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الفصل األول

اجلهات اليت مارست نشاطها
يف ظل النظام اإلسالمي



 /1شركات توظيف األموال

مقدمة-:

أن شركات توظيف األموال هي إحدى مؤسسات الوساطة املالية اهلامة اليت تعمل جنباً إىل
جنب مع وحدات اجلهاز املصريف يف جمال استقطاب املوارد وتوظيفها وهي مؤسسات مصرفية
تعمل على جتميع املدخرات إلعادة إستثمارها عرب أوعية إستثمارية قانونية مثل صناديق
اإلستثمار واحملافظ اإلستثمارية...اخل .ونسبة ألهمية الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات فقد
أوىل بنك السودان هذه الشركات أهمية قصوى وأفرد هلا سياسة إستثمارية خاصة يف  2مجادى
األوىل1012/هـ املوافق 1991/11/9م حددت فيها مخسة جماالت هي جمال املوارد وجمال
اإلستخدامات و جمال السيولة واجملال اإلداري ،وجمال محاية املودعني ،وذلك بغرض
توفيق أوضاع هذه الشركات لتلعب الدور األساسي املنوط بها .وقد مت تعميم هذه السياسة على
األربع شركات العاملة آنذاك وهي :شركة الرواسي احملدودة،الشركة اإلسالمية لإلستثمار،
شركة املغرتبني اإلسالمية وشركة املغرتبني للنقل اجلوي .هذا وقد بدأت هذه الشركات
خطوات لتوفيق أوضاعها متشياً مع السياسات والضوابط اليت أصدرها بنك السودان ،إال
انها مل تتمكن من اإلستجابة الكاملة لكل بنود الربنامج مما حدا بالبنك املركزي تصفية هذه
الشركات كما سيأتي تبيان ذلك الحقاً.
ومما جيدر ذكره أن كل شركات توظيف األموال اليت عملت يف السودان قد مارست
نشاطها يف بيئة إسالمية كاملة التوجه مما جعل أنشطتها تتفق وأحكام الشر يعه اإلسالمية.

أ  /السياسة اإلستثمارية لشركات توظيف األموال

يف إطار موجهات الربنامج الثالثي لإلنقاذ اإلقتصادي الرامية إىل حشد املوارد وتوجيهها
حنو اإلنتاج ،قام بنك السودان بوضع األسس والسياسات اإلستثمارية الالزمة لشركات
توظيف األموال لتلعب الدور املناط بها يف إطار ذلك الربنامج .عليه فقد تقرر أن تلتزم هذه
الشركات باآلتي-:

أوال :يف جمال املوارد:

 -1بهدف دعم تركيبة رأس املال لشركات توظيف األموال يتوجب على هذه الشركات
رفع رؤوس أمواهلا املدفوعة تدرجيياً ليصل رأس مال كل شركة إىل  15مليون جنيه
سوداني (أو ما يعادهلا بالعمالت األخرى القابلة للتحويل) بنهاية عام 1992م.كما تقرر


