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بسمه تعالي

اساسنامه
صندوق قرض الحسنه دانشجويي فاطمه الزهرا (سالم ا...علیها)
دانشگاه اراك

كيست كه خدا را وام (قرض الحسنه) دهد و خدا بر او به چندين برابر بيافزايد و خداست كه مي گيرد و
مي دهد وهمه به سوي او باز مي گرديد.
(سوره بقره آيه )422

با اقتداء به اسوه نیكوكاران امیرالمومنین علي ( علیه السالم) و به منظور تامین نیازهاي ضروري و مقطعي دانشجويان دانشگاه اراك صندوق قرض
الحسنه دانشجويي فاطمه الزهرا(س) دانشگاه اراك كه در اين آيین نامه به اختصار صندوق نامیده خواهد شد با استفاده از كمكهاي مالي دانشگاه و
سپرده ها و كمكهاي بالعوض اشخاص حقیقي و حقوقي و سپرده هاي دانشجويان تشكیل مي شود و ماهیت آن غیر انتفاعي مي باشد.
ماده يك  :اهداف صندوق عبارتست از :
ترويج و تحكیم شعائر اسالمي در رابطه با قرض الحسنه. كمك به تحقق عدالت اجتماعي .ارتقاء سطح فرهنگ و تحكیم مباني دين و اخالق. تامین بخشي از نیازهاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه اراك به صورت وام قرض الحسنه  ،وام شرافتي و كمك بالعوض.ماده دو :اعضاء هیئت موسس صندوق بشرح ذيل مي باشند:
دكتر سعید حمیدي(رياست دانشگاه اراك)دكتر احمد رضا عباسي فر( معاون پشتیباني و برنامه ريزي)دكتر علیرضا بهرامي( معاون دانشجويي دانشگاه اراك)آقاي علیرضا فضلعلي (معاون پژوهش و فناوري دانشگاه اراك) آقاي دكترمحمدرضا جعفري(معاون آموزشي وتحصیالت تكمیلي دانشگاه اراك)-حجت االسالم و المسلمین دكترابراهیم ابراهیمي (معاون فرهنگي دانشگاه اراك)
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آقاي دكترحسین صادقي(معاون طرح و برنامه ريزي )آقاي حمید رضا احمدي(مدير امور مالي)حجت االسالم و المسلمین دكترمهدي ايماني مقدم(مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبري)جناب آقاي محمد مینا(خیر و نیكوكار)جناب آقاي مهندس میر نظامي(خیر ونیكوكار)جناب آقاي علي فخاري(خیر ونیكو كار)تبصره  :1پس از تصويب اساسنامه و انتخاب اعضاي هیئت امناء هیئت موسس منحل مي گردد.
ماده سه  :موضوع فعالیت صندوق عبارتست از :
-1باز كردن حساب سپرده جهت واريز هدايا و پرداخت وام .
-4پرداخت انواع وام قرض الحسنه به دانشجويان نیازمند دانشگاه اراك.
-3ارائه ساير خدمات اعتباري به دانشجويان در حدود امكانات .
 - 2تحصیل وام  ،اعتبار و هدايا اعم از نقدي و غیر نقدي از اشخاص حقیقي و حقوقي.
ماده چهار :مركز اصلي صندوق به نشاني اراك  -خیابان شهید بهشتي –میدان شريعتي – دانشگاه اراك
تلفن:

كدپستي38183-88138:

683-34111223

ماده پنج :اركان صندوق عبارتست از:
الف -هیئت امناء
ب -هیئت مديره
ج -مدير عامل
د -بازرس

