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الفصل األول

املؤسسات ذات الوضعية اخلاصة



 /1صندوق ضمان الودائع املصرفية

مقدمة :

بدأ إنشاء مؤسسات ضمان الودائع املصرفية منذ الثالثينات من القرن املاضي يف الدول
الغربية وبعض دول املعسكر الشرقي بعد الكساد االقتصادي الكبري الذي عم الواليات املتحدة
األمريكية وأدى إىل إفالس عدد كبري من املصارف ،ويف إطار اإلصالحات االقتصادية واملصرفية
اجلذرية اليت اختذتها حكومة الواليات املتحدة يف ذلك الوقت صدر قانون مؤسسة ضمان
الودائع الفدرالية وأعطيت سلطات واسعة تتضمن جبانب ضمان الودائع ،إصالح وإجياد
احللول للمصارف اليت تصدر تراخيصها من حكومات الواليات – ولقد منحت هذه املؤسسة
كل تلك الصالحيات كإجراء جذري يضمن عدم تكرار ذلك اإلفالس الكبري من املصارف دفعة
واحدة.
ثم تبع ذلك قيام تلك املؤسسات يف بعض الدول العربية واألفريقية ،وذلك نتيجة حلاالت
اإلعسار املتكررة لبعض املؤسسات املصرفية واملالية وفشلها يف مقابلة إلتزاماتها جتاه عمالئها.
وقد كان اهلدف االساسي من وراء إنشاء مؤسسات ضمان الودائع املصرفية هو توفري نوع من
احلماية للمودعني بضمان ودائعهم يف حالة فشل تلك املؤسسات من مقابلتها نتيجة لإلعسار
أو التصفية وجرب األضرار عند وقوعها بتعاون بني السلطات النقدية واملصارف واملودعني
أنفسهم ومحاية حقوق هؤالء املودعني إضافة إلستقرار وسالمة املصارف واملؤسسات املالية
وتدعيم الثقة فيها.
وبالنسبة للسودان فقد شهد أداء اجلهاز املصريف يف السبعينات والثمانينات بعض املشاكل
والتعقيدات فيما يتعلق مبنح التمويل وإسرتداده ويف مقابلة إلتزاماته جتاه املودعني ،إضافة
لضعف الرتكيبة الرأمسالية للمصارف واملؤسسات املالية وضعف مواقفها السيولية تبعاً لذلك،
األمر الذي مل ميكنها من القيام بالدور املنوط بها على الوجه األكمل وهو وضع إستوجب
دمج بعض املصارف ذات طبيعة العمل املشرتكة لدعم الرتكيبة الرأمسالية هلذه املصارف
ومبا ميكنها من منح التمويل املناسب لألنشطة اإلقتصادية املختلفة ،ومقابلة إلتزاماتها جتاه
املتعاملني معها ،ويف ذات الوقت فقد توسعت املصارف يف منح التمويل الرأمسالي للمنشآت
الصناعية ،مما أدى إىل تصاعد حجم الديون اهلالكة واملشكوك فيها ،مما أثر سلباً على
السالمة املالية للمصارف.كما أدت عملية تصفية بنك اإلعتماد والتجارة وما نتج عنها من آثار
سلبية على املودعني بفقدانهم جلل ودائعهم إىل إهتزاز الثقة يف اجلهاز املصريف .ونتيجة لذلك


فقد رأى بنك السودان ضرورة إحياء مشروع قانون ضمان الودائع املصرفية الذي بدأ التفكري
فيه يف منتصف عام  1989حيث قام بتشكيل جلنة يف عام  1991من بنك السودان وشركات
التأمني وبعض املصارف واليت قامت بإعداد مسودة للمشروع مت عرضها يف ندوة عامة خالل
العام .1993وقد متت إعادة صياغة املسودة يف شكل مشروع يف ضوء املناقشات واالفكار اليت
طرحت يف تلك الندوة ،ومت عرضها على وزارة املالية اليت أبدت موافقتها عليها .كما متت
إجازة املشروع كذلك بواسطة اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية،
ومن ثم مت تقدميه جمللس الوزراء ومن بعده على اجمللس الوطين اإلنتقالي والذي قام بإجازة
املشروع مبوجب قانون خاص وفقاً ألحكام املرسوم الدستوري اخلامس لسنة  1991وذلك يف
 1996/2/6ووافق عليه السيد /رئيس اجلمهورية يف .996/2/17
وبصدور هذا القانون أصبح السودان من ضمن منظومة الدول اليت قامت بإنشاء نظام حلماية
حقوق املودعني والتحوط للمخاطر اليت تتعرض هلا املصارف واملودعني .ويالحظ إن هذا القانون
قد صدر يف ظل مناخ مصريف ومالي إسالمي ومبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

الوضع القانوني للصندوق:

كما سبقت اإلشارة فقد مت إنشاء صندوق ضمان الودائع املصرفية كهيئة مستقلة ذات
شخصية إعتبارية مبوجب قانون خاص مسي (قانون صندوق ضمان الودائع املصرفية لسنة
 )1996متت إجازته بواسطة اجمللس الوطين اإلنتقالي وصدق عليه السيد /رئيس اجلمهورية
يف  .1996/2/17وقد نص هذا القانون على أن تسود أحكامه يف حالة التعارض مع أحكام أي
قانون آخر إىل املدى الذي يزيل ذلك التعارض.

موارد الصندوق:

ساهمت وزارة املالية يف رأمسال الصندوق مببلغ  25مليون دينار وبنك السودان مببلغ
40مليون دينار .كما توجد مساهمة سنوية بواسطة البنوك بواقع إثنني يف األلف من متوسط
مجلة ودائعها اجلارية واإلدخارية ،ويضاف هذا املبلغ إىل حساب حمفظة التكافل لضمان
الودائع اجلارية واإلدخارية.كما تدفع املصارف كذلك إثنني يف األلف سنوياً من متوسط مجلة
حسابات اإلستثمار ،ويضاف هذا املبلغ إىل حمفظة التكافل جلرب حاالت اإلعسار املالي
النهائي .كما تساهم كل من وزارة املالية وبنك السودان بنسبة  %10من إمجالي مساهمات
البنوك السنوية يف كل من حمفظة التكافل لضمان الودائع اجلارية واإلدخارية وحمفظة
التكافل جلرب حاالت اإلعسار املالي النهائي .كما يقوم أصحاب ودائع اإلستثمار بدفع نسبة


إثنني يف األلف سنوياً من متوسط مجلة ودائعهم اإلستثمارية ويضاف هذا املبلغ إىل حمفظة
التكافل لضمان ودائع اإلستثمار.
هذا ويقوم الصندوق بإستثمار كل هذه املبالغ وفق الصيغ اإلسالمية اليت يراها مناسبة وذلك
بهدف تنمية موارده وتغطية مصروفاته اإلدارية واإلنشائية .ويالحظ يف هذا الصدد أن قانون
الصندوق قد أعطاه احلق – يف حالة فشل أي مصرف يف سداد مساهمته السنوية -بأن يطلب
من بنك السودان خصم املبلغ الذي مل يتم دفعه من حساب البنك املعين لدى بنك السودان
مع إخطار ذلك املصرف بذلك اإلجراء.

أغراض الصندوق:

حددت املادة ( )5من قانون الصندوق أغراضه يف اآلتي-:
 /1ضمان الودائع باملصارف املضمونة وفق أحكام املادتني ( )18و( )19من قانون
الصندوق.
 /2محاية حقوق املودعني وإستقرار وسالمة املصارف املضمونة وتدعيم الثقة بها.
 /3جرب األضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بني السلطات النقدية واملصارف واملودعني
أنفسهم.
 /4إنشاء وإدارة حمافظ التكافل اآلتية-:
 /1حمفظة التكافل لضمان الودائع اجلارية واالدخارية وتكون املساهمة فيها للمصارف
واحلكومة والبنك فحسب.وال يشارك فيها أصحاب الودائع األخرى باعتبار أن
ودائعهم أمانات أو أن عالقتهم باملصارف عالقة مقرض مبقرتض وليس رب املال يف
إطار هذه الصيغة أن يضمن ماله عن اخلسائر.
 /2حمفظة التكافل لضمان ودائع االستثمار وتكون املساهمة فيها الصحاب ودائع
االستثمار يتم التعويض يف هذه احلالة عن اخلسائر يف حاالت العمل التجاري العادي
للمصارف حيث ال يعاني البنك حالة اعسار مالي عام.فالضرورة الفقهية تقتضي أال
يعوض اصحاب ودائع االستثمار عن هذه اخلسائر التجارية إالّ بالتكافل فيما بينهم
فقط.
 /3حمفظة التكافل جلرب حاالت اإلعسار املالي النهائي وتكون املساهمة فيها للمصارف
واحلكومة وبنك السودان فحسب .ويتم منها التعويض يف حاالت االعسار املالي النهائي
للمصرف.
لقد رؤي أن يغطي التعويض يف هذه املرحلة الودائع بالنقد احمللي حسب احلد االعلى


املضمون ،وقد مت قطع شوط كبري يف جمال وضع الئحة التعويض واللوائح االخرى املنظمة
للعمل.
هذا وتبلغ مساهمات املصارف واليت تدفع لكل من حمفظة التكامل لضمان الودائع
اجلارية واالدخارية وحمفظة التكافل جلرب حاالت االعسار املالي اثنني يف االلف ()0.002
لكل مصرف من مجلة ودائعه ،ومساهمة احلكومة وبنك السودان  %10من مساهمات املصارف.
أما بالنسبة ملساهمة أصحاب الودائع االستثمارية يف حمفظة التكافل لضمان االستثمار فتبلغ
كذلك اثنني يف األلف ( )0.002من مجلة ودائعهم.ويالحظ أن تعدد هذه احملافظ قد مت
ملعاجلة حاالت أصحاب ودائع اإلستثمار إذا ما تعرضت ودائعهم للخسارة أو الفقدان بسبب
املخاطر التجارية ،إذ أنه وحسب متطلبات الشريعة اإلسالمية فإن صاحب هذه الوديعة
يتحمل اخلسارة لوحده .وقد قصد بهذا املشروع أن يتكافل أصحاب ودائع اإلستثمار فيما
بينهم بدون أي مساهمة من البنوك أو الدولة لتغطية اخلسائر التجارية اليت قد تتعرض
هلا ودائعهم بالبنوك .هذا ويهدف الصندوق بصفة عامة إىل محاية حقوق املودعني وسالمة
وإستقرار اجلهاز املصريف ،وذلك عن طريق ضمان ودائع اجلمهور خاصة صغار املودعني ،وذلك
بتعويض املودعني يف احلد األعلى املضمون يف حالة توقف أي مصرف عن الدفع .كما إنه يقوم
بضمان أصحاب ودائع اإلستثمار يف حالة تعرض ودائعهم خلسائر جتارية.هذا ويقوم صندوق
ضمان الودائع املصرفية على نظام التكافل بني احلكومة ممثلة يف وزارة املالية وبنك السودان
والبنوك وأصحاب ودائع اإلستثمار ،وهو نظام فريد ومتميز وال يوجد له مثيل يف الدول اليت
تطبق أنظمة ضمان الودائع املصرفية.

سلطات الصندوق-:

لتحقيق األغراض املنصوص عليها يف املادة ( )5من قانون الصندوق فقد نصت املادة ( )6من
قانونه بأن تكون للصندوق السلطات اآلتية-:
أ  /تسجيل وإلغاء تسجيل املصارف املضمونة وفق أحكام هذا القانون.
ب /اإلقرتاض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ اإلسالمية.
ج /إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً ملا حتدده اللوائح.
د /إستثمار أمواله الفائضة أو غري املوظفة وفقاً ملقتضيات السالمة املالية.
هـ /طلب البيانات واملعلومات الالزمة لدراسة املراكز املالية للمصارف املضمونة من بنك
السودان.
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و /الطلب من بنك السودان إلجراء مراجعة خاصة ألي مصرف مضمون حسب نص املادة
 )1( 28من قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م.
ز /أن يطلب من بنك السودان تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف مضمون.
ح /أي سلطات أخرى تكون ضرورية أو الزمة لتحقيق أغراضه.

أنشطة الصندوق-:

بالنظر إىل إنشاء صناديق ضمان الودائع املصرفية على النطاق العاملي ويف الدول العربية
واألفريقية فيالحظ عدم وجود منط موحد سائد هلذه الصناديق من حيث األدوار واألنشطة اليت
تقوم بها ،بل تعتمد بدرجة كبرية على اإلجتهادات ودرجة نشاط العاملني بها .ونالحظ كذلك
أهم األنشطة اليت يضطلع بها صندوق ضمان الودائع املصرفية تكمن يف اآلتي-:

أوال الدور التعويضي-:

وهو الذي يوجه مباشرة حنو تعويض املودعني عن حقوقهم والتزاماتهم جتاه املصارف
العاملة واملضمونة اذا ظهر هنالك فشل أو تراجع ألي من املصارف من القيام بدوره.وقد مت
حتديد احلد األعلى املضمون حبيث يغطي أكرب عدد من املودعني .وقد اتضحت مناسبة هذا
احلد عندما أعلن البنك املركزي تصفية كل من بنك نيما يف عام 1999م وبنك الصفا يف عام
2000م حيث اوفى الصندوق بالتزاماته كاملة خالل فرتة وجيزة من تاريخ اعالن التصفية
وغطت مدفوعات الصندوق استحقاق اكثر من  %90من مودعي البنكني .هذا ويتم مراجعة
احلد االدنى املضمون بصفة دورية ملواكبة االوضاع االقتصادية بالبالد وموقف الودائع لدى
املصارف .وقد اجرى الصندوق دراسة مت مبوجبها زيادة احلد االعلى املضمون يف الودائع
املصرفية عام 2002م.

ثانياً :الدور الوقائي:

هذا الدور يؤدي إىل جتاوز وتاليف أي مشاكل ومعضالت تواجه أداء املصرف قبل وقوع أو
تفاقم هذه املشاكل .ويعتمد هذا الدور على مجع املعلومات والبيانات املصرفية وحتليلها وتقديم
النصح واملشورة ويتم هذا الدور يف تكامل وتنسيق تامني مع البنك املركزي للتأكد من السالمة
املالية للمصارف .هذا ويقوم الصندوق بدراسة وحتليل البيانات والرواجع الشهرية والقوائم
املالية السنوية اليت يتم احلصول عليها مباشرة أي عن طريق بنك السودان ،مع استخدام
املؤشرات واملعايري اليت تؤدي إىل الوقوف على أداء املصارف العاملة ومتابعة تقييم اوضاعها
وتطبيق أي إجراءات يراها جملس إدارة الصندوق مع ضرورة التنسيق وتبادل املعلومات مع
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بنك السودان منعاً ألي تضارب .ويف هذا الصدد فقد مت تكوين جلنة تنسيق بني الصندوق
وبنك السودان واليت ساعدت الصندوق كثرياً يف انسياب املعلومات ومعاجلة نقاط الضعف
باملصارف.

ثالثاً الدور العالجي:

ويقصد بهذا الدور العمل على مساعدة املصرف املعين على جتاوز املشاكل اليت تواجهه
وذلك مبعاجلة مشكلة السيولة عن طريق إقراضه أو تقديم ضمان إلقراضه من املؤسسات أو
املصارف األخرى ،أو شراء بعض أصوله لتوفري السيولة له.
باإلضافة إىل ذلك ميكن أن ميتد الدور العالجي للنواحي الفنية حبيث يشمل إشرتاك
صندوق ضمان الودائع املصرفية يف اإلشراف اإلداري يف بعض نواحي العمل وميكن أن يتم
هذا عن طريق دمج الدور العالجي يف الدور الوقائي.
أما الدور التعويضي فانه يعتمد على توفري موارد مالية كافية بينما حيتاج الدور العالجي
لتوفري بعض املوارد .وفيما يتعلق بتدخل الصندوق إدارياً يف البنوك ألغراض اهليكلة أو غريه
فإن هذا الوضع قد يتطلب وجود كوادر فنية مؤهلة يف الوحدة املصرفية املعنية ،مع وجود
اطار قانوني وتنظيمي خيول لصندوق ضمان الودائع املصرفية السلطات الالزمة ،وبالصورة
املطلوبة من الشفافية لتمكينه من القيام بذلك الدور.

ولتمكني الصندوق من القيام بالدور املنوط به فإن ذلك يتطلب اآلتي-:

أوال:

جييء ضمان الودائع املصرفية يف مقدمة األغراض واألهداف احملددة للصندوق وبالتالي
يصبح الصندوق أحد اجلهات املختصة مبعرفة حجم الودائع باجلهاز املصريف وهيكلها من
حيث طبيعتها وآجاهلا وتركيزها يف قطاعات اقتصادية معينة إىل جانب تطورها وتناسبها
مع حجم االستخدامات.

ثانياً:

إن محاية حقوق املودعني واستقرار وسالمة املصارف املضمونة وتدعيم الثقة فيها يتطلب
أجراء تقييم مستمر للمراكز املالية للمصارف التجارية ،للتأكد من كفاية رساميلها ملواجهة أو
امتصاص أي خسائر ترتتب على العمليات املصرفية ،و التأكد من إنها دائماً حتتفظ حبجم
سيولة مناسب ملقابلة سحوبات املودعني والعمالء ،وان لديها أنظمة حماسبية ورقابية فعالة،
هذا جبانب الكوادر اإلدارية املؤهلة والتزام إداراتها باألسس املصرفية السليمة عند تقديم
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التمويل ،ومراعاة القوانني واللوائح الصادرة عن السلطات النقدية بالسودان.

ثالثا-:

جرب األضرار عند وقوعها بالتعاون بني السلطان النقدية (بنك السودان) واملصارف واملودعني
أنفسهم.

كيفية ممارسة أنشطه الصندوق-:

من اجل تفعيل الدور الوقائي لصندوق ضمان الودائع املصرفية والذي يتطلب حتليل القوائم
املالية للمصارف والعمليات املصرفية ومتابعة تطورها للتأكد من سالمة املراكز املالية تقوم إدارة
التحليل املصريف واملتابعة والدراسات واالستثمار بالصندوق باآلتي-:
 -1معرفة حجم الودائع بأنواعها لكل مصرف وحجم الودائع الكلي باجلهاز املصريف.
 -2الوقوف على املخاطر اليت تتعرض هلا الودائع.
 -3الوقوف على االستثمارات املختلفة ألي مصرف والتأكد من كفاية الضمانات مقابل
التمويل املمنوح.
 -4التاكد من مقدرة أي مصرف على مقابلة سحوبات املودعني عند الطلب.
 -5متابعة استخدامات األموال باملصارف لتحقيق عائد بالشكل الذي يضمن سالمتها
واسرتدادها.
 -6الوقوف على مقدرة املصرف على املوازنة بني السيولة والرحبية.
 -7التأكد من السالمة املالية.
ويتم ذلك عن طريق دراسة وحتليل البيانات الدورية ،والرواجع الشهرية ،والقوائم املالية
السنوية ،اليت يتم احلصول عليها من املصارف مباشرة أو عن طريق بنك السودان ،مبا فيها
استخدام املؤشرات واملعايري اليت متكن من الوقوف على أداء املصارف ومتابعة وتقييم أوضاعها
بصفة مستمرة.
أما فيما يتعلق حبماية أموال املودعني وسالمة العمل املصريف وتوفري األمان للمودعني فإن
ذلك يتم عن طريق الرقابة االحرتازية أو الوقائية واليت تهدف إىل اآلتي-:
 -1التأكد من قوة املراكز املالية للمصارف خاصة كفاية رأس املال مبا ميكنها من مواجهة
حتديات املخاطر املصاحبة لعمليات التمويل وإدارة األصول بصفة عامة.
 -2املساهمة مع السلطات الرقابية يف استنباط األسس واملعايري اليت تساعد على متابعة
اداء املصارف بصفة مستمرة واختاذ اإلجراءات التصحيحية أوالً بأول للتقليل من خماطر
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العمل املصريف ،وتغطي هذه املعايري واملؤشرات كافة جوانب العمل املصريف املتمثلة يف
األتي-:
 -1كفاية رأس املال.
 -2الرحبية والسيولة.
 -3جودة األصول وطبيعة اخلصوم.
 -4بناء هيكل املخصصات.
 -5توزيع املخاطر بتنويع احملافظ االستثمارية.
 -6أسس وضوابط منح التمويل حبماية املصارف والعمالء من التعثر املصريف.
 -7كفاءة الرقابة واملراجعة الذاتية للمصارف.
 -8كفاءة اإلدارات التنفيذية للمصارف وجمالس إداراتها.
 -9مدي التزام املصارف بسياسات وتوجيهات بنك السودان.
 -10مدي التزام املصارف باملعايري احملاسبية ومعايري املراجعة باملؤسسات اإلسالمية
واملعايري األخرى اليت يصدرها بنك السودان.
 -11مدي التزام املصارف بتوجيهات وتوصيات املراجع اخلارجي.
 -12كفاءة وسالمة النظام احملاسيب وأنظمة الرقابة والضبط الداخلي ومدى االستفادة من
التقنيات احلديثة با ملصارف.
 -13كيفية ممارسة الشفافية يف إدارة املصارف.

اثر االسلمة على نشاط املؤسسة-:

لقد كان لقيام صندوق ضمان الودائع عام 1996م اثر واضح يف زرع بذور الثقة بني مجهور
املتعاملني مع اجلهاز املصريف ،ولعل إنشاء هذا الصندوق جاء متماشياً مع أهداف ومتطلبات
اإلقتصاد اإلسالمي الذي يهدف إىل محاية اجملتمع من كافة أوجه الغرر والضرر واجلهالة
والغرم وذلك بتطبيق معايري إسالمية إلحتساب كفاية رأس املال ،وتوفري السيولة ،وتقدير
الرحبية ،وكيفية اإليفاء بإلتزامات املصارف جتاه املتعاملني معهم ،وبالتالي احملافظة على
حقوق املودعني .وذلك بتحديد أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا العمل املصريف ،ووضع أنظمة
إنذار مبكر من خالل قراءة اجتاهات العمل املصريف بالوحدة املصرفية املعنية ،الكتشاف
املخاطر ووضع املؤشرات واملعايري اإلسالمية اليت تكفل التعرف على سري أداء املصارف.
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مزايا وفوائد نظام ضمان الودائع-:

خنلص مما تقدم إىل وجود عدد من املزايا والفوائد اليت حتصل عليها كل من املصارف
واملتعاملني معها نتيجة لإلنضمام لعضوية الصندوق واليت ميكن إجيازها يف اآلتي-:
 /1يؤدي نظام ضمان الودائع إىل تعزيز الثقة يف اجلهاز املصريف وبالتالي حتقيق اإلستقرار
لوحدات اجلهاز املصريف واليت تقوم بالدور الرئيسي يف الوساطة املالية.
 /2إن نظام ضمان الودائع املصرفية يؤدي إىل زيادة املنافسة بني البنوك على جذب الودائع
وتقديم خدمة مصرفية أفضل لعمالء البنوك وذلك بفضل ما يكفله هذا النظام من املساواة
يف املنافسة بني البنوك على خمتلف أحجامها ،إذ أنه يف حالة عدم وجود نظام لضمان
الودائع تعترب البنوك الكبرية هي األكثر أماناً بالنسبة للمودعني ،باملقارنة مع البنوك
الصغرية ،كما أن فروع البنوك األجنبية يف الدول النامية ومن بينها السودان قد تكون أكثر
أماناً من البنوك احمللية حتى البنوك الكبرية منها ،غري أنه يف ظل نظام ضمان الودائع
املصرفية تقل نسبياً الفوارق بني جمموعات البنوك املختلفة السيما من ناحية املخاطر اليت
يتعرض هلا املودع الصغري.
 /3يؤدي نظام ضمان الودائع كذلك إىل حتقيق العدالة بني املواطنني .فصغار املودعني
قد ال تتوافر هلم املعلومات الكافية عن املراكز املالية للبنوك اليت يودون إيداع مدخراتهم
بها ،وعليه فإن نظام ضمان الودائع املصرفية يساعد هذه الفئة على حفظ ودائعها يف أي
من البنوك اليت تقع بالقرب من حمل سكنهم أو عملهم طاملا أن ودائعهم مضمونة بواسطة
الصندوق.
وباإلضافة لتعويض املودعني فإن صندوق ضمان الودائع املصرفية يبحث ويبلور اآلن دوراً
وقائياً نشطاً كما جتري مراجعة احلد األعلى املضمون من الودائع.

عضوية املصارف وتسجيلها لدى الصندوق-:

نصت املادة ( )15من قانون السوق بأن تكون عضوية املصارف يف الصندوق إلزامية وأن يقوم
الصندوق بتسجيل املصارف القائمة أو اليت ستنشأ مستقبالً كأعضاء يف الصندوق.

الودائع اليت يشملها الضمان-:

يلتزم الصندوق بضمان مجلة الودائع بالعملة احمللية بإستثناء-:
 /1الودائع احملجوزة كضمان أو تأمني لعمليات مصرفية.
 /2ودائع رئيس وأعضاء جملس اإلدارة واملديرين العاملني ألي مصرف مضمون.
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 /3ودائع أي مساهمني يتضح للصندوق حتملهم ألية مسئولية بالنسبة لعدم سالمة أوضاع
املصرف املعين.
 /4ودائع احملاسبني القانونيني املعينني ملراجعة حسابات املصرف املعين.
 /5ودائع األزواج واألوالد القصر لألشخاص املشار إليهم يف الفقرتني ( )1و( )2أعاله.
 /6أي ودائع يقرر اجمللس أنه قد مت احلصول عليها بوسائل غري قانونية.
 /7أي شركة ميتلك املصرف أكرب عدد من اسهمها.
 /8أي ودائع أخرى يرى اجمللس إستثناءها.

احلد األعلى املضمون من الودائع-:

نصت املادة ( )18من قانون الصندوق يف هذا الصدد على اآلتي-:
( )1يكون احلد األعلى املضمون من الودائع اجلارية واإلدخارية حسبما حتدده اللوائح
الصادرة مبوجب أحكام هذا القانون.
( )2يف حالة ودائع اإلستثمار يتم حتديد احلد املضمون بقرار يصدره اجمللس بعد التشاور
مع حمافظ بنك السودان.
( )3جيوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضرورياً وبعد التشاور مع احملافظ زيادة احلد األعلى
املضمون من الودائع.

إلتزامات الصندوق حنو املودعني-:

حسب منطوق املادة ( )19من قانون الصندوق تكون إلتزامات الصندوق حنو املودعني على
النحو التالي-:
( )1عند حل أو تصفية مصرف مضمون ،على الصندوق أن يدفع لكل مودع يف ذلك
املصرف مبلغاً يساوي احلد املضمون مبوجب أحكام املادة ( ،)18على أال يزيد ما يدفعه
الصندوق للمودع عن مجلة ودائعه املوجودة لدى املصرف املعين يف تاريخ صدور أمر احلل
أو التصفية.
( )2يف حالة أي مصرف مضمون مت خبصوصه وضع مشروع للتسوية أو إعادة التشكيل
أو الدمج ومتت إجازة ذلك املشروع بوساطة اجلهة املختصة( ،حبيث ينص املشروع على
أن ينال كل مودع يف تاريخ سريان املشروع مبلغاً يقل عن املبلغ املضمون مبوجب أحكام
املادة ( ))18يقوم الصندوق بدفع مبلغ يساوي الفرق بني املبلغ الذي حدده املشروع وأصل
الوديعة أو الفرق بني املبلغ املضمون واملبلغ الذي حدده املشروع أيهما أقل.
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( )3ألغراض هذه املادة حيدد مبلغ الوديعة بعد خصم أي مبالغ يكون املصرف املضمون
مستحقاً هلا قانوناً وجيب على املصرف خصم تلك املبالغ من حساب املودع عن طريق
املقاصة.

الطريقة اليت يدفع بها الصندوق عند تصفية املصرف املضمون-:

حسب نص املادة ( )20من قانون الصندوق فإن طريقة الدفع تكون كاآلتي-:
( )1عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون ،جيب على املصفي خالل ثالثني يوماً من
تسلم أعماله أن يقدم للصندوق قائمة بالصورة والكيفية اليت حيددها مبيناً فيهابالتفاصيل
ودائع كل مودع واملبالغ اخلاضعة للمقاصة املشار إليها يف املادة .)3( 19
( )2على الصندوق أن يدفع للمصفي خالل ستني يوماً من تسلمه لتلك القائمة كل املبالغ
اليت يتعني دفعها مبوجب أحكام املادة (.)18
( )3على املصفي أن يدفع املبالغ املقررة مبوجب أحكام البند ( )2ألصحاب الودائع كل
على حدة.
( )4عند دمج أو ضم أي مصرف مضمون وفق أحكام قانون تنظيم العمل املصريف لسنة
1991م ،يعترب ذلك املصرف متوقفاً عن الدفع ،ويكون الصندوق يف هذه احلالة مسئوالً
عن الدفع للمودعني يف ذلك املصرف وفق أحكام املادة ( )19من هذاالقانون ،وجيب على
املصرف احملول إليه يف حالة الدمج أو الضم أو املصرف املضمون يف احلاالت األخرى
أن يقدم للصندوق خالل ثالثني يوماً من تاريخ بدء العمل يف ذلك املشروع قائمة بالصورة
والكيفية اليت حيددها مبيناً بالتفصيل ودائع املودعني كل على حدة واملبالغ املدفوعة أو
املضافة ،أو تلك اليت ميكن إعتبارها مدفوعة حتت ذلك املشروع.
( )5على الصندوق أن يدفع للمصرف احملول إليه أو الذي متت تصفيته حسبما يكون
احلال ،خالل ستني يوماً من تاريخ إستالمه للقائمة املشار إليها يف البند ( )1املبلغ الواجب
سداده للمودعني مبوجب أحكام املادة (.)18

السداد للصندوق-:

نصت املادة ( )21من قانون الصندوق بأن يتم السداد للصندوق على النحو التالي-:
( )1جيب على املصفي أن يسدد للصندوق من املبلغ القابل للدفع للمودعني بوساطته،
إن وجد ،مبلغاً ال يتجاوز املبلغ الذي دفعه الصندوق فيما يتعلق بكل وديعة باإلضافة إىل أي
مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك املبلغ.
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( )2على املصرف املضمون أو احملول له حسبما يكون احلال أن يسدد للصندوق املبلغ
الواجب دفعه له فيما يتعلق بأي وديعة ،وفق أحكام هذا القانون مبا ال يتجاوز املبلغ الذي
دفعه الصندوق باإلضافة إىل أي مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك املبلغ.

مد الصندوق بالتقارير والبيانات-:

لتمكني الصندوق من القيام باملهام املوكلة إليه على الوجه األكمل فقد نصت املادة ( )29من
قانون الصندوق على اآلتي-:
( )1جيب على كل مصرف مضمون أن ميد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية اليت
يصدرها وأي دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل الصندوق.
( )2جيب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأي خماطر متوقعة من شأنها املساس
حبقوق املودعني.
( )3جيب على الصندوق بناء على طلب البنك أن ميده بأي بيانات أو معلومات يطلبها
عن أي مصرف مضمون وفقاً ملا يراه البنك ضرورياً.
( )4جيوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأي تقارير أو معلومات تتعلق بأي مصرف
مضمون تكون متوفرة لديه.
( )5بالرغم من أي نص خمالف يف أي قانون آخر جيوز للصندوق ،ويف أي وقت ،أن يوجه
أي مصرف مضمون عن طريق البنك مبده خالل فرتة حيددها بأي بيانات أو معلومات
ختص شئون ذلك املصرف حتقيقاً ألغراض هذا القانون.
ويالحظ أن الصندوق قد أوفى متاماً بإلتزاماته بتعويض املودعني يف احلاالت اليت متت
فيها تصفية املصارف حيث حصل املودعون عند تصفية كل من بنك نيما وبنك الصفا على كل
التعويضات اليت مت النص عليها يف قانون الصندوق.

التجارب العملية لصندوق ضمان الودائع املصرفية

( )1تعويض مودعي بنك نيما للتنمية واالستثمار
مبوجب قرار السيد /حمافظ بنك السودان رقم  99/12بتاريخ 1999/8/5م اوقف بنك نيما
للتنمية واالستثمار من ممارسة العمل املصريف ومت تعيني مصف للبنك ،ومبا إن البنك يتمتع
بعضوية صندوق ضمان الودائع املصرفية فقد تسلم الصندوق من املصفي الرمسي كشفاً باصحاب
الودائع اجلارية واالدخارية وحجم ودائعهم .وقد مت اخضاع هذه الكشوفات للفحص والتدقيق
لتحديد استحقاق كل مودع من التعويض.
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 /1الودائع اجلارية واالدخارية:
بلغ عدد اصحاب الودائع اجلارية واالدخارية  2478مودعاً ،وبلغ امجالي ودائعهم
حوالي  194مليون دينار.
يف ضوء قانون الصندوق لسنة 1996م والئحة تعويض املودعني فقد قام الصندوق بدفع
مبلغ  42.605.266.32دينار للمصفني الرمسيني للبنك ملقابلة تعويضات اصحاب الودائع
اجلارية واالدخارية الذين يستحقون التعويض ،وقد بلغ عدد املودعني الذين عوضوا تعويضاً
كامالً  2053مودع ميثلون  %82.8من مجلة املودعني البالغ عددهم  2478مودع ،كما بلغ
عدد املودعني الذين عوضوا تعويضاً غري كامل وحسب احلد االعلى املضمون والبالغ مقداره
 100.000دينار  257مودع ميثلون  %10.4من مجلة املودعني ،وبذلك يكون املودعون اصحاب
الودائع اجلارية واالدخارية الذين سدد الصندوق تعويضاتهم للسادة املصفيني الرمسيني 2310
مودع ميثلون  %93.2من مجلة املودعني.
بلغ عدد املودعني الذيم لديهم حسابات جارية ومل يتم تعويضهم  168مودعاً منهم
 19مودع مؤسسات حكومية وهذه ال ختضع للتعويض حسب القانون ،و 145مودع عليهم
مديونيات والتزامات مالية جتاه املصرف و  4مودعني اعضاء يف جملس ادارة املصرف والذين
ال يعوضون حسب القانون.
 /2الودائع االستثمارية:
بلغ عدد املودعني يف ودائع استثمارية باملصرف حسب الكشف املرسل من املصفيني
الرمسيني للمصرف  35مودعاً تبلغ مجلة إيداعاتهم حوالي  545مليون دينار يرتكزون يف الفرع
الرئيسي ووديعة واحدة بفرع بورتسودان كما يلي( -:املبالغ بالدينار)
الفرع

عدد املودعني

مجلة ودائع االستثمار

الفرع الرئيسي

34

544.776.203

بورتسودان

1

150.000

اجلملة

35

544.926.203

من هذا العدد مخسة مودعني عبارة عن جهات حكومية تبلغ مجلة ودائعهم حنو 530.2
مليون دينار باالضافة إىل أحد اعضاء جملس إدارة البنك وتبلغ وديعته  1.2مليون دينار أي
جبملة  531.4مليون دينار ال يستحقون التعويض حسب قانون الصندوق ويشكل هذا املبلغ
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حنو  %97.5من مجلة الودائع االستثمارية.
اما الذين مت تعويضهم فيبلغ عددهم  29مودعاً تبلغ مجلة ودائعهم  13.6مليون دينار وقد
مت تعويضهم مببلغ امجالي بنحو  0.55مليون دينار منهم  16مودعاً مت تعويضهم مببالغ تعادل
احلد االعلى املضمون لكل واحد منهم أي جبملة  0.4مليون دينار ،اما بقية املودعني وعددهم
 13مودعاً فقد نالوا تعويضات كاملة يف حدود احلد االعلى املضمون جبملة تبلغ  0.15مليون
دينار.ومتثل املبالغ اليت مت دفعها كتعويضات الصحاب الودائع االستثمارية نسبة 0.001
(واحد يف االلف) من مجلة الودائع االستثمارية .واضح مما ذكر عاليه أن السبب يف صغر
حجم التعويض الذي ناله اصحاب الودائع االستثمارية هو من ناحية وجود مودعني حكوميني
مببالغ كبرية ومن ناحية اخرى حدوث التعويض يف حدود احلد األعلى البالغ  25.000دينار
باإلضافة إىل قلة املودعني.
مما تقدم يتضح أن مجلة التعويض الذي قام الصندوق بدفعه ألصحاب الودائع اجلارية
واالدخارية واصحاب ودائع االستثمار يبلغ حوالي  48.2مليون دينار كمايلي:
(املبالغ باالف الدينارات)
بيان
الودائع اجلارية
االدخارية
الودائع االستثمارية

املبلغ

عدد املودعني املعوضني

النسبة

47.605

23.10

% 93.4

550

29

% 82.9

إمجالي املبلغ

48.155

بذلك يكون الصندوق رقم حمدودية امكاناته قد استطاع مقابلة تغطية أكرب عدد من
املودعني.