أن يتم خالل هذه الفرتة الربط بني رأس املال املدفوع لكل شركة وحجم ودائعها املستقطبة
يف شكل صكوك حبيث ال تتجاوز مجلة تلك الودائع  15ضعفاً لرأس املال املدفوع ،على
أن يتم إلغاء العمل بهذا الشرط تلقائياً يف حالة بلوغ رأس مال الشركة املدفوع احلد األدنى
املقرر وهو  15مليون جنيه سوداني (أو ما يعادهلا بالعمالت األخرى القابلة للتحويل).
ووفقاً هلذه السياسات والضوابط فقد تقرر أن يعدل الوضع القانوني هلذه الشركات حبيث
تصبح مجيعها شركات مساهمة عامة إبتداءً من العام 1993م.
 -2على هذه الشركات وضع خطط مدروسة للقيام باجلهود التسويقية الالزمة لرتويج
الصكوك وذلك بفتح مكاتب أو وكالء مبيعات هلا يف العاصمة القومية والواليات ،مع النظر
يف إمكانية الوصول الماكن جتمعات املغرتبني.
 -3على هذه الشركات وضع خططها املالية حبيث حتتفظ بنسبة معينة من األرباح
السنوية احملققة ملقابلة محالت الرتويج وإجراء الدراسات الالزمة يف هذا الصدد.
 -4أن تسعي هذه الشركات لتنويع صكوك املضاربات من حيث اآلجال واجملاالت وفئات
اإلصدار ونوعية العملة اليت يتم بها اإلصدار بعد أخذ موافقة بنك السودان ،وإصدار صكوك
لتمويل عمليات حمددة مببالغ متفاوتة مع مراعاة إدخال صيغ تسمح بإصدار صكوك قابلة
للتداول أو اسرتداد القيمة بواسطة رب املال قبل تاريخ إستحقاقها.
 -5أن تعرض الشروط املنصوص عليها يف صك املضاربة بني صاحب الصك (رب املال)
والشركة (املضارب) على بنك السودان ألخذ موافقته املسبقة قبل طرح الصك لإلكتتاب.
 -6ال يسمح للشركات باإلستالف فيما بينها وبني البنوك التجارية أو من اجلهات ذات
الفوائض املالية مثل شركات التأمني ومؤسسة التأمينات االجتماعية.
 -7يتم إيداع كل مبالغ اإلكتتاب املرخص بها بأي من البنوك العاملة بالبالد فور
حتصيلها.

ثانياً :يف جمال اإلستخدامات:

 -1على شركات توظيف األموال مراعاة األسس والضوابط املالية و التجارية السليمة
املتعارف عليها يف جماالت إستخدام املوارد املتاحة والتأكد من جدوى املشروع املراد
الدخول فيه ،وإجراء الدراسات املالية والفنية الالزمة واحلصول على الضمانات الكافية
وتنويع جماالت اإلستثمار توزيعاً للمخاطر وذلك متشياً مع الضوابط الصادرة من بنك
السودان يف هذا اجملال مع إختاذ كافة التحوطات القانونية اليت حتمي الشركة وحقوق
املودعني فيها.


 -2ال جيوز لشركات توظيف األموال إستثمار األموال املتجمعة لديها من عائد الصكوك
يف مشاريع إستثمارية تديرها بنفسها إذ يقتصر دورها على منح التمويل الالزم لغريها من
اجلهات اإلستثمارية .وعلي الشركات اليت لديها أي عمليات إستثمارية قائمة من هذا
النوع العمل على تصفيتها عند حلول آجاهلا وعدم جتديدها أو الدخول يف أي عمليات
أخرى من هذا النوع.
 -3على هذه الشركات اإللتزام باملوجهات العامة لسياسة الدولة اإلقتصادية يف إطار النظم
والقوانني السارية.
 -4على هذه الشركات اإللتزام بكل الضوابط املعلنة فيما يتعلق بالنشاط العام للمؤسسات
املالية األخرى خاصة فيما يتعلق حبظر متويل بعض األنشطة واجملاالت احملظور متويلها
بواسطة السياسة اإلئتمانية املعلنة.
 -5على هذه الشركات حصر التمويل ملقابلة إحتياجات صغار املنتجني واحلرفيني واملهنيني
واألسر املنتجة وكذلك متويل قطاع الصادر خاصة السلع اهلامشية.
 -6مراعاة توسيع الدائرة اجلغرافية لعمليات الشركات تعميماً للفائدة وتوزيعاً للمخاطر.
 -7عدم تركيز العمليات اإلستثمارية يف يد قلة من العمالء أو أنشطة بعينها مع مراعاة أن
ال يزيد التمويل املمنوح ألي عميل عن  %10من حجم املضاربة.
 -8السماح بتمويل عمليات ومشاريع معينة بصكوك حمددة يعلن عن هدفها وغرضها
مسبقاً عند الرتويج واإلكتتاب يف الصكوك.

