شیوهنامه اعتبارات صندوق تعاون کارکنان دانشگاه قم 9314
تعاریف
ماده  -1دوره :مدت زمانی که طی آن تمامی اعضا صندوق بجز انصرافی های همان دوره  ،بر اساس مقررات اساسنامه و این شیوهنامه یکبار
وام عادی دریافت نمایند.
ماده  -2شروع دوره :غیر از دوره اول که دوره از زمان تأسیس صندوق شروع می شود در دوره های بعد حداکثر یکماه پس از پایان دوره قبل خواهد بود.
ماده  -3حق ثبت نام :مبلغی است که هر متقاضی پس از قبول درخواست عضویتش ،به حساب صندوق واریز مینماید و غیر قابل برگشت میباشد.
ماده  -4حق عضویت ماهیانه :مبلغی که به صورت ماهیانه ازطرف عضو به حساب صندوق واریز میگردد.
ماده  -5مبلغ ثابت وام عادی :مبلغ ثابتی است که به عنوان وام قرضالحسنه پرداختی از سوی صندوق در یک دوره به موجودی عضو اضافه میگردد.
ماده  -6شماره حسابگری عضویت :شماره اختصاص یافته به هر عضو که جهت شناسایی عضو در صندوق میباشد.
ماده  -7شماره حسابگری وام :شمارهای که به هر وام اختصاص یافته و این شماره منحصر به فرد است.
ماده  -8سپرده عضو :مجموع مبلغ پرداختی به عنوان حق عضویت ماهیانه که از ابتدای شروع عضویت به صندوق واریز شده است.
ماده  -9نحوه دریافت وام عادی اعضا :نحوه تعیین نوبت وام اعضا در طول دوره براساس قرعهکشی ماهیانه بین کل اعضا آن دوره مشخص میگردد.
ماده  -11مبلغ وام عادی :برابر با دو برابر سپرده عضو تا ماه قبل یا سپرده عضو تا ماه قبل به اضافه مبلغ ثابت وام عادی می باشد.
ماده -11مدت بازپرداخت وام :مدتی که طی آن مجموع وام دریافتی از سوی عضو به صندوق مسترد میگردد.
کلیات
ماده  -12صندوق در ابتدای شروع هر دوره به مدت یکماه هیچگونه پرداخت وامی نخواهد داشت.
تبصره :در ابتدای تاسیس صندوق ،از زمان دریافت اولین حق عضویت ماهیانه از اعضا ،به مدت  3ماه هیچگونه وامی پرداخت نخواهد شد.
ماده  -13مبلغ حق عضویت ماهیانه در ابتدای هر دوره تعیین و تا پایان آن دوره ثابت است.
ماده  -14مدت بازپرداخت وام عادی در طول یک دوره برای تمام اعضای دریافت کننده وام در آن دوره ،ثابت است.
ماده  -15مبلغ ثابت وام عادی در ابتدای شروع هر دوره تعیین و تا پایان آن دوره ثابت است.
ماده  -16شماره حسابگری عضویت و شماره حسابگری وام کامال مجزا و مستقل از یکدیگر میباشند.
ماده  -17باتوجه به بند  12ماده  53اساسنامه تعداد شماره حسابگری هر عضواز تاریخ تصویب نمیتواند بیش از دو شماره باشد.
ماده  -18در صورت عضویت شخص پس از شروع هر دوره ،زمان انتظار جهت ورود در قرعهکشی 6 ،ماه از تاریخ عضویت میباشد.
ماده  -19اعضایی که پس از شروع دوره به عضویت صندوق درمیآیند با درخواست کتبی و پس از احراز شرایط زیر میتوانند از زمان انتظار
مذکور در ماده  18معاف شوند:
 -19-1واریز کل مبلغ حق عضویت ماهیانه از ابتدای شروع دوره تا قبول عضویت ،به نحوی که پرداختی ایشان با مجموع پرداختی عضوی که
از ابتدای شروع دوره به عضویت صندوق درآمده ،مساوی باشد.
 -19-2پرداخت مبلغی معادل  %111مبلغ مندرج در بند  1فوقالذکر به عنوان سپرده قرضالحسنه مسدودی که تا یکسال از تاریخ شروع
عضویت نزد صندوق باقی مانده و تحت هیچ شرایطی حتی انصراف و یا اخراج عضو از صندوق ،قابل استرداد نمیباشد.ضمنا این مبلغ در
مجموع پرداختیهای عضو جهت دریافت وام محاسبه نمیشود.
ماده  -21پس از اعطای وام به سه چهارم اعضا صندوق در هر دوره ،در صورت قبول عضویت جدید نام ایشان در قرعهکشی این دوره حتی با