شرايط  ،وظايف و اختیارات هیئت امناء:
ماده شش :تصمیمات هیئت امناء كه با رعايت مقررات اتخاذ مي گردد براي كلیه اعضا ء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده هفت :اولین هیئت امناء به اتفاق آراء توسط هیئت موسس انتخاب خواهند شد .
ماده هشت  :جلسات هیئت امناء حداقل سالي يك بار به دعوت رئیس هیئت امناء يا هیئت مديره ويا بازرس تشكیل خواهد شد و در صورت نیاز ،به
دعوت بازرس و رئیس هیئت امناء جلسات فوق العاده تشكیل خواهد شد.
تبصره  :4تصمیمات هیئت امناء با راي نصف بعالوه يك اعضاء حاضر در جلسه معتبر مي باشد.
 در صورتیكه جلسه اول به حدنصاب نرسد جلسه دوم با نصف بعالوه يك اعضاءرسمیت دارد.تبصره  :3هر عضو هیئت امناء فقط يك حق راي خواهد داشت .
تبصره  :2جلسات هیئت امناء با نصف بعالوه يك اعضاء رسمیت دارد.
تبصره  :8صورتجلسات هیئت امناء بعنوان اسناد همواره بايد در محل صندوق نگهداري شود.
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تبصره  :3درصورتي كه نصف بعالوه يك اعضاء هیئت امناء يا اكثريت هیئت مديره تقاضاي تشكیل جلسه داشته باشند  ،رئیس هیئت امناء موظف است
نسبت به دعوت جلسه هیئت امناء اقدام نمايد.
تبصره  : 1رئیس دانشگاه رئیس هیئت امناء نیز خواهد بود.
ماده نه :وظايف هیئت امناء صندوق عبارتست از:
انتخاب هیئت مديره.انتخاب بازرس يا بازرسین. رسیدگي و اتخاذ تصمیم و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان . بررسي و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهاي مالي هیئت مديره پس از تايید بازرس.تعیین خط مشي و برنامه صندوق و تصويب بودجه و وامهاي در خواستي صندوق و ساير عملیات مالي به پیشنهاد هیئت مديره . اتخاذ تصمیم نسبت به عضويت يا لغو عضويت اعضاء هیئت مديره در جلسات فوق العاده انجام خواهد گرفت. تغییر موادي از اساسنامه صندوق از اختیارات جلسه فوق العاده است. تصمیم گیري در مورد گزارش بازرس در مورد تخلفات هیئت مديره . قبول استعفا و عزل اعضاي هیئت مديره . اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل صندوق. -تعیین سه نفر اعضاي هیئت تسويه .

و ظايف و اختیارات هیئت مديره:
ماده ده :هیئت مديره مركب از هفت نفر مي باشد كه توسط هیئت امناء براي مدت دو سال انتخاب مي شوند .
وظايف هیئت مديره صندوق عبارتست از :
 تصويب مقررات و دستور العملهاي داخلي صندوق . قبول سپرده و هدايا و كمك هاي بالعوض از خیرين. جذب كمك هاي بالعوض از اشخاص حقیقي و حقوقي . تهیه و تدوين برنامه و بودجه ساالنه صندوق . تعیین میزان وديعه ( سپرده ) قرض الحسنه دانشجويان . موافقت يا عدم موافقت با تسهیالت درخواستي به دانشجويان . تعیین ضوابط و نحوه پرداخت انواع تسهیالت . تعیین ضوابط و نحوه بازپرداخت انواع تسهیالت. تعیین مدير عامل صندوق . تشكیل كمیته تحقیق براي اعطاء تسهیالت يا كمك هاي بالعوض. -انجام ساير وظايفي كه طبق مصوبات هیئت امناء برعهده هیئت مديره صندوق گذارده خواهد شد .

تبصره  :8كمیته تحقیق شامل سه نفر مددكار مركز مشاوره دانشگاه  ،يك نفر دانشجو به انتخاب معاون دانشجويي ويك نفرازاعضاء هیئت مديره
خواهد بود.
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ماده يازده  :وظايف كمیته تحقیق عبارتست از:
 تهیه وتنظیم و پیشنهاد دستور العمل شیوه تحقیق به هیئت مديره . شناسايي ومعرفي دانشجويان نیازمند. پیشنهاد مبلغ وام يا كمك بال عوض. -فراهم كردن زمینه كار دانشجويي براي دانشجويان نیاز مند به كار از طريق معاون دانشجويي .

