین و مدعوین 
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 تهیه بنر و پارچه 

 تهیه محل استقرار سهامداران و مدعوین و هیئت مؤسس 

 کنترل تجهیزات 

 پذیرایی 

 م سهامدارانثات نا 

 توزیع مدارک 

 برگزاری مصاحاه مطاوعاتی 

 تهیه کارت شناسایی 

 زمان برگزاری مجمع مؤسس 


