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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 م2017الرقابية لمؤسسات التمويل األصغر لسنة الضوابط التنظيمية و 

 :م، فقد تقرر اآليت2016( من الئحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل األصغر لسنة 26عمالً بأحكام املادة )

 : إلغاءأولا 

الرقابية على أن تسري الضوابط التنظيمية و م 2011الرقابية ملؤسسات التمويل األصغر لسنةتُلغى الضوابط التنظيمية و 
 عليها.م من تاريخ التوقيع 2017ملؤسسات التمويل األصغر لسنة 

 :التعريفات :ثانياا 

 .ن املركزيايقصد به بنك السود البنك: .1
الفقراء النشطني  إقتصاديًا أو جملموعة من: يقصد به كل تسهيل مايل ممنوح للفقري النشط التمويل األصغر .2

 :أي من اآليت عدة الفقراء النشطني إقتصادياً يفوذلك ملسا ،إقتصادياً حسبما يقرره البنك من وقت آلخر
 .قتصادياً إأو خدمي خاص هبم هبدف إدماجهم  إنشاء أو تطوير نشاط إنتاجي 1.2
أو بناء أو إصالح سكن خاص هبم أو تزويدهم باخلدمات الضرورية مثل الكهرباء واملاء الصاحل  إقتناء 2.2

 للشرب.
 القيام بأي نشاط إقتصادي لتوليد الدخل أوتوفري فرص عمل. 3.2

 عميل التمويل األصغر: .3
 يف تتوفر أن ويشرتط األصغر التمويل خدمات على للحصول يتقدم الذي إقتصادياً  النشط الفقيـر به يقصد
 اآلتية: اخلصائص من أي   أو كل  األصغر التمويل عميل
 أو أصول ال ميتلك 1.3
 عن: يزيد ال شهري دخل أو أصول ميتلك 2.3

 أو السودان يف لألفراد يالشهر  الدخل متوسط ضعف .أ
 أو بسنة حمسوباً  لألجور األدىن احلد قيمة ضعف .ب
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  أو الزكاة، نصاب أضعاف ثالثة .ج
 .األصغر للتمويل احملدد السقف عن قيمتها تزيد ال منتجة أصول .د

 سنة. 70 عن يزيد أو 18 عن عمره يقل ال 3.3
 :المشروع األصغر .4

 ويستخدم واحد عمل منظم مالك أو على يعتمد حيث لتشغيله أصغر متويل ىلإ حيتاج الذي العمل به يقصد
 أشخاص. سبعة اليتجاوز عدد

 ضوابط التأسيس والترخيص والتسجيلثالثاا: 

 األصغر: مؤسسة التمويل وتسجيل ترخيص ضوابط .1
 تسجيل معنون أو طلب تصديق تقدمي يتم أصغر، متويل مؤسسة إلنشاء املبدئي التصديق على للحصول 1.1

 :التالية إرفاق املستندات مع الغرض هلذا املعدة اإلستمارة وملء للمحافظ
 .للمؤسسني الثبوتية املستندات .أ
 .املالية لذممهم تقييم وشهادة عليا إدارية مبهام تكليفهم املتوقع لألشخاص الذاتية السرية .ب
 تقدمي تاريخ من أشهر ثالثة من ألكثر تارخيها يعود أال على الطلب، ملقدمي اجلنائية الصحيفة .ج

 .الطلب
 األصغر، التمويل مؤسسة مال رأس يف املؤسسني املسامهني من لكل احملددة املسامهة نسبة بيان .د

 .توزيعها وكيفية األسهم فئة يتضمن أن على
 يف إقتصادية جمموعات أو جمموعة أو مؤسسة أي وبني الطلب مقدم بني رتباطإ أي يوضح بيان .ه

 حيددها اليت الضوابط حسب وافرة مصلحة فيها املؤسسني من ألي يكون خارجه أو السودان
 .البنك

 .مشاهبة أخرى مؤسسات يف املؤسسني أو الطلب مقدم مسامهة نسبة يوضح بيان .و
 أي من متويل أو مصريف متويل من ينشأ مل املؤسسني بواسطة املدفوع املال رأس بأن شخصي إقرار .ز