( )2تعويض مودعي بنك الصفا لالستثمار واالئتمان

مبوجب قرار السيد  /حمافظ بنك السودان رقم  2000/5م بتاريخ  2000/1/20م أوقف
بنك الصفا لالستثمار واالئتمان من ممارسة العمل املصريف ومت تعيني مصف للبنك ،ومبا أن
البنك يتمتع بعضوية صندوق ضمان الودائع املصرفية فقد تسلم الصندوق من املصفي الرمسي
كشفاً بأصحاب الودائع االستثمارية وحجم ودائعهم .مت إخضاع هذه الكشوفات للفحص
والتدقيق لتحديد استحقاق كل مودع من التعويض حسب قانون الصندوق والئحة املودعني.
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بلغ عدد أصحاب الودائع اجلارية واالدخارية وودائع االستثمار حوالي  2777مودعاً
بلغت إمجالي أرصدتهم يف تاريخ التصفية مبلغ حوالي  1.684مليون دينار مت تعويض 2475
ميثلون  %89.1من إمجالي أصحاب الودائع مببلغ  77.3مليون دينار تقريباً حسب قانون
الصندوق والئحة تعويض املودعني وبلغ عدد املودعني الذين ال يستحقون التعويض  302مودعاً
تبلغ نسبتهم  %10.9من إمجالي أصحاب الودائع.

الودائع اجلارية واالدخارية-:

بلغ عدد أصحاب الودائع اجلارية واالدخارية  2577مودعاً وبلغ إمجالي ودائعهم حوالي
 518مليون دينار .يف ضوء قانون الصندوق لسنة 1996م والئحة تعويض املودعني فقد قام
الصندوق بدفع مبلغ  77.426.108.90دينار للمصفني الرمسيني للبنك ملقابلة تعويضات
أصحاب الودائع اجلارية واالدخارية وقد بلغ عدد املودعني الذين مشلهم التعويض 2280
مودعاً ميثلون  %88.5من أصحاب الودائع اجلارية واالدخارية.
بلغ عدد املودعني الذين عوضوا تعويضاً كامالً  1841مودعاً ميثلون  %71.4من مجلة
املودعني ،كما بلغ عدد املودعني الذين عوضوا تعويضاً جزئياً وحسب احلد االعلي املضمون
والبالغ ( 100.000دينار)  439مودع ميثلون  17.1من مجلة املودعني كما مبني باجلدول.
هناك  297مودعاً ال يستحقون التعويض حبكم قانون الصندوق وتبلغ نسبتهم  %11.5من
مجلة املودعني بعضهم جهات حكومية أو أعضاء مبجلس إدارة البنك والبعض عليه التزامات
مالية جتاه البنك.

الودائع االستثمارية-:

يبلغ عدد املودعني يف ودائع استثمارية بالبنك  200مودعاً تبلغ مجلة إيداعاتهم حوالي
 1.66مليار دينار ،مت تعويض  195مودعاً ميثلون  %97.5من مجلة املودعني مببلغ إمجالي
 4.9مليون دينار تقريباً حسب قانون الصندوق لسنة 1996م والئحة تعويض املودعني ويف
حدود احلد االعلي املضمون والبالغ  25.000دينار كما مبني باجلدول.
أما أصحاب ودائع االستثمار الذين مل يتم تعويضهم فقد بلغ عددهم فقط مخسة مودعني
ميثلون  %2.5فقط من مجلة املودعني ،وهم أربعة أعضاء يف جملس اإلدارة وجهة حكومية
واحدة وهوالء اليشملهم التعويض حسب القانون.
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خالصة-:

مما تقدم فان مجلة التعويض الذي قام صندوق ضمان الودائع املصرفية بسداده ألصحاب
الودائع اجلارية واالدخارية وأصحاب ودائع االستثمار ويبلغ حنو  77.3مليون دينار استفاد منه
 2475مودعاً ميثلون  %88.5من أصحاب الودائع االستثمارية كما مبني باجلدول أدناه-:
البيان

مبلغ التعويض

عدد املودعني املعوضني

النسبة

الودائع اجلارية
واالدخارية

72.4

2280

%88.5

الودائع االستثمارية

4.9

195

%97.5

اجلملة

77.3

2475

وبذلك يكون صندوق ضمان الودائع املصرفية أويف بالتزامه حنو محاية وتعويض أصحاب
الودائع املصرفية عند تصفية البنك وتغطية اكرب عدد من املودعني.

تقييم جتربة الصندوق-:
سيتم تناول تقييم جتربة الصندوق يف سبعة حماور وهي-:
/1
/2
/3
/4
/5
/6
/7

أغراض وسلطات الصندوق.
إجنازات وإخفاقات الصندوق.
املوارد املالية للصندوق.
تطور موارد الصندوق.
املساهمات السنوية.
االحتياطي النقدي القانوني.
إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم.

 /1أغراض وسلطات الصندوق-:

تتمثل أغراض الصندوق حسبما وردت يف املادة ( )5من قانون الصندوق يف اآلتي-:
 /1ضمان الودائع باملصارف املضمونة.
 /2محاية حقوق املودعني واستقرار وسالمة املصارف املضمونة وتدعم الثقة فيها.
 /3جرب األضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بني السلطات النقدية واملصارف واملودعني أنفسهم.
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 /4إنشاء وإدارة حمافظ التكافل لضمان الودائع اجلارية واالدخارية واالستثمارية وجلرب
حاالت اإلعسار املالي النهائي.
ولتحقيق األغراض أعاله حددت للصندوق السلطات اآلتية-:
 /1تسجيل وإلغاء تسجيل املصارف وفقاً للقانون.
 /2االقرتاض بضمان أو بدون ضمان وفقاً للصيغ اإلسالمية.
 /3إبرام العقود مع أي جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقاً للوائح.
 /4استثمار أمواله الفائضة أو غري املوظفة وفقاً ملقتضيات السالمة املالية.
 /5أن يطلب من البنك البيانات واملعلومات الالزمة لدراسة املراكز املالية للمصارف
املضمونة.
 /6أن يطلب من البنك -وفقاً لقانون تنظيم العمل املصريف -إجراء مراجعة خاصة ألي
مصرف مضمون.
 /7أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف مضمون.
 8أي سلطات أخرى تكون ضرورية أو الزمة لتحقيق أغراضه.
بالنظر ألغراض الصندوق والسلطات اليت منحت له ،فلقد ظل منذ إنشائه وحتى تارخيه
يؤدي دوراً تعويضياً وآخر وقائيا ،يف إطار الدور التعويضي تعرض الصندوق إىل جتربيت تصفية
مصريف نيما والصفا ومل يتجاوز عمره الثالث سنوات ،غري أنه استطاع جتاوزهما بكل جناح
بالرغم من حداثة عمره وحمدودية موارده ،وجنح يف محاية املودعني يف كلتا التجربتني ،كما
كانت التجربة األوىل عام 1999م حيث متت تصفية بنك نيما للتنمية واالستثمار وقام الصندوق
بتعويض  %94من أصحاب الودائع اجلارية واالدخارية املضمونة و  %83من أصحاب الودائع
االستثمارية املضمونة مببلغ إمجالي قدره  48.1مليون دينار ،ثم أعقبتها مباشرة تصفية بنك
الصفا لالستثمار يف عام  2000حيث استطاع الصندوق خالهلا تعويض  %88.5من أصحاب
الودائع اجلارية واالدخارية املضمونة و  %97.5من أصحاب الودائع االستثمارية املضمونة
مببلغ إمجالي وقدره  72.4مليون دينار ،أما املودعون الذين مل يتم تعويضهم يف املصرفني
فهم إما بسبب مديونياتهم والتزاماتهم جتاه املصرف وعجز حساباتهم عن تغطيتها ،أو
مؤسسات حكومية أو أعضاء جملس إدارة وهؤالء حبكم القانون ال يتم تعويضهم .وبذلك يكون
الصندوق– رغم حداثة وقلة موارده -استطاع القيام حبماية املودعني وخاصة صغار املودعني
واسرتداد ودائعهم .ويف احلالتني تدخل بنك السودان وسدد لكافة مودعي املصرفني أرصدة
ودائعهم اليت مل يشملها تعويض الصندوق.
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بالنسبة للدور الوقائي ،فلقد مارس الصندوق هذا الدور عن طريق احلصول على القوائم
املالية والبيانات اإلحصائية من املصارف وبنك السودان واليت تناولت (كفاية رأس املال وجودة
األصول وجداول الديون اهلالكة واملشكوك فيها ...اخل) وهذه بدورها تعكس مدى متانة املراكز
املالية للمصارف أو ضعفها من خالل حتليل تلك القوائم واملعلومات ،ولكن مل مينح الصندوق
سلطات ملعاجلة أوضاع املصارف الضعيفة أو تقديم النصح واإلرشاد هلا ،ولقد مت خالل العام
املاضي تشكيل جلنة تنسيق دائمة جتمع بني جانيب شبكة السالمة املالية «»Safety Net
واملكونة من بنك السودان (كمقرض أخري وجهة رقابية وتنظيمية) والصندوق ،ويتم من خالل
هذه اللجنة إحكام التنسيق بني ضلعي شبكة السالمة املالية ،واستعراض نتائج حتليل املراكز
املالية اليت جيريها الصندوق ،وتسهيل وتنظيم اقتسام املعلومات بني بنك السودان والصندوق
وتدفقها من املصارف إلدارة الصندوق.
إىل جانب ذلك ،وبالرغم من أن أغراض الصندوق تضمنت حتقيق «استقرار وسالمة
املصارف املضمونة وتدعيم الثقة فيها» إال إن الصندوق مل ميارس أي سلطات متكنه من حتقيق
هذا اهلدف ،ومعروف إن حتقيق هدف استقرار وسالمة املصارف املسجلة وتدعيم الثقة فيها،
تتطلب إجياد احللول احلامسة والسريعة ملشاكل املصارف الضعيفة مبا يضمن عودتها للسالمة
املالية بدون تأخري ،أو قفل املصارف اليت تعاني من خلل أساسي يف مراكزها املالية.إن
الصندوق باعتباره اجلهة اليت تتحمل يف النهاية – يف حدود احلد األقصى املضمون -تعويض
مودعي املصرف الذي يتقرر قفله أو تصفيته ،جيب أن يلعب دورا مهما حيال املصارف
الضعيفة بان يشارك يف أي اجتماعات أو جلان تسبق اختاذ قرار تصفية املصرف املعين ،أو
إصالح أو معاجلة املصارف اليت جتابه مشاكل ،أو التخلص من أصول املصارف اليت يتقرر
تصفيتها.
إن االجتاه العام لدى معظم الدول اليت لديها أنظمة ضمان ودائع منح تلك األنظمة سلطات
أوسع متكن مؤسسة الضمان من القيام بدور نشط وحتمل مسئوليات متعددة ،تتمثل يف تولي أمر
املصارف اليت تسحب تراخيصها ،وحتدد كيفية معاجلة مشاكلها :بالبيع أو إعادة الرمسلة
أو إعادة هيكلتها أو التصفية ...اخل .وقد دلت التجارب على إن السلطات اإلضافية تساعد
أنظمة ضمان الودائع على تقليل تعرضها للخسائر ألنها حترص دائما على األخذ خبيار
اإلصالح األقل تكلفة ،إما باملقارنة مع خيارات عديدة،أو باملقارنة مع مدفوعات التعويض
احملتملة يف احلالة املعينة.
إننا نرى إعطاء الصندوق حق فحص وتفتيش سجالت ومستندات املصارف اليت تعاني من
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مشاكل يف سالمتها املالية ،واملشاركة بفعالية يف وضع ومتابعة برامج االصالح ،واالشرتاك يف
املداوالت اليت تسبق تصفية أي مصرف مع إعطاء الصندوق األولوية عند اختيار املصفى ألي
مصرف يتقرر تصفيته.

اسرتداد أموال التعويض-:

لقد أعطت املادة  )1( 21من القانون للصندوق حق اسرتداد املبالغ اليت دفعها للمودعني
أو أي مصروفات أخرى من املصفى من املبالغ القابلة للدفع للمودعني ،ولكن مل حتدد املادة
أسبقية بعينها للصندوق.

 /2إجنازات وإخفاقات الصندوق-:
 -1اإلجنازات-:

بالنظر إىل الدور التعويضي والوقائي الذي ترمي إليه أهداف الصندوق جند انه حسب
السلطات املمنوحة له فقد جنح يف إجناز اآلتي-:
 /1ممارسة الدور الرئيسي للصندوق املتمثل يف محاية املودعني لدى املصارف بضمان
ودائعهم لديها بتحصيل املساهمات السنوية مبكرا وبصورة منتظمة ليتم استثمارها اوال بأول
مبا أدى لتحقيق فوائض دعمت موارد الصندوق .كما مت دفع التعويضات ملودعي مصريف
نيما والصفا بكفاءة عالية وسرعة مما ساهم يف إبراز دور الصندوق للمواطنني وساعد على
دعم استقرار النظام املالي.
 /2ممارسة الدور الوقائي ولكن يف نطاق ضيق اقتصر على حتليل املراكز املالية للمصارف
ومناقشة نتائجها يف إطار جلنة التنسيق مع بنك السودان وذلك بسبب حمدودية السلطات
املمنوحة للصندوق.
 /3تطور األداء املالي ويالحظ ذلك يف النمو املضطرد ملوجودات الصندوق إذ ارتفعت من 10
مليون دينار عام  1996إىل  3مليار دينار عام 2004م ،كما إن الفائض بدأ يتصاعد سنويا
بعد أن جتاوز الصندوق خسائر العامني 1999 – 1998م وبناءً عليه ارتفع جممع األرباح
واخلسائر من رصيد سالب قدره 3.7مليون دينار إىل رصيد اجيابي مببلغ 869.6مليون
دينار.
 /4إعداد وإجازة اللوائح والنظم اليت حتكم عمل الصندوق.
 /5اعداد عدد من الدراسات تطويراً ألعمال الصندوق منها:
أ -دراسة يف جمال استثمار أموال الصندوق.
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ب -دراسة حول احلد األعلى املضمون يف العام 1998م رفع مبوجبها احلد األعلى
املضمون للودائع اجلارية واالدخارية من عشرة ألف ( )10.000دينار إىل مائة ألف
( )100.000دينار ،وحدد حدا أعلى للودائع االستثمارية مببلغ مخسة وعشرين ألف
( )25.000دينار .وأجريت دراسة أخرى يف العام 2002م رفع مبوجبها احلد األعلى
املضمون للودائع اجلارية واالدخارية من مائة ألف ( )100.000دينار إىل مائة ومخسني
ألف ( )150.000دينار ورفع احلد األعلى املضمون للودائع االستثمارية من مخسة
وعشرين ألف ( )25.000دينار إىل مائيت ألف ( )200.000دينار.
ج -دراسة تفعيل الدور الوقائي واليت متخض عنها تشكيل جلنة تنسيق مشرتكة من
موظفي بنك السودان من إدارات الرقابة والتفتيش والتمويل والبحوث وموظفي الصندوق
وقد حددت مهام وواجبات اللجنة بالنظر والتوصية يف شأن نتائج وتوصيات حتليل
املراكز املالية للمصارف اليت جيريها الصندوق واقتسام املعلومات بني املؤسستني،
والتنسيق يف طلب املعلومات من املصارف تفاديا لالزدواجية وتسهيل حصول الصندوق
على املعلومات من إدارات البنك املركزي.
د -ورقة حول اثر اتفاقية السالم واالنتعاش االقتصادي املرتقب على العمل املصريف
ودور صندوق ضمان الودائع املصرفية يف هذه البيئة االقتصادية واملصرفية املتغرية.
هـ -ترمجة قانون صندوق ضمان الودائع املصرفية إىل اللغة اإلجنليزية.
 /6إنشاء عالقات ممتازة مع املسئولني يف إدارات الرقابة املصرفية والتفتيش والبحوث
والتمويل ببنك السودان مما ساعد كثريا يف تبادل املعلومات ورصد تطورات األوضاع املالية
باملصارف.
 /7شراء مقر دائم للصندوق يتكون من سبعة طوابق مت تأهيله واستغل الصندوق منها ثالثة
طوابق ومت إجيار أربعة طوابق كمورد مالي جديد للصندوق.
 /8تدريب املوظفني وتأهيلهم بصفة دورية يف جماالت الرقابة املصرفية والتحليل املالي يف
بنك السودان ومؤسسات التدريب داخل وخارج البالد.

 -2اإلخفاقات-:

بينما حقق الصندوق جناحا معقوال يف القيام بالدور املنوط به حسب السلطات واملسئوليات
املوكلة إليه خاصة يف جانب الدور التعويضي والدور الوقائي ،واجلوانب األخرى املتعلقة بعمل
الصندوق ،كما هو واضح من السرد السابق ،جند إن هناك جوانب أخرى سعى الصندوق حثيثا
إلجنازها غري انه مل حيالفه التوفيق ألسباب خارجة عن نطاق الصندوق وارتباطها جبهات
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أخرى وتتمثل هذه اإلخفاقات يف اآلتي-:
 /1عدم التمكن من تكوين حجم مناسب من املساهمات السنوية ملقابلة تكلفة تعويض
مودعي مصرفني من احلجم املتوسط يظل بعدها الصندوق يف وضع مالي مطمئن.
 /2مل تنجح مساعي الصندوق يف إدخال نص يف قانون تنظيم العمل املصريف أو قانون
الصندوق يعطيه أسبقية مناسبة يف اسرتداد حقوقه الناشئة عن ضمان محاية املودعني.
 /3مل تكن التغطية اإلعالمية كافية لتعريف املواطن باملالمح الرئيسية للضمان الذي يقدمه
للمودعني ،وأغراض الصندوق والودائع املشمولة بالضمان واحلد األعلى املضمون وإلزامية
عضوية الصندوق وفئة املودعني الرئيسة املستهدفة بالضمان ...اخل.
 /4برامج احلاسب اآللي :سعى الصندوق منذ عام 2000م إلدخال التقنية احلديثة
يف أعماله واعدت دراسة وحتليل للنظم توطئة إلدخال نظام احلاسب اآللي يف أعمال
الصندوق غري أن الربامج التشغيلية ( )Softwareتعثر تنفيذها بالرغم من تركيب شبكة
احلاسوب.

 /3املوارد املالية للصندوق-:

لتحقيق غرض الصندوق األساسي املتمثل يف محاية حقوق املودعني لدى املصارف بضمان
ودائعهم لديها ،فان ذلك يتطلب بناء موارد كافية متكن الصندوق من مقابلة حقوق املودعني
عند وقوع الضرر .حاليا تبلغ موارد الصندوق حنو 3مليار دينار مت جتميعها طوال فرتة 9
سنوات من عام  1996إىل ابريل 2005م .تكفي هذه املوارد ملقابلة تكلفة التعويض يف آن واحد
ملصرف متوسط ومصرف صغري أو مصرفني صغريين وذلك حسب احلد األعلى املضمون املعمول
به حاليا؛ ( 150ألف دينار للودائع اجلارية واالدخارية و 200الف دينار لودائع االستثمار)
بتغطية نسبتها  %85.7من أصحاب الودائع اجلارية واالدخارية و  %71.6من أصحاب ودائع
االستثمار .وحددت املوارد املالية للصندوق يف اآلتي -:

 /1رأس املال-:

بلغ حجم رأس املال  97مليون دينار ساهم فيه كل من وزارة املالية مببلغ  25مليون دينار،
بنك السودان مببلغ  40مليون دينار ،واملصارف العاملة بالبالد مببلغ مليون دينار لكل مصرف
واستخدم يف مقابلة املصروفات الرأمسالية ومصروفات التسيري خالل الفرتة التأسيسية.

 /2املساهمات السنوية-:

يتم حتصيلها بواقع  0.002من متوسط جمموع الودائع خالل العام ويتم دعمها سنويا
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بواسطة وزارة املالية بنسبة  %10وبنك السودان بنسبة  %10أيضاً من مجلة املساهمات احملصلة
من املصارف يف حمفظيت التكافل لضمان الودائع اجلارية واالدخارية وجرب حاالت اإلعسار
املالي النهائي وتشكل املساهمات املورد األساسي حملافظ التكافل ،ومت فتح ثالث حمافظ
ملقابلة تعويضات املودعني عند حدوث الضرر .وقد بلغ إمجالي هذه املوارد يف 2004/12/13م
حوالي 3017مليون دينار نتيجة الرتاكم السنوي كما موضح يف اجلدول أدناه-:
جدول رقم ()1
العام

الودائع
اجلارية
واالدخارية

النسبة%

اإلعسار
املالي
النهائي

إمجالي
الودائع
النسبة%
النسبة%
االستثمارية
الودائع

نسبة تطور
إمجالي
الودائع

1996

45

2

4

1

4

1

53

2

1997

55

3

10

2

9

2

74

3

1998

81

5

23

4

21

3

125

4

1999

98

6

41

6

37

7

176

6

2000

164

9

54

8

49

9

267

9

2001

225

12

73

11

66

11

364

12

2002

314

17

119

18

97

17

530

17

2003

339

19

151

24

137

24

627

21

2004

490

27

163

26

148

26

801

26

اجلملة

1811

100

638

100

568

100

3017

100

من اجلدول أعاله يالحظ إن هناك منو سنوي مضطرد هلذه املساهمات حيث بلغت نسبة
النمو يف العام 2004م حوالي  %1511استنادا على سنة األساس وخبصم تعويض مودعي بنكي
نيما والصفا الذي بلغ حوالي  125مليون دينار يف عامي  1999و 2000م تصبح املساهمات
حوالي  2.9مليار دينار.
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 /3العائد من استثمارات الصندوق-:

بدأ الصندوق يف استثمار أمواله اعتبارا من العام 1998م بعد انقضاء املرحلة التأسيسية
وبلغ حجم االستثمارات السنوية والعائد منها كما يلي-:

جدول رقم ()2

(مليون دينار)
العام

حجم االستثمار

العائد

املصروفات

صايف العائد

1998

140

20

23

()3

1999

211

32

41

()9

2000

260

70

55

15

2001

627

214

69

145

2002

1074

326

77

249

2003

1686

418

137

281

2004

2341

405

247

158

من اجلدول يالحظ انه خالل العامني  1999 -1998حقق الصندوق عجزا يف عائداته
ويعزى ذلك إىل قلة حجم املبالغ املستثمرة يف بداية عمر الصندوق ،وان املصروفات اجلارية
للصندوق تتم مقابلتها من عائد االستثمار وال حتمل حمافظ التكافل بأي مصروفات ،كما إن
املوارد تستثمر يف جماالت مضمونة ذات عائدات جمزية وقابلة للتسييل يف أي حلظة واعتبارا
من العام 2000م أصبح الصندوق حيقق فائضا يف صايف العائد بصورة متصاعدة.

 /4أي موارد أخرى يوافق عليها اجمللس
 /4تطور موارد الصندوق للفرتة 1966م – 2011م مقابل االلتزامات جتاه
املودعني
قام الصندوق بإعداد دراسة تهدف لقياس مدى التطور املتوقع يف موارد الصندوق حتى
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العام  2011يف ظل احتمال قيام الصندوق بتعويض اكرب عدد ممكن من صغار مودعي املصارف
املضمونة واملتوقع خروجها من السوق املصرفية .ويف هذا اخلصوص ،سوف يتم االعتماد على
احلد األعلى املضمون املعمول به حاليا والذي يبلغ 150الف دينار للودائع اجلارية واالدخارية
و  200ألف دينار للودائع االستثمارية .وذلك الن الغرض األساسي الذي ترمي إليه الدراسة
هو حتديد مدى كفاية موارد الصندوق يف اإليفاء بالتزاماته جتاه املودعني.

 /1الوضع الراهن ملوارد الصندوق-:

تتكون موارد الصندوق القابلة للدفع منها لتعويض املودعني من:
• رأس املال.
• املساهمات السنوية املدفوعة لكل حمفظة من احملافظ الثالثة.
• العائد من استثمار أموال الصندوق.
• أي موارد أخرى يوافق عليها جملس اإلدارة.
يبلغ جممل رصيد املساهمات السنوية لألعوام من 1996م إىل 2004م مبلغ  2.922مليون
دينار مقسمة على احملافظ الثالثة على النحو التالي:
مليون دينار

جدول رقم ()3

حمفظة التكافل لضمان
الودائع اجلارية واالدخارية

حمفظة التكافل جلرب حاال
اإلعسار املالي النهائي

حمفظة التكافل لضمان
الودائع االستثمارية

اجلملة

1.721

632

569

2.922

عند مقارنة موارد حمفظة التكافل لضمان الودائع اجلارية واالدخارية واليت تبلغ 1.721
مليون دينار مع التزام الصندوق جتاه املودعني يف كل مصرف على حده – بافرتاض إن
املصارف تفلس كل على حده – جند إن عدد املصارف اليت تغطي موارد احملفظة التزاماتها
هي  21مصرفا صغريا ومتوسطا حسب احلد األعلى املضمون الساري ( )150.000دينار بزيادة
 12مصرفا عن العام 2002م ويرجع ذلك للنمو يف موارد احملفظة فضال عن عدم حدوث
حاالت فشل مصريف خالل هذه الفرتة ،بينما تعجز موارد احملفظة عن تغطية التزامات
الصندوق جتاه مودعي املصارف الكبرية واليت يبلغ عددها سبعة مصارف حيث يرتاوح العجز
ما بني  2مليار دينار إىل  7مليار دينار.
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وعند مقارنة موارد حمفظة التكافل لضمان الودائع االستثمارية واليت تبلغ  569مليون دينار
ودجمها مع حمفظة التكافل جلرب حاالت اإلعسار املالي النهائي والبالغة  632مليون دينار
أي مقارنة موارد احملفظتني ( 1.201مليون دينار) مع التزامات الصندوق جتاه احلسابات
االستثمارية جند إن املوارد غطت االلتزامات يف مجيع املصارف العاملة بالبالد – كل مصرف
على حده – ما عدا مصرف واحد وقد بلغ العجز يف حالته يف عام 2004م حنو  71مليون
دينار ويرجع ذلك لقلة عدد احلسابات االستثمارية باملصارف األخرى لضعف العائد.
وهذا الوضع يعترب مقبوالً ألنه يغطي يف املتوسط نسبة  %86من عدد املودعني يف مصرف
متوسط – وهدف الدراسة هو حتديد ما إذا كان سيحدث حتول يف هذا الوضع مستقبال.

 /2تطور املساهمات السنوية-:

لتحديد املساهمات السنوية يتم االعتماد على معادلة االجتاه العام لنمو املساهمات باعتبار
عام 1996م سنة أساس وذلك الن معدل منو املساهمات السنوية هو نفس معدل منو الودائع
املضمونة باجلهاز املصريف وللوصول إىل درجة معقولة من الدقة والثقة مت إدخال معدل النمو
السنوي يف الناتج احمللي اإلمجالي  GDPومعدل النمو السنوي يف التعليم العالي (زيادة
الوعي املصريف) ومعدل النمو السنوي حلجم السكان (استقطاب مودعني عن طريق االنتشار
اجلغرايف) مع األخذ يف االعتبار عامل تطور اخلدمات املصرفية وإدخال التقنية احلديثة.
ولقد أعطت معادلة االجتاه العام البيانات املقدرة للفرتة من 2005م حتى 2011م كما هي
موضحة يف اجلدول التالي:
جدول رقم ()4
األعوام

حمفظة التكافل
لضمان الودائع
اجلارية
واالدخارية

حمفظة التكافل
جلرب حالة
اإلعسار املالي
النهائي

حمفظة التكافل
لضمان الودائع
االستثمارية

إمجالي
املساهمات

معدل النمو
السنوي

1996

44.6

4.2

3.8

52.6

0

1997

99.4

14.6

13.5

127.5

%142

1998

180.8

35.8

34.4

251.0

%97
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1999

231.1

76.6

71.9

379.6

%51

2000

323.1

125.6

120.8

569.5

%50

2001

547.9

197.7

187.7

933.3

%64

2002

862.8

318.7

284.1

1.465.6

%57

2003

1.201.1

469.6

421.4

2.092.1

%43

2004

1.721.0

632.0

569.0

2.922.0

%40

2005

2.152.3

743.0

670.8

3.566.1

%22

2006

2.591.8

983.3

884.9

4.460.0

%25

2007

3.105.3

1.353.5

1.218.2

5.677.0

%27

2008

3.918.8

1.763.8

1.587.4

7.270.0

%28

2009

4.997.4

2.304.0

2.073.6

9.375.0

%29

2010

6.395.9

2.984.3

2.685.8

12.066.0

%29

2011

7.999.4

3.834.5

3.451.1

15.285.0

%27

يوضح اجلدول تطور املساهمات السنوية منذ النشأة يف عام 1996م واليت بدأت مببلغ
 52.6مليون دينار وبلغت يف عام 2004م حنو  2.922مليون دينار ونتوقع أن تصل إىل حنو
 15.3مليار دينار بنهاية عام 2011م .علما بأنه قد مت وضع تقدير لنمو هذه املساهمات من
عام  2005إىل عام 2011م.
وهذا التطور يف املساهمات السنوية مل يأخذ بعني االعتبار حاالت التعويض اليت ميكن
أن يقوم بها الصندوق وذلك الن اهلدف من تتبع االجتاه العام هو حتديد حجم املساهمة
السنوية بنهاية كل سنة ليسهل من بعد حتديد حجم موارد الصندوق ومقارنتها بكل احتماالت
اإلفالس اليت ميكن أن تصيب املصارف.
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ومبا إن موارد الصندوق القابلة للدفع منها لتعويض املودعني تتكون من املساهمات السنوية
زائدا العائد الصايف من استثمار موارد الصندوق كان البد من تتبع منو كل من اإليرادات
السنوية واملصروفات لتحديد حجم العائد الصايف السنوي.
ولتحديد العائد السنوي ملوارد الصندوق مت االعتماد على إن حجم االستثمارات حتقق
إيرادات بنسبة ال تزيد عن  %10سنويا للفرتة من 2006م حتى 2011م ومت حتديد دقيق
حلجم املصروفات السنوية وذلك باالستناد على اخلربة يف هذا اجلانب.
اجلدول التالي يوضح التطور يف حجم استثمارات الصندوق والعائد منها-:
جدول رقم ()5
األعوام

حجم
االستثمارات
السنوية

حجم
اإليرادات
السنوية

حجم
املصروفات
السنوية

صايف العائد
السنوي

جممع
األرباح
واخلسائر

1996

-

-

-

-

-

1997

-

-

-

-

-

1998

139.9

19.9

23.1

()3.2

()3.2

1999

211.0

31.6

40.5

()8.9

()12.1

2000

260.5

70.3

55.1

15.2

()17.2

2001

626.8

214.4

69.5

144.9

()3.7

2002

1.074.1

326.5

76.5

250.0

140.0

2003

1.685.8

417.9

137.3

280.6

388.9

2004

2.341.4

435.1

235.0

200.1

669.5

2005

3.523.0

523.7

257.2

266.5

869.6

2006

4.800.8

480.1

321.5

158.6

1.136.1
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2007

5.933.9

593.4

401.9

191.5

1.294.7

2008

7.596.8

759.9

502.3

257.3

1.486.2

2009

9.808.7

980.9

627.9

352.9

1.743.5

2010

12.649.3

1.264.9

784.9

480.0

2.096.5

2011

16.063.4

1.606.3

981.1

625.2

2.576.5

مما تقدم يتضح انه قد مت تتبع النمو يف موارد الصندوق حتى العام 2011م دون األخذ يف
االعتبار حاالت تعويض للمودعني واليت تنتج من التصفية أو الدمج أو الشراء للمصارف ،اليت
قد ال تستطيع املنافسة يف ظل التكتالت املرتقبة ودخول مصارف أجنبية للسوق .هذا فضال عن
إن هنالك مصارف توشك على اخلروج من السوق وحسب ما تعرضت له من خماطر التمويل
وما تعانية من ضعف يف قواعدها الرأمسالية.
ولذلك البد من إدخال التزامات الصندوق جتاه مودعي هذه املصارف املتوقع خروجها من
السوق املصرفية ضمن معادلة االجتاه العام لنمو موارد الصندوق ،ألنها تعترب العامل الذي يقيد
معدل منو املوارد .كما تعترب يف نفس الوقت الدافع واهلدف لنمو موارد الصندوق ،وهو املزيد
من املقدرة على تغطية مودعي الودائع املضمونة وبالتالي يعترب اختبارا ملدى مقدرة الصندوق
لتغطية املودعني.
ولقد مت إجراء هذا االختبار على مواد الصندوق للفرتة من 2011 – 2005م حتت
االفرتاضات التالية-:
 /1قد خلصت الدراسات التحليلية مليزانيات املصارف السنوية واملتابعة عن طريق ميزانياتها
الشهرية إن املصارف املتوقع خروجها من السوق املصرفية ال تقل عن أربعة مصارف صغرية
ومتوسطة وذلك بعد األخذ مبسلمة إن املصارف الكبرية لن ترتك لتفلس.
 /2التعويض يكون لكل مصرف على حدة – بافرتاض إن املصارف تفلس كل على حدة.
 /3التعويض يكون حبد أقصى مصرفني يف السنة الواحدة .بافرتاض إن انهيار أكثر من
مصرفني يقود إىل أزمة مالية يتم عند حدوثها جتاوز الصندوق ويتوىل البنك املركزي كمقرض
اخري توفري السيولة الالزمة للمصارف املعسرة حلني انتهاء األزمة أو تتوىل الدولة معاجلة
األزمة.
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 /4التعويض يتم بعد سنتني -باالفرتاض إن انهيار مصرف يؤدي إىل زيادة انضباط
املصارف األخرى ،فيقلل من املغامرة يف أعماهلا ،ويزيد من نشاط واهتمام املودعني يف تتبع
أحوال مصارفهم ،ويزيد من فعالية وكفاءة الرقابة املصرفية.
اجلدول التالي يوضح مقارنة مرتاكم موارد احملافظ القابلة للدفع للمودعني مع التزامات
الصندوق للفرتة 2005م2011 -م-:
جدول رقم ()6
البيان
مرتاكم املساهمات
السنوية للعام 2005م
تعويضات مودعي بنك
متوقع يف عام 2005م
مرتاكم املساهمات بعد
التعويض للعام 2006م
تعويضات مودعي بنك
متوقع يف العام 2007م
مرتاكم املساهمات بعد
التعويض للعام 2007م
مرتاكم املساهمات حتى
العام 2008م
تعويضات مودعي بنك
متوقع يف العام 2009م

حمفظة التكافل جلرب
حمفظة التكافل لضمان
حاالت اإلعسار املالي
الودائع االستثمارية
النهائي

حمفظة تكافل لضمان
الودائع اجلارية
واالدخارية

743

2.152.3

670

ناقصاً ()1
()1.287

()356

-

1.304.8

627.3

884.9

ناقصاً ()2
()1.147

()595

-

671.3

402.6

1.218.2

1.484.8

812.9

1.587.4

ناقصاً ()3
()1.963

()3.88.3
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-

مرتاكم املساهمات بعد
التعويض للعام 2009م
مرتاكم املساهمات للعام
2010م
مرتاكم املساهمات للعام
2011

()1.319.7

540.3

923.5

69.8

1.220.6

1.535.7

1.673.3

2.070.9

2.300.9

 /5املساهمات السنوية-:

يتم تقدير املساهمات السنوية اليت تدفعها املصارف على أساس فئة مساهمة بنسبة اثنني
يف األلف ( )0.002من متوسط الودائع اجلارية واالدخارية واالستثمارية – وتطبق هذه الفئة
بصورة موحدة على مجيع املصارف ( -)Flat Rateوبهذا الصدد فلقد تبنت بعض الدول
نظاماً للمساهمات مؤسساً على درجة املخاطر للمصارف األعضاء يف النظام (Risk Based
 )Assessmentويعترب النظام األخري أكثر عدالة وكفاءة لكنه أكثر صعوبة من ناحية إدارية،
من حيث تقدير درجة املخاطرة ،وقد ال يتناسب مع الظروف احلالية وميكن النظر يف تطبيقة
عندما يبدأ بنك السودان يف تصنيف املصارف حسب درجة خماطر كل مصرف أو يتم إنشاء
مؤسسات تصنيف يعتد بها لتقدم هذه اخلدمة.
هذا وحسب استطالع أجراه صندوق النقد الدولي ،فانه من بني  68دولة  21منها تطبق
فئة مساهمة سنوية مؤسسة على درجة خماطر املصارف.
لقد أشارت الدراسة أعاله إىل قلة موارد الصندوق مقابل التزاماته وان ذلك يتطلب دعم
موارد الصندوق عن طريق رفع معدل املساهمات السنوية ،وقد متت التوصية بزيادة فئة
املساهمة السنوية بنسبة واحد يف األلف ( )0.001من نسبة اثنني يف األلف ( )0.002حالياً
إىل ثالثة يف األلف ( .)0.003إن زيادة فئة املساهمة السنوية إىل ( )0.003سوف لن تشكل
عبئاً يذكر على املصارف ،إذ أن الزيادة يف املساهمة السنوية سترتاوح بني مبلغ  3.2مليون
دينار إىل  37.2مليون دينار ويتوقع أن حتقق زيادة يف مجلة املساهمات اليت تدفعها املصارف
مبلغ  197مليون دينار وزيادة يف إمجالي املصروفات بنسبة ترتاوح من  %0.6إىل  %1وزيادة
يف نسبة املصروفات لإليرادات بنسبة ترتاوح من  %0.1إىل  -%0.4وميكن أن تطبق نسبة
املساهمة املقرتحة ( )0.003على املساهمات السنوية لعام 2005م واليت يتم حتصيلها يف عام
2006م.
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 /6االحتياطي النقدي القانوني-:

حسب البند ( 2ب) من املادة  24من قانون الصندوق حتسب املساهمات السنوية بعد خصم
االحتياطي النقدي القانوني لدي بنك السودان من مجلة الودائع باعتبار أن هذا االحتياطي
مورد من املوارد اليت يدفع منها التعويض – والحقاً بعد أن اعرتضت اإلدارة املختصة يف
بنك السودان اتضح أن هذا الفهم خاطىء وال يعترب االحتياطي النقدي القانوني ضمن موارد
الصندوق ،وقد عزز ذلك أن االحتياطي النقدي القانوني مل يرد ضمن املوارد املالية للصندوق
املنصوص عنها يف املادة ( )23من القانون ،إن هذا اإلجراء قد أدى إىل تقليل املساهمات
السنوية اليت تدفعها املصارف مما اثر سلباً على موارد الصندوق .وقد مت تعويض مودعي مصريف
نيما والصفا من موارد الصندوق وحدها (املساهمات السنوية وصايف الفائض).