ثالثاً :يف جمال السيولة-:

 -1جيب على شركات توظيف األموال االحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة مناسبة ملقابلة
سحوبات أرباب املال الطارئة.
 -2على هذه الشركات التنسيق دوماً بني آجال املوارد وإستخداماتها وفق جدول زمين
معلوم للتدفقات النقدية حيت التواجه بأي حالة إعسار مالية قد تؤدي إىل هز ثقة املودعني
أو املستثمرين.
 -3على أي شركة من شركات توظيف األموال فتح حساب هلا يف بنك السودان يتم فيه
إيداع نسبة التقل يف أي وقت من األوقات عن  %15من رأمساهلا املدفوع.

رابعاً :يف اجملال اإلداري-:

 -1على شركات توظيف األموال اإللتزام بهياكل وظيفية وتنظيمية عملية واستيعاب


الكوادر املؤهلة ذات السمعة اجليدة.
 -2على الشركات اإللتزام بعدم تقديم أي متويل لرئيس أو أحد أعضاء جملس اإلدارة أو
أي منشأة ميلكونها أو يشاركون فيها أو يف عضوية جملس إدارتها ،أو تضمينهم يف قروض
تعقدها هذه الشركات مع الغري اال بعد الرجوع لبنك السودان الخذ موافقته املسبقة.

خامساً :يف جمال محاية املودعني:

على شركات توظيف األموال مراعاة االتي-:
 -1ضرورة التقيد باألسس الشرعية عند تنفيذ املضاربات وعدم تعديل الشروط املتفق عليها
بدون موافقة املضاربني.
 -2عدم دفع أي أرباح للمضاربني إال من ناتج املضاربة املعينة اليت أستثمرت فيها أمواهلم
والعمل على سداد األرباح للمضاربني بعد تسوية املضاربة مباشرة أو حفظها هلم يف حساب
منفصل بأحد البنوك كامانات حلني تسلمها بواسطة أصحابها يف حالة عدم رغبتهم يف
الدخول يف أي مضاربة جديدة.
 -3أن تكون مجيع حقوق وإلتزامات أصحاب الصكوك يف اإلصدار الواحد متساوية دون
تفضيل صاحب صك على اآلخر بالنسبة لألرباح أو ألولويات الدفع.
 -4الفصل ما أمكن بني موارد وإستخدامات وأرباح كل مضاربة على حدة وذلك منعاً
لتداخل األموال إال يف احلاالت اليت يتعذر فيها ذلك.
ويالحظ أن شركات توظيف األموال قد حاولت جاهدة توفيق أوضاعها وفق املشروع عاليه
إال أنها فشلت مجيعاً يف اإلستيفاء مبعظم تلك الشروط خاصة الشرط املتعلق برفع رأس املال إىل
مبلغ  15مليون جنيه سوداني والذي كان وقتها يعترب مبلغاً كبرياً مقارناً بنشاط هذه الشركات
مما حدا بكل شركات توظيف األموال األربع املوجودة آنذاك إىل وقف نشاطها وتصفية أعماهلا
وبالتالي توقف متاماً أي نشاط لشركات توظيف األموال بالسودان.
ونسبة للدور اهلام الذي يفرتض أن تقوم به شركات توظيف األموال يف الوساطة املالية
ويف سبيل تشجيع قيام هذه املؤسسات مرة أخرى ،فقد أصدر بنك السودان يف /22مجادى
اآلخرة 1425هـ املوافق/8أغسطس2004/م الئحة لتنظيم عمل شركات توظيف األموال وحتى
ال يرتبط إسم هذه الشركات مع اإلسم السابق وبالتالي بالفشل الذي صاحب التجربة األوىل،
فقد قام بنك السودان بتغيري إسم هذه الشركات من شركات توظيف األموال إىل مؤسسات
اإلستثمار املالي.
وقد تعرضت الالئحة لشروط ترخيص هذه املؤسسات وضوابط وإجراءات الرتخيص،
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جماالت عملها وضوابطه ،والضوابط اإلدارية واألنشطة احملظورة واإلشراف والرقابة على
نشاطها ،ومراجعة حساباتها ،إضافة لبعض األحكام األخرى .جتدر اإلشارة إىل أن هذه
الالئحة قد عرفت مؤسسات اإلستثمار املالي بأنها أي مؤسسة مالية شبه مصرفية أو شركة
أو هيئة متارس أعماهلا من خالل رأمساهلا جبانب الودائع متوسطة وطويلة األجل ألغراض
توظيفها يف إستثمارات مباشرة ومتنوعة.
هذا ونقدم فيما يلي تلك الشروط والضوابط كما وردت يف تلك الالئحة وذلك بشيء من
التفصيل ألغراض التوثيق.