 لإلستمارات وفقاً  باإلرهاب، مرتبط أو مشروع غري نشاط أي أو فيها مشكوك مصادر أو آخر نوع
 .لذلك املعدة
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 التالية: املستندات معه مرفقاً  األصغر التمويل ملؤسسة النهائي التصديق على للحصول طلب تقدمي 2.1
 .اإلنشاء سند أو اإلعتبارية للشخصية التسجيل شهادة .أ
 .األخرى اإلعتبارية للشخصيات األساسي والنظام الشركة تأسيس والئحة عقد .ب
 على) سنوات مخس فتـرة تغطي عمل وخطة وفروعها املؤسسة لقيام إقتصادية جدوى دراسة تقدمي .ج

 .استثماراته وأوجه التمويل مصادر تبني( األقل
 .داريةاإل اهلياكل .د
 .الداخليتني واملراجعة الرقابة تنظيم أسس .ه
 واملايل. احملاسيب النظام .و
 العاملني. خدمة شروط الئحة .ز
 . األصغر التمويل عمليات مرشد .ح
 وأرصدهتا حساباهتا أرقام توضح األصغر التمويل مؤسسة معها تتعامل اليت املصارف من شهادة .ط

 .املعني التاريخ يف واألجنبية احمللية بالعمالت
 الوظيفي. اهليكل وإكمال البنك بواسطة جازهتاإو  العليا واإلدارة اإلدارة جملس تشكيل .ي
 الشرف ميثاق ذلك يف مبا والتوجيهات، واللوائح والقوانني السياسات بكافة بااللتزام تعهد خطاب .ك

 .املهين
 العمل مبمارسة اإلذن أو العمل ممارسة شهادة إستالم قبل العمل زاولةمب األصغر التمويل ملؤسسة يسمح ال 3.1

 -اآليت: استيفاء بعد عليها احلصول ميكن واليت البنك من
 .البنك حيدده الذي املال لرأس األدىن احلد دفع يثبت ما .أ
 .املقر جتهيز .ب

 األجنبية: الشركات وفروع الجهات ترخيص ضوابط .2
 اآليت: إستيفاء السودان يف فرع تأسيس ىف ترغب اليت األجنبية والشركات اجلهات على
 .صغراأل تمويلال ؤسساتم ترخيصتسجيل و  متطلبات 1.2
 .األصغر التمويل جمال يف السودان يف لعملا األم أوالشركة لجهةل خيول دارةاإل جملس من قرار 2.2
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 .األم األجنبية الشركة أو اجلهة عن تارخيية خلفية 3.2
 والتوجيهات واللوائح والقوانني السياسات بكافة لإللتزام األم الشركة أو اجلهة دارةإ جملس من تعُهد 4.2

 . بالسودان األصغر التمويل أعمال حتكم اليت
 .السودان يف العمل من املمانعة بعدم املقر بدولة الرقابية السلطات من خطاب 5.2
 .األقل على أعوام ثالثة آلخر األم الشركة أو للجهة املراجعة املالية التقارير من نسخ 6.2

 -خاصة: كشركات  األصغر التمويل مؤسسات تسجيل ضوابط .3
 خاصة: كشركات  األصغر التمويل مؤسسات تسجيل وضوابط شروط 1.3

 األجانب املستثمرين أو أو اجلمعيات التعاونية اخلاصة أوالكيانات اجملموعات أو لألفراد جيوز 1.1.3
 ال أصغر متويل مؤسسات تأسيس املصريف العمل تنظيم قانون يف املعَرفة املالية أوالكيانات

 خاصة. كشركات  الودائع تقبل
 من% 15 من أكثر األوىل الدرجة من أقربائه أفراد مع أو مبفرده الطبيعي الشخص ميتلك أال 2.1.3

 البنك. من مكتوبة مبوافقة إال الشركة أسهم
 من% 30 من أكثر هلا التابعة الشركات مع أو مبفردها عتباريةاإل الشخصيات متتلك أال 3.1.3

 البنك. من مكتوبة مبوافقة إال أسهم املؤسسة
 سنوات مخس تتجاوز ال ولفرتة استثنائياً  الشركات قانون مبوجب خاصة كشركة  التسجيل يكون 4.1.3

 العمل تنظيم قانون من( 5) 22 املادة ألحكام وفقاً  عامة مسامهة لشركة بعدها تتحول
 .2004 لسنة املصريف

 املدفوع. املال ورأس املؤسسة تأسيس مصادر حتديد يتم أن 5.1.3
 التالية: املستندات التسجيل على احلصول طلب مع يرفق 6.1.3

 مع عليا، إدارية مبهام تكليفهم املتوقع واألشخاص للمؤسسني الثبوتية املستندات .أ
 بسالمة قراراً إو  املالية الذمة وتقييم الذاتية سريته يتضمن منهم كل  من ُموَقع بيان