 /7إعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم-:

لقد سبق واعفي الصندوق من ضريبة أرباح األعمال باعتباره منشأة ال تعمل من أجل
الربح– وصايف الربح احملقق يضاف ملوارد الصندوق .وقد وضح من خالل التقرير أن موارد
الصندوق قليلة مقابل االلتزامات احملتملة خاصة خالل الفرتة القادمة اليت ستشهد ازدياداً
يف خماطر اجلهاز املصريف يف ضوء املتغريات احملتملة يف هيكله .جبانب ذلك ،هنالك التزام
ضمين من الدولة بالتدخل لسد الفجوة بني موارد الصندوق وأرصدة حسابات املودعني حفاظاً
على استقرار املصارف – وقد مت تثبيت هذا االلتزام عند تصفية مصريف نيما والصفا عندما
تدخل بنك السودان وسدد ملودعي املصرفني املتبقي من أرصدة ودائعهم بعد تسلم تعويض
الصندوق هلذا فإن أي دعم تقدمه الدولة للصندوق سيقلل من احتمال تدخلها لسد العجز.

أثر وأبعاد التحوالت املرتقبة يف النظام املصريف على الصندوق-:

سيتم تناول هذا املوضوع من ناحيتني هما:
أ /قيام نظام مصريف مزدوج يف البالد.
ب /أوضاع املصارف احمللية وموقف إعادة هيكلتها وازدياد التنافس احملتمل بقيام
مصارف جديدة يف الشمال واجلنوب.

أ/قيام نظام مصريف مزدوج-:

بالنسبة للسياسة النقدية واملصارف والعملة والتمويل فلقد حدد بروتوكول قسمة الثروة
مبادئ أساسية نوجزها يف االتى:
 /1وحدة السلطة النقدية واستقالهلا ممثلة يف بنك السودان وجملس إدارته وفروعه يف
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الشمال واجلنوب.
 /2وحدة السياسات النقدية واملصرفية والتمويلية وتصدر عن السلطة النقدية وتلزم كل
املؤسسات املالية يف الشمال واجلنوب.
 /3وحدة العملة الوطنية وتصدرها السلطة النقدية يف شكل عملة جديدة تعكس يف تصميمها
التنوع الثقايف للدولة.
 /4النظام املصريف املزدوج :يعنى قطاع مصريف واحد بنظامني.
 /5مسئولية البنك املركزي يف احلفاظ على قيمة العملة ومعدل تضخم منخفض ومستقر.

كيفية تنفيذ بنود الربوتوكول املتعلقة باجلهاز املصريف

التصور التنفيذي للجوانب املتعلقة بالسياسات النقدية:
 /1يكون حمافظ بنك السودان وجملس إدارته هو اجلهة الوحيدة املسئولة عن وضع
واإلشراف على تنفيذ السياسات النقدية والتمويلية واملصرفية ويشمل ذلك وضع السياسات
والضوابط واألسس والشروط املنفذة هلا.
 /2تكون املصارف يف اجلنوب والشمال ملزمة بالعمل وفقا لتلك السياسات وتنفيذها وفقا
للمنشورات والقواعد والتوجيهات اليت يصدرها بنك السودان.
 /3يشرف نائب حمافظ فرع بنك السودان باجلنوب على تنفيذ السياسات النقدية واملصرفية
اليت يتم وضعها مركزيا وتنظيم مصارف اإلقليم والرقابة عليها وذلك وفقا للصالحيات
والسلطات املخولة له من الرئاسة ،ولغرض تنفيذ تلك السياسات تنشأ اذرع إلدارات
التفتيش والرقابة املصرفية واملراجعة الداخلية والبحوث والسياسات بفرع بنك السودان
باجلنوب.
 /4حسب النظام املصريف املزدوج ستكون هناك مصارف قومية تصدر تراخيصها من رئاسة
بنك السودان وتعمل يف كافة واليات السودان ،ومصارف والئية تصدر تراخيصها من فروع
بنك السودان يف الواليات وفقا للضوابط واألسس اليت تضعها الرئاسة وتعمل فقط يف حدود
الوالية املعنية.
 /5ستتم مراجعة كافة القوانني واللوائح والضوابط لتواكب وتستوعب متطلبات النظام
املصريف املزدوج.
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اآلثار املرتتبة على الصندوق من جراء قيام قطاع مصريف بنظامني
(تقليدي واسالمى)
يف ضوء ما جاء أعاله حول املبادئ اخلمسة األساسية اليت يف بروتوكول قسمة الثروة يف
اجلزء املتعلق بالسياسات النقدية والبنك املركزي والبنوك والعملة والتمويل ،باإلضافة إىل
التصور الذي اعد يف بنك السودان حول كيفية تنفيذ ذلك اجلزء من الربوتوكول ،يتضح إن
وضعا جديدا متاما سينشأ يف القطاع املصريف؛ سيكون لدينا يف اجلنوب مودعني وودائع لدى
مصارف تقليدية ،كما سيكون لدينا يف الشمال مودعني وودائع لدى مصارف إسالمية.
عليه سيكون السؤال :يف ضوء قيام قطاع مصريف بنظامني ما هو منوذج العمل الذي سيطبقه
الصندوق لضمان ودائع املصارف التقليدية وتنفيذ الدفعيات حتت الضمان للمودعني بطريقة
فعالة قليلة التكاليف وسريعة جبانب القيام بالدور الوقائي ؟
إن أمام الصندوق خياران يف هذا الشأن هما:
 /1أن حيافظ الصندوق على الوضع احلالي أي أن يستمر الصندوق يف العمل ــــ حتى يف
ظل النظام املصريف املزدوج ـــ من خالل املركز الرئيسي باخلرطوم.
 /2أن ينشئ الصندوق فرعا أو وكالة يف جنوب السودان (والحقا يف الواليات األخرى)
وقد جوزت الفقرة 4ـــ ( )2من القانون هذا اإلجراء.
بالنسبة للخيار األول وبعد حبث األمر مع إدارة الصندوق اتضح أن املهام والواجبات اليت
ينفذها الصندوق لتحقيق أغراضه يف إطار السلطات ممنوحة له ميكن تلخيصها يف االتى :ـ

 /1تسجيل وإلغاء تسجيل املصارف:

يتم التسجيل بتبادل املكاتبات بني رئاسة الصندوق ورئاسة املصرف اجلديد بعد حصوله
على ترخيص مزاولة العمليات املصرفية من بنك السودان ـــ وبعد املوافقة على التسجيل،
خيطر املصرف بتسجيله عضوا يف الصندوق ويطلب منه سداد املساهمة يف راس املال وتبني
له طريقة احتساب املساهمات السنوية ومواعيد سدادها وترفق له شهادة التسجيل وهي كلها
مهام ميكن إجنازها مبخاطبة مصارف اإلقليم مباشرة أو عن طريق فرع بنك السودان مباشرة
أو عن طريق فرع بنك السودان باجلنوب.

 /2حتصيل املساهمات السنوية-:

يتم تقدير املساهمات سنويا وتدفع مساهمات العام املعني يف أو قبل  1/31من العام التالي،
بهذا العمل املتباعد يف التقدير ( )Assessmentوالدفع ميكن تفويض فرع بنك السودان
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باجلنوب لتحصيل املساهمات السنوية نيابة عن الصندوق وحتويلها للفرع الرئيسي باخلرطوم
إلضافتها حلساب الصندوق لديهم مع احلصول من املصرف املعنى على استمارة حساب
املساهمة وإقرار املراجع القانوني بصحة احتسابها وإرساهلا مباشرة لرئاسة الصندوق.

 /3استثمار موارد الصندوق:

تستثمر موارد الصندوق  -وفقا للسياسة االستثمارية اجملازة من قبل جملس اإلدارة  -يف
شراء شهادات املشاركة احلكومية ،وصكوك حكومية ،واسهم سوداتل ،وتتم كافة العمليات
املتعلقة باالستثمار من خالل املركز الرئيسي وبقيام النظام التقليدي ميكن النظر يف تنويع
استثمارات الصندوق مبا يتالئم مع النظامني االسالمى والتقليدي.

 /4تعويض املودعني:

إن قرارات تصفية املصارف تتخذ على فرتات متباعدة هلذا فان إجراءات تعويض أي
مصرف تقليدي يتقرر تصفيته ،ميكن أن تتم عن طريق إرسال مندوب الصندوق يف جلنة
التصفية املشكلة يف اجلنوب من الرئاسة ليتوىل مراجعة القوائم وحتديد األشخاص املستفيدين
واملبالغ املستحقة لكل منهم وغريها من اإلجراءات احملددة يف الئحة تعويض املودعني.

 /5إدارة حمافظ التكافل:

يدير الصندوق حاليا حمافظ التكافل اآلتية:
(أ) حمفظة التكافل ضمان الودائع اجلارية واالدخارية.
(ب) حمفظة التكافل لضمان ودائع االستثمار.
(ج) حمفظة التكافل جلرب حاالت اإلعسار املالي النهائي.
يف ضوء النظام املصريف املزدوج ،نرى أن يعمل الصندوق على إنشاء وإدارة حمفظة رابعة
لتلقى رساميل املصارف التقليدية ومساهمتها السنوية وان يستخدم رصيد احملفظة يف تعويض
مودعي املصارف التقليدية ـــ وهذا اإلجراء ميكن أن يتم يف الرئاسة.
بالنسبة ملهام وواجبات الصندوق املتعلقة بالدور الوقائي (احلفاظ على استقرار وسالمة
املصارف املضمونة وتدعيم الثقة فيها) واملتمثلة اساسا يف االتى:
 /1طلب البيانات واملعلومات الالزمة من بنك السودان أو مباشرة من املصارف التجارية
لدراسة املراكز املالية للمصارف.
 /2الطلب من بنك السودان إجراء مراجعة خاصة أو تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف.
بالنسبة للتقارير والبيانات الدورية اليت تصدرها املصارف التقليدية وغريها من الدراسات
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واإلحصاءات ميكن تفويض فرع اجلنوب الستالمها من املصارف وإرساهلا لرئاسة الصندوق أو
اإليعاز للمصارف هناك إلرساهلا مباشرة للصندوق.
بالنسبة للطلبات اليت سيقدمها الصندوق لبنك السودان بشان إجراء مراجعة خاصة أو
تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف يف اإلقليم أو الواليات الحقا :حسب ما ذكر أعاله خبصوص
التصور التنفيذي الذي أعده بنك السودان بشان إعادة هيكلة بنك السودان ليواكب أوضاع
النظام املصريف املزدوج ،سيتم إنشاء اذرع يف فرع بنك السودان باجلنوب إلدارات العمليات ومن
بينها ادارتى الرقابة املصرفية والتفتيش وتتبع هذه األذرع فنيا للرئاسة وإدارياً للفرع  -عليه
ميكن للصندوق أن يطلب من رئاسة اإلدارتني إجراء املراجعات وعمليات التفتيش ملصارف
اجلنوب اليت حيتاجها الصندوق وميكن ترتيب ذلك عن طريق جلنة التنسيق املشكلة بني
الصندوق وبنك السودان.
بالنسبة للخيار الثاني اخلاص بإنشاء فرع أو وكالة للصندوق باجلنوب يف ظل سلطات
الصندوق احملدودة حاليا متمثلة اساسا يف حتصيل املساهمات السنوية ،والدفع للمودعني
عند التصفية ،وجتميع املعلومات من املصارف ،نرى انه ال ضرورة إلنشاء فرع أو وكالة وكما
أوضحنا أعاله ميكن تنفيذ كل عمليات الصندوق مباشرة مع املصارف باجلنوب أو عن طريق
فرع بنك السودان باجلنوب أو رئاسة بنك السودان.
أما إذا تقرر مستقبال توسيع أغراض وسلطات الصندوق كأن يعمل كمصفي للمصارف اليت
يتقرر تصفيتها ،أو إجياد احللول ملشاكل املصارف الضعيفة من بني خيارات عديدة مثل:
الدمج ،إعادة اهليكلة أو إعادة التنظيم أو إعادة الرمسلة أو إدارة املصرف إىل حني ...اخل
ميكن عندها مراجعة اهليكل التنظيمي للصندوق واختيار اهليكل الذي يتناسب مع املهام
والواجبات وأوضاع اجلهاز املصريف وان كان سيتم تصريف أعباء الصندوق اجلديدة عن طريق
فرع أو وكالة.

رفع مساهمة املصارف اجلديدة يف رأس مال الصندوق-:

إن من اآلثار املرتتبة على الصندوق من جراء قيام نظام مصريف مزدوج وإنشاء مصارف
تقليدية تعمل يف حدود اإلقليم اجلنوبي والحقا تأسيس مصارف والئية ،انه قد ال تتوافر رقابة
مصرفية فعالة على املصارف اإلقليمية والوالئية ،وقد تدخل بعض املصارف القومية أو الوالئية
اجلديدة بسبب املنافسة احلادة احملتملة – يف عمليات خطرة – قد تعرضها ملشاكل وبناء
عليه قد تتم تصفية بعضا من تلك املصارف – خاصة الوالئية -خالل سنوات قليلة من تاريخ
بدء عملياتها ،وبالتالي ستشكل تكلفة تعويض موديعها عبئا على موارد الصندوق احملدودة
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واليت تراكمت طوال فرتة التسع سنوات املاضية باإلضافة إىل ذلك هنالك عبء آخر متوقع على
موارد الصندوق يتمثل يف احتمال تصفية بعض املصارف العاملة عند إعادة هيكلة املصارف.
من ناحية أخرى فان مساهمة املصارف يف رأس مال الصندوق مببلغ مليون دينار قد حددت
عام 1996م – وقد حدثت متغريات اقتصادية تربر رفع هذه املساهمة ،كما انه لألسباب اليت
ذكرت أعاله ليس من العدل أن تسدد املصاريف اجلديدة مساهمتها يف رأس مال الصندوق
مببلغ مليون دينار .عليه ميكن رفع مساهمة املصارف اجلديدة (قومية ،والئية) إىل مبلغ اثنني
مليون دينار.

ب /موقف املصارف احمللية حيال إعادة اهليكلة (بالدمج أو إعادة الرمسلة)
وازدياد التنافس احملتمل بالرتخيص ملصارف جديدة يف الشمال واجلنوب

إن إيقاف احلرب اليت كانت دائرة يف جنوب البالد وتوقيع اتفاقية سالم بني احلكومية
واحلركة الشعبية يؤدي إىل استقرار سكاني وامين وسياسي مما يدفع إىل حتريك عجلة التنمية
وجذب االستثمارات وانتعاش االقتصاد مبا يؤدي إىل-:
 /1تدفق أموال نقدية يف شكل منح ومساعدات وقروض ميسرة.
 /2استغالل املوارد الطبيعية املتنوعة.
 /3جذب استثمارات مباشرة.
 /4انتعاش اقتصادي.
 /5إنشاء مصارف وفتح فروع ملصارف أجنبية.
كما إن التحوالت يف النظام العاملي واالنفتاح الناتج من االنضمام ملنظمة التجارة العاملية
جعل العامل وحدة واحدة وبفتح أسواق أمام حرية حركة السلع واخلدمات مما خيلق مناخا
جديدا تغلب عليه املنافسة احلادة من قبل املصارف اجلديدة( ،فروع مصارف عاملية أو
مصارف تؤسس حمليا) اليت سوف تدخل السوق السوداني بأحدث التقنيات احلديثة،
واملنتجات املالية اجلديدة إضافة إىل ذلك فان تطبيق معيار بازل الثانية يف أوائل عام 2007م
يتطلب أن تتناسب رساميل املصارف يف حجمها مع املخاطر اليت تتعرض هلا ،كل ذلك ميثل
حتدياً كبرياً للمصارف السودانية القائمة مما يتطلب إعادة هيكلة املصارف القادمة.

بنك السودان وسياسة اإلصالح املصريف-:

لقد سعى بنك السودان منذ بداية التسعينات يف اختاذ عدد من اإلجراءات والسياسات اليت
تهدف إىل إصالح وتنظيم العمل املصريف وإخضاعه إىل القواعد واملعايري العاملية ومن خالل هذه
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السياسات تبنى بنك السودان برنامج إعادة اهليكلة ،بغرض خلق كيانات مصرفية كبرية ذات
مالءة مالية تؤهلها جملابهة التطور االقتصادي وحتديات املنافسة العاملية ،ومن أهم حماور
الربنامج الرئيسة الدمج املصريف وزيادة احلد األدنى لرأس املال ورفعه إىل ثالثة مليار دينار،
ومعاجلة التمويل املتعثر ،وإدخال تقنية املعلومات يف عمليات املصارف .وقد كان موقف البنوك
من برنامج إعادة اهليكلة إن قامت حوالي مثانية بنوك باستكمال رفع رأمساهلا إىل ثالثة مليار
دينار من اصل  27بنكاً واندمج بنكان فقط.
ثم جاءت اتفاقية السالم وما تضمنته من بنود خاصة بالسياسة النقدية واملصرفية ،مما حدا
ببنك السودان اإلسراع بإجراءات عملية دمج املصارف خللق كيانات ذات مراكز مالية قوية يف
جمموعات حمدودة العدد وترك للمصارف حرية اختيار اجملموعة أو رفع رأمساهلا ستة مليار
دوالر أو اخلروج من السوق املصريف وسحب ترخيصه وذلك ملواجهة التحوالت والتحديات
املصرفية القادمة.
من املتوقع أن تنضم مجيع املصارف السودانية -عدا فروع املصارف األجنبية -للمجموعات
املزمع تكوينها وال نتوقع أن ترتتب على عمليات الدمج هذه التزامات تعويض على الصندوق،
باعتبار إن اهلدف من عمليات الدمج االستفادة من اقتصاديات احلجم الكبري لتحسني أوضاع
املصارف املالية ،وتقوية موقفها التنافسي جتاه املصارف اجلديدة،وان تصبح املصارف يف
وضع سليم وآمن وجم ٍد اقتصادياً خالل فرتة زمنية معقولة – ويف مثل هذه احلاالت ال يتم أي
تعويض حتى ولو نتج عجز عن عملية الدمج ،باعتبار إن املصرف اجلديد الناتج عن عملية
الدمج سيستمر يعمل ( ،)Going Concernوسيغطي العجز من األرباح احملققة مستقبال.
ويتم التعويض فقط يف حالة قفل املصرف املعين وتصفيته – ولو حدثت تصفية ،فإنها ستكون
ملصارف صغرية يف مقدور الصندوق الوفاء بالتزاماته جتاه أصحاب الودائع املضمونة فيها.

عالقة الصندوق ببنك السودان وتقنني وضعه باعتبار اشرتاكهما يف محاية النظام
املصريف-:

نص قانون الصندوق على أهداف حمددة تتمثل اساساً يف محاية حقوق املودعني لدى
املصارف بضمان ودائعهم لديها وتعويضهم يف حالة تصفية املصرف ،واحلفاظ على سالمة
واستقرار املصارف ودعم ثقة املودعني فيها -وحتى يتمكن الصندوق من حتقيق هذه األهداف
بكفاءة عالية ،فانه حيتاج ليكون ملماً بكافة التطورات يف أوضاع املصارف اليت تعاني من
ضعف يف مراكزها املالية ،وأي قرارات تتخذ ملعاجلة املشاكل اليت تعاني منها ،مما حيتم
تبادل املعلومات والتعاون والتنسيق اللصيق واملستمر بني بنك السودان والصندوق ،مع حتديد
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دور ومسئوليات كل طرف -وهلذا فلقد ترمجت هذه احلاجة للتعاون والتنسيق بني بنك
السودان والصندوق من خالل بعض مواد قانون الصندوق واليت تعطي الصندوق احلق يف
اآلتي-:

املادة ( 6هـ):

أن يطلب من بنك السودان املعلومات والبيانات لدراسة املراكز املالية للمصارف.

املادة ( 6و):

أن يطلب من بنك السودان إجراء مراجعة خاصة ألي مصرف.

املادة (:)29

توجب على كل مصرف أن ميد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية والدراسات
واإلحصاءات اليت يصدرها ،وإفادة الصندوق بأي خماطر متوقعة من شأنها املساس حبقوق
املودعني ،كما إن هذه املادة توجب على الصندوق مد بنك السودان بأي معلومات أو بيانات
يطلبها البنك عن أي مصرف -وتعطي املادة احلق للصندوق أن يوجه أي مصرف عن طريق
بنك السودان ملده بأي معلومات أو بيانات يراها ضرورية.
هذا وألحكام هذا التنسيق والتعاون بني الصندوق وبنك السودان مت مؤخراً تشكيل جلنة
دائمة من موظفي الصندوق وبنك السودان من اإلدارات ذات العالقة بتحقيق أهداف املؤسستني-
وفوق ذلك فإن التنسيق والتعاون واقتسام املعلومات بني املؤسستني يتم على ارفع مستوى،
حيث يرأس حمافظ بنك السودان جملس إدارة الصندوق ،كما أن املسئول األول يف اجلهاز
الرقابي للمصارف عضو حبكم منصبه يف جملس إدارة الصندوق.
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 /2سوق اخلرطوم لألوراق املالية

خلفية تارخيية عن نشأة سوق األوراق املالية يف السودان-:

بدأ التفكري يف إنشاء سوق لألوراق املالية يف السودان منذ  1962م حيث مت إجراء العديد
من الدراسات واالتصاالت بدأتهما وزارة املالية وبنك السودان مبشاركة مؤسسة التمويل الدولية
التابعة للبنك الدولي ،ويف العام 1982م متت إجازة قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية من
قبل جملس الشعب يف ذلك الوقت لكي ينظم إنشاء سوق لألوراق املالية يف السودان ولكن مل
يتم تكملة اإلجراءات املتعلقة بقيام السوق وممار سة نشاطه.
بدأت اخلطوة اجلادة إلنشاء سوق لألوراق املالية يف (أغسطس 1992م) وذلك يف ظل سياسة
التحرير االقتصادي واليت نادي بها الربنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي ()1993 – 1990
وذلك بإتاحة الفرصة للقطاع اخلاص لإلسهام يف متويل املشروعات اإلقتصادية عن طريق سوق
رأس املال خاصة بالوضع يف اإلعتبار إن التمويل املصريف ال يكون متاحاً يف كل األوقات،
وباحلجم املطلوب ،وهو يف الغالب متويل يناسب األنشطة التجارية ،ومتويل املوسم الزراعي،
ورأس املال العامل للصناعة ،نسبة ألن موارد البنوك تعترب موارداً قصرية األجل والميكن
بالتالي استخدامها يف أنشطة متويلية متوسطة وطويلة األجل .وعلي العكس من ذلك متاماً
جند أن عمليات التنمية حتتاج لتمويل طويل األجل ،والميكن مقابلته إال من موارد طويلة
األجل واليت ميكن توفريها من موارد سوق رأس املال.إضافة إىل ذلك فإن أسواق رأس املال
تعترب ضرورية ملواكبة التحوالت اإلقتصادية املتسارعة اليت بدأت تشهدها البالد نتيجة
لسياسات التحرير اإلقتصادي ذلك ألن أسواق املال تعترب مبثابة املؤشر احلقيقي لقياس كفاءة
ونشاط أي اقتصاد ،األمر الذي استوجب التفكري يف إنشاء سوق لألوراق املالية.
عليه فقد مت تأسيس هيئة األسواق املالية يف عام  1992وكان اهلدف أن يكون هنالك
وحتت مظلة هيئة سوق املال ثالثة اسواق ،ولكن اقتصر االمر على سوق لالوراق املالية ،ويف
نوفمرب من نفس العام أقر جملس الوزراء تعديالً على قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية لعام
1982م ،غري أن هذا القانون املعدل مل يف بكل األغراض واملتطلبات الالزمة إلنشاء سوق
فاعلة لألوراق املالية.

قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية-:

يف عام 1994م أجاز اجمللس الوطين االنتقالي قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية ،والذي
أصبحت مبوجبه سوق اخلرطوم لألوراق املالية كياناً قانونياً مستقالً ،ومت تكوين جملس إدارة
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السوق من رئيس للمجلس إضافة لثالثة عشر عضواً.
وقد اصدر اجمللس الالئحة العامة للسوق ،باإلضافة إىل الئحة شروط التسوية والتقاضي
وقواعد تداول األوراق املالية .هذا وقد بدأ العمل يف السوق األولية (سوق اإلصدارات) يف العاشر
من شهر أكتوبر  1994ويف الثاني من يناير 1995م مت افتتاح السوق الثانوية (سوق تداول
األسهم).
يالحظ أن السوق قد نشأ يف ظل بيئة اسالمية صرفة مما جعل كل نشاطه يسري وفقاً َ
هلدي
الشريعة االسالمية ومتطلباتها الشرعية.
ويعترب قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية هو القانون الذي ينظم وحيكم عمل ونشاط
السوق ،وتعترب أحكامه سائدة يف جمال عمله إىل املدي الذي يزيل التعارض بينه وبني أي
قوانني أخرى .ويشري القانون يف نصوصه إىل التزام السوق يف كل تصرفاتها ومزاولة مجيع منا
شطها بأحكام الشريعة اإلسالمية وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة مبوجبه وفقاً
لذلك ويعترب باطالً كل تفسري أو تصرف خبالف ذلك .ونص قانون سوق اخلرطوم لألوراق
املالية على أن تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشكل من ثالثة أعضاء من علماء الشريعة
اإلسالمية ممن هلم إملام باملعامالت املالية ختتارهم اجلمعية العمومية.
كما تعرض القانون إىل إختصاصات جملس اإلدارة وسلطاته املتمثلة يف إجراء الدراسات عن
السوق يف ظل الظروف السياسية واالقتصادية واملالية السائدة ،وتقديم التوجيهات للجهات
احلكومية ذات العالقة بكل األمور اليت تساعد على تنمية السوق ومحاية أموال املستثمرين،
وأيضا فيما يتعلق بوضع شروط تداول األوراق املالية يف السوق الثانوية والشروط املتعلقة
بالتسوية والتقاص فيما بني الوكالء ،وفيما بني الوكالء وعمالئهم،وفيما بني الوكالء والسوق.
ونص القانون على انه جيوز للمجلس أن يفوض بعض سلطاته للمدير العام أو إىل أي جلنة
يشكلها من أعضائه كما حدد القانون ونص على أعمال الوكالة واليت تشمل مايلي-:
 /1الوكالة بالعمولة،البيع والشراء لصاحل العمالء.
 /2بالشراء والبيع لصاحل حمفظة الوكيل.
 /3يف بيع وتسويق اإلصدارات املالية.
كما متارس شركات املساهمة العامة املتخصصة بأعمال الوكالة وبنوك االستثمار والشركات
املالية املرخصة من قبل اجمللس األعمال التالية باإلضافة لألعمال الواردة اعاله-:
 /1العمل كمستشار مالي وادارة حمافظ العمالء واستثماراتها يف األوراق املالية
 /2تغطية إصدارات األوراق املالية شريطة أن اليقل رأمساهلا املدفوع عن  35.000.000دينار سوداني.
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كما نظم القانون مواعيد إصدارات األوراق املالية بطريقة تكفل سرعة انسياب وكفاية
األموال املتاحة لتغطية هذه اإلصدارات ومبا يضمن احملافظة على توازن سوق رأس املال.كما
أشار القانون يف مواده إىل انه حيق للسوق املراجعة والتفتيش على سجالت الوكالء ودفاترهم
ومجيع معامالتهم وعلي شركات املساهمة العامة األعضاء وحمافظ األوراق املالية.
كما إن قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية قد نص على أنه جيب على شركات املساهمة
العامة األعضاء تقديم البيانات واملعلومات واإلحصائيات اليت تطلبها السوق وفق مناذج خاصة
تعدها لذلك ،كما يتوجب أن تلتزم تلك الشركات بتقديم املستندات التالية-:
 /1نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي.
 /2قائمة بأعضاء جملس اإلدارة.
 /3امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية الخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع
قانوني.
 /4نسخة من شهادة تسجيل الشركة.
 /5كشفاً سنوياً بأمساء املساهمني.
 /6أي بيانات أخرى تراها السوق ضرورية ألداء عملها.
كما ينص القانون أيضا على ضرورة إبالغ شركات املساهمة العامة السوق بأي معلومات
هامة عن القرارات اليت تتخذها جمالس إداراتها واليت تؤثر على أسعار األوراق املالية.
مما تقدم يتضح تعرض قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية بالتفصيل لكل اجلوانب املتعلقة
بالتعامل يف األوراق املالية ،سواءً كانت يف سوقها األولية أو سوقها الثانوية ،ويتضح أيضا دور
السوق الرقابي واإلشرايف على شركات املساهمة العامة حرصاً ومحاية ألموال املستثمرين.

أهداف سوق اخلرطوم لألوراق املالية-:

نصت املادة ( )9من القانون على أن تكون للسوق االغراض االتية-:
 /1تنظيم ومراقبة إصدار األوراق املالية والتعامل بها بيعاً وشراءً.
 /2تشجيع االدخار وتنمية الوعي االستثماري بني املواطنني وتهيئة الظروف املالئمة
لتوظيف املدخرات يف األوراق املالية مما يعود بالنفع على املواطن واالقتصاد السوداني.
 /3العمل على توسيع وتعزيز امللكية اخلاصة لألصول اإلنتاجية يف االقتصاد الوطين وعلي
نقل امللكية العامة لألصول الرأمسالية للدولة إىل أوسع الفئات الوطنية ،والعمل على تطوير
وتنمية سوق اإلصدارات ،وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات األوراق املالية ،وحتديد الشروط
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واملتطلبات الواجب توافرها يف نشرات اإلصدار عند طرح األوراق املالية لالكتتاب العام من
قبل اجلمهور.
 /4تطوير وتشجيع االستثمار باألوراق املالية والعمل على تهيئة املناخ االستثماري املناسب
هلا.
 /5توفري كافة العوامل اليت تساعد على تسهيل وسرعة تسييل األموال املستثمرة يف االوراق
املالية مبا خيدم رغبات املستثمرين.
 /6ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بني فئات املستثمرين وضمان تكافؤ الفرص
للمتعاملني يف االوراق املالية محاية لصغار املستثمرين
 /7مجع املعلومات والبيانات واالحصائيات وتوفريها لكافة املستثمرين واملهتمني بذلك.
 /8دراسة التشريعات ذات العالقة بالسوق واقرتاح تعديلها مبا يناسب التطورات اليت
يتطلبها السوق.
 /9اقرتاح كيفية تنسيق البيانات املالية والنقدية وحركة رؤوس األموال واإلشراف على
السياسة املتعلقة بتنمية مصادر التمويل املتوسط والطويل األجل يف السودان ،وذلك مبا
حيقق االستقرار املالي واالقتصادي يف السودان ومن ثم حتقيق أهداف التنمية االقتصادية.
 /10العمل على تبادل اخلربات وذلك باالتصال باألسواق العاملية واإلقليمية والعربية
واالنضمام لعضويتها.
 /11إنشاء جهاز موحد لتنظيم حتويل ملكية األوراق املالية وإيداعها ومتابعة شئون
املساهمني وادارة املركز أو اإلشراف والرقابة عليه.
 /12ترسيخ قواعد السلوك املهين واملراقبة الذاتية واالنضباط بني الوكالء والعاملني يف
جمال التعامل باألوراق املالية.
 /13تأهيل موظفي الوكالء مبا يتناسب واملستجدات اليت تطرأ على صناعة األوراق املالية
بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.

أقسام السوق-:

ينقسم سوق اخلرطوم لألوراق املالية إىل قسمني-:
 -1السوق األولية واليت يتم فيها إصدار األوراق املالية وطرحها لالكتتاب العام يف إطار
القوانني واللوائح املنظمة لذلك.
 -2السوق الثانوية وتتم فيها عمليات شراء األوراق املالية وبيعها مباشرة أو بالوكالة وتبادل
ملكية األوراق املالية يف قاعة تداول األوراق املالية أو يف مكاتب السوق وتشمل:
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أ /السوق النظامية :يتم من خالهلا تنظيم التعامل يف قاعة تداول االوراق املالية بأسهم
شركات حتكمها شروط ادراج خاصة بها.
ب /السوق املوازية :يتم من خالل تنظيم التعامل يف قاعة تداول األوراق املالية بأسهم
شركات تأسست
بعد قيام السوق وأسهم شركات قائمة حتكمها شروط إدراج ميسرة.

األدوات املالية املستخدمة يف السوق-:

يتم يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية تداول األدوات املالية التالية-:
 /1اسهم شركات املساهمة العامة.
 /2صكوك صناديق االستثمار.
 /3شهادات املشاركة احلكومية والصكوك األخرى اليت تصدرها وزارة املالية نيابة عن
احلكومة.

نظام التداول املتبع داخل سوق اخلرطوم لألوراق املالية-:

يتم تداول األسهم بيعاً وشراء يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية عن طريق وكالء مرخص هلم
للقيام بعمليات البيع والشراء لصاحل عمالئهم املستثمرين ،ووفقاً لتعليماتهم اليت يتم مبوجبها
تفويض الوكيل من قبل املستثمر بالشراء أو البيع ،بعد أن حيدد له عدد األسهم املراد شرائها
أو بيعها ،واألسعار املراد تنفيذها وتواريخ تنفيذها .وعند إمتام عمليات البيع والشراء تتم
عملية مقاصة بني الوكالء يف ذات اليوم وبالتالي يتسلم البائع قيمة أسهمه ويتسلم املشرتي
عقداً بأسهمه اجلديدة ويسمي هذا النظام بنظام املزايدة املكتوبة.