تبصره  :9كمیته تحقیق در اولین نشست از بین خود يك نفر را به عنوان دبیر انتخاب وبه هیئت مديره معرفي خواهد نمود .
ماده دوازده  :هیئت مديره صندوق مي تواند پیشنهاد اصالح موادي از اساسنامه را جهت تصويب به هیئت امناء ارائه نمايد .
ماده سیزده  :هیئت مديره در اولین جلسه خود بااتفاق آراء از بین خود يك نفر را به عنوان رئیس و يك نفر را به عنوان نايب رئیس و يك نفر را به
عنوان منشي انتخاب خواهد نمود .
ماده چهارده  :هیئت مديره در اولین جلسه خود باتفاق آراء از بین خود يا از خارج يك نفر را به عنوان مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب خواهد
نمود تا زير نظر هیئت مديره انجام وظیفه نمايد .مدير عامل بدينوسیله تعهد و اقرار مي نمايد كه داراي سو ءپیشینه كیفري نبوده وشمول ممنوعیت
هاي مندرج در ماده  143قانون تجارت نباشد اين شرط براي كلیه اعضاء هیئت امناء نیز الزم است.
ماده پانزده  :پس از انقضاء مدت ماموريت هیئت مديره در صورتیكه هیئت مديره جديد انتخاب نشده باشد هیئت مديره موجود تا انتخاب و قبولي
هیئت مديره جديد كماكان به وظايف خود ادامه داده و مسئولیت اداره امور صندوق را بر عهده خواهد داشت (طبق ماده  133قانون تجارت).
ماده شانزده :هیئت مديره مي تواند مواردي را بعنوان وظیفه به هیئت امناء پیشنهاد نمايد.
ماده هفده :جلسات هیئت مديره هر دو هفته يكبار به دعوت رئیس يا نايب رئیس هیئت مديره و يا مدير عامل و يا اكثريت هیئت مديره تشكیل وبا
حضورنصف بعالوه يك نفر رسمیت مي يابد.
ماده هجده :تصمیمات هیئت مديره با اكثريت آراء حاضردر جلسه نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده نوزده  :پرداخت تسهیالت و هر گونه معامله صندوق با هیئت مديره و مدير عامل و بازرس ممنوع خواهد بود مگر با مجوز هیئت امناء.
ماده بیست :هیئت مديره نماينده قانوني صندوق است و مي تواند مستقیما و يا با وكالت با حق توكیل اين نمايندگي رادر دادگاهها و مراجع قانوني و
ساير سازمانها اعمال كند .مسئولیت هیئت مديره در مقابل صندوق مسئولیت وكیل است در مقابل موكل.
وظايف و اختیارات مدير عامل:
ماده بیست و يك :وظايف مدير عامل عبارتست از:
 -1مجري مصوبات هیئت مديره مي باشد.
-4اداره امور جاري صندوق .
 -3نمايندگي صندوق در مراجع ذيصالح قانوني .
 -2پاسخگويي نهايي به مراجعات و مكاتبات صندوق .
 -8انجام ساير وظايفي كه هیئت مديره مشخص و يا ابالغ خواهد نمود (.طبق ماده  148قانون تجارت)

وظايف و اختیارات بازرس :
بازرسان با رعايت ماده  121قانون تجارت انتخاب خواهند شد.
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ماده بیست ودو :هیئت امناء يك نفر از اشخاص حقیقي يا حقوقي را به عنوان بازرس براي مدت يك سال مالي انتخاب مي كند و انتخاب مجدد ايشان
بالمانع است.
ماده بیست وسه :عضويت بايد افتخاري باشد.
ماده بیست و چهار :تا زماني كه بازرس جديد انتخاب و قبول مسئولیت نكرده باشد بازرس قبلي كماكان مسئولیت بازرسي را بعهده خواهد داشت.
ماده بیست و پنج  :وظايف بازرس عبارتست از :
 - 1نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور صندوق و عملیات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستور العملهاي مربوطه.
 - 4رسیدگي به حسابها  ،دفاتر  ،اسناد و صورتهاي مالي ودر صورت لزوم با استفاده از كارشناس مربوطه .
 - 3رسیدگي به شكايات و ارائه گزارش به هیئت امناء.
 - 2گزارش تخلفات موجود در نحوه اداره امور صندوق به هیئت امناء.
 - 8نظارت به انجام حسابرسي و گزارش نتیجه حسابرسي به هیئت امناء.
ماده بیست و شش :كلیه اعضاي هیئت مديره و بازرسان اصلي و علي البدل بدينوسیله تعهد و اقرار مي نمايند ممنوعیت هاي مندرج در اصل 121
قانون اساسي و مواد  111و  121اليحه اصالحي قانون تجارت شمول آنها نیست.

ساير مقررات مالي :
ماده بیست و هفت  :به دلیل محدود بودن منابع مالي صندوق  ،پرداخت تسهیالت حداكثر تا سقف مصوبات هیئت مديره امكان پذير خواهد بود.
ماده بیست و هشت :هیئت مديره صندوق مي تواند تا 46درصد سقف تسهیالت را بصورت بالعوض پس از تائید كمیته تحقیق به دانشجويان
اعطاء نمايد.
ماده بیست و نه :پرداخت میزان سالیانه كمكهاي بالعوض با پیشنهاد هیئت مديره صندوق بايد به تائید هیئت امناء صندوق برسد.
ماده سي :هیئت مديره صندوق در مقابل هیئت امناء صندوق مسئولیت داشته و پاسخگوي عملكرد صندوق خواهند بود.
ماده سي ويك :ابتداي سال مالي صندوق اول فروردين ماه و انتهاي آن پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده سي و دو :هیئت مديره صندوق موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه گزارش عملكرديك ساله تهیه وتاپايان تیرماه به تائید هیئت امناء
برساند.
ماده سي وسه  :ادغام يا انحالل صندوق تابع ضوابط و مقرراتي است كه هیئت امناء وضع خواهند كرد.
به تايید و تصويب هیئت موسس رسید و از تاريخ فوق

ماده سي و چهار :اين اساسنامه در  32ماده و 16تبصره در مورخه
معتبر وقابل اجرا بوده و به هیئت امناءابالغ گرديد.

