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  :مقدمه -1

سال  10بيش از  ،كسب و كارهاي خرد و بهبود معيشت توسعهايجاد و ندسازي، توانمبا هدف ) با رويكرد بانكداري پيوندي(تأمين مالي خرد  برنامه

و اجرا آزمون و بخش غيردولتي همكار، ) تاك(توسعه خدمات مالي خرد المللي  موسسه بين ،سازمان بهزيستي، بانك كشاورزيبا مشاركت  در كشور

با كمك و ي خانواده و زنان سازمان بهزيستي، دفتر توانمندساز .گردد غ ميپيش رو جهت اجرا ابال نامه و با توجه به دستاوردهاي آن، شيوهشده 

   .باشد در كشور، مي برنامهمتولي توسعه و تعميق همكاري ساير شركاي برنامه، 

 :تعاريف  -2

هاي  وام .هاي خردپول و بيمههاي خرد، خدمات پرداختي، انتقال انداز، وامپس :شامل از دامنه متنوعي از خدمات مالياست عبارت  تامين مالي خرد -1

 .گردد پرداخت ميهاي معمول، با نرخ رايج بانكي و برپايه سرمايه اجتماعي ايجاد شده در متقاضيان،  اين برنامه، بدون نياز به وثايق و ضمانت

 .هستندي در مناطق عمدتاً روستايي و يا مناطق محروم شهرپذير و كم درآمد فقرا، افراد آسيب برنامهاين  گروه هدف -2

- را بانكداري پيوندي مي) مانند گروه خوديار(وند مالي بين يك موسسه مالي رسمي با يك موسسه مالي غيررسمي محلي پي:  بانكداري پيوندي -3
  . نامند

ي و قتصادابراي بهبود وضعيت ويژه ه ب ا اهداف مشترك و مورد توافق اعضاگروهي متشكل از افرادي همگن و داراي وفاق كه ب: گروه خوديار -4

صورت هنها بآوري پس اندازهاي اعضا و تبديل آبدان معني كه گردگروه خوديار در واقع يك واسطه گر مالي است . آيندگرد هم مي معيشتي اعضا

تواند ي ميادر نهايت گروه با كسب شرايط و كيفيات از پيش تعيين شده. پس گروه خوديار خود يك منبع وام براي اعضاست. عهده داردر وام را ب

نها آ ن بين اعضا برحسب تقاضا و نيازآو توزيع بوده صورت عمده هوام دريافتي ب. دريافت نمايد) تسهيالت(با بانك پيوند مالي برقرار كند يعني وام 

مقرارت و نيز و اي قوانين يار داردگروه خو .شودمند ميبدين ترتيب گروه خوديار از منبع دومي هم براي وام بهره .گيردتوسط خود گروه صورت مي

 :هاي زير باشدگروه بايد داراي ويژگي. شودهداري مياتر مالي است كه توسط خود گروه نگمستندات و دف

  .باشند برنامهروستاي محل اجراي /محلههمه اعضاي گروه بايستي ساكن  -1

   .نفر باشد 25تا  15تعداد اعضاي گروه بين  -2

 .گروه را دارديك در  از هر خانواده فقط يك نفر حق عضويت -3

  .باشد "منشي"و "دار خزانه"،"يار گروه"هر گروه داراي يك هيأت اجرايي شامل و  دهندمجمع عمومي گروه را تشكيل مي، كليه اعضا -4

 .گروه داراي حساب مشترك نزد بانك كشاورزي باشد -5

  .هيأت اجرايي گروه نبايستي از بستگان درجه يك باشند -6

  .وانند عضو گروه باشندت سال نمي 18 افراد زير -7

 .نباشندافراد داراي بدهي معوق يا چك برگشتي در گروه  -8

كه هدف آن ايجاد زمينه و بستر نهادي  )گروه 25الي  20(گروه خوديار تعدادي از متشكل اي مجموعه عبارت است از :هاي خوديار كانون گروه -5

و هم چنين هاي خوديار گروهاجتماعي و سرمايه  استعدادها، افزايي بين نيروهاممناسب براي توسعه و اشاعه برنامه تامين مالي خرد در كشور، ه

كه  گيردشكل مي) هاي خوديارگروه(برنامه توسط ذيفعان اصلي كانون . باشدآنها ميهاي عضو و اعضاي منشا و مركز خدمات مختلف براي گروه