 . اجلنائية الصحيفة
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 ولوائحها تأسيسها أوامر من موثقة صورة تقدمي عتبارية،اإل للشخصيات بالنسبة .ب
 .املسامهة على اإلدارة جملس وموافقة مراجعة ميزانيات ثالث خرآو 

 بدولة املختصة الرقابية السلطات موافقة تقدمي جيب األجنبية، للجهات بالنسبة .ج
 .بالسودان تعمل مؤسسة يف املسامهة أو إنشاء على املقر

 مساءأو  توزيعها وكيفية األسهم وفئة أساسي مساهم لكل احملددة املسامهة بنسبة بيان .د
 . املسامهني أولئك وعناوين

 عتباريةاإل الشخصية بني – وجد إن – مباشر غري أو مباشر رتباطإ أي يوضح بيان .ه
 خارجه أو بالسودان قتصاديةإ جمموعات أو جمموعة أو مؤسسة وأي الطلب مقدمة
 .وافرة مصلحة فيها املسامهني من ألي يكون

 اآلتية: املعايري إستيفاء املؤسسني على 7.1.3
  .والسلوك السري حسن يكون أن .أ
 .واألخالق واألمانة بالشرف خملة جرمية يف أدين قد يكون أال .ب
  والزكاة. الضرائب بدفع ملتزماً  يكون أن .ج
 .األخرى الرقابية اجلهات متطلبات أو معايري من أي خيالف مل .د
 .سليم مايل مركز تقدمي .ه

 التالية: للضوابط وفقاً  اإلدارة جملس تكوين يتم أن 8.1.3
 البنك. مبوافقة إال اإلدارة جملس أعضاء تعيني يتم ال .أ
 أال على أعلى، كحد  أعضاء وعشرة أدىن كحد  أعضاء مخسة من اجمللس يتكون أن .ب

  .واحدة عائلة من األعضاء من % 25من  أكثر يكون
  .مستقلني خبريين األقل على األعضاء من إثنان يكون أن .ج
 .اإلدارة جمللس الدائمة اللجان تكوين يتم أن .د

 خاصة: كشركات  املسجلة األصغر التمويل مؤسسات موارد 2.3
 رأس املال. 1.2.3
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 واملنح. والتربعات اهلبات 2.2.3
 إطار يف البنك حيدده ملا وفقاً  اخلارجية املالية واملؤسسات التجارية املصارف من باجلملة متويل 3.2.3

 األصغر. للتمويل سياساته
 املستقطبة. والطوعية االجبارية الودائع 4.2.3
 املسبقة. البنك موافقة على احلصول بشرط أخرى موارد أي 5.2.3

 المدفوع: المال لرأس األدنى الحد إستيفاء .4
 تقبل ال واليت الودائع تقبل اليت األصغر التمويل ملؤسسة املال لرأس املطلوب األدىن احلد البنك حيدد 1.4

 .آلخر وقت   من مراجعته له وجيوز الودائع
 كاآليت:  األصغر التمويل مؤسسة مال لرأس املطلوب األدىن احلد يكون 2.4

 الودائع. تقبل اليت األصغر التمويل مؤسسات 1.2.4
  مبلغ هو اإلحتادية املؤسسات لتأسيس املطلوب املال لرأس األدىن احلد .أ

 .سوداين( جنيه مليون عشرون) سوداين جنيه 20,000,000
 مبلغ هو الوالئية املؤسسات لتأسيس املطلوب املال لرأس األدىن احلد .ب

 .(سوداين جنيه مليون عشرة) سوداين جنيه10,000,000
 5,000,000 مبلغ هو احمللية  املؤسسات لتأسيس املطلوب املال لرأس األدىن احلد .ج

 (.سوداين جنيه مليون مخسة) سوداين جنيه
 الودائع: تقبل ال اليت األصغر التمويل مؤسسات 2.2.4

 مبلغ هو اإلحتادية املؤسسات لتأسيس املطلوب املال لرأس األدىن احلد .أ
 سوداين(. جنيه مليون واحد) سوداين جنيه 1,000,000

 750,000 مبلغ هو الوالئية، املؤسسات لتأسيس املطلوب املال لرأس األدىن احلد .ب
 .سوداين( جنيه ألف ومخسون سبعمائة) سوداين جنيه

 500,000 مبلغ هو احمللية املؤسسات لتأسيس املطلوب املال لرأس األدىن احلد .ج
 (.سوداين جنيه ألف مخسمائة) سوداين جنيه
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 -والرقابية: التنظيمية الموجهاترابعاا : 