عضوية السوق-:

نص القانون على أن تكون عضوية السوق إلزامية للجهات اآلتية-:
 -1بنك السودان.
 -2البنوك املرخصة ومؤسسات التمويل املتخصصة القائمة أو اليت تنشأ يف املستقبل.
 -3الوكالء املرخصني وفقاً الحكام قانون قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية يف السوق.
 -4أيه جهة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة حملية مدرجة أوراقها املالية يف السوق.
 -5أيه جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً لالكتتاب العام.
 -6شركات املساهمة العامة املسجلة القائمة أو اليت ستنشأ مستقبالً.
49

متيز سوق اخلرطوم لألوراق املالية-:

استفاد السودان من جتارب الدول اليت سبقته يف هذا اجملال ،اال انه امتاز على تلك الدول
بأنه الدولة الوحيدة اليت نص قانونها على أن تعمل البورصة فيها وفق موجهات الشريعة
اإلسالمية ،فهي التسمح بأي نوع من التبادل ال يتفق مع الصيغ اإلسالمية كبيع األجل،
وعقود اخليارات ،والعقود األخرى اليت تتسم بالغرر واجلهالة .وللسوق هيئة رقابة شرعية
ختتص بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية.

تشجيع استثمارات غري السودانيني-:

أعطى القانون احلق لغري السودانيني باالكتتاب باألوراق املالية املصدرة من خالل االكتتاب
بها يف السوق األولية ،وجوز هلم التعامل باألوراق املالية املدرجة يف السوق الثانوية ،كما
جوز لوزير املالية وبأمر منه حتديد نسب مساهمتهم يف رؤوس أموال شركات املساهمة العامة
السودانية.

امليزات الضرائبية لالسهم والسندات-:

 -1أعفي القانون ضربية الدخل لسنة  1986األرباح الناجتة من األسهم ورأس املال
املستثمر يف األسهم والسندات من الضريبة وبالتالي فإن أي أرباح حيصل عليها املستثمر نتيجة
لإلستثمار يف االسهم والسندات تعترب معفية من األرباح.
 -2تشجيعاً لالستثمار يف األوراق املالية حفزت الدولة كل من يستثمر  %20من صايف
أرباحه يف األسهم والصكوك بأن تعفي هذه االستثمارات من اخلضوع للوعاء الضرييب شريطة
أن تظل مستثمرة ملدة سنتني.
 -3كما سعت الدولة لتشجيع إنشاء شركات املساهمة العامة من خالل ختفيضها لضريبة
األعمال على الشركات املساهمة من  %20إىل  %15مقابل  %35على الشركات اخلاصة.

اجلمعية العمومية-:

تنعقد اجلمعية العمومية للسوق مرة كل عام وتضم كل أعضاء السوق املذكورين أعاله إضافة
جمللس إدارة السوق.

جملس إدارة السوق-:

يرأس جملس إدارة السوق السيد /وزير املالية واالقتصاد الوطين ويضم اجمللس يف عضويته
السادة حمافظ بنك السودان كنائب للرئيس ومدير عام السوق عضواً ومقرراً ووكيل وزارة املالية
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واملسجل التجاري وممثلني لكل من شركات التامني والبنوك وشركات الوكالة واحتاد أصحاب
العمل والغرف التجارية باإلضافة الربعة من ذوي اخلربة.

الوكالء املرخص هلم للعمل يف السوق-:

يتم إنشاء شركات الوكالة املرخص هلا بالعمل يف السوق وفق قانون الشركات لعام 1925م
وأوضح القانون أعمال شركات الوكالة وطريقة تعامل الوكالء بالسوق وتشمل أعمال الوكالة
مايلي-:
 .1شراء وبيع األوراق املالية لصاحل العمالء.
 .2البيع والشراء لصاحل حمفظة الوكيل.
 .3تغطية إصدارات األوراق املالية.
 .4تسويق وبيع إصدارات األوراق املالية.
 .5العمل كمستشار مالي ،وإدارة حمافظ الغري االستثمارية يف االوراق املالية.

ساعات التداول داخل قاعة التداول بالسوق-:

يبدأ العمل داخل قاعة التداول بالسوق من الساعة العاشرة حيت الساعة احلادية عشرة
صباحاً يومياً ماعدا ايام اخلميس واجلمعة والعطالت الرمسية.

هيئة الرقابة الشرعية للسوق-:

نصت املادة ( )5يف الفصل األول من قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية سنة  1994على
أن يلتزم السوق يف كل تصرفاته ومزاولة مجيع منا شطه بأحكام الشريعة اإلسالمية وهديها،
وأن يفسر هذا القانون واللوائح الصادرة مبوجبه وفقاً لذلك ،ويعترب باطالً كل تفسري أو تصرف
خبالف ذلك .كما بينت املادة ( )15من الفصل الثاني وحتت عنوان هيئة الرقابة الشرعية
واختصاصاتها ،بأن تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتشكل من ثالثة أعضاء من علماء
الشريعة اإلسالمية ممن هلم إملام باملعامالت املالية ختتارهم اجلمعية العمومية .وختتص هيئة
الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية.
كما يلتزم السوق وفقاً لنص املادة ( )15أعاله بالتعامل باألوراق املالية اجملازة شرعاً بواسطة
جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي وذلك حتت مراقبة هيئة الرقابة الشرعية اليت مت تكوينها
من ثالثة شخصيات من أميز علماء الشريعة اإلسالمية واالقتصاد واملال بالسودان.
وتراقب اهليئة أنشطة السوق عن طريق املراجعات ،والزيارات املفاجئة واملنتظمة ،وذلك
عرب االطالع على املستندات اخلاصة بكل األنشطة ،ومتابعة عمليات تنفيذ العقود داخل
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القاعة من وقت آلخر ،وتصدر مع التقرير السنوي اخلاص مبيزانية وحسابات السوق تقريراً
خاصاً مبالحظاتها الشرعية ،يوضح مدى إلتزام السوق بأحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك
اعتماداً على رقابتهم الشرعية املستمرة خالل العام.
وبالنسبة ألنشطة السوق فيالحظ أن هذه األنشطة مبنية على االكتتابات يف السوق األولية
لشركات املساهمة العامة القائمة عند رفعها لرأمساهلا ،وحديثة التكوين عند مجعها لرأمساهلا
اجلديد ،أو الصناديق االستثمارية والشهادات املختلفة املبنية مجيعها على الصيغ اإلسالمية
املعروفة واليت تعتمد يف غالبيتها على صيغ املشاركة واملضاربة .ومن املتوقع أن تضاف
صيغ أخري كاالجارة واملراحبة والسلم االستصناع بالنسبة للصناديق االستثمارية والشهادات
االستثمارية املتنوعة اليت تصدرها احلكومة أو شركات املساهمة العامة أو اهليئات واملؤسسات
العامة والسلطات احمللية .وبالنسبة إىل السوق األولية فيحق للشركات التجارية والعقارية
والصناعية يف طور التأسيس أو القائمة طرح أسهمها لالكتتاب العام أول مرة لزيادة رأمساهلا
ويتم التعامل يف شراء هذه األسهم باالتصال املباشر مع املراكز املنظمة لعملية تسويق تلك
األسهم ،حيث أن عملية الشراء تعتمد دائماً على الدعاية واإلعالن والعالقات الشخصية اليت
تتم عرب توجيهات من الشركة املصدرة لألسهم .أما التعامل غري املباشر فيعتمد على استخدام
الوسطاء الذين يوقعون على عقود تنظيم اإلصدارات ورمبا التغطية لبعض االكتتابات ومن ثم
إعادة بيعها للجمهور.
إن عمليات طرح األوراق املالية يف السوق األولية البد أن تصحبها نشرة إصدار ونشرة
اإلصدار هذه عبارة عن دراسة جدوي خمتصرة السباب الطرح لتعني املستثمرين بعد االطالع
عليها الختاذ قراراتهم باملساهمة يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب أو عدمها ،ومن
املفرتض أن تتضمن النشرة كل املعلومات والبيانات املالية واملعلومات الالزمة عن األداء املالي
هلذه الشركات والصكوك املصدرة.وتعترب نشرة االصدار ملزمة قانوناً وميكن أن يتم التقاضي
بسببها.
وهنا نبني انه طاملا كانت املشروعات مشروعات ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية ،وطاملا
أن الشركات املصدرة لتلك األسهم والصكوك والصناديق االستثمارية هي شركات مساهمة
عامة ،وطاملا أن نشاطها ليس حراماً (مبعين أنها ال تتعاطى الصريفة الربوية وال تبيع اخلمر
وال اخلنزير وان تعاملها مع جهات اإلقراض الربوية يف حالة الضرورة فقط وبنسبة التزيد عن
 %5فقط وانها غري غارقة يف الديون) عليه فإن التعامل يف أسهمها وسنداتها يكون شرعياً.
ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أن كل الشركات املدرجة بالسوق وعددها  47شركة-
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واملوزعة على  6قطاعات هي :البنوك ،وقطاع التامني ،والقطاع الزراعي والصناعي ،والقطاع
التجاري ،وقطاع القطاعات األخرى -تعمل وفق النشاط االقتصادي اإلسالمي املعروف .كما
أن مجيع الصناديق االستثمارية املدرجة جبانب الشهادات اإلستثمارية األخرى املصدرة
بواسطة وزارة املالية أو البنوك السودانية تتعامل بالصيغ اإلسالمية املعروفة .اجلدير بالذكر
أن آليات ونشاط سوق اخلرطوم لألوراق املالية مبنية مجيعها على قرارات اجملامع الفقهية
وهيئة الرقابة الشرعية .ويتضح هذا جلياً يف كل العقود على األسهم سواء كانت لشركات يف
طور التأسيس يف السوق األولي ،أو عند تسييل بعض املساهمني حلصصهم يف شركات قائمة
يف السوق الثانوية (سوق التداول) ،حيث أن شراء هذه األسهم يعترب أمراً جائزاً شرعياً،
باعتبار أن هذه األسهم متثل جزءاً من حصص على الشيوع يف راس مال الشركة.كما إن عملية
شراء األسهم يف حالة االكتتاب لزيادة رأس املال أمر جيوز شرعاً بالنسبة لشركات املساهمة
العامة ،ماعدا احلاالت اليت ال تلتزم فيها شركات املساهمة العامة بالضوابط واالجراءات
الشرعية اليت اعتمدها اكثر الفقهاء يف جمال العقود والشركات.
وعليه ووفقاً للفتاوى الصادرة يف هذا الصدد ،فإن املساهمة يف شركات املساهمة املدرجة
واملصدقة قيد اإلدراج جيوز شرعاً ،طاملا أنها ال تتعامل يف أنشطة حمرمة ،بإعتبار أن
التداول يف السوق األوىل والسوق الثانوية والعقود على هذه األسهم تعترب من البيوع اآلجلة اليت
جيري تنفيذها يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية كغريه من األسواق املالية اإلسالمية األخرى،
حيث تتم املعامالت على أصول مالية تتحدد أسعارها من خالل العرض والطلب عند أعلي
سعر يعرضه املشرتون وأدني سعر يقبله البائعون .وهذا النوع من بيوع املزايدة الذي يطبق
عندنا يف السوق الثانوية قد أمجع عليه مجهور الفقهاء .أما بالنسبة لعقود اخليارات وعقود
املستقبليات فهذه مل يتم إدخاهلا ضمن أنشطة السوق حيث أن هيئة الرقابة الشرعية واجملامع
الفقهية العاملية مل جتزها بصفة نهائية حتى اآلن.

املعوقات اليت تواجه سوق اخلرطوم لألوراق املالية-:

سبق لنا أن ذكرنا أن أسواق املال تعترب القلب النابض ألي اقتصاد معافى وسليم ،وهي
مبثابة املرآة اليت ينعكس من خالهلا سري النشاطات االقتصادية.إن املعوقات اليت تواجه أي
بورصة البد إن تكون مشاكل تواجه الدولة بأسرها ،ويعترب االستقرار السياسي واحداً من
أهم وأكرب العقبات إذ انه ال ميكن أن يتم تدفق رؤوس أموال أجنبية يف ظل وجود حروب
ونزاعات ،خاصة بالوضع يف االعتبار إن االستثمار يتطلب تهيئة املناخ املناسب له ،كما أن
استقرار أسعار الصرف مقابل العمالت األجنبية يعترب أيضا عامالً مهماً الن السوق يتعامل مع
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مستثمرين خمتلفني ،وما يتطلبه ذلك من إجراءات حتويل األموال من دولة ألخرى ،كما
أن مؤشرات معدالت التضخم تعترب عامالً حامساً جلذب متعاملني جدد.وقطاعياً هناك بعض
القطاعات غري النشطة على مستوي الدولة ككل (النقل ،اخلدمات ،الزراعة) وكلما نشطت
تلك القطاعات كلما انعكس ذلك بطريقة إجيابية على السوق.
ويالحظ خالل الثالث سنوات املاضية حتسن الوضع اإلقتصادي بالسودان الذي إنعكس
إجيابياً يف املؤشرات الرئيسية ،حيث حدث استقرار يف الوضع االقتصادي ،ويف سعر
الصرف العملة الوطنية مقابل العمالت احلرة ،إضافة لالخنفاض امللحوظ يف نسبة التضخم
إىل رقم واحد ( %7حالياً) وحتقيق معدالت منو حقيقي يف الناتج احمللي اإلمجالي يف حدود
،%7وحتسن امليزان التجاري اخلارجي وما نتج عنه من زيادة كبرية يف احتياطي البالد من
النقد األجنيب .كما أن بشريات السالم واملتمثلة يف توقيع اتفاقية السالم وما سيتبعها من تدفق
للموارد األجنبية وتطور كبري يف الوضع االقتصادي الذي قد بدأت بوادره بالفعل يف (اهلجمة)
االستثمارية على السودان.كل هذه املؤشرات ستساهم بالفعل يف إحداث طفرة نوعية يف نشاط
سوق اخلرطوم لألوراق املالية وتفعيله ،خاصة بالوضع يف االعتبار إن التنمية االقتصادية
ومشاريع البنية التحتية واليت حتتاج لتمويل حجم كبري سوف يتم مقابلة جزء معترب منها عن
طريق إصدارات الصكوك األمر الذي سيساهم بدوره يف زيادة نشاط السوق.

نشاط سوق اخلرطوم لألوراق املالية:

يوضح اجلدول أدناه نشاط سوق اخلرطوم لألوراق املالية منذ ممارسة عمله يف 1995م وحتى
نهاية العام 2003م.
ملزيد من التفاصيل حول أهداف ونشاط وطبيعة عمل السوق يرجى الرجوع للملحق
رقم(.)7
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21.672.161

650.938.699

7.380

1.506.397.306

الزراعي
قطاعات
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آخرى
قطاع الصناديق
قطاع
الشهادات
اجملموع العام 2.185.994.488

الصناعي

التجاري

التأمني

البنوك

إسم القطاع

عدد األسهم
املتداولة

132.898

102.108

30.790

الصكوك
والشهادات
املتداولة

44.772.292.714.1

11.370.250.016.5

276.692.943

24.519.653.407.2

0

3.895.775.826

3.929.011.741.4

370.960

780.537.820

حجم التداول
(بالدينار)

42

38

4

6،8

0

66،7

3.534

1.138

32

222

2

3

5،5

1.679

49

6

11

7

0

2

3

6،2

4

7

9

3

0،03

410

16

13

5.2

عدد العقود
املنفذة

عدد الشركات
املدرجة

الشركات
اليت مت تداول
أسهمها

معدل دوران
األسهم
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الزراعي
قطاعات
آخرى
قطاع الصناديق
قطاع
الشهادات
اجملموع العام

الصناعي

التجاري

التأمني

البنوك
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املتداولة
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530060
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(بالدينار)

3.673
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175
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0
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0
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3
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9
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3
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عدد الشركات
املدرجة

الشركات
اليت مت تداول
أسهمها

معدل دوران
األسهم
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الفصل الثاني

املـــــالحــــــــــــــــق
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ملحق رقم ()1
شهادات مشاركة البنك املركزي
ظل بنك السودان يعتمد اعتماداً كلياً على االحتياطى القانونى خلفض أو زيادة عرض
النقود .وهذه اآللية غري فاعلة بالقدر الكافى اذ ال ميكن تغيري نسبة االحتياطى القانونى يف
أوقات متقاربة يف الوقت الذى ميكن اجراء عمليات السوق املفتوحة يومياً ..وعليه فقد اتضح
جلياً أن بنك السودان والبنوك املركزية يف الدول االسالمية تعانى من عدم وجود ورقة مالية يف
السوق النقدية تتوافق مع النهج االسالمى حبيث تتم على أساس صيغ شرعية مثل املشاركة
أو املضاربة ،وال تضمن حلاملها رحباً مسبقاً ،أو تضمن له عدم اخلسارة ،وتتحقق فيها يف
ذات الوقت شروط العقود الشرعية وتتسم كذلك باملرونة الكافية مبا يسمح باستخدامها يف ادارة
السيولة وتنظيمها ،وتستطيع أن تؤثر يف سيولة البنوك وقدرتها على خلق النقود.
وعليه فقد مت االتفاق مع وزارة املالية واالقتصاد الوطنى على اصدار شهادات مشاركة البنك
املركزى .تعرف شهادات (مشم) بأنها شهادات مشاركة تتيح حلاملها مشاركة بنك السودان
ووزارة املالية يف املنفعة اليت تتحقق من االستثمار يف البنوك اململوكة هلا كلياً أو جزئياً .هذا
وقد اقرت هذه الشهادات بواسطة اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية ووافقت عليها ،كأول اداة اسالمية مربأة من الربا وتستخدم يف ادارة السيولة (عمليات
السوق املفتوحة) ،وذلك بعد أن مت اختاذ االجراءات والتدابري التالية-:
مت حصر ملكية بنك السودان ووزارة املالية يف البنوك التجارية اململوكة هلما كلياً أو جزئياً
مستقل ٌ
ٌ
مملوك بالكامل لبنك السودان.
وانشئ مبوجبها صندو ٌق
اصدر بنك السودان عدداً معلوماً من الشهادات استناداً على القيمة احملاسبية للصندوق
واليت متثل فقط قيمة حقوق املساهمني زائداً اعادة تقييم صايف اصول وخصوم النقد االجنيب
للبنوك املكونة لصندوق الشراكة.
يصبح مشرتي الشهادات مشاركاً يف الصندوق بنسبة تعادل قيمة شهاداته للقيمة الكلية
للصندوق (أو بنسبة عدد الشهادات اململوكة للمشرتي لعدد الشهادات الكلي) خالل فرتة
امتالكه هلذة الشهادات.
هذه الشهادات يصدرها بنك السودان مقابل مساهماته ومساهمات وزارة املالية واالقتصاد
الوطنى يف رؤوس أموال بعض البنوك التجارية وهي شهادات تتسم باآلتى بأنها ذات قيمة
واحدة ،وقابلة للتداول ،و مفتوحة األجل ليس هلا تاريخ استحقاق ،وحلامل الشهادة احلق
يف املشاركة يف أرباح وخسائر البنوك املعنية ..وليس حلامل الشهادة أرباح نقدية ،بل حيق
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له احلصول على أرباح عند بيعها ،كما حيق حلاملها بيعها مباشرة لبنك السودان يف أى
وقت يشاء .ويتم حتديد القيمة احملاسبية  The Fair Valueللبنوك املكونة للصندوق
من جمموع حقوق املساهمني  Equityزائداً اعادة تقييم صافى أصول وخصوم النقد األجنبى
هلذه البنوك .وهذه القيمة احملاسبية يتم حتديدها كل شهر من الرواجع اليت تعدها البنوك
التجارية ،وقد بلغت هذه القيمة احملاسبية يف  1998/4/30جملموعة البنوك  3.94بليون
دينار .مبا أن القيمة االمسية للشهادة تبلغ واحد مليون دينار فقد مت اصدار  3940شهادة وهذه
القيمة االمسية للشهادة لن تتغري وكذلك عدد الشهادات اليت مت اصدارها.
وتنحصر البنوك املكونة للشراكة يف صندوق شهادات مشاركة البنك املركزي حالياً يف
اجملموعة التالية-:
 -1جمموعة بنك النيلني للتنمية الصناعية.
 -2جمموعة بنك اخلرطوم.
 -3البنك العقاري السوداني.
 -4بنك فيصل االسالمي
 -5بنك الغرب االسالمي.
 -6البنك السوداني الفرنسي.
 -7بنك ايفوري.
 -8بنك الثروة احليوانية
 -9بنك املزارع التجاري.
أن شهادات املشاركة (مشم) التعين أن حاملها مالك السهم بنك السودان أو وزارة املالية يف
البنوك املشار اليها اعاله ،ولكن تعين أن حاملها يشارك يف املنفعة اليت تتحقق لبنك السودان
ووزارة املالية .أن املشاركة يف املنفعة اليت تتحقق من االستثمار يف جمموعة كبرية من البنوك
يقلل كثرياً من املخاطر .وبالطبع ستكون املخاطر اقل بكثري لو كانت هذه احملفظة تشمل
شركات من قطاعات اقتصادية خمتلفة.
من جهة أخرى ،فان اصدار شهادات مشاركة مقابل أصول يعترب عملية توريق اصول
( )Securitization of Assetsوهذا يعين -يف حد ذاته -أن مالك هذه االصول ميكنه
احلصول على موارد مالية دون بيع االصول .واذا كان االمر كذلك فانه ميكن للمؤسسات
االقتصادية يف السودان اليت متتلك اصوالً أن تصدر شهادات مشاركة للحصول على موارد مالية
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حقيقية من اجلمهور لتمويل مشاريعها االنتاجية ،وتقوم باعادة شراء هذه الشهادات باسعار
تعكس القيمة احملاسبية ( )Face valueهلذه االصول ،وهذا ما ميكن أن تقوم به السكة
حديد أو اخلطوط اجلوية السودانية اومصفاة اجليلي مثالً.
القيمة احملاسبية تتأثر شهرياً سلباً أو اجياباً بأى تغريات يف سعر الصرف وكذلك يف
صافى أصول وخصوم النقد األجنبى .وتضاف إىل هذه املتغريات ما يستحق من أرباح لصاحل
بنك السودان أو وزارة املالية .وكذلك زيادة حقوق املساهمني بزيادة رأس املال واألرباح غري
املوزعة .وعليه فان النمو يف القيمة احملاسبية جملموعة البنوك سينعكس على قيمة الشهادة
عند بيعها.
اذا أراد بنك السودان ختفيض السيولة لدى البنوك التجارية فانه يقوم بإصدار شهادات
بقدر املبلغ الذى يود سحبه من البنوك التجارية .فإذا كان املبلغ املستهدف  0.4بليون دينار
سيقوم بطرح  400شهادة يف عطاء للبنوك لتقديم عروضها بعدد الشهادات اليت تود شراءها
وكذلك األسعار اليت ترغب يف تقدميها.

إعادة الشراء:

إذا أراد البنك املركزى زيادة السيولة يف اإلقتصاد الوطنى فسوف يطلب من البنوك تقديم
عروض لبيع شهادات مشاركة البنك املركزى .وسوف يتم حتديد السعر وفقاً لنتيجة املزاد.
ولكن هنا السعر يكون األعلى الذى يقابل آخر طلب جيعل اجملموع الرتاكمى للشهادات
مساوياً ملا يرغب البنك املركزى يف شرائه.
وميكن ألحد البنوك بيع الشهادات إىل بنك آخر كما حيق له بيعها لبنك السودان دون
الدخول يف عطاء.

مشاركة منفعة:

أن شهادات املشاركة ال تعنى أن حاملها مالك ألسهم بنك السودان أو وزارة املالية يف
البنوك األخرى ولكن تعنى أن حاملها يشارك يف املنفعة اليت تتحقق لبنك السودان ووزارة
املالية.
أن املشاركة يف املنفعة اليت تتحقق من االستثمار يف جمموعة كبرية من البنوك يقلل كثرياً
من املخاطر وبالطبع ستكون املخاطر أقل بكثري لو كانت هذه احملفظة تشمل شركات من
قطاعات اقتصادية خمتلفة.
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درجة سيولة الشهادات:

كما ذكر فإن الشهادات ميكن أن تتداول بني البنوك بأسعار يتفق عليها فيما بينهم ،ويف
كل األحيان فإن بنك السودان على إستعداد لشرائها وبالتاىل ميكن إعتبارها من ضمن األصول
السائلة وال تؤثر على برنامج توفيق أوضاع البنوك.
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ملحق رقم ()2
شهادات مشاركة احلكومة (شهامة)
قامت وزارة املالية واالقتصاد الوطنى يف  1999/5/8بطرح أول اصدار لشهادات املشاركة
احلكومية (شهامة) عن طريق شركة السودان للخدمات املالية .وقد بلغت القيمة االمسية
للشهادة الواحدة مخسمائة ألف دينار واليت متثل نصيباً يف صافى حقوق امللكية يف بعض
املؤسسات والشركات اململوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
وتتيح الشهادة حلاملها املشاركة يف األرباح اليت تتحقق من أعمال جمموع الشركات
واملؤسسات اليت تكون الصندوق الذى أصدرت مقابله الشهادات .وتصفى هذه املشاركة بعد
عام من شراء الشهادات وحينها حيصل حامل الشهادة على قيمتها ونصيبه من األرباح اليت
تتحقق أن شاء اهلل.
وهلذا الغرض فوضت وزارة املالية بنك السودان تفويضاً غري قابل للنقض أو االلغاء خلصم
قيمة الشهادات واألرباح من حساب احلكومة الرئيسى واضافته حلساب خاص تسدد منه
قيمة االلتزامات املالية جتاه حاملى الشهادات عند حلول تاريخ تصفية املشاركة.
يتكون الصندوق الذى أنشىء الصدار الشهادات من عدد من املؤسسات اليت تشمل الشركة
السودانية لالتصاالت (سوداتل)و شركة النيل للزيوت وفندق هيلتون وشركة أرياب للتعدين و
الشركة السودانية للمناطق واألسواق احلرة وشركة خطوط األنابيب وغريها.
وتتفاوت نسبة مساهمات هذه الوحدات يف الصندوق ،فشركة سوداتل متثل  %28وشركة
أرياب  %31والشركة السودانية للمناطق واألسواق احلرة متثل  %16أى أن هذه الشركات
الثالث متثل  %75من صندوق الشهادات والشركات األخرى متثل .%25
وتتسم هذه الوحدات برحبيتها العالية الناجتة من االدارة املتميزة وهذا ما تعكسه ميزانياتها
املتتالية لعدة أعوام سابقة .وتكوين الصندوق من عدة شركات يف قطاعات اقتصادية خمتلفة
يقلل من املخاطر االستثمارية وذلك أنه من غري احملتمل أن تنخفض انتاجية كل الشركات يف
خمتلف القطاعات االقتصادية يف وقت واحد.

األهداف األساسية:

إن إصدار شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) حيقق أهدافاً عديدة للفرد واالقتصاد
الوطنى ميكن اجيازها يف اآلتى-:
 -1إدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلى عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة
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بالتحكم يف السيولة قبضاً أو بسطاً ويف ظل الشريعة االسالمية.
 -2تغطية جزء من العجز يف املوازنة الذى كان من املعتاد تغطيته بطباعة أوراق نقدية
بواسطة بنك السودان أو ما يسمى باالستدانة من البنك املركزى ،حيث أن طباعة هذه األوراق
هلا آثار تضخمية على االقتصاد الوطنى ،خصوصاً يف بلد كالسودان تفوق فيه مرونة عرض
النقود بدرجة عالية مرونة عرض البضائع واخلدمات ،اذ يواجه االنتاج معوقات عديدة مثل
نقص الطاقة ،وشح موارد النقد األجنبى ،ومومسية االنتاج الزراعى الذى يعتمد على العوامل
الطبيعية ،وضعف البنية التحتية.
 -3جتميع املدخرات القومية وتشجيع االستثمار عن طريق نشر الوعى االدخارى بني
اجلمهور وهذا بدوره يؤدى إىل زيادة االستثمار.
 -4خلق اوراق مالية اسالمية تكون مبثابة نواة اامساعدة يف تطوير اسواق راس املال وسوق
االوراق املالية كاحد أدوات السياسة النقدية ،حبيث متكن البنك املركزي من ختطيط وتنفيذ
سياسة نقدية فعالة يف اطار برنامج مالي ونقدي متكامل للتوازن الداخلي واخلارجي.

السمات واملزايا-:

إن السمات اليت تتميز بها شهادات املشاركة احلكومية جتعلها مثلى لتمويل عجز
املوازنة ،وخاصة إذا استطاع بنك السودان إن جيعلها جزءً من األوراق املالية يف عمليات
السوق املفتوحة وبالتالي يصبح هلذه األوراق سوقاً ثانويه نشطة .وبال شك فإن شهادات
املشاركة احلكومية إضافة حقيقية لعمل االقتصاد اإلسالمي الذي ظل يفتقد هلذه األوراق
املالية .ويسعى بنك السودان حالياً خللق سوق ثانوية فاعلة هلذه الشهادات عن طريق صناع
السوق (.)Market Makers
إن تنفيذ التزام الشركات واملؤسسات املكونة لصندوق شهادات املشاركة احلكومية بتقديم
حسابات مقفولة ربع سنوية سيجعل االستثمار يف هذه الشهادات اكثر شفافية ووضوحاً
للمتعاملني ،حبيث يتمكن حامل الشهادة من متابعة سري الشركات ورحبيتها املتوقعة.
ويف احلقيقة فان تقديم البيانات املالية الدورية يظل عنصراً أساسيا لنجاح هذه الشهادات.
فبالرغم من أهمية هذه الشهادات على مستوى االقتصاد الكلي ،إال أن الفرد يهتم اهتماماً
كلياً برحبيتها وسيولتها والضمانات املقدمة ومقارنتها برحبية وسيولة وضمانات البدائل
االستثمارية األخرى .وعلى أي حال فان أي استثمار له خماطر وكلما ازدادت السيولة كلما
قلت الرحبية .وخماطر شهادات املشاركة احلكومية تقل لكون املشاركة تتم يف مؤسسات
وشركات عديدة أثبتت جناحها يف املاضي وتتمتع بإدارات مقتدرة ورحبية عالية.
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جتدر اإلشارة إىل إن مشروع شهادات املشاركة احلكومية قد سبق إن عرض على اهليئة
العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية وبعد مناقشات عديدة أقرت شرعية
املشروع وصدرت فتوى بذلك بتاريخ 1999/7/21م.

ميزات إضافية لشهادات شهامة -:

• الشهادات مسنودة بأصول احلكومة السودانية يف مؤسسات وشركات ذات رحبية عاليه
وكفاءة إدارية متميزة ،كما إنها مضمونة السداد (يف حالة حتقق األرباح) بواسطة بنك السودان
ووزارة املالية واالقتصاد الوطين حيث إن وزارة املالية قد فوضت بنك السودان لتمويل التزامات
الدولة حنو املستثمرين يف هذه الشهادات باخلصم من حساب احلكومة الرئيسي حلساب شركة
السودان للخدمات املالية اليت تقوم بتسويق هذه الشهادات مما جيعلها استثماراً ذا خماطر
متدنية.
• حققت متوسط ربح صايف يف االكتتابات السابقة حوالي  %31مما جيعلها استثماراً
جيداً.
• تقدم كضمان من الدرجة األوىل للتمويل املمنوح من اجلهاز املصريف حسب السياسة
التمويلية املعلنة بواسطة (بنك السودان).
• ميكن تسييلها يف أي حلظة ،حيث مت إدراجها يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية ليعطيها
بُعداً سيولياً مناسباً.
• تستخدم يف تسوية املعامالت املالية كوسيلة مضمونة السداد بديالً للتعامل بالشيكات.
• ميكن االستثمار فيها بفئات متفاوتة ( 50ألف دينار 100 ،ألف دينار 200 ،ألف دينار)
ولفرتات متفاوتة ( 6أشهر ،عام) األمر الذي ميكن صغار وكبار املستثمرين من االستثمار يف
هذه الشهادات حسب مقدرتهم املالية والفرتات اليت يرغبون االستثمار خالهلا.
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مقارنة بني مشم وشهامة
رغم أن مشم وشهامة يتشابهان كثرياً باعتبار أن كل منهما مستمد من صيغة املشاركة
مع بنك السودان ووزارة املالية يف أرباح املؤسسات اليت يساهمان فيها .اال أن هناك بعض
االختالفات يف طبيعتهما لالختالف يف األهداف.
وجه املقارنة

مشم

شهامـــــــة

الغرض أو اهلدف

تهدف إىل التحكم يف السيولة
عند املصارف

تهدف لتوفري التمويل للحكومة.

السوق املستهدف

املصارف واملؤسسات املالية الكبرية اجلمهور عموماً مبا فيه املصارف.

التكوين

أسهم احلكومة وبنك السودان
يف خمتلف املصارف

أسهم احلكومة يف بعض
املؤسسات املالية الناجحة
والراحبة.

األجل

ليس هلا أجل حمدد مما ميكن
من تداوهلا يف األسواق الثانوية.

هلا أجل حمدد مما يسهل من
عملية متويل احلكومة حتى
لفرتات قصرية.

درجة السيولة

بنك السودان مستعد لشرائها
عند الطلب يف أى وقت.

ليس هناك التزام من بنك
السودان باعادة الشراء عند
الطلب.
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ملحق رقم ()3
نشرة إصدار شهادات شهامة
بيان مهم
يرجى من مجيع املستثمرين قراءة هذه النشرة قراءة دقيقة وذلك نسبة ألهمية املعلومات
الواردة فيها .إن اهلدف الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو عرض املعلومات األساسية
عن شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) على حنو يساعد املستثمر على إختاذ قراره
االستثماري.

تعريفات

للكلمات التالية املعاني الواردة أمام كل منها مرتبة ترتيباً ألف بائياً-:
األمني :يقصد به املراجع العام وهو اجلهة اليت تقوم بواجب مراقبة أداء الصندوق املالي
وذلك بنص املادة (17ز) من القانون.
البنك :يقصد به بنك السودان (البنك املركزي).
التنضيض :وهو حتويل أصول الصندوق عند التصفية إىل نقود حقيقة أو حكماً.
السوق :يقصد به سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
الشركة (املدير) :يقصد بها شركة السودان للخدمات املالية احملدودة وهي اليت تقوم
بدور الوكيل للوزارة يف جمال إصدارات الصكوك.
الصكوك (الشهادات) :يقصد بها شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) وهي الوثيقة ذات
القيمة االمسية احملددة يف هذه النشرة واليت تتيح حلاملها املشاركة يف صايف حقوق امللكية
للوزارة يف الشركات واملؤسسات اململوكة هلا كلياً أو جزئياً.
الصندوق :يقصد به الوعاء االستثماري الذي حيتوي على مكون الشراكة.
القانون :يقصد به قانون صكوك التمويل لعام 1995م.
املستثمر :هو املالك ألي عدد من شهادات املشاركة احلكومية (شهامة).
املشاركة :املشاركة هي عقد شراكة يف املال والعمل بني طرفني أو أكثر بغرض حتقيق الربح
وتقوم على شراء املستثمرين لصكوك ضمن وعاء مالي ميثل حصة من ملكية وزارة املالية يف
شركات ومؤسسات ووحدات حكومية.
مكون الشراكة :يقصد به الشركات واملؤسسات والوحدات اململوكة للوزارة واليت تقوم الوزارة
بوضع أصوهلا يف وعاء مالي (صندوق) وتصدر مقابله الصكوك اليت يتم طرحها للمستثمرين.
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اهليئة :يقصد بها اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية.
الوزارة :يقصد بها وزارة املالية واالقتصاد الوطين (إدارة الصكوك احلكومية واالستثمار)
وهي اجلهة املمثلة حلكومة السودان.
الوزير :يقصد به وزير املالية واالقتصاد الوطين.

تنويهات عامة

جيب األخذ يف االعتبار أن أسعار وعائدات الصكوك (شهامة) قد تتعرض لالخنفاض أو
االرتفاع وفقاً للعوامل االقتصادية اليت تؤثر على أداء الصندوق.
ال حيق ألي شخص إعطاء أية معلومات أو تقديم أية إقرارات خبالف تلك اليت تتضمنها
نشرة اإلصدار واملستندات املذكورة فيها وأي كتيبات أو نشرات تصدر من قبل الشركة
(املدير).
ال متثل نشرة اإلصدار هذه عرضاً أو دعوة ألي شخص يف أي بلد يكون فيها هذا العرض
أو هذه الدعوة غري قانونية ،أو يكون فيها الشخص الذي يقدم هذا العرض أو هذه الدعوة غري
مؤهل للقيام بذلك ،وهي ال متثل عرضاً من أي شخص أو دعوة ألي شخص ال جيوز قانوناً
قيامه بتقديم هذا العرض أو الدعوة إليه.

