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 قدمهم ❖

 

 گرفته است.مورد تاکید قرار  بارهاکریم،  در قرآنکه  استمتعال  خداوندمورد پسند  از اعمال یکیدادن قرض

 مبلغ، آن بعد از مدتی و شودداده میقرض  رندهیگوامفرد به  مشخص یی آن، مبلغطقرارداد است که  ینوع، الحسنهقرض

خواهد  فقو قابل توامتفاوت  ،شرایط بهبنا پرداخت مبلغزمان باز. مدتودشگرفته می از او باز پس بدون درخواست سود

شکل  خاصیا افراد دارای شرایط  نیازمندانبه کمک  به منظور یاسالم یالحسنه در کشورهاقرض هایصندوق بود.

 توانافرادی که از  یعنی. کنندمیایفا  رندهیگدهنده و واموام نیواسطه را ب کینقش  اهصندوقاین گاهی اوقات  گرفتند.

به این  مبالغی را معنابخشی به زندگی خویش هستند پیِدر ، گیری و حمایت از دیگراندستبا  بوده ومالی برخوردار 

 اشته شود.گذدر اختیار افراد نیازمند  الحسنهعنوان قرضتا به نندکمیاهدا ها صندوق

و  تاسیس از طریق توانندلیان آن میتجمّع مسلمانان، مساجد است که متو کزمرابادی و های عپایگاهترین یکی از مهم

»بنیاد ما در  .بردارندمسجد اهلند نیازهای مالی قشر مستم، گامی مثبت در جهت رفع الحسنهقرض هایصندوق مدیریت

تا ی مسجد« تدوین نماییم الحسنهقرض صندوقی نامهاساسسندی را با عنوان » تیمفرتصمیم گ «مجازی آبادگران مساجد

به منظور تولید مساجد و گامی کوچک در راستای احیای جایگاه  ردگی ت قراری جماعائمّه اُمنا ویأتهی مورد استفاده

 .شته شودابردو رفاهی،  ارزش اجتماعی
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 فصل اول

 مدت، سرمایه مخاطبان، نام، اهداف، 

 

نامه که در این اساس  باشدمی (  نام مسجد درج شود)... ........... .ی مسجدالحسنهصندوق قرض   ،ین صندوقنام ا   ( 1ماده

 شود.اختصاراً »صندوق« نامیده می

 

هدف    ( 2ماده   با  فریضه» صندوق  احیای  بر  مبنی  متعال  خداوند  دستور  به  قرضعمل  و »،  «الحسنهی  مشکالت  حل 

 است.  تشکیل شده  «ایجاد و احیای همدلی و ایثار در بین آنان »و  «نمازگزارانهای گرفتاری

 

فعالیت ( در آن  نام مسجد..)..........  مسجد  یا روستایی است که  محله   ، اهالیهدف صندوقجامعه مخاطبان یا  (  3ماده  

 دارد.

 

 است. صندوق برای مدت نامعلوم تشکیل شده  ( 4ماده 

 

 شود:  طریق تامین می  دوصندوق از   یسرمایه  ( 5ماده 

 الف( مشارکت اعضا 

 های حقیقی یا حقوقی نیکوکار شخصیت  دارو مدت  های بالعوضکمک و  هدایاب( 
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ها در صندوق آن  «انه یحق عضویت ماه»و نیز    «ی اولیهپرداخت ودیعه »مشارکت اعضا در صندوق، به صورت    ( 6ماده  

 باشد.می

 

و حل مشکالت آنان نمازگزاران  معنوی و عاطفیی رابطه  تقویتصندوق موجب  هایکه فعالیتباتوجه به این ( 7ماده  

استقبال  های حقیقی یا حقوقی نیکوکار(غیراعضا)اعم شخصیتدار اعضا و  های بالعوض و مدتاز کمک  لذا ،گرددمی

 گردد.می

 

-ی هیأت مدیره به عنوان حق)دویست هزار( تومان را به صورت ماهیانه، طبق مصوبه   200,000صندوق، مبلغ    ( 8ماده  

 کند.دریافت میلسهم از هریک از اعضا ا

 . یابدافزایش ی هیأت مدیره، ، ممکن است هر سال، طبق مصوبه تبصره: مبلغ ماهیانه

 

بایست یک ماه قبل، درخواست خود حساب نماید، می در صورتی که هریک از اعضا بخواهد با صندوق تسویه  ( 9ماده  