 األصغر: التمويل مؤسسات على الرقابة متطلبات .1
 :التشغيلية السياسات 1.1

اليت تتضمن التمويل التشغيلية لكل جماالت التشغيل و على مؤسسة التمويل األصغر وضع السياسات 
 شطب الديون وتقدميهاملوارد البشرية وإعادة اجلدولة و اراجعة الداخلية وإدارة املخاطر و املواإلستثمار و 

 .للبنك قبل بداية العام اجلديد
 األجل: طويلة واإلستثمارات الثابتة األصول 2.1

 خبالف مصادر من التالية العمليات من أي بتمويل أصغر متويل مؤسسة أي تقوم أن جيوز ال 1.2.1
 امللكية: حقوق

 .األولية التأسيس مصروفات .أ
 .إلكرتونية وبرامج وأنظمة ثابتة أصول شراء .ب
 .األجل طويلة إستثمارات يف والدخول والرأمسالية املالية املسامهات .ج
 الفروع. يف التوسع .د

 املال: رأس إحتياطي 3.1
 إىل الضرائب بعد األرباح من نسبة حتويل الودائع تقبل اليت األصغر التمويل مؤسسة على 1.3.1

 :اآليت النحو على تغذيته يتمو  املال رأس إحتياطي
 يساوي حىت والضرائب، الزكاة بعد السنوية األرباح من% 20 يعادل ما إضافة .أ

 .للمؤسسة املدفوع املال رأس اإلحتياطي
 ىلإ تضاف والضرائب الزكاة بعد احملققة األرباح من سنوياً  األقل على% 5 إضافة .ب

 .املال رأس إحتياطي حساب
 اآليت: يتم مامل املال رأس إحتياطي إىل مبلغ أي إضافة عدم 2.3.1

 .التكاليف من وغريها التشغيلية التكاليف مجيع خصم .أ
 .األصول قيمة هلبوط نتيجة اخلسائر مجيع تسجيل .ب
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 .حدثت اليت اخلسائر مجيع إطفاء .ج
 األرباح: توزيع 4.1

 :يتم أن بعد إال عنها اإلعالن أو أرباح أي توزيع جيوز ال
 .تغطيتهاو  املرتاكمة اخلسائر مجيع حساب .أ
 .العمليات بدء سبقت اليت وتلك األولية املصاريف مجيع تسوية أو خصم .ب
 .املستحقة اإللتزامات جبميع الوفاء .ج
 .الودائع تقبل اليت املؤسسات يف األرباح توزيع قبل البنك موافقة أخذ .د
 .املال رأس إحتياطي نسبة إستيفاء .ه

 املخاطر: حبسب املخصصات متطلبات 5.1
 واإلستثمارات للتمويل وجدوالً  للبنك سنوياً  ربع تقريراً  تقدم أن أصغر متويل مؤسسة كل  على جيب

 األصول. قيمة هبوط أو للخسائر املخصصات يوضح
 :التمويل تصنيف 6.1

 ،أشهر ثالثة كل  األقل على واحدة مرة التمويل حمفظة ومراجعة مراقبة األصغر التمويل مؤسسات على
 وفقاً  املعلقة، األرباح حساب يف ووضعها احملققة غيـر األرباح تعليق مع املتأخر التمويل بإيضاح وذلك

 .البنك من الصادرة للضوابط
 :األصغر التمويل أقساط جدولة إعادة 7.1

 جمالس قبل من اجملازة للسياسة وفقاً  املتأخر التمويل جدولة إعادة األصغر التمويل مؤسسات على
 .إداراهتا

 املعدومة: الديون شطب 8.1
 من الصادرة الديون شطب لضوابط وفقاً  املعدومة، الديون شطب األصغر التمويل مؤسسات على

 .البنك
 :األصغر التمويل لعمالء اإلئتماين السجل 9.1

 .األصغر التمويل لرتميز عمالء البنك حيددها اليت الطريقة إتباع األصغر التمويل مؤسسات على .أ
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 اإلئتماين والتصنيف اإلستعالم وكالة عرب عمالئها عن اإلستعالم األصغر التمويل مؤسسة على .ب
 .لتقليل خماطر التمويل

 احملاسبية: السياسة 10.1
 .اإلدارة جملس قبل من اجملازة احملاسبية السياسة إتباع املؤسسة على .أ
 .الدخل بيانات من األخرى النفقات عن منفصلة للقروض واملتوقعة الفعلية اخلسائر تكون أن .ب
 :األصغر التمويل مؤسسات تنظيم إعادة 11.1

