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 بنك املنشآت الصغيرة واملتوسطة مشروع نظام

 املادة األولى

املعاني املوضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق  – نظامأينما وردت في هذا ال –يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية 

 على غير ذلك:

 البنك: بنك املنشآت الصغيرة واملتوسطة. -1

 البنك. نظام: نظامال -2

 املجلس: مجلس إدارة البنك. -3

 الرئيس: رئيس املجلس. -4

 الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للبنك. -5

واملتوسطة( املحلية بحسب تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة الصغيرة و  الصغر متناهيةاملنشآت: املنشآت ) -6

 واملتوسطة.

 املادة الثانية

1-  
ً
 الوطنيبصندوق التنمية يتمتع البنك بالشخصية االعتبارية العامة، واالستقالل املالي واإلداري، ويرتبط تنظيميا

 ويباشر املهام املنوطة به بموجب النظام.

 إنشاء فروع له بحسب الحاجة. –بقرار من املجلس  –لبنك مدينة الرياض، ولالرئيس في البنك يكون مقر  -2

 املادة الثالثة

وتعزيز مساهمة املؤسسات  لهاتوفير الحلول والخدمات واملنتجات التمويلية و  املنشآتدعم يهدف البنك إلى 

 لالستراتيجيات والسياسات املالية ودعم وتطوير البنية التحتية للتمويل، 
ً
 املعتمدة في هذا الشأن.وفقا

 املادة الرابعة

جميع الصالحيات الالزمة وفق ما تقض ي به األنظمة في هذا الشأن، ومن  – في سبيل تحقيق أهدافه –يكون للبنك  -1

 ذلك ما يأتي:

 سعوديين ألشخاصاململوكة بالكامل  املنشآت كذلكو  ،املحلية للمنشآتاإلقراض، وغيره من صور التمويل  -أ

 .خارج اململكة
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عقد القروض، وغير ذلك من صور املديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات باالتفاق مع املركز الوطني  -ب

 إلدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.

 .؛ وفق ضوابط يضعها املجلسالبنك املركزي السعودياملرخصة من  املالية املؤسساتإلى إصدار ضمانات  -ج

 .للمنشآت أي من جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي إبرام العقود واالتفاقيات مع -د

 قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء. -ه

 .، واالستثمار في األوراق املاليةموالتصرف فيهوالعقارات األصول  وتملكاالستثمار،  -و

الحكومية، وبناء شراكات مع الجهات املحلية والدولية بما يخدم أهداف البنك  الجهاتالتعاون والتواصل مع  -ز

 والغايات التي أنش ئ من أجلها.

 تقديم املشورة املالية أو االقتصادية أو الفنية والتدريب في الجوانب التمويلية.  -ح

قديم خدمات مالية متكاملة التعاون والعمل مع البنوك التجارية واملؤسسات املالية املحلية والدولية من أجل ت -ط

 لتمويل املنشآت.

دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل املنشآت وضمان التمويل، وتحديد أفضل املمارسات واملعايير من أجل  -ي

 تحسين خدماته.

 عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله. -ك

 الصلة بأهدافه، بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.إجراء البحوث والدراسات الالزمة في املوضوعات ذات  -ل

تمويل مراكز التدريب األكاديمي، والجامعات، واملعاهد املتخصصة في تمويل االبتكار وريادة األعمال وبناء قدرات  -م

 لإلجراءات النظامية املتبعة في هذا الشأن، 
ً
املنشآت، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه املجاالت، وفقا

 لتنسيق مع الجهات ذات العالقة.وبا

 القيام بأي نشاط أو عمل أو منتجات أخرى يقرها املجلس بما يحقق أهداف البنك ويتفق مع طبيعة عمله. -ن

املباشرة أو غير  البنكال يجوز أن تتجاوز التزامات  ؛باستثناء االلتزامات املتعلقة بإصدار ضمانات تمويل املنشآت -2

 .املباشرة قيمة أصوله

 املادة الخامسة

مراعاة أن تكون لهم مؤهالت أو  وال يتجاوز سبعة أعضاء معخمسة أعضاء ال يقل عن يكون للبنك مجلس إدارة  -1

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة ول ،خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك
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الوطني، مجلس إدارة صندوق التنمية رئيس قرار من وتجديد عضوياتهم تعيينهم بويصدر اقتراح األعضاء، واملتوسطة 

 عن توجيه نشاط البنك وسياسته العامة
ً

 .ويكون املجلس مسئوال

 تكون مدة العضوية في املجلس ثالث سنوات قابلة للتجديد.  -2

 للرئيس في أول اجتماع له. -3
ً
 يختار املجلس من بين أعضائه نائبا

التنمية الوطني مكافأة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، ويضع ضوابط تجديد عضويات يحدد مجلس إدارة صندوق  -4

 .مجلس اإلدارة

 املادة السادسة

السلطة املسؤولة عن رسم السياسة العامة املجلس هو دون إخالل باختصاصات صندوق التنمية الوطني، 

 –للبنك، في حدود نظامه واألنظمة ذات العالقة، ويتولى جميع املهمات والصالحيات التي تكفل تحقيق أهداف البنك. وله 

 :اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي –في سبيل ذلك 

السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أهدافه ومتابعة ات و االستراتيجي املوافقة على -1

 تنفيذها.