 اقدام نماید.مدیره در این زمینه  را به هیأت مدیره ارائه کرده تا هیأت

 دهنده از صندوق باید تا تأمین موجودی صندوق صبر نماید.: شخص انصراف1تبصره 

 دهنده به صندوق بدهکار باشد باید تسویه حساب نماید.: چنانچه شخص انصراف2تبصره 

 

 تواند مبادرت به خرید یک یا چند سهم نماید. هر عضو صندوق می ( 10ماده 

 

 ی قانونی او پرداخت خواهد شد. وی به ورثه در صورت فوت هر یک از اعضا، موجودی ( 11ماده 

 را پرداخت نمایند. اش باید آنباشد ورثهکه متوفی به صندوق بدهکار : در صورتیهتبصر
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 دومفصل 

 نامشرایط ثبت

 

ی قبول تمام شرایط مشروع آن است و عضویت در آن به منزله   رانتفاعیو غی  صندوق، یک نهاد خصوصی(  12ماده  

 باشد.می

 

در روستا یا  مدیره و اطمینان از سکونت او عضویت در صندوق مشروط به احراز هویّت متقاضی توسط هیأت ( 13ماده 

 ای است که مسجد در آن فعالیت دارد. شهر و محله 

 

نامه را مطالعه و قبول و مفاد اساس  هکرد  و امضا  تکمیلی درخواست عضویت را  از اعضا که برگه  کدامهر  (  14  ماده

 شود.مند میبه عضویت صندوق درآمده و از مزایای آن بهره ،بپردازد ی خود راماهانه  و حق عضویت و سهام  دنمای

 

 د.نباشاز یکم تا پنجم هرماه مؤظف به پرداخت حق عضویت و اقساط وام خود می  ندوق،ی صاعضا (  15ماده 

 زمان پرداخت شوند.و اقساط وام باید هم تبصره: مبلغ حق عضویت 
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 سومفصل 

 ارکان صندوق 

 

 ارکان صندوق عبارتند از:  (  16 هماد

 هیأت اُمنای مسجد؛  -1

 ؛ است  البدلسه عضو اصلی و دو عضو علی که متشکل از  صندوقی مدیره هیأت -2

 . باشندمی اعضای صندوق  که متشکل از مجمع عمومی -3

 

و مدیریت کالن   تصمیماتدارِ  با رویکرد شورایی، عهده  مُنتخبِ محل بوده که  معتمدینِ   اُمنای مسجد، هیأت   ( 17ماده  

 .استها آن  و اختیارات  وظایفجمله  ، از ی صندوقمدیره باشند و انتخاب هیأتمسجد می 

، بهتر  ی عملکرد صندوقو ارزیابی موجّه و منصفانه های مسجدتبصره: به منظور تشریک نمازگزاران در فعالیت

   . و بس دباشی صندوق مدیره ، عضو هیأت ءمنااُهیأت  اعضای از یک نفر   حداکثراست 

 

 :عبارتند از ی صندوقمدیره اعضای هیأت  ( 18ماده 

 را برعهده دارد.  ی صندوقمدیره سرپرستی هیأت   :مدیرهرئیس هیأت -1

     را برعهده دارد.  های آنانجام امور اداری، مالی و حسابداری صندوق و مدیریت درآمدها و هزینه   :ملمدیرعا -2

    را برعهده دارد. هاها و رسیدگی به اختالفات و شکایت انجام فعالیتحسن بررسی  :بازرس -3

از اعضای هیأت استعفای هریک  یا  اُمنای مسجد  توسط هیأت  هاجایگزین آن   ،مدیرهتبصره: در صورت فوت 

 .گرددانتخاب می
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انتخاب میی صندوق توسط هیأتمدیره هیأت (  19ماده   یا  و دشوند  امنای مسجد  اکثریت  2ر صورتی که 

3
اعضای     

عدم منا  اُهیأت  هیأتبه  اعضای  از  هریک  صندوقمدیره صالحیت  دادند،    ی  جدید  بایست  می رأی  افراد  یا  توسط  فرد 

 .گردد تعیین و معرفی  اُمناهیأت 

 

  یساالنه   گزارش ی  ضمن ارائه   و  خواهد داشت  مجمع عمومی جلسه بار با  سالی یک  ی صندوق،مدیره هیأت (  20ماده  