 اليت الرتتيبات تفاقيات أواإل يف األصغر التمويل مؤسسة دخول قبل املسبقة البنك موافقة أخذ جيب
 :اآليت عليها يرتتب

 .الودائع تقبل أصغر متويل مؤسسة إىل التحول .أ
 األصغر. التمويل مبؤسسة اخلاصة األصول كل  أو جزء من التخلص أو البيع .ب
 .اإلستحواذ أو الدمج .ج
 بالوكالة. أخرى جهة ألي األصغر التمويل مبؤسسة خاصة أعمال أو مهام أي إسناد .د

 :باإللتزامات الوفاء ترتيبات 12.1
 من أي مع باإللتزامات للوفاء ترتيبات أي يف الدخول األصغر التمويل ملؤسسة جيوز ال .أ

 .البنك قبل من املسبقة املوافقة بدون األجانب املمولني أو املستثمرين
 تقدم أن واملستثمرين املمولني حنو بالتزاماهتا الوفاء يف تفشل أصغر متويل مؤسسة أي على .ب

 .عتمادهوإ فيه النظر ليتم للبنك االلتزامات ملعاجلة مقتـرح
 الودائع: تقبل التي األصغر التمويل مؤسسات على الرقابة متطلبات .2

 السيولة: 1.2
 أصول شكل يف هبا املسموح الودائع مجايلإ من كمؤشر%  10 يعادل مبا داخلية بسيولة اإلحتفاظ

 السائلة األصول وتشمل ،البنك حيدده ما العامة السيولة نسبة تتجاوز أال جيب كما(نقدية) سائلة
 يتعدى ال اليت األجل قصرية واإلستثمارات الطلب حتت األموالو  املالية ووزارة البنك شهاداتو  احملددة
 يوماً. 90 إستحقاقها تاريخ
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 التأمني النقدي: 2.2
 إمجايل من% 10 يعادل مبا نقدي بتأمني االحتفاظ الودائع تقبل اليت األصغر التمويل مؤسسات على

 .البنك طرف جاري حساب يف األخرى والودائع اإلدخارية الودائع
 :املالية السالمة 3.2

 األوقات. كل  يف البنك حيددها اليت املالية السالمة مؤشرات على احلفاظ األصغر التمويل مؤسسة على
 -والشفافية: اإلفصاح متطلبات .3

 األصغر: التمويل ملؤسسات العامة االفصاح متطلبات 1.3
 عليها، املتعارف احملاسبية للمعايري وفقاً  مالية قوائم إعداد األصغر التمويل مؤسسات على 1.1.3

 النقدية. والتدفقات الدخل قائمة و امليزانية علي تشتمل أن على
 الدخل وقائمة املايل املركز بنود حول إيضاحات تقدمي األصغر التمويل مؤسسات على 2.1.3

 امللكية. وحقوق
 املعتمد. احملاسيب والنظام للسياسة وفقاً  حماسبية بسجالت اإلحتفاظ 3.1.3
 .املالية غري اخلدمات تقدمي عن اإلفصاح 4.1.3
 سياساته. ملخالفة نتيجةً  البنك يفرضها اليت الغرامات عن اإلفصاح 5.1.3
 يلي: كما  املستلمة واملنح التربعات عن اإلفصاح 6.1.3

  .املستلمة واملنح التربعات ومصدر مقدار عن اإلفصاح .أ
 .األصغر التمويل ملؤسسة السابقة الفرتات كل  يف واملنح للتربعات الرتاكمي املبلغ بيان .ب

 واإلدارة اإلدارة جملس من) العالقة وذوي الوافرة املصلحة أصحاب عمليات عن اإلفصاح 7.1.3
 .(واملراجعني واملوظفني التنفيذية

 األصول قيمة مشكلة من تعاين األصغر التمويل مؤسسة كانت  إذا ما حقيقة عن اإلفصاح 8.1.3
 صول.األ قيمة إلستهالك املستخدمة األساليب مع الثابتة

 األجنبية. بالعمالت املقومة اخلصوم أو األصول عن اإلفصاح 9.1.3
 األجنبية. العمالت أسعار تقلبات عن الناجتة اخلسائر عن اإلفصاح 10.1.3
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 للبنك. مراجعة مالية قوائم تقدمي أصغر متويل مؤسسة أي على 11.1.3
 األصغر: التمويل محفظة عن اإلفصاح .4

