
 

 بسمه تعایل

الیا یم باشد که به منظور ن استر ر قالب دبه اعضا مساعدت مایل  صندوق قرض الحسنه برکت زیرمجموعه ای از کانون آل یاسی 

 تشکیل گردیده است.  پرداخت وام قرض الحسنه

ده گذاری سو  رسمایه مورد نیاز جهت اعطای وام از طریق دریافت حق عضویت ده گذاران به صندوق اعضا تر ن یم گردد و ستر تأمی 

ایط وام قرض الحسنه اعطا نمایند.  ده ها، به افراد متقاضن واجد رسر  این اختیار را یم دهند تا از محل ستر

ده گذاران یم ده خود را از صندوق برد توانند در هرزمانستر  شت نمایند. ا، تمام یا بخشر ازستر

 صندوق برکت یک صندوق غت  انتفایع بوده و هیچ گونه سودی در قبال وام و خدمات خود دریافت نیم نماید. 

 

  :ایط عضویت در صندوق  رسر

 اقامت در ملبورن و حومه 

   ن ویزای اقامت معتت الیا داشیر  یا شهروندی استر

  الیا.  052پرداخت حق عضویت معادل  دالر استر

 ایط فوق، منوط به تایید هیات مدیره صندوق یم باشد.  1 تبرصه ن رسر  : عضویت در صندوق با داشیر

  ان موجودی هر عضو میتواند از حداقل مبلغ حق عضویت تا سقف نامحدود باشد. :  0تبرصه ن  مت 

 

  :ایط اعطای وام  رسر

  .متقاضن وام باید عضو صندوق باشد 

  باشد. متقاضن وام  باید هیچ بدیه به صندوق نداشته 

  .متقاضن وام باید ضامن عضو دیگری )که هنوز وام خود را تسویه ننموده( نباشد 

  دالر وام دریافت نماید.  0222هر عضو یم تواند تا سقف چهار برابر موجودی خود و تا سقف 

  نماید.  0دالر  0222دالر یک ضامن و باالتر از  0222برای وام های تا سقف 
ن
 نفر ضامن معرف

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
ً
 حسنا

ً
من ذي الذي يقرض هللا قرضا

ه و هللا يقبض و   کثير
ً
فيضاعفه له اضعافا

 (462يبسط و اليه ترجعون. )بقره 

 

کيست که به خدا قرض دهد, قرضی نيکو 

 اید نم مضاعف تا آن را براي او چندین برابر 

د و يا یم  و خداست که تنگ یم شد بخ گير

 اوست.  یو بازگشت همه شما به سو 



 ت وام حداکتر شش ماه و در اقساط ماهانه یم باشد. مدت بازپرداخ 

 

 صندوق یم تواند به تشخیص هیات مدیره بخشر از وام ها را به وام اضطراری اختصاص دهد. 

  ایط وام اضطراری  :رسر

  .شده اند 
ی

ن هزینه های زندگ  افرادی که به دلیل از دست دادن درآمد، دچار مشکالت مایل در تأمی 

  گان ویزای موقت که خود یا همرس امکان دریافت کمکهای دولتر را ندارند. دانشجویان و یا دارند 

  .ان نباشد  افرادی که به دلیل حادثه، متحمل خسارت مایل شده اند و از طریق بیمه و سایر موارد قابل جت 

  .افراد جدید الورود که جویای کار یم باشند 

 

 ایط  ضامن:  رسر

  .ضامن باید عضو صندوق باشد 

  نده ضمانت ضامن در هر زمان فقط میتواند  .را نمایدیک نفر وام گت 

  ضمانت خود هیچ وام تسویه نشده ای در صندوق نداشته باشد. موقع ضامن در 

  .ضامن باید در موقع ضمانت دارای شغل و درآمد بوده و به تایید هیات مدیره صندوق برسد 

 

  :نکات مهم 

  د. کلیه دریافت ها و پرداخت ها از طریق الیا انجام یم گت 
ن استر  حساب بانیک کانون آل یاسی 

  ایط و تایید هیات جهت دریافت وام، هر عضو باید درخواست مکتوب خود را به صندوق ارسال نماید تا در صورت احراز رسر

د.   مدیره در نوبت دریافت وام قرار گت 

  ن موجودی وام پرداخت یم نماید و هیچ تضمیتن  برای آن نیست.  صندوق تنها در صورت داشیر

  با توجه به اینکه صندوق بر اساس بازپرداخت اقساط، برای پرداخت وام به سایر نفرات برنامه ریزی یم نماید، لذا تقاضای

اییط پذیرفته نخواهد شد و هر وام باید حداکتر ظرف شش )  ( ماه تسویه شود. 6استمهال تحت هیچ رسر

 

  : راه های ارتباط با صندوق 

  : ایمیل 

  :تلگرام 

  :تماس 