الئحة تنظيم عمل مؤسسات اإلستثمار املالي لسنة 2004م-:

عمالً باحكام املادة  )1(60مقروءة مع املادة  )1( 5من قانون تنظيم العمل املصريف لسنة
2003م أصدر جملس إدارة بنك السودان الالئحة اآلتي نصها-:
 /1إسم الالئحة وبدء العمل بها-:
تسمى هذه الالئحة (الئحة تنظيم عمل مؤسسات اإلستثمار املالي لسنة  )2004ويعمل بها
من تاريخ التوقيع عليها.
 /2تفسري-:
يف هذه الالئحة وما مل يقتض السياق معنى آخر-:
البنك  :يقصد به بنك السودان.
احملافظ  :يقصد به حمافظ البنك.
مؤسسة  :يقصد بها أي مؤسسة مالية شبه مصرفية أو شركة أو هيئة متارس أعماهلا
من خالل رأس ماهلا جبانب الودائع متوسطة ،طويلة االجل الغراض توظيفها يف
إستثمارات مباشرة ومتنوعة ومرخصاً هلا وفقاً الحكام املادة ( )3من هذه الالئحة.
القانون  :يقصد به قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 2003م.
السوق  :يقصد به سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
 /3ترخيص مؤسسات اإلستثمار املالي-:
ال جيوز الي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل يف جمال اإلستثمار املالي أو توظيف
األموال يف السودان أو ينشيء مؤسسة تعمل أو يكون من أغراضها العمل يف هذا اجملال إال
برتخيص مكتوب من احملافظ.
 /4شروط الرتخيص-:
تكون شروط احلصول على الرتخيص املنصوص عليه يف املادة ( )3كاآلتي-:
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(أ) جيب أن يكون تسجيل املؤسسة طالبة الرتخيص كشركة مساهمة من ضمن أغراضها
العمل يف جمال اإلستثمار املالي وتوظيف األموال حسب شهادة التسجيل الدالة على ذلك
من اجلهة املختصة.
(ب) احلصول على موافقة أو تصديق سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
(ج) جيب أال يقل رأس املال املدفوع للمؤسسة طالبة الرتخيص عن  2.5مليار دينار
سوداني أو ما يعادهلا بالعملة األجنبية ويراعى يف هذا اجلانب إيداع كل مبالغ اإلكتتاب
عند حتصيلها لدى أي من البنوك العاملة يف السودان.
(د) مزاولة مجيع مناشطها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 /5ضوابط وإجراءات الرتخيص-:
تقدم املؤسسة طالبة الرتخيص املعلومات والبيانات اليت تتضمن معلومات عن املؤسسة
املراد الرتخيص هلا مبزاولة نشاطات اإلستثمار املالي وتوظيف األموال على النحو التالي:
(أ) اسم املؤسسة.
(ب) صورة من شهادة تسجيل والئحة التأسيس.
(ج) تركيبة رأس املال.
(د) صورة من عقود العمل املقرتحة مع املوظفني.
(هـ) يف حالة أن تكون مقدمة الطلب مؤسسة مالية أو أي جهة إستثمارية قائمة يتم تقديم
البيانات املالية املراجعة آلخر ثالثة أعوام عن هذه املؤسسة.
(و) يف حالة تكون مقدمة الطلب جهة أجنبية-:
 -1يقدم تقرير شامل عن نشاط اجلهة املقدمة.
 -2تقديم آخر ثالثة حسابات ختامية مراجعة متضمنة خطاب اإلدارة آلخر عام.
 -3يتضمن الطلب موافقة اجلهة الرقابية يف البلد األم ،وتأييدها على أن املؤسسة (أو
اجلهة) األم مستوفية للمتطلبات الرقابية لديها.
 -4أن تلتزم اجلهة األم بإخطار بنك السودان فوراً يف حالة تعرض مالءتها أو مسعتها