حصول شرایط ماده  91شرکت داده نمیشود و مبالغ واریزی برای دوره بعد منظور میگردد.
ماده  -21صندوق موظف است حداقل  %51مجموع حق عضویتهای دریافتی از اعضا در هر ماه را به پرداخت وام عادی اختصاص دهد.
ماده  -22صندوق میتواند حداکثر تا  %15مجموع حق عضویتهای دریافتی از اعضا در هر ماه را به پرداخت وام ضروری اختصاص دهد.
ماده  -23در صورت وجود مبلغ استفاده نشده وام ضروری در هر ماه ،این مبلغ قابل انتقال به ماههای بعدی می باشد.
ماده  -24انصراف :هر عضو میتواند در هر دوره از موارد زیر به صورت کتبی جهت انصراف از قرعه کشی استفاده نماید:
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 1-24انصراف از وام عادی در دوره جاری
 -2-24انصراف از شرکت در قرعه کشی به مدت حداقل  6ماه
 -3-24انصراف از دریافت وام پس از برنده شدن در قرعه کشی حداقل یکبار
تبصره :1درصورت انصراف عضو از دوره حداکثر تا  6ماه قبل از پایان دوره می تواند درخواست بازگشت به قرعه کشی بدهد.
تبصره :2باتوجه به بند 3فوق در صورتیکه عضوپس از برنده شدن در قرعه کشی از دریافت وام عادی برای بار دوم استنکاف نماید ،به منزله
انصراف از کل دوره تلقی می گردد.
مقادیر عددی
ماده  -25مقادیرعددی صندوق در اولین دوره به شرح زیر میباشد:
 -25-1حق ثبتنام اولیه مبلغ  111/111ریال.
 -25-2حق عضویت ماهیانه مبلغ  511.111ریال و در صورت درخواست کتبی عضو  311.111ریال.
 -25-3مبلغ ثابت وام عادی  12/111/111ریال.
تبصره :حداقل مبلغ وام عادی  12111.111ریال است .در صورتی که دوبرابر سپرده عضو کمتر از این مبلغ باشد نحوه محاسبه مبلغ وام سپرده
تا ماه قبل به اضافه مبلغ ثابت وام عادی است.
 -25-4مبلغ وام ضروری تا مبلغ  15/111/111ریال.
 -25-6مدت بازپرداخت وام عادی  31 24ماه از تاریخ اخذ وام به صورت ماهیانه در اقساط مساوی.
 -25-7مدت بازپرداخت وام ضروری حداکثر  21ماه از تاریخ اخذ وام به صورت ماهیانه در اقساط مساوی.
وام ،حق الوکاله صندوق
ماده  -26صندوق دارای سه نوع وام عادی و ضروری و تکمیل موجودی میباشد که بر اساس بندهای زیر و با مصوبه هیأت مدیره به هر یک
از اعضا پرداخت میشود.
 -26-1وام عادی :این وام درطول هر دوره و به صورت ماهیانه ،بر اساس نوبت قرعه و با احراز شرایط زیر به اعضا تعلق میگیرد:
الف) نداشتن هرگونه دین حال یا اقساط معوقه از جانب عضو به صندوق.
ب) دارا بودن تاییدیه مرجع پرداختکننده حقوق عضو مبنی بر امکان کسر اقساط وام دریافتی از حقوق ماهیانه ،مگر در مواردی مانند مرخصی
استعالجی یا بدون حقوق عضو که در این صورت وفق منطوق ماده  28عمل میگردد.
تبصره :وام عادی در هر دوره به هر عضو فقط یکبار پرداخت میگردد.
 -26-2وام ضروری :مبلغ این وام با رعایت بند  24-4این شیوه نامه و با تصویب هیاتمدیره میباشد که براساس درخواست کتبی عضو و
پس از احراز شرایط ،به هر یک از اعضا که نیاز ضروری داشته باشد تعلق میگیرد.
ماده  -27شرایط دریافت وام ضروری:
 -27-1نداشتن هرگونه دین حال از جانب عضو به صندوق.
 -27-2نداشتن بدهی بابت وام ضروری قبلی.
 -27-3دارا بودن تاییدیه مرجع پرداخت کننده حقوق عضو مبنی بر امکان کسر اقساط وام دریافتی از حقوق ماهیانه مگر ،در مواردی مانند
مرخصی استعالجی یا بدون حقوق عضو که در این صورت وفق منطوق ماده  28عمل میگردد.
ماده  -28اولویتهای پرداخت وام ضروری به شرح زیر میباشد:


کمک هزینه درمان بیماری عضو و پدر ،مادر ،همسر و فرزند وی.



کمک هزینه جبران خسارت ناشی از حوادث.



کمک هزینه فوت پدر ،مادر ،همسر و فرزند عضو.



کمک هزینه ازدواج عضو یا فرزند وی.
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کمک هزینه خرید و اجاره مسکن.



سایر موارد به تشخیص هیأت مدیره.

تبصره : 1درخواست کتبی عضو جهت دریافت وام ضروری میبایست با پیوست مدارک مستند باشد .ارائه مدارک مربوط به بندهای فوق
ضروری است.
تبصره :2بیماریهای همهگیر و حوادث قهری و بالیای طبیعی همچون سیل ،زلزله ،آتشسوزی عمومی و یا مواردی همچون بروز قحطی و جنگ
خارج از شمول پرداخت وام ضروری میباشد.
ماده  ) 29وام تکمیل موجودی :این وام به اعضای جدید صندوق جهت تکمیل موجودی و برابر شدن آن با دیگر اعضا ،با درخواست عضو و
تصویب هیأت مدیره تعلق می گیرد .این وام پس از پرداخت بایستی بالفاصله توسط عضو به حساب صندوق واریز گردد.
تبصره :مبلغ قسط این وام نمی تواند از مبلغ حق عضویت ماهیانه کمتر و تعداد اقساط آن از  31قسط بیشتر باشد.
ماده -31هیأت مدیره عالوه بر وام های مندرج در ماده  26می تواند با رعایت صرفه و صالح اعضا و اهداف صندوق روشهای دیگری را برای
اعطای تسهیالت تدوین و اجرا نماید.
ماده  -31تمامی اقساط وامهای دریافتی صرفا از حقوق ماهیانه عضو برداشت خواهد شد ،مگر در مواردی که عضو دارای حقوق دریافتی
ماهیانه نمیباشد .در این صورت عضو موظف است اقساط خود را به طور منظم و ماهیانه و حداکثر تا دهم هر ماه به حساب صندوق واریز و
اصل فیش آنرا به صندوق ارائه نمایند.
ماده  -32هیأت مدیره موظف است جهت اطمینان از وصول اقساط وامهای پرداختی ،خصوصا در مواردی مانند بخش آخر ماده  28ضمانت-
های الزم و کافی را به نحو مقتضی از عضو وام گیرنده دریافت نماید.
ماده  -33جهت اعطای وام عادی  %3مبلغ وام و وام تکمیل موجودی  %4به عنوان حق الوکاله دریافت خواهد شد.
ماده  -34کلیه اعضا میبایست مبالغ حق عضویت ماهی انه و اقساط وام را حداکثر تا دهم هر ماه به حساب صندوق واریز نمایند در غیر این
صورت تا تاریخ وصول مطالبات به ازای هر روز تاخیر به میزان نیم درصد مبلغ تاخیر شده از عضو ،جریمه دریافت خواهد شد.
ماده  -35در صورتیکه هر یک از اعضا تمام و یا بخشی از حق عضویت یا اقساط وام عادی و ضروری ماهیانه خود را پرداخت ننمایند ،تا
تسویه کامل کلیه مبالغ معوقه ،نام ایشان از قرعهکشی خارج میگردد.
ماده  -36اولویت پرداخت اعضاء در هر ماه حق عضویت ماهیانه می باشد ،لذا در صورت پرداخت اقساط وام و عدم پرداخت حق عضویت ابتدا حق
عضویت کسر شده و بدهی عضو بابت اقساط وام لحاظ خواهد شد .در صورت کسری پرداخت وفق ماده  37شیوه نامه عمل میگردد.
ماده  -37در صورتیکه هر یک از اعضا امکان پرداخت حق عضویت ماهیانه خود را نداشته باشد هیأت مدیره می تواند نسبت به اخراج،
تسویه ،محرومیت از تسهیالت و مدت دار کردن حق عضویت تصمیم گیری نماید.
ماده -38در صورتی که هر یک از اعضا  2قسط متوالی یا متناوب خودرا پرداخت ننماید صندوق مطالبات خود را که شامل اقساط تاخیر شده،
جرایم متعلقه و ...میباشد از ضامن وی تا تسویه نهایی دریافت مینماید .در هر حال صندوق میتواند برای وصول همه یا بخشی از طلب خود
از طریق مراجعه به مراجع ذیصالح قانونی و یا به هر طریقی که صالح بداند به بدهکار و ضامن وی مراجعه نماید .در صورت صالحدید
هیأت مدیره عضو از صندوق اخراج میگردد.
ماده  -39درخواست کتبی خروج از صندوق و تسویه حساب با صندوق توسط اعضاء در ابتدای هر ماه به صندوق اعالم شده و صندوق پس
از بررسی آن و محاسبه مجموع موجودی و بدهکاری عضو ،در صورت بدهکاری عضو به صندوق بایستی بالفاصله نسبت به تسویه آن اقدام
نماید و درصورت بستانکاری عضو از صندوق حداکثر ظرف مدت  3ماه نسبت به تسویه حساب با عضو اقدام خواهد شد.

این شیوه نامه به پیشنهاد هیأت مدیره در  33ماده و  8تبصره در تاریخ  1334/22/22به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است.
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