آلية عمل الصكوك

تتألف هذه اآللية من ثالثة أطراف-:
أوالً -:املستثمرون.
ثانيـاً -:الشركة.
ثالثاً -:الوزارة وهي اجلهة املالكة ملكون الشراكة.
أ /تنبين العالقة بني املستثمرين والشركة على قيام الشركة بتقديم املشورة املالية ومتليك
املستثمرين املعلومات املرتبطة باألداء املالي لألصول املكونة للشراكة.
ب /تنشيء الشركة الصندوق نيابة عن الوزارة ويوضع حتت إدارتها بغرض إصدار الصكوك
مقابل عمولة قدرها  %2يتم حتصيلها من الوزارة.
ج /ميثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية ملكون الشراكة.
د /يتحدد العائد على الصكوك وفق األداء املالي ملكون الشراكة.
هـ /ال جيوز للمستثمر سحب رأمساله أو أي جزء منه قبل تاريخ االستحقاق ولكن له حق
تداوله يف السوق.
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ضمان بنك السودان والوفاء بااللتزامات

أ /يضمن البنك سداد االلتزامات القائمة على الوزارة يف حال عجزها عن الوفاء بها كلياً
أو جزئياً يف توارخيها احملددة.
ب /تلتزم الوزارة بعدم التصرف يف مكون الشراكة طيلة فرتة عمر الصندوق.

األهداف

استقطاب املدخرات القومية وتشجيع االستثمار.
 -1توفري أداة إسالمية شرعية الدارة السيولة وانفاذ السياسات املالية.
 -2تطوير أسواق املال احمللية.
جمز للمستثمرين من خالل مشاركتهم يف مكون الشراكة الذي حيتوي على
 -3حتقيق عائد ٍ
أكثر الشركات كفاءة وذات أداء مالي عا ٍل.

أرباح الصكوك

يتم احتساب أرباح الصكوك على أساس األرباح الرأمسالية والنقدية .وتعتمد األرباح
على النتائج الفعلية حملتويات الصندوق حبسب األداء املالي ملكون الشراكة حسبما تعكسه
احلسابات املقفلة ،وتدفع يف نهاية عمر الصندوق.

تاريخ اإلصدار وأجله

يتم إصدار هذه الصكوك يف يوم …… ولفرتة …… تنتهي يف يوم …… وللمستثمر
أن يسرتد قيمتها االمسية وأرباحها إذا رغب يف نهاية الفرتة ،ويكون الدفع بعد مخسة
واربعني يوماً من تاريخ االستحقاق.

سعر اإلصدار

تصدر الصكوك بسعر إصدار يبلغ  %100من القيمة االمسية للصك.

فئات الصكوك

تصدر الصكوك بفئة ( 50ألف دينار) كحد أدنى للصك أو مبضاعفاته.

طرح الصكوك

يتم طرح الصكوك عن طريق-:
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أوالً :املزاد-:

إجراءات املزاد-:
يتم عرض شهادات شهامة على املستثمرين عن طريق مزادات تنافسية دورية .تتم إدارة
العمليات األساسية للمزاد وحفظ السجالت ونقل امللكية وسداد اصل املشاركة واألرباح يف
موعدها احملدد بواسطة شركة السودان للخدمات املالية احملدودة نيابة عن وزارة املالية
واالقتصاد الوطين.

أنواع املزادات:

املزاد التنافسي ذو األسعار املنتظمة:

(أ) املنافسات املفتوحة:

يتم تصنيف املنافسات وفقاً للسعر األعلى ويتم فرز العروض الفائزة وفقاً للرتتيب التنازلي
حتى أدنى سعر حيث تستوعب العروض الفائزة إمجالي الكميات املعروضة للبيع.
يعترب السعر األدنى هو السعر اجملزي باعتباره سعر الشراء احملدد والذي يتم دفعه
بواسطة مجيع املتنافسني الفائزين.
وإذا ما تبني إن هنالك اكثر من عرض وفقاً للسعر اجملزي فسيتم تقسيم الكمية املتبقية
من الشهادات بني املتنافسني الذين تقدموا حبد السعر اجملزي (حبيث يتم تقسيم املتبقي من
الشهادات بالسعر اجملزي بني املتنافسني وفقاً لعدد الشهادات اليت يطلبها كل منهم).
يف حالة وجود عدد أقل من الشهادات املتبقية مقارنة بالكمية اليت يطلبها املتنافسون
بالسعر اجملزي سيتم توزيع الشهادات املتبقية بالقرعة ومبا أن الشهادات املطروحة تتكون
من عدد حمدد وان الشهادة الواحدة غري قابلة للتقسيم فان توزيع املتبقي من الكمية يتم عن
طريق إجراء القرعة .على سبيل املثال-:
إذا تبقت عشرة شهادات شهامة بينما هنالك متنافسني بالسعر اجملزي يطلب كل واحد
منهم عشرة شهادات يف هذه احلالة ينال كل واحد منهم شهادة واحدة على إن ينال أربعة
متنافسني منهم شهادة إضافية لكل عن طريق القرعة.

(ب) املنافسة احملدودة:

يتم جتنيب ما ال يتجاوز نسبة  %25من إمجالي الشهادات املعروضة ألغراض املنافسة احملدودة
ويتم توزيعها تلقائياً للمتقدمني يف املنافسة احملدودة وفقاً للسعر اجملزي ،ويف حالة جتاوز الطلب
لعدد شهادات املنافسة احملدودة يتم توزيع العروض بالتناسب وفق نظام احلصص.
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شروط دخول املزاد:

املزاد مفتوح لكافة املتنافسني مثل املصارف واملؤسسات املالية والشركات واملؤسسات
واألفراد...اخل.
وكما هو موضح يف الفقرة املتعلقة بطريقة دفع قيمة الصكوك البد من أن تغطي كل العروض
املقدمة بدفعيات تكون مقبولة لدى الشركة.

عدد العروض املقدمة:

أ  /املنافسة املفتوحة :تقدم العطاءات املكونة من عرض واحد أو اكثر حبد أقصى يبلغ
مخسة عروض يف حالة املنافسة املفتوحة.
ب /تقدم العطاءات املكونة من عرض واحد للكمية املطلوبة حتى بلوغ احلد األقصى
املسموح به يف حالة املنافسة احملدودة.
وجيوز للمتنافسني تقديم طلباتهم لكال النوعني من املناقصات إذا ما رغبوا يف ذلك.

احلد األدنى واألقصى للعروض:

أ  /املنافسة املفتوحة:
ال يشرتط حد أدنى للعروض املقدمة وميكن تقديم العروض الفردية لشهادة واحدة ،وجيب
أن ال تتجاوز العروض املقدمة من متنافس رئيسي واحد اكثر من ربع إمجالي الشهادات
املعروضة.
وعلى املتنافسني األساسيني إن ال يقدموا عروضاً مباشرة أو غري مباشرة نيابة عن أو
بالتنسيق مع أي متنافس أساسي آخر.

ب /املنافسات احملدودة:

يشرتط احلد األدنى للعروض يف العطاءات أن يكون لشهادة واحدة وجيب أال يزيد إمجالي
عدد الشهادات املطلوبة يف هذه احلالة عن مخس.

الفئات:

تصدر كل الشهادات بفئة مخسني ألف دينار أو مضاعفاتها وعلى املتنافسني توضيح عدد
الشهادات املطلوبة مقرونة بالسعر املقدم.

فرتة تقديم العروض والوقت النهائي للتقديم:

جيوز للمتنافسني األساسيني تقديم عطاءاتهم للمنافسة املفتوحة وفق املواعيد اليت حتددها
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الشركة يف وسائل اإلعالم املختلفة.

اإلعالنات العامة:

اإلعالن املسبق :يتم إعالن تاريخ املزاد قبل اسبوع من موعده وختطر الوزارة الشركة بذلك
وتعلن الشركة عن طريق وسائل االعالم املختلفة عن املزاد مع حتديد العدد والقيمة االمسية
للشهادات.

خطابات القبول والرفض:

يتم إعالن املتنافسني الفائزين عن طريق اخطارات القبول لعروضهم مع حتديد الكميات
احملددة هلم.
أما أصحاب العروض املرفوضة فيتم إخطارهم كتابة بذلك.
ومن حق الوزارة نفسها رفض العروض كلياً أو جزئياً دون إبداء األسباب.

الدفع والتسويات والتسليم:

الدفعيات:
على كل البنوك التجارية واليت تقدم عروضها مباشرة من خالل املزاد الرئيسي أن ختول
الشركة بالسحب مباشرة خصماً على حساباتهم مع بنك السودان وذلك بالتأشري يف املكان
احملدد يف استمارات الطلب املخصصة لذلك.
وميكن للمؤسسات غري املصرفية والشركات واألفراد تقديم عروضهم مباشرة يف املزاد الرئيسي
وضماناً لتوفري الدفعيات بطريقة مقبولة ميكن املتنافسني القيام باآلتي-:
أ /تقديم طلباتهم للحصول على الشهادات عن طريق مصارفهم من خالل العالقة القائمة
بني البنوك والعمالء .يف هذه احلالة على البنوك توضيح العدد الكلي للشهادات املطلوبة وقيمة
الطلبات بصفة إمجالية ومن ثم تدبري دفعياتهم عن طريق حساباتها يف البنك وتقوم املصارف
بالتعامل على أساس فردي مع كل عميل السرتداد الدفعيات من حسابات عمالئها.
ب /على كافة املتقدمني تقديم دفعياتهم املعتمدة واملقبولة لدى الشركة على إن تغطي
القيمة الكاملة لعروضهم.
ج /كل الدفعيات املقدمة مقابل العروض املرفوضة كلياً أو جزئياً يتم ردها الصحابها.

التسوية:

ستتم تسوية كافة العروض يف خالل اسبوع من تاريخ املزاد.
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التسليم:

تسلم الشهادات بعد فرز املزاد.

إجراءات املناقصة:

البد من تقديم كافة عروض املناقصة على االستمارات الرمسية املخصصة هلذا الغرض واليت
ميكن احلصول عليها من الشركة.
كما جيب وضع استمارات التقديم اململوءة وفقاً للتعليمات يف مظاريف خمتومة ومعنونة
لـ (مزاد صكوك املشاركة احلكومية) ومن ثم يتم ايداعها يف الصندوق املخصص مبقر الشركة
باملبنى الرئيسي لبنك السودان وذلك قبل انتهاء املهلة احملددة للتقديم.
وعلى أصحاب العروض املقبولة تسلم شهاداتهم بصفتهم الشخصية مبكاتب الشركة بعد
تقديم ما يثبت شخصياتهم.

ثانياً :الطرح العام-:

يتم من خالل اإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة ،عن طريق اإلجراءات التالية-:

التخصيص

يف حالة طلب االكتتاب مببلغ اكرب من القيمة احملددة جيوز للشركة (بالتنسيق مع الوزارة)
اختاذ أي من اإلجراءات اآلتية-:
أ /رفع حجم اإلصدار عن طريق ختصيص صكوك إضافية يف حدود الزيادة وتوزيعها
لكل.
على املكتتبني بنسبة الزيادة ٍ
ب /إبقاء اإلصدار على حاله وإرجاع املبالغ اإلضافية مع ختصيص توزيع الصكوك
على املكتتبني بنسب طلبات االكتتاب ،على أن يتم اسرتداد املبالغ اإلضافية ملقدمي
الطلبات خالل فرتة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ ختصيص الصكوك.
ج /يتم إخطار املكتتبني باخليار الذي مت األخذ به.
يف حالة االكتتاب مببلغ اقل من مبلغ اإلصدار تقوم اجلهة املغطية بتغطية العجز.

إجراءات تقديم الطلبات

أ /تعد الشركة استمارة تقديم الطلبات وبيان اإلصدار وتوفريها للجمهور وميكن احلصول
عليها من الشركة.
ب /تقدم استمارة الطلبات بعد ملئها إىل الشركة.
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ج /يتم تسليم الطلبات خالل الفرتة احملددة لالكتتاب حسب ما هو موضح يف الفقرة ()11
من هذه النشرة.
د /ميكن تسليم الطلبات بوساطة مقدم الطلب مباشرة أو عن طريق الربيد.
هـ /تقوم الشركة باستبعاد الطلبات اليت ال تتماشى وشروط اإلصدار مثل الطلبات الناقصة
أو غري املوقعة أو غري املصحوبة بتفويض الدفع ...اخل.
و /يف حالة التقدم بطلبات الشهادات نيابة عن القصر أو الشركات جيب توضيح ذلك
بالطلب وابراز املستند املخول لذلك.
ز /ال جيوز تقديم طلبات مشرتكة ألكثر من شخص.

طريقة اإلصدار والتداول

يكون هنالك سجل للمكتتبني املخصص هلم وفق املعلومات الواردة يف استمارة االكتتاب
وتقوم الشركة بإصدار شهادات الصكوك بعد ....من تاريخ التخصيص ويتم التداول يف هذه
الصكوك يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية حسب اإلجراءات واللوائح احملددة لذلك.
يتم تسجيل شهادات الصكوك اليت مت ختصيصها باسم مقدم الطلب أو الشخص احملول
له وذلك يف سجل خاص يتم إعداده هلذا الغرض بوساطة الشركة .ويتم التداول يف هذه
الصكوك يف السوق حسب اإلجراءات واللوائح احملددة لذلك.

طريقة دفع قيمة الصكوك

أ /على املستثمر إرفاق قيمة الصكوك مع طلبات االكتتاب.
ب /ميكن سداد الصكوك بالدفع نقداً أو عن طريق الشيكات املصرفية أو املعتمدة أو
بالتخويل خبصم القيمة من احلسابات طرف البنوك.
ج /بالنسبة لغري السودانيني والسودانيني العاملني باخلارج ميكن حتويل قيمة الصكوك
بالعمالت القابلة للتداول عن طريق البنوك التجارية العاملة بالبالد أو البنوك اليت حتددها
الشركة وحتسب هذه التحويالت بسعر الصرف اجلاري عند التسليم ،على أن يتحمل
مقدم الطلب مجيع رسوم اخلدمات املصرفية اخلاصة بالتحويل.

اسرتداد قيمة الصكوك

عند انتهاء فرتة الصكوك يتم اسرتدادها بقيمتها السوقية عند تاريخ االستحقاق.
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تسليم الصكوك

تقوم الشركة بإعداد شهادات الصكوك وتسليمها الصحابها بالربيد املسجل أو باليد حسب
رغبة املكتتب.

تداول الصكوك يف السوق الثانوية

يتم إدراج الصكوك يف السوق بعد حتويل غالب موجودات الصندوق إىل أصول عينية بغرض
تداوهلا يف السوق وفقاً آللية العرض والطلب.

نقل ملكية الصكوك

هذه الصكوك قابلة للتداول والتحويل كلياً أو جزئياً ويتم بيع الصكوك وحتويلها بوساطة
استمارة التحويل املعدة هلذا الغرض.
ال جيوز تداول الصكوك خالل األسبوعني األخريين من عمر اإلصدار (التصفية).

دفع قيمة الصكوك عند االستحقاق

يقوم محلة الصكوك بإعادة شهادات الصكوك باليد أو عن طريق الربيد املسجل للشركة
قبل ( 14يوماً) من تاريخ نهاية اإلصدار (التصفية) وذلك إلجراء التسويات الالزمة .وستقوم
الشركة بإصدار وصل تسلم أصل الشهادات املتسلمة .هذا وسيتم سداد نتيجة التصفية بالدينار
حلاملي الصكوك املسجلني لدى الشركة عن طريق وسائل الدفع املعروفة.

زكاة الصكوك

ال تقوم الشركة بإخراج زكاة هذه الصكوك وعلى املستثمرين إخراج زكاة أمواهلم عن هذه
الصكوك بأنفسهم.

فقدان أو تلف الصكوك

يف حالة فقد أو سرقة أو تلف شهادات الصكوك ،يتعني على مالك هذه الصكوك إبالغ
الشركة بذلك على الفور إضافة إلجراءات البالغ لدى السلطات املختصة .وسيتم إلغاء الشهادات
السابقة وإصدار شهادات جديدة بديلة مقابل دفع رسوم إدارية بعد تقديم أدلة إثبات الفقدان
أو السرقة أو التلف.

املستثمرون املؤهلون لالكتتاب يف الصكوك

جيوز جلميع األفراد والشركات واملؤسسات املالية املقيمني وغري املقيمني االكتتاب يف هذه الصكوك.
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القانون املطبق

خيضع إصدار هذه الصكوك وكافة املستندات املتعلقة بها للقوانني السارية حبكومة السودان
واللوائح اليت يتم مبوجبها إصدار هذه الصكوك.

تأكيد شرعية الصكوك

مبوجب الفتوى الصادرة يف يوم1998/7/15م بوساطة اهليئة فقد مت بيان شرعية هذا
اإلصدار وعدم تعارضه مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية .كما إن الصكوك ختضع ملراقبة
وإشراف اهليئة املستمر.
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ملحق رقم ()4
نشرة إصدار صكوك السلم
مبلغ اإلصدار ..........................-:دينار سودانى
تاريخ بداية اإلصدار1425/..../....هـ املوافق2004/..../....م
تاريخ نهاية اإلصدار1425/..../....هـ املوافق2004/..../....م

( )1تنبيه مهم

يرجى من مجيع املستثمرين قراءة هذه النشرة قراءة دقيقة ،حيث إن اهلدف الرئيس منها
هو عرض املعلومات األساسية املتعلقة «بصكوك السلم» على حنو يساعد املستثمر على اختاذ
قراره االستثمارى يف االشرتاك يف هذا اإلصدار.

( )2تعريفات

األمني :هو اجلهة اليت تقوم بواجب مراقبة أداء الصندوق املالي وذلك بنص املادة ( 17ز)
من القانون وهو املراجع العام.
رأس مال السلم :وهوالثمن املدفوع مقدماً من رب السلم يف جملس العقد إىل املسلم إليه.
هو الطرف املشرتى يف عقد السلم.
		
رب السلم (املسلم) :الطرف الذى يقدم املال يف عقد املضاربة وليس له التدخل يف
االدارة.
رب املال :الطرف الذي يقدم املال يف عقد املضاربة.
السلم أوالسلف :هو عقد بيع يعجل فيه الثمن ويؤجل فيه املبيع ،وهو عكس البيع بثمن
مؤجل .وأركانه هي أركان عقد البيع من:
( )1صيغة (إجياب وقبول).
( )2عاقدين (بائع ومشرت).
( )3معقود عليه (مثن ومبيع).
السوق :سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
الشركة :شركة السودان للخدمات املالية احملدودة وهي اليت تقوم بدور املضارب
(املدير).
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الصكوك :صكوك السلم وهي الوثيقة ذات القيمة االمسية احملددة يف هذه النشرة واليت
تتيح حلاملها املشاركة يف متويل الدولة عن طريق الشراء سلماً منها سلعاً مثلية يتم تسلمها
يف آجال حمددة.
الصندوق :الوعاء االستثمارى الذى حيتوى على األصول املكونة لصندوق السلم
القانون :قانون صكوك التمويل لعام 1995م.
اللجنة :اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية ،وتعنى بتصميم آلية عمل الصندوق
وإعداد نشرة اإلصدار بالتعاون مع اهليئة ،والتنسيق بني اجلهات املعنية بإصدار
الصكوك.
املستثمر :هو املالك ألى عدد من صكوك السلم.
املسلم إليه :هو البائع يف عقد السلم والذى يقع عليه االلتزام بتسليم املسلم فيه مبواصفاته
يف األجل احملدد.
املسلم فيه :وهو املبيع (السلعة) يف عقد السلم ويكون من املثليات.
املضاربة :عقد شركة يف الربح بني طرفني يقدم أحدهما ماالً ويسمى رب املال ويقوم الطرف
الثاني بالعمل واإلدارة ويسمىاملضارب ،وماقسم اهلل من ربح يوزع بينهما بنسب مشاعة
حسب اتفاقهما .أما اخلسارة المسح اهلل فيتحملها رب املال ،إالّ إذا كانت بتقصري أوتع ٍد
من املضارب.
املضاربة املقيدة :هي ما قيد بشروط من رب املال يتعني على املضارب االلتزام بها.
املضارب :الطرف الذى يقوم بالعمل واإلدارة يف عقد املضاربة الشرعي ،واليتحمل اخلسارة
إن مل تكن بتع ٍد أو بتقصري منه.
اهليئة :اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية.
الوزارة :وزارة املالية واالقتصاد الوطين (إدارة االستثمارات و الصكوك احلكومية) وهي
اجلهة املمثلة حلكومة السودان.
الوزير :وزير املالية واالقتصاد الوطين.

( )3تنويهات عامة:

 -1جيب األخذ يف االعتبار أن أسعار وعائدات الصكوك قد تتعرض لالخنفاض أواالرتفاع
وفقاً للعوامل االقتصادية اليت تؤثر على أداء الصندوق.
 -2الحيق ألى شخص إعطاء أية معلومات أوتقديم أية إقرارات خبالف تلك اليت تتضمنها
نشرة اإلصدار واملستندات املذكورة فيها وأى كتيبات أو نشرات تصدر من قبل الشركة (املدير).
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 -3المتثل نشرة اإلصدار هذه عرضاً أودعوة ألى شخص فىأى بلد يكون فيها هذا العرض
أو هذه الدعوة غريقانونية ،أويكون فيها الشخص الذى يقدم هذا العرض أوهذه الدعوة غري
مؤهل للقيام بذلك ،وهي المتثل عرضاً من أى شخص أو دعوة ألى شخص الجيوز قانوناً
قيامه بتقديم هذا العرض أو الدعوة إليه.

( )4مشروعية وحكمة عقد السلم:

عقد السلم جائز ،وهو مما تدعو احلاجة إليه وحيقق مصلحة واضحة لطرفيه ،فالبائع
يستفيد من تعجيل رأس املال ،واستخدامه يف حاجاته املختلفة ،ويستفيد املشرتي من رخص
مثن السلعة كما يطمئن إىل وجودها عند حاجته إليها.

( )5السلع اليت جيري فيها السلم:

جيري السلم يف كل سلعة جيوز بيعها ،وميكن أن تنضبط بالصفة ،وتثبت دينا يف الذمة،
مثل املكيالت واملوزونات واملذروعات(اليت تقاس باملرت أو الذراع).

( )6انتقال ملكية الثمن واملبيع:

بانعقاد السلم يصبح املسلم إليه(البائع) مالكا للثمن املدفوع يف جملس العقد ويثبت املسلم
فيه(املبيع) ديناً يف ذمته لرب السلم.

( )7السلم لتمويل الدولة:

يستقطب الصندوق األموال عن طريق عقد املضاربة املقيدة:
 .1باملتاجرة يف السلم.
 .2بالشراء سلماً من الوزارة.

( )8مميزات صكوك السلم:

أ -توفر متويالً نقدياً للدولة.
ب -توسع من دائرة استخدام صيغ التمويل اإلسالمية جبانب اإلجارة واملراحبة واالستصناع
يف متويل الدولة.
ج -املسلم إليه (البائع) يف حالة الدولة مينح مزيد اطمئنان للمستثمرين ملقدرة الدولة على
الوفاء بالتزاماتها وتوفري سلعة السلم يف املواعيد احملددة.
د -حتقق رحباً مناسباً للمستثمرين.
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( )9آلية عمل الصندوق:

تقوم هذه اآللية على ثالثة أطراف هم-:
أوالً -:املستثمرون (أرباب املال).
ثانياً -:الشركة (املضارب).
ثالثاً -:الوزارة وهي اجلهة الطالبة للتمويل.
أ /تنشئ الشركة صندوقاً للسلم بذمة مالية منفصلة ،ويوضع حتت إدارتها بصفتها املضارب
(املدير).
ب/تدعو الشركة املستثمرين لالكتتاب يف الصندوق آلجال معينة وبقيم حمددة للصكوك
وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوكاً بقيمة استثماره.
ج /تستقطب األموال من املستثمرين عن طريق عقد املضاربة املقيدة الستخدامها يف عمليات
املتاجرة يف السلم بغرض حتقيق الربح هلم.
د /يقوم الصندوق بشراء سلع مثلية جيرى عليها السلم من الدولة مع حتديد مواصفاتها
وكمياتها وآجل تسلمها .حيث يقوم الصندوق بتسليم رأمسال السلم حاالً للدولة أوخالل
ثالثة أيام عمل من توقيع عقد السلم.
هـ /للدولة استخدام األموال يف أي أوجه تراها ،من غري تدخل من الصندوق.
و /تقوم الدولة بتسليم السلع املشرتاة حبسب مواصفاتها وكمياتها يف آجاهلا احملددة .عند
حلول األجل يقوم الصندوق بتسلم السلع من الدولة ومن ثم يقوم ببيعها يف السوق حبسب
األسعار اجلارية .والفرق بني مثن البيع ومثن الشراء ميثل ربح الصندوق أوخسارته.
ز /يوزع الربح بني املستثمرين على أساس مساهمتهم يف رأس املال بعد حسم نصيب
املضارب من الربح.
ح /ميثل الصك بعد استثماره ديناً سلعياً يف ذمة املسلم إليه حبسب عقود السلم.
ط /اليسمح لرب املال سحب رأمساله أو أى جزء منه أوبيع الصك قبل تأريخ االستحقاق
إال يف حاالت نادرة حيددها املضارب يف ضوء توجيهات اهليئة املبينة يف هذه النشرة.
ي /يكون نصيب رب املال من الربح  %95و %5للمضارب.

( )10الوفاء بااللتزامات:

أ /تلتزم حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية واالقتصاد الوطين بالوفاء بالتزاماتها الناشئة
عن الصكوك املصدرة يف تواريخ استحقاقها وتفوض بنك السودان تفويضاً غري مشروط وغري
قابل للنقض بدفع مثن املسلم فيه حبسب السعر اجلارى إىل اجلهة اليت حيددها املضارب
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من حساب وزارة املالية لدى بنك السودان دون الرجوع اليها.
ب /ويف احلالة أعاله على املضارب تقديم فواتري لبنك السودان حبسب كميات املسلم فيه
املتفق عليها يف عقد السلم.
ج /تلتزم الوزارة بالدخول يف عقود السلم حبجم اليقل عن رأس مال الصندوق وبالنسب
املطلوبة وبفرتة التقل عن املدى الزمين لعمر الصندوق.

( )11فرتة االكتتاب-:

تبدأ فرتة االكتتاب يف...............وتنتهي يف...................

( )12الربح املتوقع على الصكوك -:

تعتمد األرباح على الناتج الفعلى حملتويات الصندوق ومؤشرات دراسة اجلدوى واليت
جتعل الربح املتوقع يرتاوح بني ......-......يف العام األول.

( )13طريقة دفع االرباح-:

يدفع نصيب املستثمر من العائد كل ..........وحيسب هذا الربح اعتباراً من بداية تاريخ
اإلصدار بناء على التنضيض الفعلي أواحلكمي لألصول إىل متثلها الصكوك.

( )14سعر اإلصدار:

تصدر الصكوك بسعر إصدار يبلغ %100من القيمة االمسية للصك.

( )15فئات الصكوك:

تصدر الصكوك بفئة ( )...........كحد أدنى للصك أومبضاعفاته.

( )16تاريخ وأجل االصدار:

عمر الصندوق ……… شهراً ويتم إصدار صكوكه يف الفرتة احملددة يف الفقرة ( )11فرتة
االكتتاب ويسرتد املستثمر قيمتها يف نهاية الفرتة احملددة لعمر الصندوق.

( )17التخصيص:

يف حالة طلب االكتتاب مببلغ اكرب من القيمة احملددة جيوز للشركة(بالتنسيق مع الوزارة)
اختاذ أي من اإلجراءات اآلتية-:
أ /رفع حجم اإلصدار عن طريق ختصيص صكوك إضافية يف حدود الزيادة وتوزيعها على
املكتتبني.
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ب /إبقاء اإلصدار على حاله وإرجاع املبالغ اإلضافية مع ختصيص توزيع الصكوك على
املكتتبني بنسب طلبات االكتتاب ،على أن يتم اسرتداد املبالغ اإلضافية ملقدمي الطلبات
خالل فرتة التتجاوز أسبوعني من تاريخ ختصيص الصكوك.
ج /يتم إخطار املكتتبني باخليار الذي مت األخذ به .يف حالة االكتتاب مببلغ أقل من مبلغ
اإلصدار تقوم اجلهة املغطية وهي .................بتغطية العجز.

( )18طريقة اإلصدار:

(أ) يكون هنالك سجل خاص باملكتتبني وفق املعلومات الواردة يف استمارة االكتتاب وتقوم
الشركة بإصدار شهادات الصكوك بعد شهر من تأريخ التخصيص.
(ب) يتم تسجيل شهادات الصكوك اليت مت ختصيصها باسم مقدم الطلب أوالشخص
احملول له وذلك يف سجل خاص يتم إعداده هلذا الغرض بوساطة الشركة.

( )19اسرتداد قيمة الصكوك:

عند انتهاء فرتة الصكوك يتم اسرتداد قيمتها واليت تشتمل على رأس املال والربح أو
اخلسارة .ويكون الدفع بعد أسبوعني من تأريخ االستحقاق.

( )20إجراءات تقديم الطلبات:

أ /تعد الشركة استمارة تقديم الطلبات وبيان اإلصدار وتوفريها للجمهور وميكن احلصول
عليها من الشركة.
ب /تقدم استمارة الطلبات بعد ملئها إىل الشركة.
ج /يتم تسليم الطلبات خالل الفرتة احملددة لالكتتاب حسب ماهو موضح يف فقرة تأريخ
اإلصداروأجله من هذه النشرة.
د /ميكن تسليم الطلبات بوساطة مقدم الطلب مباشرة أوعن طريق الربيد.
هـ /تقوم الشركة باستبعاد الطلبات اليت التتماشى وشروط اإلصدار مثل الطلبات الناقصة
أوغري املصحوبة بتفويض الدفع...اخل.
و /يف حالة التقدم بطلبات الصكوك نيابة عن ال ٌق َصر أو الشركات جيب توضيح ذلك
بالطلب وإبراز املستند املخول لذلك.
ز /الجيوز تقديم طلبات مشرتكة ألكثر من شخص.
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( )21طريقة دفع قيمة الصكوك:

أ /على املستثمر إرفاق قيمة الصكوك مع طلبات االكتتاب.
ب /ميكن سداد الصكوك عن طريق الشيكات املصرفية أواملعتمدة أو بالتخويل خبصم القيمة
من احلسابات طرف البنوك.
ج /بالنسبة لغري السودانيني والسودانيني العاملني باخلارج ميكن حتويل قيمة الصكوك
بالعمالت القابلة للتداول عن طريق البنوك التجارية العاملة بالبالد أوالبنوك اليت حتددها
الشركة وحتسب هذه التحويالت بسعر الصرف اجلارى ،على أن يتحمل مقدم الطلب
مجيع رسوم اخلدمات املصرفية اخلاصة بالتحويل.

( )22تسليم الصكوك:

تقوم الشركة بإعداد شهادات الصكوك وتسليمها الصحابها بالربيد املسجل أوباليد حسب
رغبة املكتتب.

( )23تداول صكوك السلم:

الجيوز تداول صكوك السلم خالل عمر الصندوق ،إال عند حاجه املستثمر الشديدة للسيولة
املرتبطة باملصروفات امللحة مثل مصروفات العالج أوالتعليم......اخل (ويرتك حتديد ذلك
للمضارب) ،فيجوز يف هذه احلالة بيع صكوكه ملرة واحدة .ويف مثل هذه احلاالت يتم بيع
الصكوك حبسب السعر الذى حيدده السوق أو املضارب.

( )24نقل ملكية الصكوك:

هذه الصكوك غري قابلة للتداول والتحويل كلياً أوجزئياً إالفى احلاالت املذكورة أعاله ويف
هذه احلالة يتم حتويل ملكيتها بوساطة استمارة التحويل املعدة هلذا الغرض.

( )25دفع قيمة الصكوك عند االستحقاق:

يقوم محلة الصكوك بإعادة شهادات الصكوك باليد أوعن طريق الربيد املسجل للشركة قبل
( 14يوماً) من تاريخ نهاية اإلصدار (التصفية) وذلك إلجراء التسويات الالزمة .وستقوم الشركة
بإصدار وصل تسلم أصل الشهادات املتسلمة.
هذا وسيتم سداد نتيجة التصفية بالدينار حلاملي الصكوك املسجلني لدى الشركة وحتويلها
إىل حساباتهم املصرفية.
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( )26زكاة الصكوك:

على املستثمرين إخراج زكاة أمواهلم عن هذه الصكوك بأنفسهم حيث إن الشركة التقوم
بذلك نيابة عن املستثمرين.

( )27فقدان أوتلف الصكوك:

يف حالة فقد أوسرقة أوتلف شهادات الصكوك ،يتعني على مالك هذه الصكوك إبالغ الشركة
بذلك على الفور إضافة إلجراءات البالغ لدى السلطات املختصة .وسيتم إلغاء الشهادات
السابقة وإصدار شهادات جديدة بديلة مقابل دفع رسوم إدارية بعد تقديم إدلة إثبات الفقدان
أو السرقة أو التلف.

( )28املسثمرون املؤهلون لالكتتاب يف الصكوك:

جيوز جلميع األفراد والشركات واملؤسسات املالية املقيمني وغري املقيمني االكتتاب يف هذه
الصكوك.

( )29القانون املطبق:

خيضع إصدار هذه الصكوك وكافة املستندات املتعلقة بها للقوانني السارية حبكومة السودان
واللوائح اليت يتم مبوجبها إصدار هذه الصكوك.

( )30تأكيد شرعية الصكوك:

مبوجب الفتوى الصادرة يف يوم /9ربيع األول1425/هـ املوافق/28أبريل2005/م ،بوساطة
اهليئة واملثبتة أدناه فقد مت بيان وتوضيح شرعية هذا اإلصدار وعدم تعارضه مع أحكام ومبادئ
الشريعة اإلسالمية.كما أن الصكوك ختضع ملراقبة وإشراف اهليئة املستمر.
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ملحق رقم ()5
نشرة إصدار صكوك اإلستثمار احلكومية
بيان هـــام
يرجى من مجيع املستثمرين قراءة هذه النشرة قراءة دقيقة وذلك نسبة ألهمية املعلومات
الواردة فيها ،إن اهلدف الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو عرض املعلومات األساسية عن
صكوك االستثمار احلكومية على حنو يساعد املستثمر على إختاذ قراره اإلستثماري.

تعريفات

اإلجارة ( ِكراء األعيان) :بيع املنافع بأجر معلوم ملدة معلومة .ويستخدم عقد اإلجارة يف
التطبيق املصريف اإلسالمي املعاصر من قبل اجلهة املمولة:
(أ) بامتالك العني وتأجريها ،أو
(ب) بتأجري عني والقيام بتأجريها من الداخل.
االستصناع :عقد بيع الزم يُشرتى به اصل قابل للصنع موصوف يف الذمة يلتزم الصانع
(البائع) بتسليمه وفقاً للمواصفات املطلوبة من املستصنع (املشرتي) مقابل مثن معلوم.
االستصناع املوازي :هو االستصناع من الداخل بشرط عدم تعليقه على االستصناع االول
وله تعريف عقد االستصناع ذاته.
املراحبة :يقصد بها هنا املراحبة لآلمر بالشراء وهي صيغة للتمويل تقوم فيها اجلهة
املمولة بشراء سلعة ومتلكها وقبضها حقيقة أو حكماً بناء على طلب أحد عمالئها ثم بيعها
له باألجل بثمن يساوي التكلفة الكلية زائد ربح معلوم متفق عليه بينهما.
األمني :يقصد به املراجع العام وهو اجلهة اليت تقوم بواجب مراقبة أداء الصندوق املالي
وذلك بنص املادة (17ز) من القانون.
التنضيض :وهو حتويل أصول الصندوق عند التصفية إىل نقود حقيقة أو حكماً.
السوق :يقصد به سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
الشركة :يقصد بها شركة السودان للخدمات املالية احملدودة وهي اليت تقوم بدور
املضارب (املدير).
الصكوك :يقصد بها صكوك االستثمار احلكومية وهي الوثيقة ذات القيمة االمسية احملددة
يف هذه النشرة واليت تتيح حلاملها املشاركة يف متويل أصول حكومية عن طريق عقود
اإلجارة واملراحبة واالستصناع.
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الصندوق :يقصد به الوعاء االستثماري الذي حيتوي على األصول املكونة للصندوق.
القانون :يقصد به قانون صكوك التمويل لعام 1995م.
املستثمر :هو املالك ألي عدد من صكوك االستثمار احلكومية (رب املال)
اهليئة :يقصد بها اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية.
الوزارة :يقصد بها وزارة املالية واالقتصاد الوطين (إدارة الصكوك احلكومية واالستثمار)
وهي اجلهة املمثلة حلكومة السودان.
الوزير :يقصد به وزير املالية واإلقتصاد الوطين.

