سياسات متويل الجمعيات
التعاونية
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التعاريف:
البنك
النظام
السياسات
الجمعية التعاونية
اتفاقية التمويل
التمويل

بنك التنمية االجتامعية.
نظام بنك التنمية االجتامعية
سياسات إقراض الجمعيات التعاونية.
هي الجمعية التعاونية املسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتامعية.
االتفاقية املوقعة بني البنك والجمعية التعاونية
املبالغ التي يقدمها البنك لتمويل مرشوعات أو أنشطة تعاونية للجمعيات
بشكل كامل أو جزيئ.

طالبة التمويل

الجمعية التعاونية املتقدمة بطلب الحصول عىل التمويل.

الجمعية املستفيدة

الجمعية التعاونية التي تم توقيع اتفاقية التمويل معها.

املرشوع

املرشوع الذي ال تتجاوز تكلفته االستثامرية مثانية ماليني ريال.

متهيد:
حسب األمر املليك الكريم رقم ( )41223وتاريخ  1439 / 08 / 16هــ ،واملتضمن املوافقة عىل مقرتح وزارة
العمل والتنمية االجتامعية ووزارة املالية ،بنقل األموال املخصصة لتمويل الجمعيات التعاونية إىل بنك
التنمية االجتامعية ،ويتوىل البنك تنفيذ عمليات االقراض وفق آليات وضوابط محكمة ،فقد قام البنك
بصياغة هذه السياسات لتكون هي ضابط عملية االقراض.

نطاق العمل:
تقديم التمويل الالزم للجمعيات التعاونية املسجلة يف وزارة العمل والتنمية االجتامعية ،بهدف تحسني
الحالة االقتصادية واالجتامعية ألعضائها ،سواء يف نواحي النتاج ،االستهالك ،التسويق ،والخدمات
وغريها.

فئة املشاريع املستهدفة:
تأسيس األسواق االستهالكية الجديدة ،أو تطوير األسواق القامئة يف املجاالت التعاونية أو يف
املجاالت التي يحتاجها املجتمع.
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الرشوط العامة الالزم توفرها يف الجهة طالبة التمويل:
 .1أن تكون الجهة طالبة التمويل مسجلة لدى وزارة العمل والتنمية االجتامعية.
 .2أن يكون لديها مجلس ادارة مؤهل ومستقل.
 .3أن يكون لها مقر يف النطاق الجغرايف الذي تقدم خدماتها فيه.
 .4أن تلتزم بتوفري كافة متطلبات التمويل التي يطلبها البنك.

متطلبات التمويل:
 .1أن يكون املرشوع املراد متويله سيتم تأسيسه داخل اململكة العربية السعودية.
 .2أن يكون املرشوع املراد متويله ذو جدوى اقتصادية واجتامعية مثبتة.
 .3أن يكون املرشوع املراد متويله ضمن أغراض وأنشطة الجمعية املحددة بالئحتها األساسية
املعتمدة.
 .4أن يلبي املرشوع رغبات واحتياجات املجتمعات املحلية.
 .5أن يكون املرشوع سيسهم يف ايجاد فرص عمل وتدريب للمواطنني.
 .6االلتزام التام باملبادئ األساسية للعمل التعاوين ونظام الجمعيات التعاونية.
 .7موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل عىل املرشوع مبوجب
محارض تعد لهذا الغرض تتضمن التزام الجهة بتسديد األقساط املستحقة يف اجالها املحددة.
 .8توفري املساهمة الذاتية حسب النسب املقررة.
 .9توفري الضامنات الالزمة

النطاق التموييل:
 .1الحد األقىص للتكلفة االستثامرية للمرشوع مثانية ماليني ريال سعودي
 .2الحد األقىص لتمويل البنك هو اربعة ماليني ريال سعودي
 .3يوضح الجدول التايل حاالت توزيع نسب التمويل للمشاريع- :
التكلفة االستثامرية للمرشوع

