به نام خدا
آیین نامه اعطای وام قرض الحسنه
به اعضای صندوق رفاه اعضای هیات علمي دانشگاه الزهراء
مقدمه:
به استناد بند  2ماده  6اساسنامه صندوق رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه الزهراء ،به منظور برنامه ريزي و تامين بخشي از نيازهاي معيشتي و رفاهي اعضاء ،در
چارچوب آموزه هاي اسالمي« ،واحد پرداخت وام قرض الحسنه» که به اختصار «واحد قرض الحسنه » ناميده مي شود ،با مشخصات مندرج در اين آيين نامه،
وابسته به صندوق رفاه اعضاي هيات علمي دانشگاه الزهراء ،تشکيل و اداره مي شود.
ماده  :1هدف.
هدف واحد قرض الحسنه عبارت است از همکاري و مشارکت اعضاي هيات علمي دانشگاه در رفع نيازهاي مالي يکديگر از طريق سنت اسالمي قرض الحسنه.
ماده  :2موضوع فعالیت.
.1

طراحي و ارائه انواع خدمات قرض الحسنه براي رفع نيازهاي مختلف مالي اعضاء.

 .2همکاري و مشارکت با ساير صندوق هاي قرض الحسنه در داخل يا خارج دانشگاه.
ماده  :3مدت فعالیت.
واحد قرض الحسنه از زمان تاسيس براي مدت نامحدود تشکيل مي شود.
ماده  :4اعضاء.
اعضاي واحد قرض الحسنه شامل همه اعضاي هيات علمي عضو صندوق رفاه (اعم از پيماني ،رسمي ،شاغل و بازنشسته) ميباشد که به صورت داوطلبانه با
پذيرش شرايط و تعهدات عضو ،به عضويت واحد قرض الحسنه در خواهند آمد.
چگونگي عضويت ،تعهدات عضو ،شرايط لغو عضويت و ساير مسائل مربوط به آن مطابق دستورالعمل اجرايي جداگانه اي که به تصويب هيات مديره صندوق رفاه
مي رسد ،خواهد بود.
ماده  :5ارکان و مدیریت.
هيات مديره صندوق رفاه به منزله هيات مديره «واحد قرض الحسنه » عمل خواهد کرد و مديريت آن برعهده يک نفر به انتخاب هيات مديره خواهد بود که از
بين اعضاي هيات مديره يا خارج آن براي انجام و پيشبرد فعاليت هاي «واحد قرض الحسنه»به مدت يکسال انتخاب مي شود .عزل ،نصب ،تداوم فعاليت يا
پذيرش استعفاي واحد قرض الحسنه به عهده هيات مديره مي باشد.انتخاب مجدد مدير واحد قرض الحسنه بال مانع است.

رئيس هيات مديره صندوق رفاه به نمايندگي از طرف هيات مديره مسئوليت نظارت بر فعاليت هاي واحد قرض الحسنه را بر عهده دارد و گزارش ساالنه مالي و
عملکرد واحد قرض الحسنه توسط مدير واحد قرض الحسنه تهيه و پس از تاييد ناظر به عهده هيات مديره صندوق رفاه ارائه خواهد شد.

ماده  :6وظایف و شرایط مدیر واحد قرض الحسنه.
الف  -شرایط مدیر.
.1

دارا بودن حسن سابقه و شهرت در انجام امور خيريه.

 .2داوطلب بودن براي انجام خدمت ،بدون دريافت حق الزحمه.
ب -وظایف مدیر.
وظيفه اصلي مدير واحد قرض الحسنه عبارت است از انجام و مديريت فعاليت هاي واحد قرض الحسنه مطابق اين آيين نامه و ضوابط مصوب ،که مهم ترين آن
ها شامل موارد زير است:
.1

اطالع رساني ،جذب و پذيرش اعضاء و تشکيل پرونده آن ها.

.2

جمع آوري پس انداز ماهانه اعضاء.

.3

پذيرش درخواست وام و رسيدگي به آن ها بر اساس ضوابط.

.4

پرداخت وام و دريافت اقساط.

.5

جذب کمک هاي مادي و غير مادي .

.6

ثبت کليه فعاليت هاي مالي و ارائه گزارش هاي مالي دوره اي و ساالنه به هيات مديره.

 .7هماهنگي و همکاري با دانشگاه در خصوص کسر پس انداز و اقساط از حقوق اعضاء و اعمال اصالحات و تغييرات آن.
.8

انجام ساير امور جاري مورد نياز.

ماده  :7خدمات.
.1

پرداخت وام مدت دار با بازپرداخت اقساط.

.2

اعطاي وام کوتاه مدت با بازپرداخت يکجا.

