
 سواالت متداول

 است؟چگونه شرایط عضویت در صندوق  -1

شامل زراعت و  کشاورزیگانه بخش  8تمامی تشکلهای دارای شخصیت حقوقی که مجوز فعالیت در زیر بخشهای  -

باغبانی، دام و طیور و زنبور عسل، شیالت، عشایری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، خدمات فنی و مشاوره ای، خدمات 

مکانیزاسیون، منابع طبیعی از سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی را دارا باشند می توانند با شرایطی به عضویت 

 صندوق پذیرفته شوند.

ای زراعت و باغبانی، دام و طیور و زنبور عسل و عشایری تنها تشکلهای دارای شخصیت حقوقی فراگیر * در زیر بخشه

 میتوانند به عضویت صندوق درآیند.

 تعریف تشکلهای فراگیر:

 د.نفر سهامدار داشته باشند و تعداد زیادی از جامعه بهره برداران را شامل می شوند تلقی میشو 40به تشکلهایی که بیش از  -

 حقوقی فراگیر و غیر فراگیر)شرکت سهامی خاص( نیز میتوانند سهامدار گردند. * در سایر زیر بخشها تشکلهای

 تسهیالت در چه قالبی پرداخت میشود؟ -2

 در حال حاضر تسهیالت در صندوق در قالب عقود اسالمی بشرح زیر پرداخت می گردد: -

 تسهیالت قرض الحسنه -1

ماهه بعنوان سرمایه در گردش یا تأمین 9درصد و سر رسید 4سنه منابع داخلی صندوق با کارمزد تسهیالت قرض الح -1-1

سرمایه ثبتی آنان نزد صندوق در قبال دریافت چک بابت تضمین بازپرداخت به  6/1نقدینگی سهامداران و حداکثر به میزان 

 برابر تسهیالت پرداختی 4/2میزان 

ادر تخصصی: تسهیالت دریافتی از شرکت مادر تخصصی در پروژه های خاص با تسهیالت دریافتی از شرکت م -2-1

 درصد در اختیار سهامداران مرتبط با آن پروژه ها قرار میگیرد. 5درصد دریافت و با کارمزد  4کارمزد 

 تسهیالت مضاربه  -2

ایجاد شده برای تشکلها به  تسهیالت ضروری: تسهیالتی است که حسب ضرورت به جهت عبور از بحران و تنگناهای -1-2

 مورد و با تصویب هیئت مدیره بصورت کوتاه مدت قابل پرداخت می باشد.

درصد و در قبال اخذ ضمانت نامه بانکی و متناسب با دوره و 12ا مدل ارائه خدمت با کارمزد تسهیالت زنجیره تولید ی -2-2

 برابر سرمایه ثبتی 4/1فرآیند زنجیره و به میزان حداکثر 



تسهیالت دریافتی از سیستم بانکی: آن دسته از تسهیالتی که توسط صندوق مطابق با نرخ اعالمی توسط بانک مرکزی  -3-2

درصد باالتر از نرخ دریافتی از سیستم بانکی در اختیار متقاضیان  1در بخش کشاورزی از سیستم بانکی دریافت و با کارمزد 

 صندوق قرار می گیرد.در قبال ارائه وثیقه معتبر و قابل قبول 

 سهام سرمایه در زیربخشها  و توزیع سهام بین تشکلهای همان زیر بخش چگونه است؟ -3

همان زیر سهم سهام سرمایه در زیر بخشهای زراعت و باغبانی، دام و طیور و زنبور عسل، عشایری و شیالت متناسب با  -

سایر زیربخشهای صنایع تبدیلی، تکمیلی، شرکتهای خدمات بخش در ارزش تولیدات بخش کشاورزی تعیین می گردد، در 

فنی و مشاوره ای، شرکتهای خدمات مکانیزاسیون، منابع طبیعی با نظر سازمان جهاد کشاورزی استان درصدی از سهام 

ن سرمایه صندوق حسب توافق فیمابین معاونتها مدیریتها و ادارات کل وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان خراسا

 رضوی به آنان اختصاص داده میشود.