  . باشداقدام مي انداز، منشور، ماموريت و برنامهدر زمان تاسيس داراي چشم

به صورت يك نهاد پس انداز و وام محلي و هم چنين سرمايه خوديار اعتبارسنجي فرايندي است كه براساس آن كارائي يك گروه : اعتبارسنجي -6

به  بانكرشناس عالم آمادگي گروه براي انجام فرآيند اعتبارسنجي، كاابعد از . شوداجتماعي آن در جهت همبستگي و وفاق بين اعضا، سنجيده مي

  .نمايندمصوب بانك ميهاي اقدام به اعتبارسنجي مشترك از گروه براساس فرممجري همراه كارشناس مؤسسه 

و گيرند و قادر خواهند بود تا از خدمات  پذيري فرايندي است كه طي آن، مشتريان خدمات بانكي، مورد تأييد بانك قرار مي بانك: بانك پذيرگروه  -7

مرحله اعتبارسنجي را با موفقيت سپري شود كه به گروهي گفته مي پذير بانكگروه در برنامه تأمين مالي خرد، . ستفاده نمايندبانكي اتسهيالت 

 . تواند از تسهيالت و وام بانكي بدون ارايه وثيقه و ضامن، استفاده كند مي ونموده 

گروه «منحل شود، در آمار عملكرد برنامه با عنوان آن و بازپرداخت بانكي  وامحداقل يك نوبت دريافت گروه خودياري كه بعد از : گروه منحل شده -8

 .گردداما گروهي كه قبل از دريافت حداقل يك نوبت وام بانكي منحل شود، در آمار برنامه لحاظ نمي. گرددذكر مي» منحل شده

شامل تشكيل  ،تحقق پايان هر فاز. برسدپايان بايد به سال  3دت شود در طول مهر فاز برنامه كه به استان ابالغ مي: تحقق پايان هر فاز برنامه -9

 30دريافت وام بانكي نوبت دوم توسط حداقل ها، درصد گروه 80هاي خوديار آن فاز، دريافت وام بانكي نوبت اول توسط حداقل كل تعداد گروه

 .باشدميهاي خوديار، كانون گروهتشكيل مقدمات ها و درصد گروه

 :يد داراي شرايط زير باشدموسسه غيردولتي با : برنامه موسسه مجري -10

 هاي فراگير تأمين مالي خرد  توانايي، ظرفيت و تجربه عملي در زمينه طراحي و اجراي پروژه -1
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تعامل مستند و مستدل با يك بانك با سابقه داراي شعبات در مناطق هدف و توان تجيهز منابع مالي بانكي كافي براي تأمين خط  -2

  ). بدون نياز به وثايق و ضمانت خارج از گروه(ي گروه هدف اعتبار

  برنامهدراختيار داشتن تيم اجرايي باتجربه در زمينه موضوع  -3

لذا يكي از  ،رو به تكامل استتامين مالي خرد متحول بوده و به صورت پيوسته دنياي  دربانكداري پيوندي  رويكردبا توجه به اينكه  -4

 .است يالمللبين سطح درمرتبط دانش تبادل داشتن سابقه و توانايي براي تعامل و ، ريمجموسسه شرايط الزم براي 

اعم از گروه  برنامهاندركاران  هاي آموزشي آزمون شده در سطح وسيع و در سطح مختلف دست برخورداري از روش، برنامه و پودمان -5

  .بانك عاملگران، كاركنان بهزيستي و كاركنان درگير در شعب مختلف  هدف، تسهيل

  .هاي گروهي و عمليات مالي صحيح و سالم توانايي آموزش در زمينه تحرك اجتماعي، پويايي -6

 ها داشتن تجربه و تخصص در امور اعتبارسنجي گروه -7

 داشتن كداقتصادي، سابقه ماليات و سابقه بيمه تامين اجتماعي -8

 نامه يا ساير وثايق قانوني مورد درخواست توان ارائه ضمانت -9

، ، بر اساس قوانين، مقرراتبا هماهنگي با دفتر توانمندسازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي كشور شده توسط بهزيستي استان بانتخا -10