چگونگي و جزئيات انجام هر يک از خدمات فوق الذکر مطابق دستورالعمل جداگانه اي که به تصويب هيات مديره مي رسد ،خواهد بود.
ماده  :8منابع مالي.
منابع مالي واحد قر ض الحسنه عبارتند از:
.1

حق عضويت اوليه اعضاء.

.2

پس انداز ماهانه اعضاء.

 .3کمک هاي دانشگاه که به صورت بالعوض يا اماني در اختيار صندوق قرار مي گيرد.

 .4کمک هاي داوطلبانه و بالعوض اعضاء يا سايراشخاص حقيقي و حقوقي.
 .5دريافت کارمزد در برابر پرداخت وام متناسب با هزينه ها.
.6

پذيرش پس انداز اماني يا وجوه اداره شده.

.7

هزينه هايي که در برابر ارائه خدمات به اعضاء مطابق ضوابط مصوب هيات مديره دريافت مي شود.

ماده  :9درآمد ها و هزینه ها.
کليه درآمد ها و هزينه هاي واحد قرض الحسنه بايد در دفتر روزنامه حسابداري به ثبت برسد که اهم آن عبارتند از:
الف -درآمدها.
 .1هر گونه وجوه دريافتي از اعضاء.
 .2دريافت کارمزد و هزينه هاي انجام خدمات.
 .3دريافت سود بانکي .
 .4دريافت هرگونه کمک و هداياي مادي (اعم از نقدي و غير نقدي).
.5

کليه وجوه اماني و اداره شده.

ب-هزینه ها.
.1

پرداخت حق الزحمه و پاداش به کارکنان واحد قرض الحسنه.

.2

انجام هزينه هاي جاري مانند اياب و ذهاب ،پست ،پذيرايي ،انتشار و تکثير ،پيک ،خريد ملزومات مصرفي و ...

.3

انجام هزينه هاي خريد لوازم غير مصرفي مانند لوازم اداري ،رايانه و ...

 .4هزينه هاي فوق العاده يا عمومي با تصويب هيات مديره (مانند اقساط مانده ،فوت وام گيرنده و .)...
ماده  :11کارمزد (تعیین موارد و میزان).
کار مزد مبلغي است که به منظور جبران هزينه هاي ساالنه واحد قرض الحسنه در برابر خدمات ارائه شده به اعضا از آن ها دريافت مي شود.
مبلغ و چگونگي دريافت کارمزد متناسب با هزينه و نوع خدمات ،مطابق مصوبات هيات مديره در دستورالعمل اجرايي جداگانه اي تعيين

مي شود.

ماده  :11فعالیت اقتصادی و تجاری.
واحد قرض الحسنه ،تحت هيچ عنوان نمي تواند براي تامين منابع مالي اقدام به فعاليت هاي تجاري و سودآور کند .همچنين اعضاء نمي توانند از خدمات واحد
قرض الحسنه براي فعاليت تجاري با هدف کسب سود بهره برداري کنند.
تبصره  :1سود متعلق به حساب ها نزد بانک شامل اين ماده نمي شود.
ماده  :12اسناد تعهدآور و پرداخت های مالي.

کليه پرداخت هاي مالي واحد قرض الحسنه با دو امضاي مجاز ،شامل مدير عامل صندوق رفاه به صورت ثابت و يکي از دو امضاي رئيس و نايب رئيس صندوق
رفاه و مهر صندوق رفاه انجام مي شود .همچنين اسناد تعهدآور مانند قرارداد پرداخت وام يا دريافت وجوه اماني و اداره شده و نيز گزارش هاي ساالنه مالي بايد
با دو امضا از امضاهاي مذکور انجام شود.
ماده  :13تغییر و اصالح آیین نامه.
هر گونه تغيير يا اصالح اين آيين نامه توسط هيات مديره صندوق رفاه اعضاي هيات علمي انجام خواهد شد.
ماده  :14انحالل و تعیین تکلیف دارایي.
در صورتي که واحد قرض الحسنه به دليل انحالل صندوق رفاه و يا تصويب هيات مديره منحل شود پس از تسويه کليه بدهي ها و طلب هاي صندوق ،سپرده
اعضاء به آن ها مسترد و در صورت وجود مازاد منابع ،با تصويب هيات مديره ،به صندوق رفاه و يا ساير صندوق هاي قرض الحسنه اهدا مي شود.
تبصره  :2در صورت بدهکاري ،با نظر اکثريت اعضاء واحد قرض الحسنه در مورد تسويه مبلغ بدهي تصميم گيري مي شود.
ماده :15
اين آيين نامه در  15ماده و  2تبصره در جلسه مورخ  44/66/15هيات مديره صندوق رفاه اعضاي هيات علمي به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب کليه
فعاليت ها و خدمات قرض الحسنه مرتبط با صندوق رفاه اعضاي هيات علمي مي بايست مطابق با آن اصالح و انجام شود.

