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AKF Self Help Programme گروپ خود ياری چيست؟ 1

ارتباط قرضه ها 

AKF Self Help Programme 2

مسير رشد گروپ خودياری  

ايجاد دارايی و سرمايه  برای گروپ و اعضا، رشد گروپ های جديد، ٢۵بشترازتوسعه وتنوع   ٥
متحد کردن گروپ ها درسطح ولسوالی  

ايجاد روابط با بانکها ، اتحاد گروهی، توسعه پروگرام های درآمدزا   ٢٤-١٣رشد٤
وپرداختن به مسائل اجتماعی 

رهبری وثبات، اجرای معامالت درسطح گروپ با پشتيبانی اندک،   ١٢-۵ثبات ٣
و ديگر نهادهای دولتی / شروع فعاليت های درآمدزا، ارتباط با بانک ها  

و مالی 

ساختن مقررات و آيين نامه  گروپ؛ تنظيم جلسات گروپ؛ انباشتن پس  ٤-٢تشکيل  ٢
اندازها، دادن قرضه وجمع آوری آن؛ انسجام و تعديل گروپ، و سيستم  

حسابات 

١قبل از تشکيل  ١
درخانواده های کوچک   تشخيص فقيران ازطريق روشهای اشتراکی   

زمان  مرحله انکشاف    مرحله  
) ماه ها (

مرکز توجه 
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ارتباط قرضه ها    

شش ماه بعد از تشکيل گروپ های خودياری  •
ارتباط با بانک ها جهت دريافت قرضه های بزرگ  •

:اندازه وام مربوط ميشود به      •
پس انداز ها–
خلوص و صميميت اعضا–
نگهداری حسابها توسط گروپ–
پرداخت قرضه توسط گروپ–

اندازه وام بطورعادی دويا سه برابر پس انداز های گروپ   •
ميباشد
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مدت و شرايط قرضه ها     :

  درهرماه0.75( %)       :    %  اضافه هزينه خدماتی         

)     :   افغانی (قرضه داده شده            
:  تاريخ پرداخت                              

11:  تعداد اقساط                                   

AKF Self Help Programme 5

Terms of Linkage Loans
• Ceiling amount = 60,000
• Service charge = 0.75 % per month flat rate
• Grace Period =  1 month
• Repayment Period = 11 months
• Repayment by Group leader at the AKF office 

directly 
• Repayment collection only on Monday and 

Tuesday. No delay in repayment
• This Terms are only for this loan. In future, the 

arrangements and terms may vary.
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اولويت های قرضه   

اعضا ميتوانند اولويت ها را تعيين کنند  •
قرضه برای امورصحتی،  :  هرنوع قرضه مجازاست•

اعتبارمالی زراعتی، فعاليت های اجتماعی، آموزش وهر      
گونه فعاليتهای درآمدزای ديگر  

 -حدنهايی مبلغ قرضه های مصرفی بايد تعيين گردد •
 هزار نباشد١٠٠٠٠ افغانی تا  ۵٠٠٠بيشتراز 

تصميم جهت تأديه قرضه درداخل گروپ گرفته ميشود، هر    •
عضو با دادن قرضه برای اعضای دگر بايد موافق باشد     
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AKF Self Help Programme 7
Regular monthly meeting of SHG, Upper Sooch

village, Jurm
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SHG monthly meeting, Bazgeer
village, Ishkashim
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Member of 
must repay in 

the groups
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Pass book 
must be 

updated in the 
meeting
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Members must 
explain the 
use of loan
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Trading loans
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Loan for tailoring
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Enterprise Development
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هزينه خدمات قرضه ها    

اعضابايد اضافه هزينه خدمات قرضه های شان رابپردازند  •
:کمی پيشنهادات دررابطه اضافه هزينه خدماتی•

نبايد خيلی کم باشد  –
نبايد خيلی زياد باشد  –

دردوسال آغازی اضافه هزينه خدماتی باال نگهداشته    •
ماهانه کاهش دهيد% ٢به۵٠. ١%ميشودوبعد ازان آنرا از   

 اعضا ميتواند برمبنای توافق عمومی اضافه هزينه خدمات     •
را تعيين کنند
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پرداخت قرضه ها    

قرضه ها تنها دردوران جلسه بايد تعيين و تقسيم گردند   •
تمام قرضه ها بايد يک جدول زمانی باز پرداخت داشته باشند  •
قرضه ها بايد بر اساس نيامندی عضو و دسترسی پول تقد در     •

گروپ باشند
الزم نيست تا قرضه ها بطور مساوی به تمام اعضا داده شود •

کارمندان بنيادآغاخان نبايد معامالت پولی را انجام      
دهند، بالنس پولی بايد توسط خزانه دار گروپ   

.  خودياری اجرا شود 
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پی گيری اعتبارپولی  

کنترول جدی مقاصد گرفتن اعتبارپولی   •
استفاده از اعتبارپولی را برسی کنيد•
درمورد استفاده بی مورد قرضه ها در جلسه گفتگو کنيد •
جريمه را باالی متخلفين اجرا کنيد •
بازيافت جدی قرضه ها   •
فشار هم شان ومناسب روی متخلفين برای باز پرداخت کلی     •

قرضه وارد سازيد 
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مامورين گروپ های خودياری/ رهبری 

. برای پيشبرد امورد دفتر گروپ خودياری سه کارمند انتخاب گردند•
 جهت اداره ورياست جلسات     -     رئيس     –
 جهت ثبت يادداشت ها يا مفاد جلسات      -     منشی    –
 جهت حفظ  و نگهداری اسناد مالی و بالنس پولی          -    حسابدار   –

رهبران درامور خارجی از گروپ نماينده گی ميکنند، و با کارمندان •
بنياد آغاخان همکاری نزديک دارند  

حل مناقشات در بين اعضا•
مراقبت ونگهداشت کتابهای حسابداری•
رفتن به بانک  يا دفتر بنياد آغاخان   •
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اصول اداره مالی

پس انداز بايد منبع عمده تمويل بوده واعضای را برای پس     •
اندازبيستر تشويق نمائيد 

پس اندازهای بومی را با گروپ ها مختلط نمائيد •
اضافه •
هزينه خدمات مهم است•
قرض دادن بايد بر مبنای نيازمندی باشد  •
قرضه های کوچک راآغاز نموده وتا حد قرضه های کالن توسعه  •

دهيد 
مصارف امور را محاسبه کنيد •
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باشد % ١٠٠بازپرداخت بايد •
حساب گيری مناسب ودرست جدول زمانی باز پرداخت     •

مطابق بادرآمد فاميل وفعاليت  
نگهداری ساده حسابات •
در باز پرداخت کوتاهی و قصور نباشد  •
پول نقد را درگروپ بشکل عاطل نگهداری ننماييد   •
پاليسی های خوب قرض دهی و اجرای جدی آنها   •
تفتيش و بررسی منظم حسابات •
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انتظارات ازشورا انکشافی مردمی وشورا های 
ديگر

همکاری برای ساختن گروپ ها •
پيشنهاد طرق و وسايل ثبت نام اعضای فقير   •
حل هر نوع مناقشه احتمالی در بين اعضا   •
امضأی مجدد اوراق درخواست گروپ های خودياری برای      •

دريافت قرضه 
کمک درجهت سپردن و بازپرداخت قرضه ها  •