6

بسمه تعالي

آيین نامه
صندوق قرض الحسنه
دانشجويي
فاطمه الزهرا ( سالم ا ...علیها)

دانشگاه اراك

تهیه و تنظیم  :بهار 49

تدوين کننده:
محمد مینا
مهديه دولت آبادي
1

ماده يك :وام گیرندگان از صندوق  ،صرفا دانشجويان دانشگاه اراك مي باشند كه براساس مقررات صندوق  ،متقاضي دريافت انواع تسهیالت از
صندوق خواهند بود.
ماده دوم  :متقاضیان دريافت انواع تسهیالت با مراجعه به صندوق با تكمیل فرم مربوط تقاضاي خود را ارائه خواهند داد.
تبصره  :1پرداخت تسهیالت شرافتي از طريق كمیته تحقیق اعمال خواهد شد.
ماده سه  :هیئت مديره صندوق صورتجلسه تسهیالت تصويب شده را به همراه فرمهاي تكمیل شده جهت پرداخت به حسابداري ارسال خواهند نمود.
ماده چهار :متقاضیان دريافت تسهیالت از صندوق بايد نسبت به افتتاح حساب و پرداخت حق عضويت اقدام نموده باشند.
ماده پنج :انواع تسهیالت پرداختي به دانشجويان بشرح ذيل مي باشد:

الف -وام قرض الحسنه
 - 1میزان وام قرض الحسنه پرداختي به هر دانشجو توسط هیئت مديره صندوق مشخص خواهد شد .
 - 4در موارد خاص براساس تشخیص هیئت مديره حداكثر سه برابر میزان وام مشخص شده پرداخت خواهد شد.
 - 3در صورت وجود منابع مالي و اعتبار الزم  ،پرداخت مجدد وام قرض الحسنه موضوع بند الف به اعضاء در صورت تسويه حساب اقساط وام قبلي
بالمانع خواهد بود.

ب -وام قرض الحسنه ازدواج
)1وام قرض الحسنه ازدواج به دانشجوياني پرداخت مي شود كه تاريخ ازدواجشان بعد ازثبت نام در دانشگاه بوده وبیش از شش ماه از تاريخ ازدواجشان
نگذشته باشد.
 )4هر دانشجو تنها يك بار استحقاق دريافت وام قرض الحسنه ازدواج را خواهد داشت .
)3در صورتي كه زوجین دانشجوي دانشگاه اراك باشند هر دو نفر استحقاق دريافت تسهیالت ياد شده را دارند .
 )2میزان وام قرض الحسنه پرداختي به هر دانشجو توسط هیئت مديره صندوق مشخص خواهد شد.