الحد األعىل لتمويل البنك

أقل من مليون ريال
أكرث من مليون ريال وحتى مليونني
أكرث من مليونني وحتى ثالثة ماليني
أكرث من ثالثة ماليني وحتى أربعة ماليني
أكرث من أربعة ماليني وحتى خمسة ماليني
أكرث من خمسة ماليني وحتى مثانية ماليني

92 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

الحد األدىن للمساهمة
الذاتية من الجهة
املستفيدة
8%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
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 .4إجاميل مدة عقد التمويل مقسمة كام هو موضح بالجدول التايل- :
البيان

أقىص فرتة سامح

أقىص فرتة سداد

املشاريع الجاهزة للتشغيل
املشاريع تحت التأسيس

 6أشهر
 18شهر

 84شهر
 84شهر

أقىص مدة لعقد
متويل
 90شهر
 102شهر

 .5يتم رصف مبلغ التمويل وفقا لجراءات الرصف وخطة توزيع التمويل املعتمدة يف البنك ،والتي
تتضمن دفعة مقدمة بنسبة  %20من قيمة التمويل.
 .6تلتزم الجهة املستفيدة بسداد مبلغ التمويل بأقساط شهرية منتظمة ،يتم تحديدها يف
اتفاقية التمويل.
 .7تعترب الجهة املستفيدة (متعرثة) إذا مر عىل تاريخ استحقاق القسط مدة ستة أشهر من تاريخ
استحقاقه ويحق للبنك املطالبة بسداد ما تم رصفه من التمويل واتخاذ الجراءات القانونية
الالزمة لحفظ حقه.
 .8يتم رصف دفعات التمويل بإحدى الطريقتني التاليتني أو بهام معا طبقا ملا يراه البنك:


مبارشة لصالح حساب الجمعية.



الدفع لحساب املتعهدين واملوردين.

املستندات املطلوبة:
يجب عىل الجهة الراغبة يف التمويل تقديم صور من املستندات التالية:


ترخيص وزارة العمل والتنمية االجتامعية ساري املفعول.



محارض موافقة كل من الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة طالبة التمويل عىل املرشوع.



اقرار بتوفري املساهمة الذاتية والضامنات التي يطلبها البنك.



دراسة جدوى اقتصادية للمرشوع.



صك ملكية  /عقد ايجار األرض التي سيقام عليها املرشوع.



أي مستندات  /بيانات مالية إضافية يطليها البنك.

الرسوم التي تدفعها الجهة املستفيدة:
تنفيذا ألحكام املادة السابعة من النظام ،يحصل البنك عىل رسوم مقابل املرصوفات التي يتكبدها يف
سبيل مامرسة نشاطه ،تدفع بعد توقيع اتفاقية التمويل وقبل رصف الدفعات مفصلة كالتايل:
قيمة التمويل

فئات الرسوم التي يحصل عليها البنك

أقل من مليون ريال
أكرث من مليون ريال وحتى مليونني
أكرث من مليونني وحتى ثالثة ماليني
أكرث من ثالثة ماليني وحتى أربعة ماليني

 10,000ريال
 20,000ريال
 30,000ريال
 40,000ريال
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الضامنات الالزم تقدميها:
تلتزم الجهة طالبة التمويل بتقديم الضامنات التالية مجتمعة
أوالً :رهن املرشوع املمول وأصوله.
ثانيا ً :سندات دفع ألمر البنك بإجاميل قيمة التمويل.
ثالثاً :تقدم الجهة املستفيدة – مقابل التمويل –ضامن أو أكرث من أحد الضامنات التالية:


رهن عقاري غري السكن الخاص باألعضاء.



رهن ممتلكات أخرى.



ضامن مايل.



كفالة شخصية (غرم واداء).

وللبنك قبول أو إقرار أي ضامنات أخرى يراها مناسبة.