للخطر.
(ر) إسم املراجع القانوني املرشح ملراجعة أعمال املؤسسة.
(ز) بيانات عن املساهمني األساسني (الذين ميتلكون  %5أو أكثر من رأس املال).
(ح) خطة عمل املؤسسة ،على أن حتتوي اخلطة على-:
• دراسة جدوى قيام املؤسسة وتشمل أهداف قيام املؤسسة ودراسة حالة السوق املالي
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والتطورات املتوقع أن تطرأ عليه ومصادر األموال والنشاطات املالية واألرباح املتوقعة،
واهلياكل اإلدارية واملخاطر املتوقعة وكيفية إدارتها ونظم الضبط الداخلي املزمع
إنشاؤها ،وغريها من املعلومات اليت تراها السلطات املختصة ضرورية إلستكمال خطة
عمل املؤسسة.
• تصور لألداء املالي خالل ثالث سنوات قادمة.
 /6يتم حتصيل رسوم الرتخيص ملزاولة أعمال اإلستثمار املالي وتوظيف األموال بواقع
 500ألف دينار سوداني.
 /7جماالت العمل-:
تنحصر جماالت عمل مؤسسات اإلستثمار وتوظيف األموال يف األعمال التالية-:
 /1قبول الودائع اإلستثمارية من اجلمهور من داخل وخارج السودان يف شكل صكوك
متوسطة وطويلة األجل (سنة فأكثر) وإستخدامها يف متويل األنشطة اإلستثمارية واملسموح
بها من قبل البنك.
 /2املساهمة يف رؤوس أموال املؤسسات والشركات واملشروعات املختلفة.
 /3اإلستثمار حلسابها أو للغري يف احلسابات والصناديق واحملافظ واألدوات اإلستثمارية.
 /4أعمال اخلدمات االستشارية ودراسات اجلدوى اإلقتصادية.
 /5املساهمة أو املشاركة بتغطيةإصدارات األوراق املالية وفق قانون سوق اخلرطوم لألوراق
املالية.
 /6تقديم خدمات يتأكد فيها احلفظ األمني.
 /7العمل كوسيط مالي يف السوق املالي حلساب املؤسسة أو حلساب الغري والتعامل باألسهم
والسندات املدرجة بالسوق وكذلك التعامل بالصكوك احلكومية وصكوك البنك املركزي.
 /8متلك املباني واملعدات واآلليات وإستئجارها وإعادة تأجريها للغري ،مع مراعاة ضوابط
عمل شركات اإلجارة الصادرة من البنك.
 /9مزاولة نشاطها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.
 /8ضوابط أعمال مؤسسات اإلستثمار املالي-:
( )1عند إصدار الصكوك جيب مراعاة اآلتي-:
أ /يتم إصدار الصكوك وفقاً لقانون صكوك التمويل لسنة 1995م مع مراعاة الضوابط
الفنية الصادرة من سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
ب /أن تلتزم املؤسسة باحلد االقصى املسموح به من قبل البنك فيما خيتص بامجالي
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قيمة الصكوك املصدرة (يف شكل ودائع) منسوباً إىل رأمساهلا املدفوع وإحتياطياتها
وأرباحها املدورة وأي متطلبات أخرى تتعلق بكفاية رأس املال وإدارة املخاطر.
ج /التأكد من أن مجيع حقوق وإلتزامات أصحاب الصكوك يف اإلصدار الواحد
متساوية.
( )2على املؤسسة الفصل بني موارد وإستخدامات وأرباح كل مضاربة على حده.
( )3على املؤسسة اإللتزام مبوجهات السياسة التمويلية واإلستثمارية وكافة املوجهات
الصادرة من البنك.
( )4يف حالة تكوين املؤسسة حمفظة و /أو صناديق إستثمارية جيب على املؤسسة اإللتزام