 لإلستمارات وفقاً ) التايل الشهر من عشر اخلامس اليوم قبل شهرية براجعة البنك مد املؤسسة على 1.4
 اآليت: الراجعة تشمل أن على ،(البنك حيددها اليت
 الدخل. بيانات من األخرى النفقات عن منفصلة للتمويل واملتوقعة الفعلية اخلسائر .أ
 كإحتياطي  أو التمويل حمفظة على خصماً  رصيداً  بإعتبارها التمويل، خسائر إحتياطي مقدار .ب

 املال. رأس حساب يف
 بالتفصيل. الفرتة خالل املشطوب التمويل مبلغ بيان .ج
 للعمالء. حتميلها تمي مصروفات وأي التمويل تكلفة .د

 

 والتحول الودائع قبول ضوابط: خامساا 

 ودائع: تقبل ل التي األصغر التمويل مؤسسات بواسطة الودائع قبول ضوابط .1
 التمويل عمالء من( ألجل ودائع) والثابتة اإلدخارية الودائع لقبول البنك من خاص إذن على للحصول
 اآلتية: الشروط إستيفاء الودائع تقبل ال اليت األصغر التمويل مؤسسات على األصغر،

 يف يشتمل والذي للبنك الداخلي للتقييم وفقاً  اجليدة واإلدارة املايل الوضع بسالمة املؤسسة تتميـز أن 1.1
 :اآلتية املعايري على األدىن حده
 وحماسبة املخاطر وإدارة املالية اإلدارة وسياسات برامج وضع على وقادر قوي إدارة جملس .أ

 .بفاعلية السياسات تنفيذ على اإلدارة
 .واإلفصاح الشفافية من كافية  درجة يوفر للمؤسسة متطور قياسي حماسىب نظام .ب
 للسياسات وفقاً  العمل سري على تؤكد مكثفة داخلية ومراجعة فعال داخلي ضبط نظام .ج

 .اإلجراءات فعالية على والتأكيد اجملازة
 (.MISاملعلومات ) إلدارة وفعال متطور نظام .د
 .للمؤسسة سرتاتيجيةإ خطة خالل من والتشغيلي املايل لألداء وفعالة متطورة معايري .ه
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 .العمالء محاية ومبادئ والشفافية اإلفصاح ومتطلبات بالسياسة احملاسبية اإللتـزام .و
 .األساسية العمليات من متتاليتني سنتني ملدة أرباح حتقيق .ز

 .املؤسسة مال رأس الودائع إمجايل يتجاوز أال جيب 2.1
 الودائع: تقبل أصغر تمويل مؤسسة إلى الودائع تقبل ل أصغر تمويل مؤسسة من التحول ضوابط .2

 الودائع تقبل أصغر متويل مؤسسات ىلإ التحول الودائع تقبل ال اليت األصغر التمويل ملؤسسات جيوز 1.2
 اآلتية: املتطلبات إستيفاء بعد
 إذن على حصوهلا تاريخ من سنوات مخس عن تقل ال ملدة األصغر التمويل عمل ممارسة .أ

 .العمل مزاولة
 .بالتحول األمناء جملس أو اإلدارة وجملس العمومية اجلمعية من قرار تقدمي .ب
 .األمناء جملس أو اإلدارة جملس بواسطة جمازة عمل خطة .ج
 .األقل على أعوام ثالثة آلخر املراجعة املالية التقارير من صور .د
 واملايل التشغيلي األداء حول حمايد خربة بيت أو خارجي مراجع بواسطة ُمَعد تقييم تقرير .ه

 الضبط ونظم اإلدارية املعلومات نظام كفاية  مراجعة يف التفصيل مع القانونية واملخاطر
 .يالداخل

 .الودائع تقبل اليت للمؤسسات املال لرأس األدىن احلد إستيفاء يثبت ما .و

 

 -المؤسسي: الضبط: سادساا 

 اإلدارة: مجلس .1
 األصغر. التمويل ملؤسسات العليا اإلدارية اجلهة اإلدارة/ جملس األمناء جملس كونأن ي 1.1
 أدىن كحد  أعضاء 5 من احلال حبسب األمناء جملس أو األصغر التمويل مؤسسة إدارة جملس يتكون 2.1