 اإلشراف على قيام تنفيذ البنك املهمات املنوطة به. -2

 إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. -3

 إقرار اللوائح اإلدارية واملالية للبنك وغيرها من اللوائح والقواعد واإلجراءات التي تسير أعماله. -4

 تحديد أنواع التسهيالت االئتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها. -5

 .، ووضع معايير تحديدهاإقرار املقابل املالي للخدمات التي يقدمها البنك -6

 اعتماد أنواع الخدمات املالية وغير املالية التي يقدمها البنك للمستفيدين. -7

املوافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور املديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خالل الضوابط  -8

 .املركز الوطني إلدارة الدين، وصندوق التنمية الوطنيالتي يتم االتفاق عليها مع 

 .بحسب الحاجة املوافقة على إنشاء فروع للبنك -9

 .واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها عن سير عمل البنك ها الرئيس التنفيذييرفعالنظر في التقارير الدورية التي  -10

 كلف بها.تتشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصالحيات، إلنجاز املهام التي  -11
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 تقييم أداء اإلدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة إذا تطلب األمر ذلك. -12

 بحسب اإلجراءات النظامية املتبعة. –بجميع أنواعها اقيات والعقود املوافقة على إبرام االتف -13

 املوافقة على امتالك األموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها. -14

 املوافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال. -15

صندوق التنمية الوطني؛ إقرار مشروع ميزانية البنك، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى  -16

 الستكمال اإلجراءات النظامية املتبعة.
ً
 للنظر فيها، تمهيدا

 لرفعها الستكمال البنكاقتراح مشروعات األنظمة ذات العالقة باختصاصات  -17
ً
، واقتراح تعديل املعمول به منها، تمهيدا

 .اإلجراءات النظامية

 لألنظمة.قبول املنح والتبرعات والهبات والوصايا واألوقاف  -18
ً
 وفقا

مراكز التدريب األكاديمي، والجامعات، واملعاهد املتخصصة في تمويل االبتكار وريادة األعمال على تمويل  املوافقة -19

 لإلجراءات النظامية املتبعة في هذا 
ً
وبناء قدرات املنشآت، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه املجاالت، وفقا

 ت العالقة.الشأن، وبالتنسيق مع الجهات ذا

 تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. -20

 اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك. -21

تشكيل لجان دائمة أو مؤقته من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها  – في سبيل تحقيق هذه االختصاصات –وللمجلس 

، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة االستعانة بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها

 بمن تراه لتأدية املهمات املوكولة إليها.

 وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي للبنك.

 املادة السابعة

إجراءات الدعوة  – على سبيل املثال ال الحصر –يضع املجلس القواعد واإلجراءات املنظمة ألعماله، بما في ذلك  -1

والنصاب القانوني، ويراعى في جميع األحوال أال  القرارات،لالجتماعات وانعقادها، واألحكام الخاصة بالتصويت على 

 .تقل اجتماعات املجلس عن أربع مرات في السنة

عن استثماراته  –والسياسات الداخلية  بالكيفية املحددة في القواعد –على كل عضو من أعضاء املجلس أن يفصح  -2

 الشخصية وعن أي تغير يحدث عليها.
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على عضو املجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على املجلس  -3

على  أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه املصلحة أو املنفعة. وفي جميع األحوال، ال يجوز لذلك العضو التصويت

 القرار الذي يصدر في شأن ذلك األمر.

على أعضاء املجلس عند تأديتهم ملهماتهم التصرف بحسن نية واجتهاد وبذل العناية الالزمة والحرص الواجب بما  -4

 يحقق مصالح البنك.

 يحظر على أعضاء املجلس إفشاء أي معلومة سرية أو االستفادة من أي معلومة يحصلون عليها أو يطلعون عليها -5

 بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهاء عالقتهم بالبنك.

