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 3صدرت هذه الالئحة مبوجب قرار جملس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم 

هـ واملعدلة مبوجب قرار جملس إدارة 29/04/1429وتاريخ  404جبلسته رقم 

 هـ.   28/08/1438وتاريخ  469جبلسته رقم  1صندوق التنمية الزراعية رقم 
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 املادة األوىل: 

 ت يف هذه الالئحة املعاني املبينة جتاه كل منها: تكون للكلمات التالية أينما ورد

 الصندوق: صندوق التنمية الزراعية. 

)اجلمعية( أو )اجلمعيات(: اجلمعية او اجلمعيات التعاونية املشمولة بأحكام املادة الثانية من 

 هذه الالئحة. 

ة الثانية من هذه )عضو( او )أعضاء(: عضو او اعضاء اجلمعيات التعاونية املشمولة بأحكام املاد

 الالئحة.  

 املادة الثانية: 

تطبق أحكام هذه الالئحة على اجلمعيات التعاونية الزراعية والسمكية واجلمعيات التعاونية 

ذات األغراض املتعددة اليت تشكل اخلدمات الزراعية جزءًا رئيسيًا من نشاطهم، وال يتم التعامل 

ارة العمل والتنمية االجتماعية وفقًا لنظام مع هذه اجلمعيات إال إذا كانت مسجلة بوز

 اجلمعيات التعاونية.                             

 املادة الثالثة: 

% للثالثة املاليني األوىل من إمجالي التكاليف 85متول قروض اجلمعيات التعاونية بنسبة 

أو جمموع ما بذمة  % إذا زاد القرض وحده75االستثمارية اليت يوافق عليها الصندوق وبنسبة 

 اجلمعية عن ثالثة ماليني ريال. 
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 املادة الرابعة: 

 تشمل عمليات إقراض اجلمعيات التعاونية على: 

 القروض قصرية األجل اليت ال تتجاوز آجاهلا سنة واحدة.  -1

 القروض متوسطة األجل اليت ال تتجاوز آجاهلا عشر سنوات.  -2

اج النباتي واحليواني والسمكي، واجملاالت واملشاريع املوجهة وذلك لتغطية قيمة مدخالت اإلنت 

 لرفع الكفاءة اإلنتاجية واخلدمية والتسويقية. 

 املادة اخلامسة: 

 مينح الصندوق القروض للجمعيات إذا كان مضموناً بنوع واحد أو أكثر من الضمانات التالية: 

 ريال.  500.000كفالة شخصية حبد أقصى  -1

 رهن عقار أو عقارات )حسب أنظمة الصندوق(.  -2

ضمان بنكي غري مشروط وغري قابل لإللغاء صادر من بنك جتاري مرخص له بالعمل  -3

 يف اململكة العربية السعودية. 

رهن يوقع حق االنتفاع لألرض املستأجرة بعد موافقة املؤجر على السماح للصندوق  -4

يف حال عدم سداد األقساط يف املواعيد احملددة مبا يف جبميع أنواع التصرفات حلق االنتفاع 

ذلك إعادة التأجري ورهن ما سيقام عليها من مباني وما يوضع عليها من أموال منقولة، وإىل 

 حني حتصيل كامل قيمة القرض املمنوح للجمعية. 

 ضمان اخلدمة أو احملصول أو عقود التسويق والتشغيل.  -5
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 املادة السادسة: 

صرف دفعة مقدمة من القرض للجمعية بعد توقيع عقد القرض ال تتجاوز عشرين يف جيوز 

املئة من القرض، ويتم استكمال صرف القرض على دفعات بناء على نسبة التنفيذ على اال تقل 

 %. 10الدفعة الواحدة عن 

 املادة السابعة: 

ية املقرتضة واختاذ للصندوق احلق يف احلصول على مجيع املعلومات من اجلمعيات التعاون

 االجراءات اليت من شأنها ضمان سالمة القرض ومن ذلك على سبيل املثال ال للحصر: 

 مشاركة مندوب من الصندوق يف حضور اجتماعات اجلمعيات العمومية.  -1

 احلصول على امليزانيات السنوية املعتمدة.  -2

 املادة الثامنة: 

 لية: يرفق بالطلب البيانات واملعلومات التا

ما يثبت بأن اجلمعية مسجلة بوزارة العمل والتنمية االجتماعية وفقًا لنظام اجلمعيات  -أ

 التعاونية. 

تقدم اجلمعية دراسة جدوى من استشاري معتمد لدى الصندوق تبني أهمية املشروع من -ب

 الناحية االجتماعية واالقتصادية وتوضيح املزايا اليت ستحقق ألعضاء اجلمعية. 

 يان بأصول وإلتزامات اجلمعية.  ب -ج

تصدر اجلمعية العمومية للجمعية قرارًا باملوافقة على طلب القرض وتفويض جملس  -د

 إدارة اجلمعية بالتوقيع عليه. 

 حمضر اجتماع آخر مجعيتني عمومية.   -و
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 املادة التاسعة: 

 سداد الرسوم املقررة. 

 املادة العاشرة: 

 جمللس إدارة الصندوق حق إصدار رأيه وتفسريات أو تعليمات تطبيقية تتطلبها هذه الالئحة. 

 املادة احلادية عشر: 

هذه الالئحة متممة لنظام الصندوق وليست مستقلة عنه وتسري على اجلمعيات كافة 

 التعليمات املتبعة لدى الصندوق فيما مل يرد به نص. 

 

 