 أعلى. كحد  أعضاء 10 و
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 موظفاً  املرشح يكون أال جيب أصغر متويل مؤسسة يف أمناء جملس /إدارة جملس عضو ملنصب للتأهل 3.1
 املؤسسات أو البنوك تكون اليت احلاالت ستثناءإب أخرى، مالية مؤسسة أو بنك ىف مديراً  أو حالياً 
 األصغر. التمويل ملؤسسة املتعهدة هي األخرى املالية

 إال األصغر التمويل مبؤسسة أمناء جملس /إدارة جملس عضو منصب يشغل أن شخص ألي جيوز ال 4.1
 املسبقة. البنك مبوافقة

 على احلصول بعد إال مؤسسة من أكثـر ىف أمناء جملس /إدارة جملس عضو منصب شغل ال جيوز 5.1
 البنك. من املسبقة املوافقة

 واألمانة اخلربة ذوي األشخاص من اإلدارة جملس أعضاء مناصب يشغلون الذين األشخاص يكون أن 6.1
 .البنك حيددها اليت للشروط وفقاً  اجليدة والسمعة

 املؤسسي الضبط ألسس وفقاً  األعمال إدارة األصغر التمويل مؤسسة أمناء جملس /إدارة جملس على 7.1
 عليها. املتعارف

 التنفيذية: اإلدارة .2
 البنك مبوافقة إال األصغر التمويل مبؤسسة نائبه أو العام املدير منصب يشغل أن شخص ألي جيوز ال 1.2

 املسبقة.
 يلي: كما  األصغر التمويل مبؤسسات العام املدير ملنصب الرتشيح ومؤهالت شروط تكون 2.2

 أدىن. كحد  جامعي مؤهل على حاصالً  يكون أن .أ
 .املصريف العمل أو األصغر التمويل جمال يف أعوام مخسة عن املرشح الشخص خربة تقل أال .ب

 واألمانة اخلربة ذوي األشخاص من التنفيذية اإلدارة مناصب يشغلون الذين األشخاص أن يكون 3.2
  .اجليدة والسمعة

 اليومي. العمل إدارة عن مسئول عام مدير األصغر التمويل ملؤسسة يكون أن 4.2
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 الداخلية: المراجعة .3
 اخلبـرة ذوي من مهنيني فيها ويستوعب الداخلية للمراجعة إدارة إنشاء األصغر التمويل مؤسسة على 1.3

 احلال. حبسب األمناء جملس /اإلدارة جملس إىل تقاريره اإلدارة مسئول يرفع أن على
 املوارد هلا الداخلية املراجعة أن من التأكد األصغر التمويل مؤسسة أمناء جملس أو إدارة جملس على 2.3

 التالية: باملهام للقيام الكافية واملادية البشرية
 . السنة خالل األقل على مرتني األصغر التمويل بتقدمي تقوم اليت الفروع مراجعة .أ
 األمناء، جملس/اإلدارة جملس من اجملازة واإلجراءات التمويلية بالسياسات اإللتـزام من التأكد .ب

 وعشوائي. إختياري أساس على للعمالء زيارات ذلك يتضمن أن على
 .الفروع ومديرو التمويل مراقبو يؤديها اليت املتابعة مبهام اإللتزام من التأكد .ج

 لكشف الداخلي الضبط وفاعلية جبودة املتعلقة التوصيات على الداخلي املراجع تقارير تشتمل أن 3.3
 اإلختالس. ومنع

 ختالسإ حماولة أو ختالسإ أي كتشافإ حالة يف فوراً  البنك إخطار األصغر التمويل مؤسسة على 4.3
 املراجعة. خالل تزوير أو

 على أثر هلا يكون اليت التحايل وحماوالت ختالساتاإل عن تقرير تقدمي األصغر التمويل مؤسسة على 5.3
 غضون يف املستثمرين أو املمولني حنو باإللتزامات الوفاء يف الفشل حاالت إىل باإلضافة املؤسسة

 واخلصوم. األصول على العائد عن تقريراً  ذلك يشمل أن على أشهر ثالثة
 المخاطر: إدارة .4

 أعماهلا ممارسة من تنتج اليت املخاطر وإدارة وقياس لتحديد خماطر إدارة إنشاء األصغر التمويل مؤسسة على
 البنك. حيدده ملا ووفقاً 

 الخارجي: المراجع .5
.  البنك موافقة بعد املالية والقوائم للحسابات خارجياً  مراجعاً  تعني أن أصغر متويل مؤسسة كل  على 1.5