 .ابالغيه ها و استعالم هاي جاري ،آيين نامه ها

و بهزيستي استان، انتخاب شده و با توجه به شرايط و ضوابط برنامه اشخاصي حقوقي هستند كه مشتركاً توسط مؤسسه مجري : مجريان محلي -11

ر سطح محلي تحت نظارت د )1پيوست شماره(اجراي نقشه راه وظايفي را در راستاي  تعريف شده و بر اساس قرارداد آنها با بهزيستي استان،

ها،  هاي خدمات بهزيستي، سمن ماعي، مجتمعهاي مددكاري اجت مجريان محلي از ميان كلينيك. گيرند عهده مي بهمجري برنامه مؤسسه 

هدايت، پايش عملكرد و نظارت مستقيم  آموزش، . هاي خصوصي با موضوع فعاليت مرتبط شناسايي و انتخاب خواهند شد مؤسسات و شركت

   .باشد ميبرنامه عهده مؤسسه مجري  هاي مجريان محلي به فعاليت

  :اجرا روش -3

  :شامل مراحل مشروح زير است

) تعاريف( 2از بخش ) برنامه موسسه مجري( 10طبق شرايط مندرج در بند  : برنامه مجري مؤسسهد قرارداد بين بهزيستي استان و اعقان  -1

را برنامه  مجريموسسه  ،نامه، بهزيستي استان با هماهنگي و تاييد دفتر توانمندسازي خانواده و زنان سازمان بهزيستي كشور اين شيوه

  .نمايد مي آن موسسهعقاد قرارداد با اقدام به انانتخاب و 

، آيين نامه بر اساس قوانين، مقرراتخانواده و زنان ستاد توانمندسازي توسط استان و با تاييد نهايي دفتر برنامه انتخاب موسسه مجري  - الف

 .ابالغيه ها و استعالم هاي جاري ،ها

در  برنامهو در قرارداد درج گردد كه اعتبار  بودهساله  3برنامه  موسسه مجريبا لذا قرارداد  . سال مي باشد 3برنامههر فاز فرايند اجراي  -ب

قسط در صورت تأمين  3تخصيص بودجه برنامه به استان طي ( شود به استان تخصيص داده مي ستاداز سال در صورت تأمين اعتبار  3طي 

با توجه به  .سهم مجريان محلي مي باشد% 45و برنامه سهم موسسه مجري % 55از هر تخصيص ستاد به استان ).  صورت گيرداعتبار

موسسه مجري موظف به پيگيري يك سال بعد از . باشدساله مي 3مدت قرارداد با مجريان محلي ) 1پيوست شماره ( طول مدت نقشه راه 

 .اتمام فاز برنامه و ارائه گزارش مي باشد 

سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي لحاظ شده و بر  هاي تعرفهطبق  بر ،ماليات بر عملكرد و بيمه شاملكسورات قانوني  -پ

 .بود خواهدو مجريان محلي برنامه  مجريعهده مؤسسه 

پيوست شماره ( فصل دوم قانون ماليات بر ارزش افزوده 12از ماده14و  9بند هاي  و به استناد شده انجامبر اساس بررسي  برنامهاين  -ت

  .باشد ميبر ارزش افزوده معاف از ماليات  )4

 :لحاظ گردد هادر قرارداد زيرروند  ، بر طبقو مجريان محلي برنامه مجري نحوه پرداخت مبلغ قرارداد به مؤسسه: ث

 پرداخت پيش% 25 −

 . كارپيشرفت درصد به استان و  ستادمبلغ متناسب با تخصيص بودجه از مابقي  −
هاي  و با درنظر گرفتن تعداد گروه برنامه مجريبه گزارش پيشرفت كار موسسه با توجه امه برنبراي موسسه مجري  كارپيشرفت درصد  - ج

 20حداكثر  .برسد )معاونت امور اجتماعي استان(تاييد ناظر استاني بايد به و درصد پيشرفت و گزارش تعيين خواهد شد  ،شدهتشكيل خوديار 

تا در تحقق اهداف و  .واريز گرددبرنامه  مجريبايد به حساب موسسه رفت كار، پيشدرصد مبلغ تعيين شده طبق ، روز پس از تاييد ناظر

   .خللي وارد نشود برنامهپيشبرد 

، تعيين خواهد شد و  3براي مجريان محلي با توجه به گزارش پيشرفت كار مجريان محلي و طبق پيوست شماره كاردرصد پيشرفت  - چ