تنويهات عامة

جيب األخذ يف االعتبار أن أسعار وعائدات الصكوك احلكومية قد تتعرض لالخنفاض أو
االرتفاع وفقاً للعوامل االقتصادية اليت تؤثر على أداء الصندوق.
ال حيق ألي شخص إعطاء أية معلومات أو تقديم أية إقرارات خبالف تلك اليت تتضمنها
نشرة اإلصدار واملستندات املذكورة فيها وأي كتيبات أو نشرات تصدر من قبل املدير.
ال متثل نشرة اإلصدار هذه عرضاً أو دعوة ألي شخص يف أي بلد يكون فيها هذا العرض
أو هذه الدعوة غري قانونية ،أو يكون فيها الشخص الذي يقدم هذا العرض أو هذه الدعوة غري
مؤهل للقيام بذلك ،وهي ال متثل عرضاً من أي شخص أو دعوة ألي شخص ال جيوز قانوناً
قيامه بتقديم هذا العرض أو الدعوة إليه.

آلية عمل الصكوك

تقوم هذه اآللية على ثالثة أطراف هم-:
اوالً -:املستثمرون (أرباب املال).
ثانيـاً -:الشركة (املضارب).
ثالثاً -:الوزارة وهي اجلهة الطالبة للتمويل.
وتقوم العالقة بني املستثمرين والشركة على أساس عقد املضاربة الشرعي ،وبني الوزارة
واملضارب على عقود اإلجارة واملراحبة واالستصناع.
أ /تدعو الشركة املستثمرين لالكتتاب يف الصندوق آلجال معينة وبقيم حمددة للصكوك
وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوكاً بقيمة استثماره.
ب /يتم االستثمار يف الصندوق على أساس املضاربة املقيدة جبميع ضوابطها الشرعية
حبيث يكون التعامل مع الدولة فقط.
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ج /تنشئ الشركة الصندوق ويوضع حتت إدارتها بصفتها املضارب (املدير).
د /ال جيوز لرب املال سحب رأمساله أو أي جزء منه قبل تاريخ االستحقاق وله حق
تداوله يف السوق.
هـ /ميثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية مكونه من جمموعة من العقود هي
اإلجارة واملراحبة واالستصناع حبيث تكون الغلبة لالجارة (لألعيان واملنافع)
و /يتحدد الربح على استثمارات الصندوق مبجموع عوائد عقوده االستثمارية ويتم توزيع
صايف األرباح بني املضارب ورب املال بنسبة  %95لرب املال و  %5للمضارب.

الوفاء بااللتزامات

أ /تلتزم حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية واالقتصاد الوطين بالوفاء بالتزاماتها الناشئة
عن الصكوك املصدرة يف تواريخ استحقاقها وتفوض بنك السودان تفويضاً غري مشروط وغري
قابل للنقض خبصم االستحقاقات يف توارخيها من حساب وزارة املالية لدى بنك السودان
دون الرجوع إليها.
ب /تلتزم الوزارة يف حالة اإلجارة بضمان استمرارية إجارتها لألصول موضوع اإلجارة
طيلة مدة اإلصدار حسب العقود املوقعة بينها وبني املضارب ما مل يطرأ عذر شرعي مينع
استمرار اإلجارة.
ج /تلتزم الوزارة بالدخول يف عقود االجارة واملراحبة واالستصناع حبجم ال يقل عن رأمسال
الصندوق وبالنسب املطلوبة وملدة ال تقل عن املدى الزمين لعمر الصندوق.

فرتة االكتتاب

تبدأ فرتة االكتتاب يف .........وتنتهي يف.............

الربح املتوقع على الصكوك

تعتمد األرباح على الناتج الفعلي حملتويات الصندوق ومؤشرات دراسة اجلدوى واليت
جتعل الربح املتوقع يرتاوح بني  %20 -%15يف العام األول.

طريقة دفع االرباح

يُدفع نصيب املستثمر من العائد كل ( )6أشهر وحيسب هذا الربح اعتباراً من بداية تاريخ
اإلصدار بناء على التنضيض احلكمي لألصول اليت متثلها الصكوك.
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سعر اإلصدار

تصدر الصكوك بسعر إصدار يبلغ  %100من القيمة االمسية للصك.

فئات الصكوك

تصدر الصكوك بفئة ( 10ألف دينار) كحد أدنى للصك أو مبضاعفاته.

حجم وعمر االصدار

حجم صكوك االستثمار احلكومية .........دينار سوداني مقسمة إىل .....صك وعمره عام
تبدأ اعتباراً من تاريخ اعالن املدير بداية العمل ويسرتد املستثمر قيمتها حسب سعرها السوقي
يف نهاية الفرتة احملددة بعامني ويكون الدفع بعد أسبوعني من تاريخ االستحقاق.

التخصيص

يف حالة طلب االكتتاب مببلغ اكرب من القيمة احملددة جيوز للشركة (بالتنسيق مع الوزارة)
اختاذ أي من اإلجراءات اآلتية-:
أ /رفع حجم اإلصدار عن طريق ختصيص صكوك إضافية يف حدود الزيادة وتوزيعها على
لكل.
املكتتبني بنسبة الزيادة ٍ
ب /إبقاء اإلصدار على حاله وإرجاع املبالغ اإلضافية مع ختصيص توزيع الصكوك على
املكتتبني بنسب طلبات االكتتاب ،على أن يتم اسرتداد املبالغ اإلضافية ملقدمي الطلبات خالل
فرتة ال تتجاوز أسبوعني من تاريخ ختصيص الصكوك.
ج /يتم إخطار املكتتبني باخليار الذي مت األخذ به.
يف حالة االكتتاب مببلغ اقل من مبلغ اإلصدار تقوم اجلهة املغطية وهي بنك االستثمار
املالي بتغطية العجز.

طريقة اإلصدار والتداول

يكون هنالك سجل خاص باملكتتبني وفق املعلومات الواردة يف استمارة االكتتاب وتقوم
الشركة بإصدار شهادات الصكوك بعد شهر من تاريخ التخصيص ويتم التداول يف هذه الصكوك
يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية حسب اإلجراءات واللوائح احملددة لذلك.
يتم تسجيل شهادات الصكوك اليت مت ختصيصها باسم مقدم الطلب أو الشخص احملول
له وذلك يف سجل خاص يتم إعداده هلذا الغرض بوساطة الشركة .ويتم التداول يف هذه
الصكوك يف السوق حسب اإلجراءات واللوائح املنظمة لذلك.
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اسرتداد قيمة الصكوك

عند انتهاء فرتة الصكوك يتم اسرتدادها بقيمتها السوقية عند تاريخ اإلستحقاق.

إجراءات تقديم الطلبات

أ /تعد الشركة استمارة تقديم الطلبات وبيان اإلصدار وتوفريها للجمهور وميكن احلصول
عليها من الشركة.
ب /تقدم استمارة الطلبات بعد ملئها إىل الشركة.
ج /يتم تسليم الطلبات خالل الفرتة احملددة لالكتتاب حسب ما هو موضح يف الفقرة ()11
من هذه النشرة.
د /ميكن تسليم الطلبات بوساطة مقدم الطلب مباشرة أو عن طريق الربيد.
هـ /تقوم الشركة باستبعاد الطلبات اليت ال تتماشى وشروط اإلصدار مثل الطلبات الناقصة
أو غري املوقعة أو غري املصحوبة بتفويض الدفع ...اخل.
و /يف حالة التقدم بطلبات الصكوك نيابة عن القصر أو الشركات جيب توضيح ذلك
بالطلب وابراز املستند املخول لذلك.
ز /ال جيوز تقديم طلبات مشرتكة ألكثر من شخص.

طريقة دفع قيمة الصكوك

أ /على املستثمر إرفاق قيمة الصكوك مع طلبات االكتتاب.
ب /ميكن سداد الصكوك بالدفع نقداً أو عن طريق الشيكات املصرفية أواملعتمدة أو التخويل
خبصم القيمة من احلسابات طرف البنوك.
ج /بالنسبة لغري السودانيني والسودانيني العاملني باخلارج ميكن حتويل قيمة الصكوك
بالعمالت القابلة للتداول عن طريق البنوك التجارية العاملة بالبالد أو البنوك اليت حتددها
الشركة وحتسب هذه التحويالت بسعر الصرف اجلارى ،على أن يتحمل مقدم الطلب
مجيع رسوم اخلدمات املصرفية اخلاصة بالتحويل.

تسليم الصكوك

تقوم الشركة بإعداد شهادات الصكوك وتسليمها الصحابها بالربيد املسجل أو باليد حسب
رغبة املكتتب.
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تداول الصكوك يف السوق الثانوية

يتم إدراج الصكوك يف السوق بعد حتويل غالب موجودات الصندوق إىل أصول عينية بغرض
تداوهلا يف السوق وفقاً آللية العرض والطلب.

نقل ملكية الصكوك

هذه الصكوك قابلة للتداول والتحويل كلياً أو جزئياً ويتم بيع الصكوك وحتويلها بوساطة
استمارة التحويل املعدة هلذا الغرض.
ال جيوز تداول الصكوك خالل األسبوعني األخريين من عمر اإلصدار (التصفية).

دفع قيمة الصكوك عند االستحقاق

يقوم محلة الصكوك بإعادة شهادات الصكوك باليد أو عن طريق الربيد املسجل للشركة
قبل ( 14يوماً) من تاريخ نهاية اإلصدار (التصفية) وذلك إلجراء التسويات الالزمة .وستقوم
الشركة بإصدار وصل تسلم أصل الشهادات املتسلمة .هذا وسيتم سداد نتيجة التصفية بالدينار
حلاملي الصكوك املسجلني لدى الشركة عن طريق وسائل الدفع املعروفة.

زكاة الصكوك

ال تقوم الشركة بإخراج زكاة هذه الصكوك وعلى املستثمرين إخراج زكاة أمواهلم عن هذه
الصكوك بأنفسهم.

فقدان أو تلف الصكوك

يف حالة فقد أو سرقة أو تلف شهادات الصكوك ،يتعني على مالك هذه الصكوك إبالغ
الشركة بذلك على الفور إضافة إلجراءات البالغ لدى السلطات املختصة .وسيتم إلغاء الشهادات
السابقة وإصدار شهادات جديدة بديلة مقابل دفع رسوم إدارية بعد تقديم أدلة إثبات الفقدان
أو السرقة أو التلف.

املستثمرون املؤهلون لالكتتاب يف الصكوك

جيوز جلميع األفراد والشركات واملؤسسات املالية املقيمني وغري املقيمني االكتتاب يف هذه
الصكوك.

القانون املطبق

خيضع إصدار هذه الصكوك وكافة املستندات املتعلقة بها للقوانني السارية حبكومة السودان
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واللوائح اليت يتم مبوجبها إصدار هذه الصكوك.

تأكيد شرعية الصكوك

مبوجب الفتوى الصادرة يف يوم /18ذواحلجة1423 /هـ املوافق 2003/2/19م بوساطة
اهليئة فقد مت بيان شرعية هذا اإلصدار وعدم تعارضه مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
كما إن الصكوك ختضع ملراقبة وإشراف اهليئة املستمر.
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ملحق رقم ()6
قواعد تنظيم صناديق االستثمار املشرتك
استناداً على املادتني  42و  43من قانون السودان لسنة 2003م واملواد 7و  6و  )3( 36من
قانون تنظيم العمل املصريف والئحة شركات االستثمار املالي لسنة 2004م يصدر البنك القواعد
التالية لرتخيص وإدارة صناديق االستثمار املشرتك ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

أوالً تعريفات-:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه القواعد املعاني املخصصة أدناه مامل
يقتض السياق معين اخر.
البنك :يقصد به بنك السودان.
شركة استثمار مالي :الشركة اليت يكون نشاطها الرئيسي االستثمار يف االوراق املالية
واملرخص هلا بالعمل وفقاً لالئحة ترخيص شركات االستثمار املالي لسنة 2004م.
شركة :ويقصد بها اي شركة استثمار مشرتك أو مصرف أو صندوق يقوم بتأسيس و /أو
ادارة و /أو اصدار و /أو تسويق مشروعات االستثمار املشرتك يف االوراق املالية أو أية أصول
أخري لألموال املتلقاة من املستثمرين وتوظيفها وفقاً ملباديء توزيع املخاطر ،وجيوز أن
تتخذ شركة اإلستثمار املشرتك شكل شركة مساهمة عامة مرخص هلا بالعمل يف اإلستثمار
املالي ،أو شكل صندوق إستثمار مشرتك.
الصندوق :ويقصد به صندوق االستثمار املشرتك وهو أداة إستثمار مشرتك يقوم مبوجبها
مدير اإلستثمار بأدارة وإستثمار أموال الغري يف حمفظة أوراق مالية أو أصول مالية أخري
وذلك حتت رقابة وإشراف أمني اإلستثمار وضمن اجملاالت واحلدود املنصوص عليها يف
النظام األساسي للصندوق والتعليمات الصادرة من البنك.
مدير الصندوق :الشركة املكلفة بادارة حمفظة االوراق املالية أو الصندوق بيعاً وشراءً بناء
على التفويض املمنوح هلا من محلة الوحدات االستثمارية مبوجب اتفاقية ادارة االستثمار
املوقعة بينهما واليت حتدد السياسة االستثمارية وصالحيات وواجبات املدير.
االمني :ويقصد به امني االستثمار وهو الشخص االعتباري الذي يقوم بتقويم ومتابعة ادارة
استثمارات العمالء والتأكد من تطابقها مع السياسة االستثمارية املنصوص عليها يف اتفاقية
االستثمار املربمة بني املستثمرين ومدير االستثمار
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مستشار االستثمار :الشخص الذي ميارس تقديم النصح واملشورة للغري يف جمال االستثمار
يف االوراق املالية مقابل أجر أو عمولة.
احلافظ االمني :الشخص االعتباري الذي ميارس أعمال احلفظ االمني لالوراق املالية.
اللجنة :جلنة تنظيم اصدار صكوك التمويل املنشأة مبوجب البند ( )6يف قانون صكوك
التمويل لسنة 1995م.
السوق :سوق اخلرطوم لالوراق املالية.
الالئحة :الئحة ترخيص وعمل مؤسسات االستثمار املالي لسنة 2004م.
نشرة االصدار :النشرة التعريفية أو أي وثيقة اخري تقوم مقامها واليت يعدها املصدر على
مسئوليته الكاملة وفقاً للنموزج املعد بواسطة السوق ،على أن تشمل كافة البيانات املتعلقة
بالصندوق وتعد لدعوة املستثمرين لالكتتاب فيه.
البيع املكشوف :بيع أوراق مالية الميلكها البائع ،أو أي بيع يتم لورقة مالية مقرتضة من
قبل البائع أو نيابة عنه.
صايف القيمة :فائض أصول الصندوق عن خصومه احملسوبة وفقاً لطريقة تقييم االصول
املتبعة
املعلومة اجلوهرية :أي واقعة أو معلومة قد توثر يف قرار الشخص لشراء الورقة املالية أو
االحتفاظ بها أو بيعها أو التصرف فيها.
االعمال احملظورة :أي عمل أو ممارسة أو خطة أو منهج أو وسيلة حمظورة مبوجب
هذه القواعد أو مايصدر مبقتضاها من تعليمات.
التضليل :أي بيان غري صحيح يتعلق مبعلومة جوهرية أو أي حذف أو اخفاء ملعلومة
جوهرية أو أي معلومة أخري الزمة لتكون البيانات املقدمة صحيحة ودقيقة.
اخلداع :أي عمل أو ممارسة أو خطة أو نهج أو وسيلة يقصد باي منها التغرير باالخرين
أو قد تؤدي للتغرير بهم.
الشخص ذو العالقة :اي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة وافرة يف الشركة اليت تدير
الصندوق.

ثانياً ضوابط الرتخيص-:

الجيوز الي شخص طبيعي أو معنوي إستقطاب أو جتميع املدخرات واألموال يف السودان
بصورة منتظمة أو عرضية ،وبأي وسيلة كانت ،بهدف اجراء توظيف مشرتك ،عن طريق
مؤسسات االستثمار املالي أو الصناديق مامل يكن مرخصاً له بهذا العمل من البنك.
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على مؤسسات االستثمار املالي والبنوك اليت تود إنشاء صناديق استثمار مشرتك تقديم طلب
الرتخيص للبنك وأن يكون متضمناً املعلومات والبيانات اآلتية-:
أ  /موافقة اللجنة على قيام الصندوق.
ب /نشرة االصدار متضمنة البيانات الواردة بامللحق ()1
ج /موافقة هيئة الرقابة الشرعية على قيام الصندوق.
د /احلسابات اخلتامية املراجعة االخرية للشخص املكلف بأعمال أمني الصندوق وموافقته
الكتابية على القيام بتلك املهام.
هـ  /صورة من العقود االساسية لالتفاقيات اليت أبرمها الصندوق يف سياق ممارسة أعماله
مع كل من مدير الصندوق وأمني الصندوق.

يعلق بنك السودان منح ترخيص إلنشاء وتسويق الصناديق االستثمارية على-:

 -1تقييم الوضع التنظيمي واالداري للجهة طالبة الرتخيص من حيث توافر االنظمة
احملاسبية والرقابية واملؤهالت واخلربة املهنية والنزاهة للمديرين واملوظفني وخلو صحيفتهم
اجلنائية من أي حكم يكون قد صدر ضدهم يف قضية خيانة أمانة أو ماسة بالشرف ،أو اعالن
االفالس ،أو التوقف عن سداد ديونهم ،أو الدخول يف تسوية مع دائنيهم.
 -2توفر القاعدة الرأمسالية والقدرة املالية ملقابلة متطلبات رأس املال القانونية حلماية
املستثمرين ،وأن اليقل رأس املال املدفوع عن احلد االدني املقرر بواسطة بنك السودان.

ثالثاً :أنواع صناديق وشروط االكتتاب فيها-:

أنواع الصناديق-:
أ /صناديق االستثمار املقفلة وتكون رؤوس أمواهلا ثابتة وأسهمها ووحداتها االستثمارية
قابلة للتداول.
ب /صناديق االستثمار املفتوحة وتكون رؤس أمواهلا متغرية وحيدد سعر إصدار االسهم
والوحدات االستثمارية أو سعر اعادة الشراء على اساس صايف قيمة اصوله بتاريخ االصدار
أو تاريخ إعادة الشراء.
جيوز ومبوافقة اللجنة وبرتخيص من البنك انشاء أنواع اخري من الصناديق.

االكتتاب يف الصناديق-:

أ /يسمح باالكتتاب يف الصناديق لالشخاص السودانيني وغري السودانيني مامل تنص
التعليمات الصادرة من اجلهات املختصة على غري ذلك.
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ب /يتم االكتتاب بتوقيع عقد بني مدير الصندوق واملستثمر حيدد التزامات الطرفني.
ج /يقسم رأس مال الصندوق إىل وحدات إستثمارية متساوية احلقوق وتقتصر مسئولية
املستثمرين على قيمة مساهمتهم يف رأس مال الصندوق ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداً
ودفعة واحدة عند االكتتاب.
د /الجيوز احلجز على موجودات الصندوق كضمان أو لتحصيل التزامات أي من املساهمني
أو محلة الوحدات االستثمارية فيه.
هـ  /على مدير الصندوق االحتفاظ بسجل يدون فيه امساء املكتتبني يف الصندوق وعناوينهم
وعدد الوحدات اليت ميتلكها كل منهم.
و /على مدير الصندوق حتديد عملة الصندوق اليت يتم بها االكتتاب وتقييم االصول
واالشرتاك واالسرتداد.
ز /يف حالة تقييم أصول الصندوق بعمالت أجنبية جيب أخذ موافقة البنك ،كما جيب
االفصاح للمستثمرين عن أي خماطر كامنة يف االستثمار بتلك العمالت (إن وجدت).

رابعاً :االعالن والدعوة لالكتتاب-:

أ /الجيوز للصندوق عرض وتوزيع الكتيبات والنشرات لالعالن والدعاية ودعوة املستثمرين
لإلكتتاب ،،االبعد موافقة كل من اللجنة والسوق على البيانات الواردة يف تلك املستندات.
ب /على الصندوق تقديم تلك املطبوعات واملشار اليها يف ( )1أعاله للبنك قبل توزيعها.
ج /أي اعالن أو دعوة لالكتتاب تتعلق بأمني الصندوق جيب أن تكون مصحوبة مبوافقته
الكتابية على القيام مبهام االمني للصندوق.
د /جيوز للبنك أن يعدل أو يسحب أي مادة إعالنية أو دعائية وذلك بعد مساع وجهة
نظر الشركة مديرة الصندوق.
هـ /جيب االشارة بوضوح ويف كافة اعمال اإلعالن والدعوة لإلكتتاب إىل احتماالت تذبذب
أسعار الوحدات اإلستثمارية صعوداً وهبوطاً وإلي إحتماالت تعليق عمليات إعادة الشراء
واإلسرتداد يف حاالت الصناديق املفتوحة.
و /عند االعالن والدعاية الي صندوق مت الرتخيص له من البنك جيب االشارة بوضوح يف
الوثائق املتعلقة بأن منح هذا الرتخيص اليعين حتمل البنك الي مسئولية عن السالمة املالية
أو صحة املعلومات اليت وردت يف ذلك االعالن.
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خامساً :واجبات الشركة اليت تدير الصندوق-:

على الشركة اليت تقوم بأدارة الصندوق مراعاة االتي-:
 /1االحتفاظ يف كل االوقات حبسابات منفصلة ومكتملة وبسجالت صحيحة ألي صندوق
تقوم مبهام إدارته .وأن تدير أصول ذلك الصندوق بأمانة وبأفضل ماميكن لتحقيق مصلحة
املستثمرين دون أن حتصل الشركة على أي إمتيازات غري مربرة هلا أو ألي من األطراف
ذات العالقة أو العاملني فيها.
 /2تكون الشركة مسئولة عن أي اخنفاض يف قيمة أصول الصندوق اذا كان ذلك االخنفاض
ناجتاً عن االهمال أو التقصري أو التعدي.
 /3يف حالة أن يكون مدير الشركة مصرفاً ،جيب الفصل التام بني حساباته اخلاصة
وحسابات الصندوق وأن تكون إستثمارات وأموال الصندوق لدي الغري موضحة يف حسابات
مستقلة بإسم الصندوق وأن يسجل رصيد الصندوق خارج املركز املالي للمصرف ضمن
احلسابات النظامية األخري.
 /4تكون الشركة مسئولة عن أي عمل أو اهمال أو تقصري أو تعدي يتسبب فيه من تفوضهم
ألي من وظائفها كما لو كان ذلك العمل ناجتاً عنها.
 /5على الشركة أن حتتفظ مبقرها الرئيسي حبسابات وسجالت صحيحة متكن من اعطاء
صورة حقيقية ومكتملة عن املوقف املالي للصندوق من حيث االصول واخلصوم وقائمة
الدخل وكافة املعامالت اليت متت حلساب الصندوق وكل املبالغ املدفوعة نظري االسرتداد
وطريقة التوزيع.
 /6أن تعد وترسل حلملة الوحدات االستثمارية وللبنك التقرير السنوي واملوقف املالي
وصايف موجودات الصندوق املراجعة بواسطة املراجع اخلارجي وذلك خالل شهر من
تاريخ قفل احلسابات ،على أن يتم اعداد تلك القوائم وفقاً للمعايري احملاسبية واملراجعة
املعتمدة.
 /7اعداد تقارير دورية (ربع سنوية – نصف سنوية) ترسل للمستثمرين والبنك خالل فرتة
شهر من انتهاء موعد التقرير.
 /8االحتفاظ بسجل حلملة الوحدات االستثمارية يف الصندوق وإخطار البنك مبكان حفظ
ذلك السجل
 /9تعيني املراجع اخلارجي للصندوق على أن يكون مستقالً عن املراجع القانوني للشركة
وعن الشخص املكلف بوظيفة احلافظ االمني.
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 /10مد البنك بنسخة من التقرير السنوي واحلسابات اخلتامية املراجعة وتقرير املراجع
عن اعمال الشركة ،وذلك خالل ثالثة أشهر من من تاريخ قفل احلسابات.
على املراجع اخلارجي للصندوق رفع تقرير للبنك بصورة للصندوق دون أي تأخري يف
حالة-:
 /1اذا كان لديه أي اعتقاد بان البيانات املقدمة للمستثمرين أو البنك التعكس الوضع
احلقيقي للصندوق.
 /2اذا كان لديه إعتقاد بوجود خرق لقواعد عمل الصندوق أو توجيهات البنك.
 /3اذا كان لديه اعتقاد بوجود ظروف من احملتمل أن تؤثر بصورة ملموسة على قدرة
الصندوق يف مقابلة التزاماته جتاه املستثمرين فيه أو جتاه طرف أخر.
 /4اذا كان لديه اعتقاد بوجود خلل ملموس يف اي من نظم الصندوق املالية واحملاسبية
والضبط الداخلي.
عند التعامل مع االشخاص ذوي العالقة جيب مراعاة اآلتي-:
 /1الجيوز الي شخص الدخول نيابة عن الصندوق يف أي تعامالت قبل احلصول على
موافقة أمني االستثمار املسبقة.
 /2كافة املعامالت اليت تتم بواسطة الصندوق أو نيابة عنه جيب أن تكون وفقاً للشروط
والضوابط الواردة بوثائق الطرح.
 /3جيب أن التزيد تعامالت الصندوق عرب وسيط واحد عن  %30من قيمة معامالته
خالل السنة ،وجيوز للبنك السماح بتجاوز تلك النسبة اذا كان ما يقدمه ذلك الوسيط من
إمتيازات التتوافر من االخرين.

سادساً :السياسة اإلستثمارية للصندوق:

جيب االعالن وبصورة واضحة يف نشرة االصدار عن السياسة االستثمارية اليت سينتهجها
الصندوق فيما يتعلق بـ:
 /1تنويع األسهم والسندات اليت يستثمر فيها الصندوق.
 /2االستثمار يف االوراق املالية املدرجة يف األسواق املرخصة واحلد األعلي لنسبة اإلستثمار
يف األوراق غري املدرجة أن وجد.
 /3نسبة االستثمار من صايف اصول الصندوق يف صناديق اخري
 /4نسب االستثمار من صايف اصول الصندوق يف االوراق املالية املكونة للصندوق.
 /5عدد الشركات والقطاعات االقتصادية املكونة حملفظة الصندوق مبا حيقق التنوع اجليد
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يف عدد الشركات والقطاعات االقتصادية.
 /6نسب االستثمار من موارد الصندوق ونسب االصول السائلة اليت حيتفظ بها الصندوق.
 /7احلد األعلي للمخاطر مع طرف مقابل أو جمموعة من األطراف ذات العالقة الواحدة
كنسبة من صايف إصول الصندوق.
 /8جيب أن تعكس نسبة ( %75على االقل) من توظيفات أموال الصندوق السياسة
االستثمارية للصندوق من حيث نوعية االوراق املالية وتوزيعها القطاعي وعدد الشركات
ونسبة خماطرها.
 /9على الصندوق أن يستثمر نسبةالتقل عن  %75من اصوله يف االوراق املالية املدرجة يف
اسواق مرخصة أو أوراق مالية متت املوافقة على إدراجها يف أسواق مرخصة ،اال يف حالة
الصناديق املخصصة واليت يوافق عليها البنك.

سابعاً :واجبات ومسئوليات أمني الصندوق:

على مدير الصندوق تعيني أمني للصندوق موثو ٌق به يوافق عليه البنك وتكون مهامه-:
 /1رعاية مصاحل أصحاب الصكوك ومتثيلهم لدي مدير الصندوق وتزويدهم باملعلومات املالية
املتعلقة بأداء الصندوق وأن يضمن أن عمليات الصندوق تتم وفقاً لشروط نشرة االصدار.
 /2تقويم ومتابعة إدارة إستثمارات الصندوق للتأكد من إلتزامها بالسياسة اإلستثمارية
وضوابط االقرتاض الواردة بنشرة االصدار.
 /3تزويد البنك بالبيانات والتقارير املالية وأى تقارير أو بيانات أخرى يراها ضرورية
بالكيفية والطريقة اليت حيددها.
 /4يضمن سالمة أسس إحتساب قيمة الوحدات اإلستثمارية.
 /5إخطار البنك والسوق واملستثمرين واملراجع اخلارجىعن أى خمالفات يرتكبها مد ير
اإلستثمار فور علمه بها وأن يطلب من مدير اإلستثمار تصويب تلك املخالفات فوراً واذا
مل يستجب يتحمل تبعات ذلك على أن يضمن هذه املالحظات يف التقرير السنوى الذى
يرسل حلملة الوحدات وفقاً إللتزاماته املنصوص عنها يف اإلتفاقيات املربم.
 /6متابعة تنفيذ املودع لدية لاللتزامات املنصوص عنها يف االتفاقيات املربمة بني الصندوق
و املودع لدية.
 /7تزويد ادارة استثمار الصندوق بتقارير شهرية مفصلة عن مجيع االرصدة النقدية
احملفوظة باسم الصندوق مع تفصيالت شاملة للعمليات اليت اجريت فيما يتعلق بالستثمار
اليت يقوم مبتابعتها واليت جرت بعد اخرتقرير قدمه.
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 /8حيظر على أمني الصندوق أن يكون طرفاً يف أى تعامل لألوراق املالية جيرى لصاحل
الصندوق.
 /9ال جيوز الى شخص أن جيمع بني مهام أمني الصندوق و مدير الصندوق.
 /10الخيلى األمني من املسئولية جتاه أى عمل يرتتب عليه خرق لشروط األمانة إذا كان
هو طرفاً فيه أو جيوز أن يكون مدركاً له اخفاه أو فشل خالل فرتة معقولة يف تصحيحه.

ثامناً:حظر وقيود على استثمارت الصندوق:

 /1الجيوز للصندوق أن يقرض أو يضمن أو يظهر أو يصبح (بطريقة مباشرة أو غري
مباشرة)مسؤوال عن أو لديه أى صلة بأى إلتزامات أو مديونية لشخص آخر.
 /2الجيوز للصندوق أن يستثمر يف األوراق املالية ألى شركة إذا كان أى من مديرية ،أو
موظفية ،ميتلك اكثر من  %5من أسهمها أو ميتلكون مجيعا أكثر من  %10من أسهم تلك
الشركة.
 /3ال جيوز للصندوق أن يستثمر يف العقارات واألصول الثابتة اال بالقدر الذى يكون ضروريا
لتسيري أعماله.

حيظر على الصندوق:

 /1أن يقرتض اكثر من  %10من صافى قيمة اصوله على اال يكون القرض قصري االجل
ومبوافقة املصرف الذى حتفظ لديه االوراق املالية اليت يستثمر فيها أموال الصندوق.
 /2استثمار اكثر من  %10من اصوله بأوراق مالية ملصدر واحد باستثناء األوراق املالية
املصدرة من احلكومة أو البنك أو املضمونة من أى منهما.
 /3إستثمار اكثر من  %10من أصوله فىأوراق مصدرة من صندوق أو شركة إستثمارية أخرى
على أن ال تتجاوز تلك النسبة  %15من صافى إصول الصندوق أو الشركة املراد اإلستثمار
فيها.
 /4استثمار اكثر من  %25من صافى اصوله يف اوراق مالية لقطاع اقتصادى واحد حسب
تصنيف السوق للقطاعات ،وجيوز للبنك السماح بتجاوز تلك النسبة يف حالة الصناديق
املتخصصة واذا كان ذلك التجاوز حيقق أهداف الصندوق.
 /5أن ميارس البيع املكشوف لألوراق املالية.
 /6حيظر على مدير الصندوق:
أ -األعمال احملظورة على الصندوق الذى يديره.
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ب -إستخدام أموال الصندوق يف تأسيس شركات جديدة أو شراء أوراق مالية لشركات
حتت التصفية أو يف حاله افالس.
ج -احلصول له أو ملديريه أو العاملني لديه على كسب أو ميزة غري مربرة للعمليات
اليت جيريها.
د -أن تكون له مصلحة من أى نوع يف الشركات اليت يتعامل يف أوراقها املالية حلساب
الصندوق الذى يديره.
هـ -أن يشرتى أوراق مالية غري مدرجة أو غري مقيدة باألسواق املرخصه فيما عدا
األوراق املالية احلكومية.
و -أن يستثمر أموال الصندوق يف وثائق صندوق آخر يقوم على إدارته.
ز -أن يعرض أو ينشر أى بيانات أو معلومات غري صحيحة أو غري كاملة أو حجب
معلومات أو بيانات هامة.
ح -إجراء أو إختالق أي عمليات بهدف زيادة عموالت السمسرة أو غري ذلك من
املعلومات واالتعاب.
ط -أن يرهن أى من االوراق املالية أو االصول اخلاصة بالصندوق اال ملنفعة الصندوق
واملساهمني فيه.
ى -أن يقدم قرضاً أو يدفع نقوداً ألى شخص باستثناء مايكون من صميم األعمال
العادية للصندوق واملوضحة بنشرة اإلصدار.

تاسعاً :تسعري وإصدار وإسرتداد الوحدات:

 .1عند إجراء طرح أوىل ،الجيوز إستثمار األموال املتجمعة إال بعد اإلنتهاء من ذلك الطرح
للوحدات بالسعر األساسى.
 .2جيب أن تكون األسعار املعلنة للوحدات صافية من أى رسوم أو مصاريف مع إظهار
كل على حدة.
أسعار البيع والشراء ٍ
 .3عند اجراء مقارنة ألسعار الوحدات جيب أن تكون املقارنة بني أسعار الطلب ببعضها
وأسعار العرض ببعضها.
 .4جيب أن تكون أسعار الوحدات املنشورة هي األسعار الفعلية اليت تطبق عند التعامل
مع اجلمهور.
 .5جيب أن ال تقل ايام التداول عن العدد احملدد بواسطة السوق.
.6عند مقارنة التغريفى اسعار الوحدة تتم املقارنة بني احدث سعر للوحدة مع السعر
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الذى قدم يف أقرب فرتة قبل تقديم السعر احلاىل مع اإلشارة إىل تاريخ ذلك السعر ونسبة
التغيري.
.7على مدير الصندوق اخطار املستثمرين باى إخنفاض حمسوس يف قيمة األصول الصافية
وأسباب ذلك االخنفاض.

عاشراً:تقييم صافى قيمة اصول الصندوق:

يقصد بصافى قيمة إصول الصندوق فائض تلك االصول على اخلصوم ويتم احتسابه كما
يلى:
 /1االستثمارات املدرجة يف االسواق املالية املنظمة تقيم وفقاً آلخر سعر معلن.
 /2االستثمارات غري املدرجة أو اليت مت تعليق سعرها مؤقتا تقيم بالسعر السوقى الذى
حيدده مكتب وساطة أو أكثر أو مصرفأ أو أكثر حسب قناعة مدير الصندوق.
 /3يف احلاالت االستثنائية اليت الميكن لطرف ثالث حتديد قيمة استثمار معني جيوز ملدير
الصندوق أن يستخدم تقديره لتحديد قيمة تلك االستثمارات مع مراعاة مصلحة املستثمرين
وقواعد احليطة واحلذر.
 /4يتم حساب صافى قيمة الوحدة الواحدة بتقسيم صافى االصول على عدد الوحدات
املصدرة.
 /5جيوز ملدير الصندوق مبوافقة البنك تاجيل موعد حتديد تقييم صافى اصول الصندوق
يف االتى:
أ /اقفال أو توقف التعامل يف أى سوق من األسواق املدرجة فيه إستثمارات الصندوق.
ب /تعذر إمكانية حتديد قيمة صافى أصول الصندوق ألى سبب من األسباب.
ج /تعطل الوسائل اليت يستخدمها املدير يف تغيري قيمة اإلستثمارات.
د /أى حاالت أخرى يقتنع بها البنك.