بالشروط والضوابط املنظمة للمحافظ وصناديق اإلستثمار الصادرة من البنك.
( )5على املؤسسة مد البنك بالبيانات واملعلومات بالكيفية والطريقة اليت حيددها.
 /9الضوابط اإلدارية-:
 /1جيب موافاة البنك باهلياكل التنظيمية والوظيفية وأنظمة الضبط الداخلي.
 /2جيب أخذ املوافقة املسبقة من البنك عند تعيني رئيس وأعضاء جملس اإلدارة واملدير
العام ونائبه وذلك بعد ملء االستبيان الشخصي املعد بواسطة البنك وتقديم السرية الذاتية
للمرشحني وشهادة خلو الصحيفة اجلنائية .وجيب أن يكون املرشح إلدارة املؤسسة من
ذوي اخلربة واملؤهالت األكادميية والفنية والسمعة الطيبة وأن ال يكون قد صدر ضده حكم
إلرتكابه جرمية خملة بالشرف أو خيانة األمانة أو يكون قد أعلن إفالسه أو توقف عن
سداد ديونه.
 /3يتم أخذ املوافقة املسبقة من البنك عند تعيني املوظفني املنتقلني من بنوك أو مؤسسات
مالية أخرى.
 /4ال جيوز ألي شخص بغري موافقة البنك أن يكون عضواً يف جملس إدارة أي مؤسسة أو
تكون له عالقة مباشرة أو غري مباشرة بإدارتها وذلك يف احلاالت التالية-:
(أ) إذا كان عضواً يف جملس إدارة مؤسسة هلا نشاط مماثل أو يكون من العاملني
يف أي جهة من اجلهات ذات الصلة بتنظيم أعمال املؤسسة أو اإلشراف عليها أو أي
عالقة أخرى يرتتب عليها وجود تضارب يف املصاحل.
(ب) إذا كان عضواً يف جملس إدارة بنك أو مؤسسة إستثمار مالي.
 /5على املؤسسة وعلى االشخاص الذين يعملون لديها أثناء ممارستهم ألنشطتهم ،التقيد
بقواعد السلوك املهين مبا يف ذلك التصرف بأمانة وإخالص لصاحل عمالئها وبشكل يؤدي
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إىل تعظيم مصاحلهم وحتقيق أهدافهم اإلستثمارية دون متييز بينهم أوحتميلهم عموالت
وبدل خدمات مبالغاً فيها أو ضمان أرباح معينة هلم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من
أساليب الغش واخلداع معهم.
 /6يعترب خمالفاً ألحكام هذه الالئحة القيام بأي من اآلتي-:
(أ) إساءة التصرف بأموال العمالء أو املساهمني مبا يف ذلك إساءة توظيفاتها أو
إستخدامها.
(ب) ممارسة اخلداع والتضليل واألعمال احملظورة.
(ج) التأثري سلباً أو حماولة التأثري سلباً على سوق رأس املال سواء كان ذلك بشكل
منفرد أو بالتواطؤ مع الغري.
 /7أعضاء جملس اإلدارة واملديرون يسألون بصفة شخصية عن اخلسائر واالضرار اليت
تصيب املؤسسة أو تصيب املستثمرين فيها نتيجة إهماهلم أو تقصريهم يف أداء أعماهلم،
وتكون املؤسسة مسئولة بالتضامن معهم عن اخلسائر اليت تصيب الغري.
 /8العمل على تطوير وتأهيل املوظفني من خالل دورات تدريبية تتعلق بأعمال املؤسسة.
 /10األعمال احملظورة-:
حيظر على مؤسسات اإلستثمار املالي وتوظيف األموال ممارسة االعمال املصرفية
التالية-:
 /1قبول الودائع مبختلف أنواعها فيما عدا ودائع اإلستثمار املقدمة مقابل الصكوك اليت
تصدرها املؤسسة.
 /2تقديم التمويل مبختلف أنواعه.
 /3عمليات النقد األجنيب والتجارة اخلارجية بإستثناء ما يندرج حتت أعمال شركات
توظيف األموال.