ج -وام قرض الحسنه شاهد و ايثارگر
 - 1تسهیالت پرداختي به دانشجويان شاهد و ايثارگر دو نوع خواهد بود:
وام ضروري  :پرداخت وام ضروري بنا به تشخیص مديريت شاهد و ايثارگر و براساس معرفي نامه صادره انجام خواهد شد.
 وام ضروري براي دانشجويان شاهد و ايثارگر دردوره كارشناسي حداكثر  8666666ريال (پنج میلیون ريال)و دوره كارشناسي ارشد و دكتريحداكثر  3666666ريال (شش میلیون ريال )مي باشد.
وام اضطراري  :بنا به تشخیص مديريت شاهد و ايثارگر حداكثر وام اضطراري پرداختي به هر دانشجو  3666666ريال(سه میلیون ريال) و حداكثر مدت باز
پرداخت آن سه ماهه در قبال ارائه چك وتضمین معتبر با كارمزد 4درصد و با رعايت ساير مقررات صندوق خواهد بود.
ماده شش :پرداخت وام به دانشجويان شاهد و ايثارگر از محل اعتباراتي است كه توسط مديريت دانشجويان شاهد و ايثارگر واريز خواهد شد .بديهي است
سقف وامهاي پرداخت شده نمي تواند بیش از اعتبارات و منابع داخلي مربوطه باشد.
تبصره  :4معرفي مشمولین وام فوق توسط مديريت دانشجويان شاهد و ايثارگر انجام خواهد شد.
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د -وام قرض الحسنه شرافتي و بالعوض
 - 1جهت حفظ شان و كرامت دانشجويان و كمك به شناسايي دانشجويان نیازمند و ارتباط با آن ها مي توان از مبلغین  ،ائمه جماعات ،اساتید و
دانشجويان متعهد استفاده نمود .بديهي است معرفي افراد توسط ايشان بصورت كتبي مي باشد و پرداخت هرگونه وام شرافتي منوط به تايید
مديريت دانشجويي خواهد بود.
 - 4در هر ماه تعداد واجدين پرداخت وام قرض الحسنه شرافتي طي صورتجلسه اي توسط كمیته تحقیق به مدير عامل پیشنهاد خواهد شد.
 - 3در صورت صالحديد دبیر كمیته تحقیق و موافقت مدير عامل صندوق  ،مسئول امور مالي مي تواند وجه وام يا كمك بالعوض را به حساب بانكي
دانشجويان نیازمند واريز و يا بابت اموري مانند تغذيه ،خوابگاه ،شهريه و ...به حساب هاي مربوطه واريز و اسناد واريزي رادرحسابداري
صندوق اعمال و نگهداري نمايد.

و -وام خوابگاه
میزان وام خوابگاه بنا به پیشنهاد مدير دانشجويي و تايید مدير عامل صندوق با تصويب هیئت مديره براي هر سال تحصیلي مشخص
خواهد شد.

ه – وام كمك هزينه تغذيه
ز -وام كمك هزينه موارد خاص علمي
ماده هفت :ساير شرايط وام گیرندگان عبارتست از:
 - 1آن دسته از دانشجويان دوره كارشناسي مجاز به دريافت تسهیالت مي باشند كه حداقل  48واحد درسي ثبت نام نشده آنها باقي مانده باشد.
 - 4پرداخت تسهیالت به دانشجويان دوره كارشناسي ارشد فقط تا پايان دو نیمسال ابتداي تحصیل آنها امكان پذير خواهد بود.
 - 3ارائه تائیديه تحصیلي نیمسال در حال تحصیل كه دانشجو در خواست تسهیالت مي نمايد الزامي است.
ماده هشت :اقساط وام قرض الحسنه حداكثر  16قسط و اقساط وام قرض الحسنه ازدواج متناسب با مدت زمان باقیمانده تحصیل و حداكثر 46قسط خواهد
بود و اقساط وام شاهد و ايثارگر توسط مدير شاهد و ايثارگر تعیین خواهد شد .در هر صورت اقساط تعیین شده بايد متناسب با مدت زمان باقیمانده
تحصیل وام گیرنده و حداكثر 46قسط باشد.
ماده نه  :پرداخت همزمان وام هاي موضوع بند الف و ب و ج غیر ممكن خواهد بوداما پرداخت مجدد وام منوط به باز پرداخت وام قبلي خواهد بود.
ماده ده  :كارمزد هاي وام قرض الحسنه صندوق  4درصد خواهد بود.
ماده يازده :كارمزد وام براي دانشجوياني كه بیش از 86درصد اقساط آنان معوق مانده باشد در هنگام تسويه حساب  3درصد محاسبه خواهد شد.
ماده دوازده  :متقاضي دريافت وام موظف است طبق ضوابط صندوق نسبت به تكمیل فرمها و ارائه حضوري مدارك الزم ،به حسابداري صندوق اقدام نمايد.
ماده سیزده  :فرمها و مدارك الزم جهت دريافت وام به پیشنهاد مسئول حسابداري و تصويب هیئت مديره صندوق تعیین خواهد شد.
ماده چهارده :در صورت عدم بازپرداخت اقساط توسط وام گیرنده با اعالم كتبي صندوق دانشگاه تا وصول كامل بدهي از وام گیرنده و ضامن وي كلیه
خدمات رفاهي و آموزشي را به دستور معاونت دانشجويي براي نامبردگان متوقف خواهد نمود.
ماده پانزده  :در موارد استثناء نحوه پرداخت انواع تسهیالت با پیشنهاد مديرعامل و تايید هیئت مديره قابل اجرا خواهد بود.
ماده شانزده :اين آيین نامه در  13ماده و  4تبصره در مورخه

به تايید و تصويب هیئت مديره رسید و از تاريخ فوق معتبر و قابل اجرا مي باشد.
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