حادى عشر :تسويق الصناديق اليت تنشأ وتدار من اخلارج:

 /1على املصارف واملؤسسات املالية اليت تود أن تسوق بالسودان صناديق انشئت أو تدار
من اخلارج،أن حتصل على موافقة اللجنة والتسجيل لدى السوق والرتخيص من البنك.
 /2جيب أن يشمل الطلب املقدم لبنك السودان:
أ .مايفيد برتخيص الصندوق يف الدولة األم بواسطة السلطة املعنية.
ب .نشرة االصدارة اخلاصة بالصندوق.
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ج .كل املستندات القانونية املتعلقة بالصندوق.
د .اخر تقرير سنوى للشركة اليت تدير الصندوق.
هـ .الرتتيبات املوضوعة لتسويق الصندوق بالسودان.
و .أي مستندات اخرى يطلبها البنك.
 /3على املصارف واملؤسسات املالية التىترغب يف تأسيس صناديق استثمار خارج السودان،
أن ياخذ الصندوق شكال قانونيا مستقال واحلصول على موافقة البنك لتأسيس الصندوق
والتقيد بالنظم والضوابط املطبقة بالسودان وايضا تلك السارية بالدول اخلارجية اليت يؤسس
أو يعمل بها الصندوق.

ثانى عشر:املراقبة والتفتيش:

جيوز للبنك فحص اعمال الصندوق والتفتيش عليها وذلك من أجل مراقبتها والوقوف على
مدى تنفيذ التعليمات املتعلقة بها وعلى الصندوق أن يطلع من يكلفه البنك بالتفتيش على
مجيع الدفاتر واحلسابات والوثائق واملستندات املتعلقة بأعمال الصندوق بناء على طلبه ويف
املواعيد اليت حيددها.

ثالث عشر:الغاء الرتخيص:

جيوز لبنك السودان مبوافقة وزير املالية إلغاء أى صندوق يف احلاالت اآلتية:
 /1اذا مل يتم اإلكتتاب يف احلد األدنى لبداية عمل الصندوق خالل فرتة اإلكتتاب احملدده
يف وثائق الصندوق.
 /2اذا اقتنع البنك أن استمرار الصندوق ليس يف مصلحة محلة الوحدات وبتم االلغاء يف
هذه احلالة بعد ثالثة أشهر من إخطار الشركة مديرة الصندوق ومحلة الوحدات ومنح
الشركة فرصة البداء رايها.
 /3خمالفة الشركة الصرحية اوتكرار خمالفاتها الى من احكام هذه الضوابط أو التعليمات
الصادرة مبوجبها.
 /4عدم مباشرة الشركة العماهلا خالل ستة اشهر من منحها الرتخيص.
 /5بناء على طلب الشركة مدير الصندوق ،على أن يتم اخطار كل من البنك ومحلة
الوحدات قبل فرتة التقل عن ثالثة اشهر.
 /6عند الغاء الرتخيص يطلب من الشركة انهاء عمل الصندوق ورد أموال محلة الوحدات
فيه بالطريقة ويف الوقت احملددين يف قرار االلغاء.
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رابع عشر :نشر امساء الصناديق املرخصة:

يقوم البنك ضمن التقريرالسنوى بنشر امساء الصناديق اليت مت ترخيصها ،وبعض البيانات
املالية حوهلا أن رأى ذلك.

خامس عشر :احكام اخرى:

جيوز للبنك اصدار أي ضوابط إضافية تكون ضرورية لتنفيذ هذه القواعد ،دون اإلخالل
باملتطلبات الواردة بهذه القواعد ،ومتى ماراى أن هنالك صعوبة عملية يف االلتزام بأى من
بنودها ،أو أنه من مصلحة السوق املالية ذلك ،جيوز له ومبوافقة وزير املالية أن يلغى أو يقيد
أو يعلق العمل بأي من بنود هذه القواعد للحد الذى يكون مالئماً.

بالنسبة للصناديق اليت تؤسسها املصارف جيب مراعاة اآلتى-:

 .1الختضع التزامات الصندوق لدى البنك لالحتياطى القانونى للودائع.
 .2ختضع ودائع الصندوق لدى البنك ملتطلبات االحتياطى القانونى.
 .3التعامل وحدات الصندوق املوجودة يف حيازة البنك واملودعة يف حسابه كجزء من
السيولة الداخلية للمصرف.

نشرة االصدار يف صناديق االستثمار املشرتك-:

جيب أن تغطى نشرة االصدار يف االستثمار املشرتك كافة القواعد والشروط اليت حتكم عمل
الصندوق على أن تشتمل والتقتصر على:
 .1اسم الصندوق ونوعه وتكوينه القانونى والغرض من طرحه.
 .2حجم رأس مال الصندوق واحلد األدنى الالزم لبدء نشاط الصندوق.
 .3شروط االكتتاب والسعر األولي للوحدات اإلستثمارية واحلد األدنى لالكتتاب واحلد
االقصى لالكتتاب للمستثمر الواحد(اذا وجد).
 .4نظام وشروط االنسحاب املبكر واالسرتداد واالشرتاك خالل عمر الصندوق وأسس تقييم
الوحدات هلذا الغرض.
 .5بيان بأنواع املخاطر اليت قد تلحق باملستثمرين (أن وجد) وسياسات وإجراءات وادارة
تلك املخاطر.
 .6بيان السياسات االستثمارية للصندوق.
 .7البيانات اخلاصة باملدير املسئول عن الصندوق ،ومدير االستثمار ،واملستشار االستثمارى،
واألمني على الصندوق ،واملراجع اخلارجى.
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 .8بيان بالعموالت والرسوم اليت سيتقاضاها املدير كأتعاب نظري قيامه بادارة الصندوق.
 .9تاريخ وكيفية تقييم إصول الصندوق وبيان ايام االشرتاك واالسرتداد واوقات إحتساب
الربح واخلسارة على أموال املستثمرين واوقات حتصيل األموال املسرتدة.
 .10تفاصيل بيانات مؤسسى الصندوق واملديرين.
 .11نوع نشاط الصندوق ومكانه وأهدافه االستثمارية مبا يف ذلك بيان بانواع االصول اليت
حيق للصندوق االستثمار فيها ،وأدوات اإلستثمار ،وأى قيود على اإلستثمار (إن وجد).
 .12بالنسبة للبنوك النص صراحة على أن البنك اليضمن املبلغ املستثمر يف الصندوق أو
أى عائد عليه.
 .13طبيعة التقارير الدورية اليت ترسل للمستثمر.
 .14شروط تصفية الصندوق والطريقة اليت تتم بها.
 .15احلد االقصى ملا ميكن ملدير الصندوق (اذا كان بنكاً) االكتتاب فيه.
 .16خضوع اتفاقية الصندوق للقوانني والتشريعات السارية بالسودان.
 .17الجيوز الرتويج لشركات االستثمار املشرتك والصناديق أو تشجيع أي مستثمر على
توظيف أمواله فيها اال إذا أحيط علماً باملخاطر واالعباء والعموالت اليت ترافق ذلك
التوظيف،وبعد تزويده باملعلومات والبيانات اليت من شأنها التأثري على قراراته والتزاماته
املالية.
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ملحق رقم ()7
قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية
لسنة 1994
عمالً بأحكام املرسوم الدستوري اخلامس لسنة  ،1991أجاز اجمللس الوطين االنتقالي
ووافق رئيس اجلمهورية على القانون اآلتي نصه-:
الفصل األول
أحكام متهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
 /1يسمى هذا القانون (قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية لسنة  )1994ويعمل به من
تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء

 /2يلغى قانون سوق األوراق املالية لسنة .1982
تفسري
 /3يف هذا القانون مامل يقتض السياق معنى آخر-:
األوراق املالية :يقصد بها صكوك القرض واملقارضة وأي صكوك أخرى مبوجب صيغ
املعامالت اإلسالمية اليت تصدرها احلكومة ومؤسساتها العامة وشركات املساهمة العامة
واألسهم اليت تصدرها شركات املساهمة العامة وما يف حكم ذلك من الصكوك واألوراق
املالية.
التعامل باألوراق املالية :يقصد بها شراء وبيع األوراق املالية مباشرة أو بالوكالة وانتقال
ملكيتها وتثبيت هذه امللكية يف سجالت السوق وفقاً الحكام هذا القانون.
اجلمعية العمومية :يقصد بها اجلمعية اليت تضم مجيع أعضاء السوق املنصوص عليهم
يف املادة (.)10
الرئيس :يقصد به رئيس اجمللس.
السوق :يقصد به سوق اخلرطوم لألوراق املالية املنشأ مبوجب أحكام املادة ( ،)8اليت
تنظم وحتكم األوراق املالية واليت يتم من خالهلا إصدار وطرح األوراق املالية والتعامل بها
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داخل السودان (السوق الثانوية).
السوق األولية :يقصد به السوق اليت جيرى فيها إصدار األوراق املالية وطرحها لالكتتاب
العام يف إطار القوانني واللوائح والتعليمات واألعراف السائدة.
السوق الثانوية :يقصد به السوق اليت يتم فيها عمليات شراء األوراق املالية وبيعها مباشرة
أو بالوكالة وتبادل ملكية األوراق املالية يف قاعة تداول األوراق املالية أو يف مكاتب السوق
وتشمل-:
(اوالً) السوق النظامية اليت يتم من خالهلا تنظيم التعامل يف قاعة تداول األوراق املالية
باسهم شركات حتكمها شروط إدراج خاصة بها.
(ثانياً) السوق املوازية اليت يتم من خالهلا تنظيم التعامل يف قاعة تداول األوراق املالية
باسهم شركات حديثة التأسيس واسهم شركات قائمة حتكمها شروط إدراج خاصة
بها.
(ثالثاً) السوق الثالثة اليت يتم من خالهلا تنظيم التعامل خارج قاعة تداول األوراق
املالية باسهم الشركات اليت ال تنطبق عليها شروط إدراج حمددة للتداول داخل قاعة
تداول األوراق املالية ومل يتم إدراج أوراقها املالية بعد.
شركات الوكالة املتخصصة :يقصد بها الشركات اليت تنحصر أغراضها يف القيام باألعمال
اليت رخصها هلا اجمللس والوارد ذكرها يف املادة ( )34من هذا القانون.
العضو :يقصد به أي من األعضاء املنصوص عليهم يف املادة (.)10
قاعة تداول األوراق املالية :يقصد بها املكان املخصص يف مبنى السوق لتنفيذ عمليات
تداول األوراق املالية.
اجمللس :يقصد به الشخص الذي ميثل الوكيل يف تسلم أوامر البيع والشراء حتت
إشراف الوكيل ومسئوليته.
املدير العام :يقصد به مدير عام السوق املعني مبوجب أحكام املادة (.)21
الوزير :يقصد به وزير املالية.
الوكيل :يقصد به الشركة املرخص هلا القيام بأعمال الوكالة يف السوق وفقاً الحكام هذا
القانون.
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سيادة أحكام هذا القانون
 /4تسود أحكام هذا القانون يف حالة التعارض مع أحكام أي قانون آخر إىل املدى الذي
يزيل التعارض بينهما.
االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية
 /5تلتزم السوق يف كل تصرفاتها ومزاولة مجيع مناشطها بأحكام الشريعة اإلسالمية
وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة مبوجبه وفقاً لذلك ويعترب باطالً كل تفسري أو
تصرف خبالف ذلك.
التعامل باألوراق املالية
 /6خيضع الحكام هذا القانون إصدار األوراق املالية وطرحها للجمهور يف السودان وعمليات
تداول األوراق املالية.
تداول األوراق املالية
 )1( /7األوراق املالية اليت تطرح لالكتتاب العام يف السودان أو اليت يتم التعامل بها يف
السوق جيب أن تكون مقصورة على األوراق املالية السودانية.
( )2على الرغم من أحكام البند ( )1جيوز جمللس الوزراء بناء على توصية اجمللس املوافقة
على طرح األوراق املالية لالكتتاب العام يف السودان أو التعامل بها يف السوق واملصدرة من قبل
شركات املساهمة العامة العربية واألجنبية.
الفصل الثاني
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها
إنشاء السوق
 )1( /8تنشأ يف السودان سوق لألوراق املالية تسمى (سوق اخلرطوم لألوراق امللية) ،ذات
شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستدمية وخامت عام وهلا احلق يف التقاضي بامسها.
( )2يكون املقر الرئيسي للسوق يف مدينة اخلرطوم وحيق هلا فتح فروع يف واليات السودان
األخرى.
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أغراض السوق
 /9تكون للسوق األغراض التالية-:
(أ) تنظيم ومراقبة إصدار األوراق املالية والتعامل بها بيعاً وشراء.
 تشجيع االدخار وتنمية الوعي االستثماري بني املواطنني وتهيئة الظروف املالئمةلتوظيف املدخرات يف األوراق املالية مبا يعود بالنفع على املواطن واالقتصاد الوطين.
 العمل على توسيع وتعزيز امللكية اخلاصة لألصول اإلنتاجية يف االقتصاد الوطينوعلى نقل امللكية العامة لألصول الرأمسالية للدولة إىل أوسع الفئات الوطنية.
 تطوير وتنمية سوق اإلصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات األوراق املالية وحتديدالشروط واملتطلبات الواجب توافرها يف نشرات اإلصدار عند طرح األوراق املالية لالكتتاب
العام من قبل اجلمهور.
(ب) تطوير وتشجيع االستثمار باألوراق املالية والعمل على تهيئة املناخ االستثماري
املناسب هلا.
 توفري كافة العوامل اليت تساعد على تسهيل وسرعة تسييل األموال املستثمرة يفاألوراق املالية مبا خيدم رغبات املستثمرين.
(ج) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بني فئات املستثمرين وضمان تكافؤ الفرص
للمتعاملني يف األوراق املالية محاية لصغار املستثمرين.
(د) مجع املعلومات والبيانات واإلحصائيات وتوفريها لكافة املستثمرين واملهتمني بذلك.
(هـ) دراسة التشريعات ذات العالقة بالسوق واقرتاح تعديلها مبا يتناسب والتطورات اليت
يتطلبها السوق.
(و) العمل على تبادل اخلربات وذلك باالتصال باألسواق املالية العاملية واإلقليمية والعربية
واالنضمام لعضويتها.
(ز) إنشاء جهاز موحد لتنظيم حتويل ملكية األوراق املالية وإيداعها ومتابعة شؤون
املساهمني وادارة املركز أو اإلشراف والرقابة عليه.
(ح) ترسيخ قواعد السلوك املهين واملراقبة الذاتية واالنضباط بني الوكالء والعاملني يف جمال
التعامل باألوراق املالية.
(ط) تأهيل موظفي الوكالء مبا يتناسب واملستجدات اليت تطرأ على صناعة األوراق املالية
بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
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عضوية السوق
 )1( /10تكون عضوية السوق إلزامية وتتكون من-:
(أ) بنك السودان.
(ب) البنوك املرخصة ومؤسسات التمويل املتخصصة القائمة أو اليت تنشأ يف املستقبل.
(ج) شركات املساهمة العامة املسجلة القائمة أو اليت تنشأ يف املستقبل.
(د) الوكالء املرخصني وفقاً الحكام هذا القانون.
(هـ) أية هيئة أو مؤسسة عامة أو سلطة حملية مدرج قيد أوراقها املالية يف السوق.
(و) أية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً لالكتتاب العام.
( )2تسقط العضوية يف السوق إذا تقرر إسقاطها وفقاً الحكام هذا القانون.
تكوين اجلمعية العمومية
 /11تتكون اجلمعية العمومية من أعضاء السوق املذكورين يف املادة ( )10من هذا القانون.
إختصاصات اجلمعية العمومية وسلطاتها
 /12تكون للجمعية العمومية االختصاصات والسلطات اآلتية-:
(أ) إقرار وقائع االجتماع السنوي السابق للجمعية العمومية.
(ب) مناقشة التقرير السنوي للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
(ج) اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
(د) اختيار املراجع القانوني للسوق.
(هـ) مساع اقرتاحات األعضاء املتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبين املناسب
منها.
(و) أية أمور أخرى تقرر اجلمعية العمومية إدراجها يف جدول األعمال وفقاً الحكام
هذا القانون.
(ز) إصدار الئحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاتها.
حضور اجتماعات اجلمعية العمومية
 /13يكون لألعضاء الذين سددوا االلتزامات املالية املرتتبة عليهم للسوق احلق يف حضور
اجتماعات اجلمعية العمومية.
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دعوة اجلمعية العمومية
 /14تتم دعوة اجلمعية العمومية الول مرة بواسطة الوزير وحتدد الالئحة اإلجراءات
املتعلقة بدعوة اجلمعية العمومية بعد ذلك لالجتماع ومكان انعقاده ونصابه وكيفية اختاذ
قراراته وما يف حكم ذلك من موضوعات.
هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها
 )1( /15تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشكل من ثالثة أعضاء من علماء الشريعة
اإلسالمية ممن هلم إملام باملعامالت املالية ختتارهم اجلمعية العمومية.
( )2ختتص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة على أعمال السوق والتأكد من التزامها
بأحكام الشريعة اإلسالمية.
الفصل الثالث
إدارة السوق
إنشاء اجمللس وتشكيله ومسئوليته
 )1( /16ينشأ جملس الدارة السوق يتوىل مسئوليتها ويؤدي نيابة عنها الواجبات وميارس
السلطات اليت متكنه من حتقيق أغراضها.
( )2يشكل اجمللس بقرار من جملس الوزراء بناء على توصية الوزير وذلك على الوجه
اآلتي-:
(أ) رئيس غري متفرغ من ذوي املؤهالت العالية واخلربة يف االقتصاد واملسائل املالية.
نائباً للرئيس.
			
(ب) حمافظ بنك السودان
عضواً.
(ج) املدير العام				
عضواً.
			
(د) وكيل أول وزارة املالية
عضواً.
			
(هـ) املسجل التجاري العام
عضواً.
			
(و) ممثل للبنوك املرخصة
عضواً.
			
(ز) ممثل لشركات التأمني
عضواً.
		
(ح) ممثل الحتاد الغرف التجارية
عضواً.
		
(ط) ممثل الحتاد أصحاب الصناعات
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عضواً.
		
(ي) ممثل لشركات الوكالة العاملة يف السوق
(ك) أربعة أعضاء من القطاع اخلاص من ذوي اخلربة من العاملني يف القطاعات االقتصادية
املختلفة.
يكون ممثلو اجلهات املذكورة يف الفقرات (و)( ،ز)( ،ح)( ،ط)( ،ي) ،من البند ( )2من
ذوي اخلربة والدراية باملسائل املالية.
مدة العضوية
 /17تكون مدة العضوية لغري األعضاء حبكم مناصبهم ملدة ثالث سنوات وجيوز إعادة
تعيينهم لفرتة أخرى فحسب.
إختصاصات اجمللس وسلطاته
 )1( /18يكون اجمللس مسئوالً مسئولية كاملة عن إدارة وتصريف شؤون السوق وحتقيق
أغراضها ووضع السياسة العامة هلا يف إطار السياسات املالية واالقتصادية العامة واخلطط لتسيري
أعماهلا وتنفيذها ،ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم يكون للمجلس السلطات التالية-:
أ /إجراء الدراسات عن السوق يف ظل الظروف السياسية واملالية واالقتصادية السائدة،
وتقديم التوصيات للجهات احلكومية ذات العالقة بكل األمور اليت تساعد على تنمية
السوق ومحاية أموال املدخرين.
ب /حتديد متطلبات نشرة اإلصدار يف السوق األولية واإلشراف على إصدارات األوراق
املالية واملوافقة عليها وطرحها لالكتتاب العام.
ج /ايقاف التعامل بأي ورقة مالية مدرجة وفقاً الحكام هذا القانون واللوائح الصادرة
مبوجبه للمدة اليت تراها مناسبة.
د /ايقاف نشاط السوق ،ملدة حمدده ال تتجاوز ثالثة أيام عمل حيظر خالهلا التعامل،
وملدة اسبوع مبوافقة الوزير وألي مدة تتجاوز ذلك مبوافقة جملس الوزراء.
هـ /تنظيم شؤون السوق اإلدارية واملالية وفقاً ملا حتدده اللوائح واألوامر.
و /وضع شروط تداول األوراق املالية يف السوق الثانوية.
ز /وضع الشروط املتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بني الوكالء ،وفيما بني الوكالء وعمالئهم،
وفيما بني الوكالء والسوق.
ح /وضع الشروط اخلاصة بإيرادات السوق ونفقاتها واملصادقة على امليزانية السنوية.
ط /وضع شروط إدراج وإيقاف تداول األوراق املالية يف السوق الثانوية.
ي /وضع شروط خدمة العاملني بالسوق.
115