 /4التحويالت داخل وخارج السودان بإستثناء ما يتصل بأعماهلا.
 /5إن توظف كوسيط مالي أو مسسار (بصورة مباشرة أو غري مباشرة) أي من مديريها أو
العاملني فيها أو من أفراد عائالتهم.
 /11اإلشراف والرقابة-:
 /1ختضع املؤسسة للرقابة املباشرة وغري املباشرة من قبل البنك مما يتطلب تقديم البيانات
والرواجع وفقاً لتوجيهات البنك ،وإذا مل تتقدم املؤسسة بالبيانات واملعلومات املطلوبة يف
الوقت احملدد أو مل يقتنع البنك بصحة تلك البيانات ،جيوز للمحافظ أن يكلف مراجعاً
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قانونياً ملراجعة حسابات املؤسسة وتتحمل املؤسسة كل أتعاب ذلك املراجع القانوني.
 /2للبنك احلق يف أن يقوم بالتفتيش على أعمال املؤسسات يف أي وقت من أوقات العمل
للتأكد من سالمة أوضاعها املالية واإلدارية ومدى إلتزامها بأحكام الشريعة اإلسالمية
واللوائح واملنشورات والتعليمات املنفذة هلا ،وعلى املؤسسة أن تطلع من يكلفه البنك
بالتفتيش على مجيع الدفاتر واحلسابات والوثائق واملستندات املتعلقة بأعماهلا وأن تزوده
باملعلومات اخلاصة بهذه االعمال بناء على طلبه ويف املواعيد اليت حيددها.
 /3ال يسمح ألي مؤسسة مرخص هلا بالعمل أن جتري أي تعديل على وضعها القانوني أو
عقد تأسيسها أو نظامها األساسي إال بعد احلصول على موافقة مسبقة من البنك.
 /4ال جيوز ألي مؤسسة مرخص هلا بالعمل أن تأتلف أو تندمج مع أي مؤسسة أو شركة
مالية أو جتارية أو مصرف دون موافقة البنك املسبقة.
 /5أن تقوم املؤسسة بوضع سياسات وإجراءات حماسبية تلتزم فيها بتطبيق املعايري
احملاسبية اليت يصدرها البنك.
 /6إذا ما تبني للبنك أن املؤسسة متارس عمالً ال يتفق مع أغراضها أو أن سيولتها أو مالءتها
تعرضت للخطر مبا قد يضر حبقوق املستثمرين والعمالء أو تكررت خمالفاتها لتعليمات
البنك ،جيوز للمحافظ أن يتخذ مياشرة إجراء أو أكثر من اإلجراءات التالية-:
(أ) أن مينع املؤسسة من القيام بعمليات معينة أو يضع قيوداً على األعمال اليت
متارسها.
(ب) أن يوقف أي عضو من أعضاء جملس إدارتها أو أي من املسئولني الرئيسيني يف
اإلدارة.
(ج) أن يصدر توجيهات إىل املؤسسة مبا جيب إختاذه من إجراءات لتصحيح أوضاعها
عن طريق تعيني مراقب أو أكثر على نفقة املؤسسة.
(د) أن يتوىل البنك لفرتة حمددة ،جيوز متديدها ،إدارة املؤسسة بالطريقة اليت يراها
مناسبة ويقرر البنك بعدها أن تستأنف املؤسسة إدارة أعماهلا بنفسها أو التوجيه بالغاء
الرتخيص املمنوح هلا وتصفيتها.
 /12إلغاء الرتخيص-:
 /1جيوز للمحافظ إلغاء الرتخيص املمنوح للمؤسسة يف احلاالت اآلتية-:
(أ) عدم مباشرة املؤسسة أعماهلا خالل ستة أشهر من تار يخ منحها الرتخيص.
(ب) إذا ما تبني أن املؤسسة قدمت يف طلب الرتخيص معلومات خاطئة أو مضللة.
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(ج) بناء على طلب املؤسسة.
(د) خمالفة املؤسسة الصرحية أو تكرار املخالفات ألي من أحكام قانون تنظيم العمل
املصريف لسنة 2003م أو اللوائح أو الشروط والضوابط الصادرة مبقتضاه.
