
 

 آئين نامه وام ضروري 
 كاركنان كانون هموفيلي ايران

 49/  00/ 00مصوب مجمع عمومي عادي مورخ 
 

 1 

  :هدف

وام که ذيالً به آن اشاره خواهدشدد ، در مواقع خاص  ،كاركنان  حمايت ازمساعدت و كانون هموفيلي ايران به منظور 

ميدزان وام مزبدور ماناسدب ح دوم و مزايداي وام هيرندده و ارايدب اسدارداد آن بده هونده اي . مي نمايد ءاعطاضروري 

حفدظ افدراد شايسداه و  و اخااللي ايجاد نكند، اين امر موجب جلب م رر مي شود كه اقساط وام در امر معيشت كاركنان

  .کارکنان خواهد شد و ا ويت روحيه خدماي  یدلگرم مايهو ذيصالح 

 

 :موارد پرداخت وام ضروری قرض الحسنه بدون کارمزد ( 1ماده 

بدا رعايدت مفداد ايدن يدر در مدوارد زكانون مي اواند در صورت وجود ن ددينگي ، بمنظدور رفدع مشدكالت مدالي كاركندان 

  : ، نسبت به پرداخت وام ضروري به كاركنان اقدام نمايدما اضیآئين نامه و همچنين ارائه مدارك مثباه از سوي 

 اوليه زندگي نيازهایتهيه ( 1-1

 خود و فرزندانجهيزيه تهيه يا هزينه ازدواج ( 1-2

 . هزينه زايمان و معالجه بستگان درجه اول (1-3

 . تحصيلي خود و فرزندان هزينه( 1-4

 ات ضروري منزل مسكوني شخصي تعمير (1-5

 . ن منزل مسكوني اجاره ايرهپرداخت ( 1-6

 (همسر و فرزندان ) خانواده و حوادث برای خود يا  زيانهاي وارده ناشي از اتفاقات غير قابل پيش بيني( 1-7

  .ام قابل قبول تشخيص داده شده باشد کميته اعطای وهمه اعضای موارد ضروری ديگری که از نظر ( 1-8

 

 کمياه اعطای وام  ( 2ماده 

براي بررسي مدارك و ضرورت پرداخت و اعيين اولويت ما اضيان وام، كمياه اي با اركيب زيدر اشدكو و بدا اوجده بده 

 . ميزان ن دينگي كانون و شرايط كارمند ما اضي، نسبت به اصويب و دساور پرداخت وام اقدام خواهد نمود

 : اعضاي كمياه وام عباراند از

 ( رئيس كمياه وام )خزانه دار كانون ( الف

  مديرعامو يا نماينده وي( ب

 (. دبير كمياه وام)يا حسابدار مدير امور مالي ( ج

  يا مدير مددکاری مدير امور اداري( د

ور داشته و شرايط متقاضیيان نفر در جلسه حض 4نفر از  3جهت تشکيل و رسميت جلسات ميبايست حداقل :  1تبصره 

 . صورتجلسه را امضاء نمايند تخصيص وام را تأييد کرده و را بررسی و 

 .  تشکيل و برابر آيين نامه اقدام خواهند نمودبا همين ترکيب و وظايف و اختيارات شعب کميته های وام : 2تبصره 

وظائف و اختيارات خود را بیه دفیاتر از بخشي يا م مي تواند تماهموفيلی ايران كميته وام ضروري كاركنان :  3نبصره 

 .مي بايست پرداخت گردد محلدفتر از اعتبارات همان  هر وام كاركنان و. تفويض نمايداستانی 

مربوط به درخواست و ضمانت و وکالیت بیه حسیابداری مبنیی بیر کسیر از حقیو  ) تنظيم فرم های سه گانه :  4تبصره 

 .ه کميته اعطای وام با رعايت مقررات اين آيين نامه و ديگر موارد قانونی می باشد بر عهد( ماهانه وام گيرنده 
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 : ارکيب اعضای کمياه در دفاار اساانی بشرح زير خواهد بود 

 مدير  -1

 خزانه دار  -2

 يکی از منتخبين -3

 

 وام ما اضيان شرايط :  3ماده 

 . متقاضي وام نبايستي هيچگونه بدهي وام به كانون داشته باشد( 3-1

 . سابقه كار در كانون را دارنديكسال بيش از وام به كاركناني تعل  مي گيرد كه در استخدام كانون بوده و ( 3-2

 . يت پرداخت وام به كاركناني است كه خود عضو پيوسته كانون باشندودر شرايط مساوي اول( 3-3

 

 شرايط اساهالک وام :  9ماده 

مداه از زمدان پرداخدت، بصدورت بازپرداخدت  12بوده و حداكثر ظرف مددت وام پرداخاي بصورت قرض الحسنه ( 9-1

 . با اقساط مساوي، مساهلك مي هردد

میاه قابیل  24در شرايط خاص با نظر مسیاعد كميتیه وام و بیا تصیويب هيئیت میديره میدت بازپرداخیت وام تیا : 1تبصره 

 . افزايش است

مسداهلك شددن كدو اركنان را از ح وم و مزاياي ماهيانده ادا امور مالي كانون موظف است هر ماهه اقساط وام ك (9-2

هرهونده رو  ديگدر بازپرداخدت بددهي وام . ه و به حسابی که وام از آن پرداخت شده واريز نمايددومبلغ وام، كسر نم

 . منوط به مصوبه هيئت مديره مي باشد

و و يددا در محاسددبات اسددويه حسدداب يددا خاامدده خدددمت كاركنددان يكجددا وصددو ءمانددده بدددهي وام در صددورت اسدداعفا (9-3

 . خواهد شدو يکجا کسر منظور 

اعضیای کميتیه بیا تصیويب مصیوبه و درخواسیت میی توانید بنیا بیه در صورت فوت پرسنل، مانده بدهي وام :  2تبصره 

 . از طرف كانون بخشوده شودهيت مديره 

 

 ضمانت وام:  5ماده 

و با ظهر نويسي ضامن به امور مالي كانون تحويیل ل كل مبلغ وام ت يكبرگ سفته معاددريافت كننده وام مي بايس( 5-1

 . نمايدو امور مالي نسبت به ثبت آن در دفاتر مالي اقدام 

و  اعتبیار داشیته باشیدويا فردی باشد که حکم آن تا استهالک وام شخص ضامن مي بايست از كاركنان دائم كانون  (5-2

 .ضامن شخص ديگري نشده باشد

فییرم تعهیید و ) 2و فییرم شیماره ( تقاضیاي وام) 1ن دريافییت وام بايسیتي نسییبت بیه تكميییل فییرم هیاي شییماره متقاضیيا (5-3

( فرم وکالیت بیه امیور میالی مبنیی بیر اجیازه کسیر از حقیو  ماهانیه وام گيرنیده )  3و فرم شماره ( تضمين پرداخت وام

 (شد  اين فرم ها توسط امورمالی کانون تهيه و تنظيم خواهد (. اقدام نمايد

 49/  00/  00مدورخ  عدادی مجمدع عمدوميابصره به اصدويب  6و بند  11و ماده  5اين آئين نامه در  (ماده واحده

            .كانون هموفيلي ايران رسيده است