ك /وضع اهليكل التنظيمي للسوق وحتديد اإلدارات واألقسام والشعب ووظائفها العامة.
ل /ترخيص الوكالء وحتديد عددهم وطبيعة أعماهلم وعدد ممثليهم.
م /تعيني املستشارين واخلرباء يف السوق وحتديد شروط استخدامهم.
ن /حتديد تعريفة أجور الوكالء من حني آلخر.
ج /حتديد عموالت السوق عن كافة عمليات تداول وحتويل وانتقال األوراق املالية.
ع /حتديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة مراجعة نشرات
اإلصدار ،ورسوم قيد إدراج األوراق املالية وبدالت اخلدمات.
ح /فرض جزاء الشطب النهائي على األعضاء والوكالء وممثليهم املخالفني الحكام هذا
القانون واللوائح.
ص /املوافقة على االقرتاض والتمويل وحتديد حجمه وشروطه.
ض /إجازة املوازنة السنوية التقديرية إليرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة املالية
وتصبح نافذة املفعول بعد إجازة الوزير هلا.
ر /إمتالك األراضي والعقارات واآلالت الالزمة ملزاولة نشاطات السوق.
ح /وضع الئحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعية.
ذ  /أية سلطات أخرى تقتضيها طبيعة عمل السوق.
( )2جيوز للمجلس أن يفوض بعض سلطاته املنصوص عليها يف البند ( )1إىل املدير العام
أو إىل أي جلنة يشكلها من أعضائه.
سقوط العضوية
 /19تسقط العضوية يف اجمللس يف احلاالت اآلتية-:
(أ) عدم اللياقة الطبية.
(ب) الغياب عن حضور ثالثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى اجمللس.
(ج) اإلدانة جبرمية ختل بالشرف واألمانة أو إذا أعلن إفالسه.
(د) االستقالة ومت قبوهلا بواسطة اجمللس.
(هـ) فقدان ثقة اجلهة اليت متثلها.
(و) فقدان األهلية.
(ز) الوفاة.
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اجتماعات اجمللس
 )1( /20جيتمع اجمللس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على األقل بناء على دعوة من
رئيسه وجيوز له إن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأى رئيس اجمللس أو اكثر من نصف
ُ
ضروري.
أعضائه إن ذلك
( )2يرتأس رئيس اجمللس االجتماعات ويف حالة غيابه ألي سبب من األسباب يتوىل
نائب الرئيس إدارة ذلك االجتماع.
( )3يكتمل النصاب القانوني الجتماعات اجمللس حبضور أغلبية األعضاء.
( )4تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين.
تعيني املدير العام واختصاصاته
 )1( /21يكون للسوق مدير عام من ذوي املؤهالت املناسبة واخلربة ويتم تعيينه ملدة ثالث
سنوات بقرار من اجمللس وموافقة الوزير على إن حيدد ذلك القرار شروط خدمته.
( )2املدير العام هو املسئول التنفيذي األول عن تنفيذ سياسات اجمللس وقراراته ،ومع عدم
اإلخالل بعموم ما تقدم خيتص املدير العام باآلتي-:
(أ) ممارسة الصالحيات املمنوحة له مبوجب أحكام هذا القانون واللوائح واألوامر الصادرة
مبوجبه.
(ب) تصحيح أية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو تقرير بطالنها يف حالة خمالفتها
الحكام هذا القانون ،وال يرتب ذلك أية مسؤولية مالية على السوق من جراء ذلك.
(ج) األمر بالصرف داخل السوق وفقاً لالعتمادات املرصودة يف امليزانية التقديرية اليت
يوافق عليها اجمللس.
(د) االستعانة بأجهزة الشرطة املختصة للمحافظة على النظام داخل مبنى السوق.
( )3على الرغم من أحكام البند ( )2ال جيوز سحب أية مبالغ من أموال السوق إال وفقاً
لألوامر اليت يصدرها اجمللس مبا يف ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق.
( )4جيوز للمدير العام تفويض أي من سلطاته أو اختصاصاته ألي من موظفيه وفقاً للشروط
والضوابط اليت يراها.
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الفصل الرابع
املالية واحلسابات واملراجعة
دفع الرسوم
 /22جيب دفع الرسوم اآلتية حسبما حتددها اللوائح-:
(أ) رسوم العضوية من قبل كافة األعضاء يف السوق.
(ب) رسوم اإلدراج من قبل شركات املساهمة العامة واهليئات واملؤسسات العامة.
(ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة املرخصة للعمل داخل قاعة التداول بالسوق.
(د) أجور اخلدمات املقدمة للوكالء.
(هـ) رسوم دراسة وتوثيق واعتماد نشرات اإلصدار.
املوارد املالية
 /23تتكون موارد السوق املالية من األتي-:
(أ) رسوم العضوية السنوية.
(ب) الرسوم السنوية إلدراج األوراق املالية.
(ج) الرسوم السنوية ملمارسة أعمال الوكالة.
(د) العموالت اليت تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء مبقتضى أحكام املادة ()26
من هذا القانون.
(هـ) أجور اخلدمات اليت تقدمها السوق للوكالء.
(ز) أيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق.
(ح) املنح واهلبات من أي جهة يوافق عليها اجمللس.
(ط) العائد من إيرادات استثمارات أموال السوق اخلاصة.
(ي) القروض اليت حتصل عليها السوق مبوافقة اجمللس.
(ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات اإلصدار.
رسوم الدمغة
 /24على الرغم من أحكام قانون رسم الدمغة لسنة -:1986
(أ) تستويف رسوم دمغة عن عقود حتويل األوراق املالية حسبما حتدده اللوائح.
(ب) إعفاء عقود البيع املربمة يف قاعة التداول مببنى السوق.
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(ج) إعفاء عقود التفويض بالبيع أو بالشراء اليت يربمها الوكالء مع العمالء.
(د) إعفاء شهادات متلك األوراق املالية.
عدم إستيفاء الرسوم بواسطة الشركات
 /25بالرغم مما ورد يف قانون الشركات لسنة  1925أو يف عقود تأسيس شركات املساهمة
العامة ونظمها األساسية فانه ال جيوز للشركات املقبولة أوراقها املالية للتداول استيفاء أية
رسوم على عقود حتويل األوراق املالية ونقل ملكيتها أو أي بدل إلصدار شهادات أو صكوك
القرض واملقارضة.
استيفاء العموالت
 /26تستويف السوق عن عمليات تداول األوراق املالية يف قاعة التداول وعن عمليات التحويل
ونقل امللكية املستثناة من التداول يف القاعة عمولة نسبية من القيمة السوقية حيددها اجمللس
ويوافق عليها الوزير على إال تتجاوز هذه العمولة ما قدره ( )%1من هذه القيمة ،وتستويف هذه
النسبة من البائع واملشرتي مناصفة .وذلك وفق الرتتيبات اليت حيددها اجمللس.
ميزانية السوق
 /27يقوم اجمللس بإعداد امليزانية التقديرية وفق األسس السليمة العداد امليزانية تتضمن
اإليرادات واملصروفات التقديرية قبل بداية السنة املالية للسوق.
السنة املالية
 /28تبدأ السنة املالية للسوق يف اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف احلادي والثالثني
من شهر ديسمرب من كل عام.
استخدام موارد السوق
 /29تستخدم موارد السوق يف الوفاء بالتزاماتها وحتقيق أغراضها املنصوص عليها يف هذا
القانون مبا يف ذلك تغطية نفقات السوق اجلارية والرأمسالية على أن تتحمل وزارة املالية
نفقات التأسيس.
الفائض العام
 )1( /30فائض إيرادات السوق بعد اقتطاع نفقاتها اجلارية والرأمسالية يسمى الفائض العام.
( )2يؤول للخزينة العامة ( )%25من صايف فائض إيرادات السوق بعد خصم النفقات
اجلارية والرأمسالية ويسدد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية.
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( )3إذا جتاوز الفائض الرتاكمي أربعني مليون دينار تقوم السوق بتحويل الزيادة
الناجتة عنه إىل اخلزينة العامة.
حفظ احلسابات والدفاتر والسجالت
وايداع األموال
 )1( /31تقوم السوق حبفظ حسابات صحيحة ومستوفاة العماهلا وفقاً لألسس احملاسبية
السليمة وحفظ الدفاتر والسجالت املتعلقة بذلك.
( )2تودع السوق أمواهلا يف البنوك يف حسابات جارية أو حسابات استثمار على أن
يكون التعامل يف تلك احلسابات والسحب منها وفقاً للكيفية اليت حيددها اجمللس.
املراجعة
 /32يقوم املراجع القانوني للسوق مبراجعة حساباتها يف نهاية كل سنة مالية ويرفع
تقريره مصحوباً باحلساب اخلتامي وامليزانية السنوية للمجلس.
حتصيل أموال السوق
 /33تطبق يف حتصيل أموال السوق عند النزاع ،القوانني اليت يتم مبوجب أحكامها
حتصيل أموال الدولة.
الفصل اخلامس
الوكالء واعماهلم
أعمال الوكالة
 /34تشمل أعمال الوكالة ما يلي-:
(أ) الوكالة بالعمولة وهي شراء وبيع األوراق املالية لصاحل العمالء.
(ب) الوكالة بالشراء والبيع لصاحل حمفظة الوكيل.
(ج) الوكالة يف تغطية إصدارات األوراق املالية.
(د) الوكالة يف تسويق وبيع إصدارات األوراق املالية.
(هـ) العمل كمستشار مالي وادارة حمافظ الغري واستثماراتها يف األوراق املالية.
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أعمال الوكالء
 )1( /35حيدد اجمللس طبيعة الشركات اليت تقوم باملهام املنصوص عليها يف املادة (.)34
( )2تنحصر أعمال الوكالة يف السوق يف الشركات السودانية وبنوك االستثمار اليت
حصلت على ترخيص بذلك من اجمللس ،وال جيوز أن تدرج أعمال الوكالة يف السوق
بني أغراض أو ضمن أعمال أي شركة سودانية أو بنك استثمار إال مبوافقة اجمللس،
كما ال جيوز للبنوك أن تدرج ضمن أغراضها أو أعماهلا القيام بأعمال الوكالة يف
السوق.
( )3ال جيوز لشركات الوكالة باستثناء بنوك االستثمار أو شركات توظيف األموال أن
تدرج ضمن أغراضها أو أهدافها أي مهام أو أعمال خارجة عن نطاق أعمال الوكالة
الواردة باملادة (.)34
( )4يتم تعامل الوكالء بالسوق على أساس التسليم الفوري لألوراق املالية ،كما يتم
تسوية قيمها بني الوكالء وعمالئهم بقبض قيمة هذه األوراق على أساس نقدي فوري،
وذلك ما مل يوجد اتفاق خبالف ذلك موافق عليه اجمللس.
(أ) التصرفات اليت يقوم بها الوكالء نيابة عن عمالئهم املستثمرين باألوراق املالية جيب
إن تكون وفق تفويض مستوف لشروط صحته ومشتمالً على كل الوثائق الرمسية اليت
تؤيد ذلك حسبما حتدده اللوائح واألوامر املعمول بها.
(ب) لشركات املساهمة العامة العاملة اليت تعمل وكيالً يف السوق صالحية التوقيع على
عقود حتويل األوراق املالية بيعاً أو شراءً نيابة عن عمالئهم املستثمرين باألوراق املالية
بناء على تفويض موثق بطريقة صحيحة وتقبلها السوق.
(ج) يكون التفويض صحيحاً وفقاً لشروطه إذا كان خطياً أو هاتفياً تلكسياً وحتدد
اللوائح األمور الواجب مراعاتها يف هذا التفويض.
(د) جيب على الوكيل إن حيفظ سجالت بأوامر عمالئه وان يقيد فيها األوامر حسب
أسبقية ورودها وعليه تقييد هذه األوامر وفق أولوية ورودها ،وذلك على ضوء التعليمات
اليت يصدرها اجمللس بهذا اخلصوص.
(هـ) عدم التزام الوكيل بأحكام التفويض الصادر مبقتضى هذا القانون أو اللوائح أو
األوامر حتمله كافة املسئولية عن أي ضرر يصيب املستثمر العميل.
(أ) ال جيوز ألي شخص أن يبيع-:
(اوالً) ماال ميلكه من األوراق املالية.
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(ثانياً) ماال ميلكه كله يف وقت البيع.
(ثالثاً) األوراق املالية املشرتاة عن طريق وكيل آخر إال بعد تسجيلها يف سجالت
املساهمني بالشركة.
(ب) يتحمل الوكيل البائع لألوراق املالية فروقات األسعار والعموالت والدمغات
واجلزاءات املقررة والناجتة عن تغطية ذلك العدد من األوراق املالية الذي ال ميتلكه
الشخص البائع هلا ،وحيق للوكيل إن يعود على عميلة مبجموع هذه القيم باستثناء
اجلزاءات.
(ج) تعامل بيوعات األوراق املالية احملجوزة واليت مل ترفع إشارة احلجز عنها بناء
على أمر صادر عن اجلهة اليت أصدرت احلجز ،معاملة بيوعات األوراق املالية غري
اململوكة.
(د) تعامل بيوعات األوراق املالية املرهونة معاملة بيوع األوراق املالية غري اململوكة
وجيوز ملن دفع املديونية إن يأمر وكيله ببيع هذه األوراق املالية شريطة القيام بإجراءات
فك الرهن خالل ثالثة أيام من تاريخ إبرام العقد.
(أ) جيوز للوكيل املشرتي إن يطلب من املدير العام تغيري اسم املشرتي لألوراق املالية
إذا مل يتمكن الوكيل من استيفاء قيمة األوراق املالية املشرتاة لعملية فوراً وقبل تسليم
عقد التحويل املعين للشركة أو مركز التحويل املوحد.
(ب) جيوز للوكيل طلب حجز األوراق املالية وأرباحها اليت قام بشرائها لصاحل عميله
إذا مل يسدد العميل قيمتها له يف خالل أربعة أيام من تاريخ الشراء .على إن توضع
إشارة احلجز على وثيقة املساهمة ويشار إىل ذلك يف سجل املساهمني لدى الشركة بناء
على تبليغ صادر عن السوق.
(ج) إذا مل يسدد العميل قيمة األوراق املالية يف خالل شهر واحد من تاريخ إيقاع احلجز
عليها ،حيق للوكيل بيع هذه األوراق واستيفاء قيمتها بعد إعالم املدير العام وإشرافه
وفق األصول املتبعة.
(د) يتحمل العميل الفرق إذا مل تكن قيمة البيع لألوراق املالية تكفي جمموع مثن شراء
األوراق املالية احملجوزة والعموالت وأية مصاريف أخرى ،كما حيق له اسرتداد الفرق
إذا زادت قيمة البيع لألوراق املالية عن جمموع مثن شراء األوراق املالية احملجوزة
والعموالت وأية مصاريف أخرى.
(هـ) جيب على الوكيل تقديم حسابات وميزانية عمومية مصدقاً عليها من قبل مراجع
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قانوني مرخص ،وتقريراً نصف سنوي يظهران فيه مركزه املالي ونتائج أعماله مصدقة
من قبل مراجع قانوني مرخص.
جيب على الوكيل تقديم البيانات املالية السنوية خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من
انتهاء السنة املالية ،كما يتم تقديم البيانات املالية نصف السنوية خالل شهر واحد
من انتهاء نصف السنة املالية.
حفظ الدفاتر واحلسابات بواسطة الوكيل
( /36أ) جيب على الوكيل إن حيتفظ بدفاتر وسجالت منظمة ومعدة حسب األوامر
الصادرة عن اجمللس ويتم االحتفاظ بها مخسة أعوام إبتداءاً من تاريخ اقفاهلا.
(ب) ختضع مجيع دفاتر الوكالء ملراقبة السوق وتفتيشها يف مجيع األوقات وال جيوز
له االعرتاض على ذلك.
(ج) حيق للمجلس تعيني مراجع قانوني آخر للوكيل إضافة للمراجع املعني من قبله
وذلك على نفقة الوكيل اخلاصة.
تقديم املعلومات والبيانات
 /37على الوكيل تقديم املعلومات والبيانات واإلحصائيات اليت تطلبها السوق وفق النماذج
املعدة هلذا الغرض وضمن املهلة اليت حيددها لذلك.
حفظ الدفاتر واحلسابات بواسطة الوكيل
( /38أ) جيب على الوكيل أن حيتفظ بدفاتر وسجالت منظمة ومعدة حسب األوامر
الصادرة عن اجمللس ويتم االحتفاظ بها مخسة أعوام ابتداءً من تاريخ اقفاهلا.
(ب) ختضع مجيع دفاتر الوكالء ملراقبة السوق وتفتيشها يف مجيع األوقات وال جيوز
له االعرتاض على ذلك.
(ج) حيق للمجلس تعيني مراجع قانوني آخر للوكيل إضافة للمراجع املعني من قبله
على نفقة الوكيل اخلاصة.
تعيني املمثل
 /39جيوز للوكيل تعيني ممثل له أو اكثر يف داخل السودان أو خارجه شريطة احلصول
على موافقة اجمللس بذلك وطبقا للتعليمات والشروط اخلاصة برتخيص املمثلني اليت يصدرها
اجمللس.
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أجر الوكيل
 /40يتقاضى الوكيل من عمالئه أجوراً لقاء قيامه بعمليات التداول يف السوق حسب تعريفة
حيددها اجمللس ويوافق عليها الوزير.
إيقاف الوكيل
 )1( /41يتم إيقاف الوكيل عن العمل يف السوق يف أي من احلاالت اآلتية-:
• إذا فقد شرطاً من شروط ترخيصه.
• إذا فقد أحد الشروط الالزمة ملمارسة عمله كوكيل يف السوق.
• العجز عن تقديم الكفالة املصرفية املقررة ضمن املهلة احملددة من قبل اجمللس.
• يتم ايقاف الوكيل املخالف ألي من احلاالت الواردة يف البند ( )1عن ممارسة أعمال
الوكالة يف السوق مبوجب قرار من اجمللس حيدد مبوجبه الفرتة اليت يتم إيقافه
خالهلا.
تسقط صفة الوكالة عن الوكيل يف السوق يف أي من احلالتني اآلتيتني-:
• إذا مل يلتزم الوكيل بتصويب املخالفة خالل املدة احملددة له بقرار اجمللس وفقا
الحكام البند (.)2
• إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عته بقرار من اجمللس وفقا الحكام هذا القانون واللوائح
واألوامر.
الفصل السادس
إدراج األوراق املالية وطرحها لالكتتاب العام
طلبات اإلدراج
 )1( /42جيب على شركات املساهمة العامة املؤسسة حديثا أن تطلب من اجمللس إدراج
أوراقها املالية للتداول يف السوق وذلك بطلب لإلدراج يقدم بهذا اخلصوص خالل مدة
أقصاها ثالثة اشهر من تاريخ تسجيلها.
( )2على الشركات القائمة واملؤسسات العامة السودانية والسلطات احمللية اليت طرحت
اوراقاً مالية من خالل إصدارات جديدة أن تقدم طلباً للمجلس إلدراج هذه األوراق
للتعامل بها خالل مدة أقصاها شهران من تاريخ استكمال إجراءات هذا اإلصدار.
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( )3ختضع طلبات اإلدراج املقدمة وفقاً الحكام البندين ( )1و( )2ملوافقة اجمللس على
أن يتم البت فيها خالل مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب.
االمتناع عن اإلدراج
 /43حيق للمجلس فرض جزاء مالي على أي عضو ،وختضع ملراقبة السوق ومراجعتها يف
أي وقت وفق األوراق الصادرة ميتنع عن إدراج أوراقه املالية يف السوق دون سبب مشروع على
أن حيدد اجمللس ذلك اجلزاء املالي حسبما يراه مناسباً كل ستة أشهر.
تسجيل عمليات انتقال ملكية األوراق املالية
 /44جيب على مجيع شركات املساهمة العامة واهليئات واملؤسسات العامة والسلطات
احمللية اليت جيري التعامل بأوراقها املالية تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية األوراق
املالية يف سجالت منتظمة وختضع ملراقبة السوق ومراجعتها يف أي وقت وفق األوامر الصادرة
يف هذا الشأن.
التزام السرية
 /45ال جيوز إلدارات شركات املساهمة العامة واملؤسسات واهليئات العامة والسلطات
احمللية أو أي من موظفيها إفشاء أمساء املتعاملني وأحجام تعاملهم بأوراقها املالية أو اإلدالء
بأي معلومات حول تعاملهم بها.
طرح األوراق املالية لالكتتاب العام
 )1( /46يتم تنظيم مواعيد إصدارات األوراق املالية بطريقة تكفل سرعة انسياب وكفاية
األموال املتاحة لتغطية هذه اإلصدارات ومبا يضمن احملافظة على توازن سوق رأس
املال.
( )2يكون إصدار وطرح األوراق املالية لالكتتاب العام طبقاً هلذا القانون من اإلجراءات
املطلوبة لتأسيس شركات املساهمة العامة وال تكتمل إال باكتماله كما يعترب اإلصدار
والطرح جزءاً ال يتجزأ من إجراءات زيادة رأس مال شركات املساهمة العامة وال تكتمل
هذه اإلجراءات بدونه.
( )3تتم املوافقة من قبل اجمللس على نشرات اإلصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها
والتحقق من صحة البيانات واملعلومات الواردة يف اإلعالنات املتعلقة بهذه النشرات.
( )4جيب على شركات املساهمة العامة واملؤسسات واهليئات العامة التقيد بنماذج
نشرات اإلصدار اليت تصدر عن السوق عند طرحها اوراقاً مالية لالكتتاب العام.
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(أ) جيب على املؤسسني اعداد نشرة إصدار قبل طرح اسهم شركة املساهمة العامة
لالكتتاب العام وفقاً للمتطلبات اليت حيددها اجمللس.
(ب) يطرح املؤسسون اسهم الشركة لالكتتاب العام من خالل نشرة اإلصدار اليت
مت إعدادها وفقاً الحكام الفقرة (أ) وذلك بعدأن يوافق السوق على صيغته والبيانات
واملعلومات اليت يتضمنها على أن ينشر ثالث مرات متتالية يف صحيفتني يوميتني على
األقل وقبل مدة ال تقل عن سبعة أيام من التاريخ احملدد لبدء االكتتاب شريطة أن تتم
اإلعالنات يف غري أيام العطالت الرمسية.
( )5جيب على شركات املساهمة العامة تقديم ملخص واف عن دراسة اجلدوى االقتصادية
لألعمال اليت ستمارسها وذلك شرطاً لطرح أوراقها املالية لالكتتاب العام.
(( )6أ) جيب على شركات املساهمة العامة حديثة التأسيس عند طرحها اسهماً يف اكتتاب
عام حتديد القيمة االمسية للورقة املالية بدينار واحد ومضاعفاته.
(ب) جيب حتديد القيمة االمسية لألسهم اجلديدة اليت تصدرها الشركة يف حالة زيادة
راس املال عن طريق االكتتاب العام بالقيمة االمسية للسهم املصدر من قبل الشركة حني
تأسيسها.
(ج) جيوز إصدار األسهم اجلديدة بعالوة إصدار إذا رغبت الشركة بذلك على أن يتم
حتديدها من قبل جلنة فنية يشكلها اجمللس.
(د) تقيد عالوات اإلصدار الناجتة عن الفرق بني القيمة االمسية وسعر اإلصدار للسهم
يف حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي عالوة اإلصدار).
(هـ) ال جيوز توزيع هذه العالوة على املساهمني كأرباح وتسري عليها األحكام اخلاصة
باالحتياطي القانوني.
( )7جيب على شركات املساهمة العامة حتديد طبيعة أسهمها كما هو وارد فيما يلي
وكيفية حتصيل قيم هذه االسهم طبقاً لذلك-:
(أ) اسهم نقدية ويتم حتصيل قيمتها دفعة واحدة أو على أقساط حتصل قيمتها على
مدى أربع سنوات على أن يتم حتصيل القسط األول منها حني االكتتاب وبواقع %25
من القيمة االمسية للسهم على األقل.
(ب) اسهم عينية ويتم ويتم حتصيل قيمتها على أساس مقدمات عينية مت حتديد
طبيعتها وكيفية تقييمها وحتديد اسهماً مقابلها.
(( )8أ) جيب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الداخلي
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تغطية النسبة احملددة يف نظامها على أن ال تقل هذه النسبة عن  %25وان ال تزيد عن
 %75من رأس مال الشركة.
(ب) ال جيوز أن تزيد نسبة مساهمة املؤسس الواحد طبقاً ملا هو وارد يف الفقرة (أ) عن
 %10من جمموع راس مال الشركة باستثناء احلكومة واملؤسسات العامة.
(ج) جيوز أن تزيد نسبة مساهمة الشخص املعنوي عما هو حمدد يف الفقرة (ب) بقرار
من الوزير.
(( )9أ) حيظر على مؤسسي شركات املساهمة العامة االكتتاب باألسهم املطروحة لالكتتاب العام.
(ب) جيوز للمذكورين يف الفقرة (أ) تغطية ما تبقى من االسهم خالل اسبوع بعد تاريخ
إغالق االكتتاب العام.
( )10حيق للمؤسسني أن يعهدوا بتغطية اسهم شركات املساهمة العامة ملتعهد تغطية
مبوجب اتفاقية يوافق عليها اجمللس وتدرج العناصر والشروط الرئيسية هلا يف نشرة
اإلصدار.
( )11يتم االكتتاب يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب العام لدى البنوك املرخصة بقبول
االكتتاب يف األوراق املالية على أن ال يقل عددها عن مخسة بنوك.
( )12تستمر عملية االكتتاب يف اسهم شركات املساهمة العامة ملدة ال تقل وال تزيد عن
ثالثة اشهر.
(( )13أ) ال جيوز الكثر من شخص االشرتاك يف طلب اكتتاب واحد يف ورقة مالية واحدة.
(ب) ال جيوز االكتتاب بأمساء وهمية.
(ج) تعترب االكتتابات املخالفة لنص الفقرتني (أ) و(ب) باطلة.
(( )14أ) جيب على جملس إدارة الشركة ختصيص االسهم املطروحة لالكتتاب العام على
املكتتبني كل بنسبة ما اكتتب به وذلك إذا زاد االكتتاب يف اسهم الشركة على عدد
االسهم املطروحة يف االكتتاب العام.
(ب) جملس إدارة الشركة مسئول عن إعادة املبالغ الزائدة للمكتتبني بعد إجراء عملية
التخصيص كما هي واردة يف الفقرة (أ) وذلك خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ
إغالق االكتتاب العام يف اسهم الشركة.
(ج) إذا ختلف جملس ادراة الشركة عن دفع املبالغ الزائدة للمكتتبني خالل الفرتة
احملددة يف الفقرة (ب) يرتتب عليه دفع اجلزاءات املالية اليت يقررها اجمللس
بذلك.
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( )15حيق للمساهمني يف شركات املساهمة العامة املسجلني يف سجالتها بتاريخ املوافقة
الرمسية على زيادة راس مال حق األولوية يف تغطية ( )%50من االسهم اجلديدة املطروحة
لالكتتاب العام وتوزع بيتهم بنسبة ما ميلكه كل منهم من اسهم بالشركة.
الفصل السابع
املراقبة واإلفصاح
تقديم اإلحصاءات والبيانات
 /47جيب على شركات املساهمة العامة األعضاء تقديم املعلومات والبيانات واإلحصائيات
اليت تطلبها السوق وفق مناذج خاصة تعدها لذلك ويف خالل مدة ال تزيد عن شهر من تاريخ
الطلب وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص ال احلصر تقديم الوثائق واملستندات
التالية-:
(أ) نسخة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي.
(ب) قائمة بأمساء أعضاء جملس اإلدارة مع مناذج نشرة األشخاص املفوضني بالتوقيع.
(ج) امليزانية العمومية السنوية واحلسابات اخلتامية آلخر سنة مالية موقعة من قبل مراجع
قانوني.
(د) نسخة من شهادة تسجيل الشركات.
(هـ) كشفاً سنوياً بأمساء املساهمني.
(و) أية بيانات أخرى تراها السوق ضرورية الداء عملها.
إعداد نشرة إصدار
 )1( /48جيب على شركات املساهمة العامة واملؤسسات واهليئات العامة عند طرحها
اوراقاً مالية يف اكتتاب عام اعداد نشرة إصدار يتم تضمينها مجيع املعلومات والبيانات
اليت ترى السوق ضرورة نشرها والذي يتم إعدادها وفق األمنوذج املقرر من قبل
السوق.
( )2جيب أن تكون املعلومات والبيانات اليت تتضمنها نشرة اإلصدار صحيحة وشاملة
لكل ما جيب اإلفصاح عنه ومعرفته من قبل املستثمرين .وان اجلهة املصدرة لألوراق
املالية مسؤولة جزائياً عن عدم صحة هذه البيانات واملعلومات أو عن حذفها وعدم
تضمينها أو عن تقديم معلومات مضللة.
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( )3حيق للسوق أن تطلب من الشركات املساهمة العامة األعضاء نشر أي معلومات
إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات مبا يكفل سالمة التعامل واطمئنان املستثمرين
وذلك على نفقة الشركة.
( )4حيق للسوق أن تنشر أية معلومات عن األوراق املالية ألي شركة ترى ضرورة نشرها
يف أحد وسائل اإلعالم.
( )5على الشركة العضو إعالم السوق بأية معلومات هامة تنعكس آثارها على أسعار
أوراقها املالية عند وقوعها ولإلدارة التنفيذية احلق يف إعالن هذه املعلومات من خالل
وسائل اإلعالم املختلفة اليت حتددها ووفق الصيغة اليت تقررها بهذا الشأن وعلى نفقة
الشركة.
تقديم كشف باألسهم
 /49على رئيس جملس اإلدارة يف الشركة العضو وأي من أعضائها أو مديرها العام أن يقدم
للسوق عند اختياره وتعيينه كشفاً مبا ميلكه من اسهم بهذه الشركة وأي تغري يف عدد هذه
االسهم اليت ميتلكها وذلك خالل العشرة أيام اليت تلي التغيري .ويبني هذا الكشف الرصيد
اجلديد مللكيته يف هذه االسهم.
املراجعة والتفتيش
 )1( /50حيق للسوق املراجعة والتفتيش على سجالت الوكالء ودفاترهم ومجيع معامالتهم.
( )2حيق للسوق املراجعة والتفتيش على أعمال ونشاطات قسم املساهمني يف شركات
املساهمة العامة األعضاء وحمافظ األوراق املالية اليت يديرها إي عضو وعليها تسهيل
مهمة فريق التفتيش وتوفري مجيع املعلومات والبيانات اليت يطلبها.
( )3تعامل مجيع املعلومات والبيانات اليت تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة وال
جيوز نشرها أو إفشاء املعلومات الواردة فيها.
( )4تقوم السوق بالتفتيش واملراجعة على البنوك املرخصة اليت متارس إعمال الوكالة
بالتنسيق مع بنك السودان ويقتصر التفتيش واملراجعة على الدفاتر وسجالت مجيع
املعامالت اليت هلا عالقة بأعمال الوكالة وحمافظ األوراق املالية.
( )5حيق للسوق إذا رأت ذلك ضرورياً تعيني مراجع قانوني للتدقيق على الوكالء
باإلضافة إىل املراجع املعني من قبلهم وذلك على نفقة الوكيل على أن يقدم املراجع
تقريره إىل السوق وإذا وردت أية حتفظات من املراجع فيجب على السوق أن تقدم
توصيتها وتقرير املراجع إىل اجمللس الختاذ القرار املناسب.
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( )6حيظر على الوكالء التعامل باألوراق املالية املصدرة عن شركاتهم أو اليت يكونون
فيها أعضاء مبجالس إدارتها.
التعامل يف معلومات غري املعلنة
 )1( /51ال جيوز ألي شخص أن يتعامل باألوراق املالية يف السوق يناء على معلومات غري
معلنة أو مفصح عنها وعلم بها حبكم منصبه اذا أدى مثل هذا التعامل إىل جين منفعة
أو جتنب خسارة يعترب ذلك التصرف باطالً.
(( )2أ) ال جيوز ألي شخص نشر اإلشاعات عن بيع أو شراء االسهم بغرض حتقيق
الربح غري املشروع.
(ب) ال جيوز ألعضاء جملس إدارة أي شركة أو مديرها العام أو نائبه أو أي من
موظفيها استغالل معلوماتهم الداخلية عن الشركة يف شراء االسهم وبيعها ويؤدي
مثل هذا التصرف إىل بطالن التعامل واملالحقة اجلنائية.
( )3على رئيس جملس اإلدارة يف الشركة العضو وأي عضو من أعضاء جملس إدارتها
أو مديرها العام إذا بلغت نسبة مساهمته وابنائه القصر ( )%15من اسهم الشركة فعليه
قبل الشروع يف أي عملية شراء لألسهم تؤدي إىل زيادة هذه النسبة احلصول على موافقة
السوق اخلطية املسبقة بذلك.
(( )4أ) إذا رغب شخص أو جمموعة من األشخاص متشاركني ميتلكون  %15فاكثر من
اسهم شركة مساهمة عامة ويرغبون يف رفع هذه النسبة إىل  %50احلصول على
موافقة السوق اخلطية املسبقة بذلك.
(ب) إذا ما رغبت جمموعة األشخاص املتشاركني متلك ما يزيد عن  %50من
اسهم أي شركة فعليهم إخطار السوق ،وحتول السوق هذا الكتاب إىل اجمللس
مع توصيتها عليه ،واذا رأى اجمللس أن هذه السيطرة أو هذا التملك ال خيدمان
االقتصاد الوطين يأمرهم اجمللس بالتوقف عن الشراء كتابياً وإخطار الوكالء بهذا
التوقف.
( )5إذا كانت عمليات شراء اسهم شركة مساهمة عامة لتمليكها من قبل أي شخص
أو عدة أشخاص بغرض متلكها والسيطرة عليها وكانت متارس أعمال مصرفية فيجب
احلصول على موافقة بنك السودان اخلطية املسبقة لذلك.
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حظر التعامل يف السوق الثانوية
 )1( /52حيظر التعامل باألسهم يف سوقها الثانوية شراء وبيعاً على موظفي شركات الوكالة
العاملة بالسوق ،والوارد تصنيفهم فيما يلي-:
أ /رئيس وأعضاء جملس اإلدارة بالنسبة للشركات اخلاصة ومديرها العام ونائبه
واملوظفني.
ب /مدير مكتب الوكالة ونائبه وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة لشركات املساهمة
العامة.
ج /املدير العام ونائبه واملوظفني بالنسبة لشركات الوكالة املتخصصة.
( )2حيظر على موظفي السوق التعامل باألسهم يف سوقها الثانوي شراء وبيعاً.
إبالغ السوق باملعلومات
 /53جيب على شركات املساهمة العامة ابالغ السوق بأية معلومات هامة عن القرارات
اليت يتخذها جملس إدارتها واليت تؤثر على أسعار األوراق املالية عند أو فور اختاذها ،ومن
هذه املعلومات ما يلي-:
أ  /هيكلة رأس املال.
ب /االندماج.
ج /توزيع اسهم جمانية.
د /تغيري الشكل القانوني للشركة واكتساب غايات جديدة.
هـ /التوسع يف اخلطوط اإلنتاجية و/أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة.
و /إبرام الصفقات وتوقيع عقودها سواء كانت صفقات داخلية أو خارجية ،وذلك يف وقت
املوافقة عليها.
ز /انتخاب أعضاء جملس اإلدارة ،انتهاء مدتهم ،استقاالتهم وتعيني املدراء العامني
واستقاالتهم.
ح /التصفية.
الفصل الثامن
تشكيل جلنة احملاسبة
 )1( /54يشكل اجمللس من بني أعضائه جلنة حماسبة على الوجه اآلتي-:
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أ /أحد أعضاء اجمللس يعينه رئيس اجمللس رئيساً.
ب /املدير العام.
ج /املسجل التجاري العام.
د /عضوين آخرين ينتخبهما اجمللس من بني أعضائه.
( )2تكون مدة اللجنة ثالث سنوات.
( )3تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة إذا فقد عضويته يف اجمللس أو تغيب عن حضور
ثالث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.
مباشرة الصالحيات
 /55تباشر جلنة احملاسبة صالحياتها بناء على شكوى من اجمللس أو من املدير العام
أو من أي شخص آخر ذي مصلحة.
اختصاصات اللجنة
 /56ختتص جلنة احملاسبة بالفصل فيما ينسب لألعضاء والوكالء وممثليهم من خمالفات
الحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة مبوجبه.
اجلزاءات
 )1( /57للجنة احملاسبة فرض أي من اجلزاءات التالية-:
أ /التنبيه.
ب /اإلنذار.
ج /اجلزاءات املالية املناسبة حسبما حتددها اللوائح.
د /ايقاف الوكيل عن العمل من يوم إىل شهر.
هـ /التوصية لدى اجمللس بالشطب النهائي من عضوية السوق.
( )2جيوز للمدير العام القيام بالتنبيه يف حالة ارتكاب املخالفات البسيطة دون عرض
األمر على جلنة احملاسبة.
حق االستئناف
 /58جيوز استئناف قرارات جلنة احملاسبة لدى اجمللس خالل ثالثني يوماً من تاريخ
تبليغ هذا القرار للشخص احملاسب ويكون قرار اجمللس يف هذا الشأن نهائيا.
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الفصل التاسع
أحكام عامة
استثمارات غري السودانيني
( /59أ) جيوز لغري السودانيني االكتتاب باألوراق املالية املصدرة من خالل االكتتاب بها
يف السوق األولية.
(ب) جيوز لغري السودانيني التعامل باألوراق املالية السودانية املدرجة يف السوق الثانوية.
حتديد نسب املساهمة
 /60جيوز للوزير بأمر منه أن حيدد نسب مساهمات غري السودانيني يف رؤوس أموال
شركات املساهمة العامة السودانية وبالطرق اليت يراها مناسبة.
حتويل حصيلة بيع األوراق املالية
( /61أ) جيوز لغري السودانيني حتويل حصيلة بيع األوراق املالية وأرباحها للخارج وفقاً
السعار الصرف السائدة يف تاريخ التحويل شريطة اثيات أن عملية شراء األوراق املالية
متت بعملة صعبة ومت حتويلها إىل السودان عن طريق اجلهاز املصريف.
(ب) ألغراض حتويل حصيلة بيع األوراق املالية وأرباحها إىل اخلارج جيب تقديم
املستندات الثبوتية لعملية البيع موقعة من إدارة السوق.
ارسال التقارير للوزير
 /62تقوم إدارة السوق بإرسال تقارير دورية أسبوعية عن استثمار غري السودانيني إىل الوزير
على أن تشمل هذه التقارير أمساء غري السودانيني املتعاملني باألوراق املالية شراء يف السوق
الثانوية.
إنشاء احلقوق وااللتزامات
 )1( /63تنشأ احلقوق وااللتزامات بني البائع واملشرتي لألوراق املالية اليت يتم تداوهلا يف
السوق بتاريخ عقد البيع املوثق لدى اإلدارة التنفيذية ،وتنشأ ملكية األوراق املالية
جتاه الشركة أو اجلهات املصدرة هلا من تاريخ التسجيل يف سجالت الشركة أو هذه
اجلهات.
( )2على إدارة السوق أن تبلغ الشركة واجلهات املصدرة لألوراق املالية بالعقود املربمة
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خالل مخسة أيام عمل على األكثر تلي تاريخ إبرام العقد وعلى الشركة واجلهات
املصدرة لألوراق املالية تثبيت نقل امللكية يف سجالتها خالل ثالثة أيام عمل على
استالمها لعقود نقل امللكية.
تسجيل ملكية األوراق املالية
 )1( /64على شركات املساهمة العامة أو أي جهة مصدرة لألوراق املالية أو وكالئها
تسجيل ملكية األوراق املالية القابلة للتداول اليت يتم بيعها أو شراؤها أو حتويلها أو
نقل ملكيتها يف السوق دون قيد أو شرط بالرغم مما ورد يف قانونها أو عقد تأسيسها أو
نظامها ،أو يف قانون الشركات النافذ املفعول أو يف أي قانون أو لوائح أخرى باستثناء
احلاالت التالية-:
أ /إذا كانت األوراق املالية حمجوزة أو مرهونة.
ب /إذا كانت شهادة امللكية مفقودة.
ج /إذا كان بيع األوراق املالية خمالفاً الحكام القوانني واللوائح اليت حتدد النسب
املسموح بها الستثمار العرب واألجانب يف األوراق املالية.
( )2تتحمل الشركة أو اجلهة املصدرة لألوراق املالية املسؤولية املالية النامجة عن
تقصريها يف وضع إشارة احلجز أو الرهن يف سجالتها أو نقل ملكية األوراق املالية إذا
كانت شهاداتها مفقودة.
وضع أسس وضوابط تداول األوراق املالية
 )1( /65يضع اجمللس الشروط واألسس اليت يتم مبقتضاها تداول األوراق املالية وحتويل
وانتقال ملكيتها وذلك يف السوق الثانوية ،مبا يف ذلك شروط إدراجها وإيقاف التعامل
بأوراقها وشطبها من لوائح السوق.
( )2ال جيوز للشركات األعضاء املدرجة أسهمها بالسوق أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية
األوراق املالية ألي شخص كان دون علم إدارة السوق وموافقتها وبالطرق اليت حيددها
اجمللس.
( )3يتم التعامل باألوراق املالية العربية والدولية بقرار من جملس الوزراء بناء على
توصية من اجمللس ويف حالة املعاملة باملثل.
( )4يتم حتويل اسهم الشركات األعضاء غري املدرجة مبوافقة السوق ووفقاً للتعليمات
اليت يضعها اجمللس بهذا اخلصوص.
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سجل األوراق املالية
 /66تسجل عمليات بيع األوراق املالية واليت يتم بيعها بأمر من احملاكم املختصة يف سجل
خاص يبني أعدادها واسعار بيعها وتاريخ البيع ،وال جيوز للسوق أن تنشر أو تعلن أي من
املعلومات الواردة يف هذا السجل إال من الناحية اإلحصائية.
إجراء التحقيقات اإلدارية
 )1( /67للسوق صالحية إجراء التحقيقات اإلدارية كلما رأت ذلك ضرورياً وحال حصول
أي خمالفة من قبل أي شخص ،أو حال توقع حصول أي خمالفة الحكام هذا القانون
واللوائح والتعليمات اليت تصدرها السوق وفقاً لقانونها ولوائحها وتعليماتها .وللسوق
احلق يف أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي بعد أدائه القسم القانوني وفق
الصيغة اليت تقررها السوق حول الظروف املتعلقة بارتكاب املخالفة.
( )2حيق للمدير العام تشكيل جلنة من كبار موظفي السوق تكون مهمتها أجراء
التحقيقات اإلدارية يف موضوع املخالفات احملالة إليها وهلا احلق يف توجيه مذكرات
دعوة لالستماع إىل الشهود من اجل إثبات املخالفة وهلا احلق بطلب تقديم الدفاتر
واألوراق واملراسالت واملذكرات اليت تراى ضرورة االطالع عليها وترفع اللجنة تقريرها
إىل املدير العام الختاذ القرار املناسب بشأنها.
فتح حسابات باألسهم
 )1( /68جيوز للبنوك والشركات املالية وأية شركة مساهمة عامة ال يقل راس ماهلا املدفوع
عن مليون دينار توافق عليها السوق أن تقوم بفتح حسابات بامسها لصاحل عمالئها
املستثمرين باألوراق املالية تسمى (حسابات العهدة) وهلا أن تتصرف بهذه احلسابات
حسب القواعد احملددة هلا والصادرة عن اجمللس ضمن حدود االتفاقيات اليت حتكم
هذه العمليات اخلاصة بهذه احلسابات.
( )2تلتزم البنوك والشركات املالية باحملافظة على سرية هذه احلسابات وال تدخلها
ضمن موجوداتها أو التزاماتها ،وال تدخل إيراداتها ضمن حسابات نتائجها وال تنطبق
عليها أحكام التصفية يف حالة إفالسها.
( )3حيدد اجمللس العالقة اليت حتكم أطراف احلسابات طبقاً للوائح والتعليمات
الصادرة بهذا اخلصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان إذا كان أحد أطراف العهدة
خاضعاً لرتخيصه.
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إنشاء مجعية الوكالء
 /69تنشأ يف السوق مجعية للوكالء ،وعلى الوكالء االنتساب هلا والتقيد بأحكام لوائحها
اليت تقرها اجلمعية العمومية للوكالء مبوافقة اجمللس.
حصر التعامل يف األوراق املالية
 )1( /70ينحصر التعامل باألوراق املالية املقبولة يف السوق داخل قاعة تداول األوراق املالية.
( )2ينحصر حق التعامل يف السودان باألوراق املالية املقبولة للتداول داخل قاعة
تداول األوراق املالية يف السودان يف الوكالء املرخصني للعمل يف السوق وفقاً الحكام هذا
القانون؟
( )3يقع باطالً كل تعامل جيري خارج قاعة تداول األوراق املالية ويستثنى من ذلك
احلاالت املسموح بها مبوجل اللوائح أو األوامر اليت تصدر بهذا اخلصوص مبوجب
أحكام هذا القانون.
( )4استثناءً من أحكام البنود ( )1و( )2و( )3يتم التعاقد على بيع وشراء األوراق املالية
خارج السودان إذا كان طرفا العقد البائع واملشرتي من السودانيني غري املقيمني يف
السودان ومتواجدين يف بلد اإلقامة خارج السودان حلظة إبرام العقد ،وال يعترب هذا
التعاقد نافذاً إال إذا اقرتن بتسجيل التعامل يف السوق خالل مدة أقصاها شهرين من
تاريخ التعاقد.
(( )5أ) ينحصر حق تغطية إصدارات األوراق املالية ببنوك االستثمار والشركات املالية والوكالء.
(ب) ينحصر حق إدارة حمافظ العمالء والعمل كمستشار مالي يف األوراق املالية
يف شركات املساهمة العامة املتخصصة يف أعمال الوكالة وشركات توظيف األموال
وبنوك االستثمار والبنوك املتخصصة اليت يرخص هلا مبمارسة أعمال الوكالة.
االطالع على سجل شركات املساهمة العامة
وكيفية التعامل يف أسهمها واستيفاء األرباح
 )1( /71جيب على شركات املساهمة العامة اطالع أي مساهم على سجل املساهمني وعلى
اجلزء اخلاص به فقط
( )2تصبح اسهم شركات املساهمة العامة قابلة للتداول من خالل قاعة التداول يف السوق
بعد تسديد ما ال يقل عن  %50من القيمة االمسية لألسهم.
(( )3أ) حيظر على املؤسسني يف شركات املساهمة العامة التصرف بأسهمهم التأسيسية
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قبل مرور سنتني على األقل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعترب باطالً
أي تصرف خيالف ذلك.
(ب) يستثنى من أحكام الفقرة (أ) انتقال السهم التاسيسي للورثة واملوصى هلم
وبني الزوجني واألصول والفروع وبني مؤسسي الشركة ومن مؤسس آلخر.
( )4يكون املساهم يف شركات املساهمة العامة الذي سدد ما عليه من أقساط مستحقة
هلا وكان مسجالً يف سجالت الشركة قبل سبعة أيام من املوعد احملدد ألي اجتماع
ستعقده اجلمعية العمومية احلق يف االشرتاك ومناقشة بنود جدول أعماهلا والتصويت
على قراراتها.
(( )5أ) ينشأ احلق يف استيفاء الربح جتاه الشركة ملالك السهم املسجل يف سجالتها يف
تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية الذي توافق فيه على توزيع األرباح ،وتلتزم
الشركة باإلعالن عن ذلك يف الصحف احمللية يف اليوم التالي الجتماعات اجلمعية
العمومية ،وملدة يوم واحد على األقل واعالن السوق بذلك القرار.
(ب) تلتزم الشركة بدفع األرباح املقررة ملستحقيها من املساهمني خالل شهرين من
تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية.
( )6جيب على شركة املساهمة العامة دعوة السوق حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية
العادية وغري العادية.
حتديد سريان بدء العمل يف السوق
 /72حيدد الوزير بقرار منه تاريخ بدء التعامل باألوراق املالية يف السوق وفقاً الحكام
هذا القانون.
تصفية السوق
 /73ال جيوز تصفية السوق إال بقانون ويف هذه احلالة تؤول مجيع موجوداتها
للخزينة العامة.
العقوبات
 )1( /74يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة ال تقل عن ألف دينار
سوداني أو بالعقوبتني معاً أي شخص يقدم عن علم أي بيانات أو تصرحيات أو
معلومات يعلم أنها غري صحيحة بهدف التأثري على قرار املستثمر ويشمل ذلك أعضاء
جملس اإلدارة واملدير العام ونائبه وموظفي الشركات واملراجعني القانونيني.
137

( )2مع عدم اإلخالل بأي عقوبة اشد يف القانون اجلنائي لسنة 1991م يعاقب بالسجن
ملدة ال تقل عن سنة أو بالغرامة اليت ال تقل عن مخسة آالف دينار سوداني أو
بالعقوبتني معاً كل شخص يثبت تعامله قي السوق بناء على معلومات غري معلنة أو
مفصح عنها وكان قد علم حبكم منصبه أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع إي شركة
والتأثري على أسعار أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء جملس إدارة أي شركة أو
مديرها العام أو نائبه أو موظفيها.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد واألوامر
 /75جيوز للمجلس مبوافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد واألوامر الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم جيوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد واألوامر
املسائل اآلتية-:
أ /شروط خدمة العاملني مبوافقة وزير املالية.
ب /تنظيم املشرتوات.
ج /الشئون املالية.
د /شروط قبول الوكالء يف السوق وبيات حقوقهم وواجباتهم وإسقاط عضويتهم أو صفة
الوكالة عنهم.
هـ /شروط إدراج األوراق املالية وإيقاف التعامل بها وشطبها ادارياً.
و /شروط تداول األوراق املالية من خالل قاعة تداول األوراق املالية.
ز /شروط التسوية والتقاص بني الوكالء بعضهم بالبعض اآلخر ،الوكالء وعمالئهم،
الوكالء وادارة السوق.
ح /شروط بيع األوراق املالية باملزاد العلين.
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مصادر املعلومات
 /1التقارير الدورية لبنك السودان.
 /2املنشورات الصادرة من البنك املركزي (حول املؤسسات املالية).
 /3فتاوي وحماضر جلسات اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية.
 /4اصدارات هيئة املراجعة واحملاسبة املالية للبنوك واملؤسسات املالية االسالمية.
 /5قانون بنك السودان 1959م تعديل 2002م.
 /6قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1993م والئحة اجلزاءات املالية واالدارية لعام
 1993تعديل عام .2003
 /7قانون صندوق ضمان الودائع املصرفية والئحة اجراءات تعويض املودعني.
 /8قانون صكوك التمويل لسنة 1995م.
 /9الئحة شهادات املشاركة احلكومية لسنة 1999م.
 /10قانون سوق اخلرطوم لالوراق املالية لسنة 1994م.
 /11تقارير صندوق النقد الدولي .FDIC Book of Resolution
 /12عقد والئحة تأسيس شركة السودان للخدمات املالية.
 /13دليل املستثمر للتعامل يف شهادات املشاركة احلكومية.
 /14دليل املستثمر للتعامل يف صكوك االستثمار احلكومية.
 /15دليل املستثمر للتعامل يف صكوك السلم قصرية االجل.
 /16التقارير السنوية للمؤسسات املالية.
 /17تقارير وتوصيات ورش العمل والسمنارات واملؤمترات اخلاصة باملؤسسات املالية.
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