 للحسابات. اخلارجي باملراجع اخلاصة املتطلبات يلي وفيما
 القانونيني. واملراجعني احملاسبني هيئة من معتمداً  يكون أن 1.1.5
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 كان:  إذا أصغر متويل ملؤسسة خارجي مراجع تعيني جيوز ال 2.1.5
 مودعاً. يكون أن بإستثناء املراجعة حمل األصغر التمويل مؤسسة يف مصلحة لديه .أ
 األصغر. التمويل مؤسسة يف مسئوالً  أو مديراً  .ب

 التمويل مؤسسة أنشطة حول الداخلي التقرير من نسـختني بتقدمي اإللتـزام اخلارجي املراجع على 2.5
 املالية. السنة هناية من أشهر أربعة فتـرة خالل البنك إىل األصغر

 مبؤسسة اخلاصة واملستندات واحلسابات الدفاتر جلميع الوصول يف احلق املعتمد اخلارجي للمراجع 3.5
 املؤسسة مدير من املراجعة بعملية للقيام ضرورية يراها معلومات أية طلب يف احلق وله األصغر، التمويل

 .موظفيها من أي   أو
 مناسب مراجع تعيني يف احلق للبنك فإن معتمد مراجع تعيني يف األصغر التمويل مؤسسة فشلت إذا 4.5

 دفعه األصغر التمويل مؤسسة على جيب الذي األجر حتديد يف احلق وله املراجعة، بعملية للقيام
 املستندات مجيع على طالعاإل يف احلق له كما  البنك، حيددها غرامة ىلإ باإلضافة هذا للمراجع،

 عمله. داءأل الالزمة
 الشرعية: الرقابة .6

 أدىن كحد  واحد عضو من احلال حبسب الشرعية للرقابة هيئة األصغر التمويل ملؤسسة تكون أن جيب 1.6
 املسبقة. البنك موافقة بعد أقصى كحد  أعضاء وثالثة

 ومن املعامالت وفقه قتصادواإل الشريعة يف املختصني من الشرعية الرقابة هيئة إختيار يتم أن جيب 2.6
 واخلربة. الكفاءة ذوي

 األصغر التمويل مؤسسة وخدمات منتجات لعمليات واملراقبة باإلشراف الشرعية الرقابة هيئة تقوم أن 3.6
 العمومية. للجمعية املعدة التقارير ضمن يقدم اإللتزام مبدى تقرير وإعداد شرعيتها، من للتحقق

 هبا. اخلاصة الشرعية الرقابة هيئة ورأي بتوجيهات التام اإللتزام األصغر التمويل مؤسسة على 4.6
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 والعمالء: المودعين حماية ضوابط: سابعاا 

 المودعين: حماية .1
 وفقاً  املصرفية الودائع ضمان صندوق يف اإلشرتاك الودائع تقبل التـي األصغر التمويل مؤسسات على 1.1

 م.1996 لعام الودائع ضمان صندوق لقانون
 ال ما بتخصيص وذلك املودعني حلماية عليه واحلفاظ إحتياطي بناء األصغر التمويل ملؤسسات جيوز 2.1

 الضرائب. بعد السنوية األرباح من% 5 عن يقل
 األصغر. التمويل مؤسسة تصفية حالة ىف املودعني األفراد تعويض يف حتياطياإل هذا إستخدام يتم أن 3.1
 السنة ميزانية من إبتداءً  اخلامسة، السنة هناية يف املفعول ساري املودعني محاية إحتياطي يكون أن 4.1

 األوقات. مجيع يف فاعالً  يظل أن على األصغر، التمويل ملؤسسة األوىل
 ضمان صندوق يف اإلشرتاك من الودائع تقبل التـي األصغر التمويل مؤسسات إعفاء للبنك جيوز 5.1

 أعاله. املذكور اإلحتياطي بناء متطلبات إستوفت إذا الودائع
 العمالء: حماية .2

 للمبادىء ووفقاً  العمالء حلماية العاملية املبادئ بتطبيق اإللتزام األصغر التمويل مؤسسات على 1.2
 البنك. يصدرها اليت واملوجهات

 املسؤولة هي( التنفيذية واإلدارة اإلدارة جملس)  األصغر التمويل مبؤسسة العليا اإلدارة تكون أن جيب 2.2
 عادلة بطريقة األصغر التمويل خدمات تقدمي أجل من العمالء محاية مبادئ بتنفيذ اإللتزام عن

 وشفافة. ومنصفة
 

 لسنة يوليو  شهر منالثالث  يومالالموافق  هـ،1438 لسنة شوال شهر من التاسع اليوم في توقيعي تحت صدر
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