أحكام والتزامات التقديم:
تلتزم الجهة طالبة التمويل بتنفيذ االلتزامات التالية
 .1فتح حساب مستقل للمرشوع يف مرصف تجاري ليداع قيمة التمويل وإدارة أموال املرشوع.
 .2االلتزام ببنود االتفاقية وتنفيذ املرشوع وفقا ملا تم االتفاق عليه.
 .3متكني البنك من االطالع عىل حساب املرشوع والحصول عىل صور من كشوف الحسابات
 .4استخدام نظام محاسبي مناسب ميكن البنك من االطالع عىل العمليات املحاسبية املتعلقة
باملرشوع.
 .5سداد أقساط التمويل بانتظام حسب ما تنص عليه اتفاقية التمويل.
 .6التعاون التام مع البنك ملتابعة سري املرشوع وتزويد البنك باي معلومات مطلوبة.
 .7التعاون التام مع البنك لبراز قصص النجاح للجمعيات.

الخالل ببنود االتفاقية:
يعترب الدين القائم يف ذمة الجهة املستفيدة واجب السداد فورا ً ودفعة واحدة يف أي من الحاالت
االتية:
 .1عدم تنفيذ املرشوع حسب الخطة املوضوعة له اال مبوافقة خطية من البنك أو استعامل مبلغ
التمويل أو جزء منه يف غري ما خصص له.
 .2إذا ثبت للبنك أن املعلومات أو البيانات أو الوثائق املقدمة من الجهة املستفيدة غري صحيحة أو
مزورة.
 .3الترصف يف املرشوع بالبيع أو التنازل جزئيا أو كليا بدون موافقة البنك ،وعىل اال يكون موقع
املرشوع من االعتبارات التي بني عليها قيمة التمويل.
 .4نقل املرشوع من مكانه األصيل إىل مكان اخر دون موافقة خطية من البنك.
 .5إذا تكرر عدم التزام الجهة املستفيدة بسداد األقساط يف تاريخ استحقاقها املنصوص عليه يف
االتفاقية.
 .6إذا صدر حكم قضايئ يؤدي إىل إنهاء املرشوع أو يتعذر معه االستمرار يف تنفيذه.
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االعرتاض عىل قرارات البنك:
يجوز للجهة املرفوض طلبها أن تتقدم كتابة إىل مدير عام البنك بطلب إعادة النظر يف قرار الرفض مع
إيضاح مربرات الطلب ،وذلك يف مدة ال تتجاوز  15يوما ً من تاريخ البالغ بقرار الرفض.

أحكام عامة:
.1

يحق للبنك املطالبة بتقديم الجهة طالبة التمويل تقييم للرهن العقاري من ثالث مكاتب معتمدة
ودراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمرشوع دون أي التزام من البنك باملوافقة عىل طلب التمويل
أو تعويض عن أي مصاريف أو مبالغ مالية تتكبدها الجهة طالبة التمويل.

.2

يحق للبنك الحصول عىل معلومات ائتامنية عن الجهة املستفيدة ومشاركة معلوماتها مع الجهات
ذات العالقة.

.3

تلتزم الجهة املستفيدة بنص اتفاقية التمويل مع البنك.

.4

للبنك الحق يف زيارة املشاريع التي مولها للتأكد من التزامها بأحكام اتفاقية التمويل دون أن يخل
ذلك بنشاطها ووفقا للقواعد والجراءات التي يحددها البنك.

.5

ترفع الجهة املستفيدة للبنك تقرير حال طلبة عن سري تنفيذ وتشغيل إدارة املرشوع ووضعه املايل.

.6

يقوم البنك مبراجعة األنشطة التي يتم متويلها بشكل دوري.

.7

للبنك مراجعة وتعديل كل أو بعض مواد هذه السياسات متى ما دعت الحاجة لذلك ،وترسي احكام
النصوص املعدلة عىل الحاالت التي تقدم الحقا عىل تاريخ التعديل.

.8

تلغى هذه السياسات كل ما يتعارض معها من لوائح وقرارات سابقة ذو عالقة وتطبق اعتبارا من
تاريخ اعتامدها.
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