  .پردازندگیری می گفتگو و تصمیمبه ، راجع به وضعیت و تغییرات  ،عمومیصندوق به مجمع  

 شود.تشکیل می ، ی صندوقشرکت اکثریت اعضابا  19جلسات ماده   :هتبصر

 

هیأت  سمع و نظر   به اند رامجمع عمومی داشته  باکه  ی صندوق، نتایج و پیشنهادهای جلساتیمدیره هیأت ( 21ماده 

     د.نرسانمی  ی مسجداُمنا

 

 مدیره عبارتند از:وظایف هیأت   ( 22ماده 

 ؛ مدیره و مدیرعاملها با امضای رئیس هیأتیکی از بانک نزدافتتاح حساب  -1

 ؛صورت ماهانه و ثبت و بایگانی صورتجلساتتشکیل جلسات به -2

 ؛تنظیم دفاتر مالی و حسابداری و تنظیم ترازنامه در پایان سال مالیتهیه و  -3

 ؛ ارائه گزارش ساالنه به مجمع عمومی -4

 ؛ ها با مُهر صندوقی مُهر مناسب برای صندوق و مُهمور نمودن چک تهیه -5

 . های وام اعضا، طبق شرایط و ضوابط صندوقدریافت و بررسی درخواست -6

 

ی جدید و سپردن مدیره ها، تا انتخاب هیأتجمعی آنمدیره و یا استعفای دستهیت هیأتپس از اتمام مدت فعال(  23ماده  

 دار مسئولیت صندوق خواهند بود.عهدهاُمنا مسئولیت به آنان، هیأت 
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 چهارمفصل 

 ها پرداخت وام نحوه

 

حق عضویت خود را پرداخت  و  ها گذشته  آن از شروع عضویت  ماه    6گیرد که حداقل  وام به اعضایی تعلق می(  24ماده  

 کرده باشند.

 

گیرنده در موعد مقرر، باشد و در صورت عدم اعالمِ وام حداقل مهلت اعالم، جهت دریافت وام، یک ماه می(  25ماده  

 رسد.نوبت به شخص دیگری می

 گیرد.: پرداخت وام بر اساس تاریخ تقاضا و نوبت شخصی صورت میهتبصر

 

 باشد. حساب وام قبلی و بر اساس نوبت میمنوط به تسویه  ،پرداخت وام( 26ماده 

 

 باشد.وام میاعطای با رعایت سقف  و عضو نزد صندوقهر  حداکثر سه برابر موجودی   ، مبلغ وام( 27ماده 

 شود.تعیین می مدیرهو تصویب هیأت   شخیصتبصره: سقف وام با ت

 

 شود.تعیین می مدیرههیأت ی بازپرداخت وام)تعداد اقساط( توسط حداکثر دوره ( 28ماده 

 

 گردد.کسر می ،های صندوق و خدمات بانکی یک درصد کارمزد از کل مبلغ وام، جهت هزینه ( 29ماده 

 شود.پرداخت وام از مبلغ وام کسر می  به محض ،تبصره: کارمزد وام
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خواهد واریز  گیرنده  وام   به حساب  ،پس از تکمیل موجودی صندوق  ،ماهمبلغ وام درخواستی حداکثر تا دهم  (  30ماده  

 شد.

 

 جایی نوبت وام بین اعضا بالمانع است. انتقال و جابه(  31ماده 

 

ی  فرم و تعهدنامه   ،بایست یک نفر از اعضای صندوق را به عنوان ضامن معرفی نماید و ضامنگیرنده میهر وام (  32ماده  

 نماید.گیرنده امضا میپرداخت وام در صورت عدم بازپرداخت وام را 

از    براساس شناختی که  مدیره هیأت در واقع  ی هیأت مدیره است؛  ده عهبر  معرفی ضامن،تشخیص لزوم  تبصره:  

 .یا ندهد معرفی ضامن را شرط اعطای وام قرار دهد تواندافراد دارد می 

 

منحل (  33ماده   وام، صندوق  پرداخت  برای  موجودی  عدم کفایت  اعضای صندوق و  اکثریت  انصراف  در صورت 

 شود.می

 

مسجد درج نام ی مسجد.....)الحسنهقرض  ی صندوق مدیره ، توسط هیأتتبصره 12ماده و  33فصل و  4نامه در این اساس 

 . رسیدبه تصویب  اُمنای مسجد هیأت در تاریخ ................... به اتفاق همه/اکثریت اعضای و  تنظیم گردید (شود
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