 املادة الثامنة

يكون للبنك رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من املجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه املالية 

حدود ما وتسيير أعماله ومسؤولياته وسلطاته وصالحياته في  عن إدارة شؤون البنك،التنفيذي األخرى، ويعد املسؤول 

 :وله على وجه الخصوص ممارسة االختصاصات اآلتية، وما يقرره املجلس، نظامينص عليه ال

 اقتراح السياسات العامة وخطة العمل التي يسير عليها البنك لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى املجلس؛ إلقرارها. -1

ي للبنك ولوائحه اإلدارية واملالية واللوائح الالزمة لتسيير العمل فيه، ورفعها إلى املجلس؛ اقتراح الهيكل التنظيم -2

 إلقرارها واإلشراف على تنفيذها بعد إقرارها.

 للصالحيات املنوطة به وما تحدده لوائح البنك. -3
ً
 اإلشراف على سير عمل البنك والعاملين فيه وفقا

4-  
ً
 للوائحه املالية.إصدار األوامر بمصروفات البنك وفقا

دورية عن أعمال البنك وإنجازاته ونشاطاته واملعوقات التي يواجهها، ورفعها إلى التقارير الإعداد اإلشراف على  -5

 الستكمال ما يلزم في شأنها.
ً
 املجلس؛ تمهيدا

 التوقيع على االتفاقيات والعقود بعد موافقة املجلس، أو بحسب الصالحيات املمنوحة له من املجلس. -6

 للصالحيات املمنوحة له وما تحدده األنظمة واللوائح ت -7
ً
عيين منسوبي البنك واإلشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم؛ وفقا

 ذات العالقة.

 التعاقد مع الخبراء واملختصين واملستشارين في املجاالت ذات العالقة بعمل البنك. -8

 في اختصاصه. تقديم املقترحات والتوصيات إلى املجلس في شأن املوضوعات الداخلة -9

 اقتراح الخدمات التي يمكن تقديمها واملقابل املالي لها، ورفعها إلى املجلس؛ إلقرارها. -10
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 إعداد مؤشرات لقياس أداء البنك، ورفعها إلى املجلس؛ العتمادها.اإلشراف على  -11

ن الجهات داخل تمثيل البنك أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية واملؤسسات والهيئات األخرى املعنية وغيرها م -12

 اململكة وخارجها. 

 

 ممارسة أي اختصاص يسنده إليه املجلس. -13

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصالحياته إلى غيره من منسوبي البنك، مع مراعاة تناسب مستوى 

 الصالحية مع درجة املفوض الوظيفية، وعدم تعارضها مع مهامه األساسية.

 املادة التاسعة

 البنك مما يلي: تتكون موارد -1

 املقابل املالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. -أ

 لألنظمة. -ب
ً
 الهبات والتبرعات واألوقاف والوصايا التي يقبلها املجلس وفقا

 عوائد استثمار ما يملكه من أموال. -ج

 الصكوك والسندات واملحافظ االستثمارية التي يصدرها البنك. -د

 مها الدولة.املساهمات النقدية والعينية التي تقد -ه

  الرهون املصادرة. -و

 املوارد األخرى التي يقرها املجلس بما ال يتعارض مع األنظمة والتعليمات. -ز

 له في  -2
ً
السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك املرخص لها بالعمل البنك املركزي يفتح البنك حسابا

 ك.في اململكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البن

 املادة العاشرة

مع عـدم اإلخـالل باختصاصـات الديوان العـام للمحاسبـة بالرقـابة على حسابات البنك، يعين املجلس مراجـع 

 )أو أكثر( مـن األشخـاص ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية املرخص لهم بالعمل في اململكة؛ لتدقيق 
ً
حسـابات خارجيـا

وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد املجلس أتعابه، وُيرفع تقرير مراجع الحسابات إلى حسابات البنك ومعامالته 

 املجلس، وُيزّود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
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 املادة الحادية عشرة

 عن أعمال البنك وحساباته 
ً
 سنويا

ً
 للمدد التي يحد –يرفع املجلس إلى صندوق التنمية الوطني تقريرا

ً
دها وفقا

 عليه من  –صندوق التنمية الوطني 
ً
 الستكمال اإلجراءات النظامية مراجع الحسابات الداخليمصدقا

ً
؛ للنظر فيه، تمهيدا

 املتبعة.

 املادة الثانية عشرة

 يخضع جميع منسوبي البنك ألحكام نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية.

 املادة الثالثة عشرة

السنة املالية للدولة. واستثناًء من ذلك تبدأ السنة املالية األولى للبنك من تاريخ نفاذ السنة املالية للبنك هي 

 النظام، وتنتهي بنهاية السنة املالية التالية للدولة.

 املادة الرابعة عشرة

 
ً
 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر هذا النظام نافذا