 گانه به شرح جدول پیوست می باشد. 8در حال حاضر درصد سهام زیر بخشهای 

تشکلها در هر زیر بخش ابتدا درصد سهام اتحادیه های استانی، اتحادیه های شهرستانی، تشکلهای تخصصی  برای تعیین سهم 

یمابین تشکلهای شهرستانی)شرکتهای تعاونی( با عنایت به تعداد مشخصی و سپس الباقی سهام تخصیصی به هر زیر بخش ف

 سهامداران، سرمایه ثبتی، حوزه فعالیت و اثر بخشی در تولید توزیع می گردد.

 چگونگی افزایش سرمایه در صندوق: -4

مرحله بازنگری طرح تأسیس  5افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی در  -

میلیارد  1010میلیارد ریال پیش بینی گردیده است، سرمایه ثبتی صندوق در حال حاضر  2500میلیارد ریال به  72صندوق از 

فزایش سرمایه فراخوان افزایش سرمایه در روزنامه خراسان درج می ریال می باشد. بر اساس قانون تجارت در هر مرحله از ا

گردد و میزان افزایش سرمایه هر سهامدار متناسب با درصد افزایش سرمایه بر اساس طرح بازنگری تأسیس و حصول 

 اطمینان از تأمین سهام سرمایه سهم دولت مشخص و در سایت صندوق اعالم می گردد 

روزه اعالم شده نسبت به واریز حق  60افزایش سرمایه سهامداران موجود میتوانند در بازه زمانی  متقاضیان عضویت جدید یا

از مزایای آن پس از انجام عملیات ثبتی سرمایه بهره مند گردند تا کنون سرمایه صندوق السهم تعیین شده اقدام و متعاقباً 

 رسیده است. 88صندوق در سال تشکیل  زمان برابر سرمایه نقدی 40مرحله افزایش به  12طی 

 چگونگی نقل و انتقال سهام در صندوق: -5

نقل و انتقال سهام در صندوق تابع آیین نامه نقل و انتقال سهام مصوب مجمع عمومی می باشد، چنانچه هر کدام از  -

شند می بایست تقاضای را داشته باسهامداران شرایط عضویت در صندوق را از دست بدهند یا تقاضای نقل و انتقال سهام 



کتبی خود را به صندوق ارائه نمایند، هیئت مدیره صندوق ضمن بررسی و موافقت با تقاضای انتقال سهام در همان زیر 

بخش پیشنهاد مربوطه را جهت تأیید مراتب به شرکت مادر تخصصی منعکس و موافقت آن شرکت را جهت طرح و 

رگزاری مجمع عمومی و تصویب نقل و انتقال سهم در مجمع عمومی و در با بتصویب در مجمع عمومی اخذ می نماید، 

بدیهی است نقل و انتقال سهام می بایست در دفتر نقل و مرحله افزایش سرمایه امکان نقل و انتقال سهام فراهم می گردد 

 انتقال سهام ثبت و مالیات مربوطه نیز محاسبه و دریافت گردد.

ی اداره آن: صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استانها با مشارکت دولت و تشکیل صندوق و چگونگ نحوه -6

 عضویت تشکلهای حقوقی بصورت شرکت سهامی خاص به ثبت می رسد و بر اساس قانون تجارت اداره میشود.

م مشارکت اصلی ترین ویژگی صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی غیر دولتی بودن آنهاست بدین مفهوم که سه

 درصد می باشد. 51و سهم تولید کنندگان)تشکلهای سهامدار( حداقل  درصد 49دولت در آنها حداکثر 

 سهم دولت در صندوق استان خراسان رضوی چقدر است؟ -7

درصد سهام سرمایه کل صندوق(  49میلیارد ریال)معادل  495استان خراسان رضوی  سهم دولت در صندوقدر حال حاضر 

میلیارد  1225میلیارد ریال به  2500قرار است بر اساس طرح بازنگری تأسیس سرمایه صندوق استان در سقف  می باشد و

 ریال افزایش داده شود.