روز پس از تاييد ناظر، مبلغ تعيين شده  20حداكثر . برسد) برنامه موسسه مجري(جريان محلي گزارش و درصد پيشرفت بايد به تاييد ناظر م

  . خللي وارد نشود برنامهتا در تحقق اهداف و پيشبرد  .واريز گرددمحلي  مجريبايد به حساب طبق درصد پيشرفت كار، 
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و مديريت بهزيستي استان و هماهنگي با و با مشورت امه برن مجري مؤسسهوسط ت ،برنامههاي هدف  شهرستان :هدف هاي شهرستانتعيين  -2

 .گردد ميانتخاب  ،برنامهبه آن استان در هر فاز  شده دادهبر اساس برآورد سطح تقاضا و تعداد گروه خوديار اختصاص استان،  كشاورزيبانك 

نامه، مجريان محلي مناسب در سطح  اين شيوه) تعاريف( 2از بخش ) مجريان محلي( 6طبق شرايط مندرج در بند  :مجريان محليانتخاب   -3

طبق فرم مندرج در ( شوند انتخاب ميو بهزيستي استان برنامه مشتركاً توسط موسسه مجري هاي هدف شناسايي، ارزيابي و  شهرستان

ن ناظر قرارداد بين بهزيستي به عنوابرنامه موسسه مجري . نمايد  قرارداد همكاري با آنها را منعقد مي ،بهزيستي استان و)  2پيوست شماره 

برنامه پس از تائيد موسسه مجري  ،استان و مجريان محلي بوده و هر گونه پرداخت به مجريان محلي از سوي سازمان بهزيستي استان

  .انجام خواهد شد

شعب بانك مديريت و  بهزيستي استان و شهرستان،( برنامهدست اندركاران مختلف الزم براي  آموزشيتوجيهي و  هاي دورهبرگزاري   -4

 برنامه مجريتوسط موسسه ) مجريان محلي كشاورزي و

 حوزه مربوطه هاي دهياريو  ها بخشداريجهت همكاري توسط بهزيستي،  هدف هاي شهرستانفرمانداري معرفي مجريان محلي به   -5

 خوديار هاي گروهو آغاز تشكيل  ورود تسهيلگران به روستاها  -6

الزم به ذكر  در اين بخش. )1پيوست شماره ( هاي خوديارگروه توانمندسازيتشكيل و  راه ر اساس نقشهب هبرنامتداوم و تكميل مراحل   -7

خود   هاي خوديار و بخشنامه اعتبارسنجي گروهاستاندارد  فرايندطبق كشاورزي بانك با بانك، هاي خوديار  در مرحله پيوند گروهكه است 

و برنامه  موسسه مجري، ها و مبلغ آن، توسط بهزيستي در مورد پرداخت تسهيالت به گروهگيري  تصميمبانك در استقالل نمايد و  اقدام مي

 .گردد ، رعايت ميمجريان محلي

به بهزيستي استان و انعكاس اين گزارشات به دفتر توانمندسازي خانواده و زنان برنامه  مجريمنظم سه ماهه توسط موسسه  گزارش دهي -8

 سازمان بهزيستي كشور

 بهزيستي استان و شهرستان وبرنامه با هماهنگي و همكاري موسسه مجري هاي خوديار تشكيل شده  موردي از گروه يدهايبازد -9

 .برنامه مجريموسسه بعد از ارايه درخواست و تقاضا توسط  هاي خوديار براي ارايه خدمات غير مالي به گروه ها از ساير سازمانيارگيري  -10

نامه، براي پايداري  اين شيوه) تعاريف( 2از بخش ) هاي خوديار كانون گروه( 4هاي خوديار طبق بند  هاي گروه تشكيل كانون: برنامهپايداري  -11

ها و نهادهاي مختلف ارايه  به سازمانآنها معرفي ها و  در به رسميت شناخته شدن كانونبهزيستي استان و شهرستان  همكاريو  برنامه

منابع و امكانات  با استفاده ازيا بخش مربوطه در روستا مكاني مناسب براي دفتر كانون دهنده خدمات و هم چنين كمك به تخصيص 

 .و يا شهري محروم ييروستامناطق در بودن وجود به شرط مدولتي 
  

 