(هـ) توقف املؤسسة عن ممارسة أعماهلا يف السودان أو تعرض سيولتها أو مالءتها
للخطر.
(و) صدور قرار بتصفية املؤسسة أو حلها ألي سبب آخر.
 /2يف حالة إلغاء الرتخيص مينح البنك املؤسسة مهلة لتقوم بإنهاء أعماهلا على أن ال
تزاول أي عمل من أعمال مؤسسات اإلستثمار املالي وتوظيف األموال بعد صدور قرار
اإللغاء.
 /3تصفي كل مؤسسة يصدر قرار بالغاء ترخيصها وينظم القرار طريقة التصفية.
 /4جيب على أي مؤسسة تنوي التوقف عن مزاولة أعماهلا يف السودان أن ختطر البنك
بذلك مسبقاً ،وال جيوز أن تقل مدة اإلخطار عن ستة أشهر ،وجيوز للبنك املوافقة على
إنقاص املدة احملددة لإلخطار إذا ما إقتنع إن حقوق املستثمرين والعمالء حمافظ عليها.
 /13املراجع القانوني-:
 /1على املؤسسة تعيني مراجع خارجي ،يوافق عليه البنك ،ملراجعة حساباتها على أن
يقدم تقريراً للمساهمني عن امليزانية العمومية وحساب األرباح واخلسائر يف نهاية كل سنة
مالية وأن يضمن التقرير رأيه عن املركز املالي للمؤسسة.
 /2على املؤسسة تقديم نسخة من حساباتها اخلتامية املراجعة وتقرير املراجع لبنك
السودان خالل أربعة أشهر من إنتهاء السنة املالية.
 /3إذا مل تقم املؤسسة بتعيني مراجع خارجي يوافق عليه البنك جاز للبنك تعيني املراجع
وتقدير أتعابه وتلتزم املؤسسة بدفعها.
 /4ال جيوز للمراجع اخلارجي للمؤسسة أن يكون عضواً يف جملس إدارتها أو يكون عامالً
فيها أو يباشر أعماالً إستثمارية دائمة ملصلحتها.
 /5ال جيوز للمراجع اخلارجي أن يتحصل على أي قرض أو كفاالت من املؤسسة اليت
يقوم مبراجعة حساباتها.
 /6ال جيوز للمراجع أن يستمر يف مراجعة أي مؤسسة ألكثر من ثالثة أعوام متتالية.
 /14أحكام أخرى-:
(أ) على أي مؤسسة أن تنشر يف صحيفة يومية على األقل ميزانيتها العمومية وحسابات
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األرباح واخلسائر املراجعة وذلك خالل فرتة ثالثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة املالية وأن
تقدم نسخة منها للبنك.
(ب) على املؤسسة اإلحتفاظ جبميع السجالت واملستندات املتعلقة بأعماهلا يف مكان مالئم
وللفرتة احملددة بالقانون أو حسب التعليمات.
هذا ويالحظ إنه على الرغم من اإلجراءات والضوابط اليت قام بها البنك املركزي لتنظيم
نشاط هذه الشركات مبا ميكنها من حتقيق األهداف اليت أنشأت من أجلها ،إال إن هذه
الشركات قد عجزت عن القيام بالدور املنوط بها األمر الذي أدى يف نهاية األمر إىل
تصفيتها.
ويالحظ أن هنالك ثالثة أسباب رئيسية أدت إىل تصفية مجيع شركات توظيف األموال
العاملة بالسودان واليت ميكن إجيازها يف اآلتي-:
( )1إرتفاع معدالت التضخم بطريقة غري مسبوقة يف السودان لتصل إىل حنو  %130األمر
الذي أدى إىل تآكل رؤوس أموال هذه الشركات.
( )2التدهور املستمر يف سعر صرف العملة الوطنية األمر الذي أدى بدوره إىل تراكم خسائر
هذه الشركات مما أجربها يف النهاية إىل التصفية اإلختيارية.
( )3عجز هذه الشركات عن الوفاء مبتطلبات رفع رؤوس أمواهلا حسب متطلبات مشروع
توفيق أوضاع البنوك واملؤسسات املالية املساعدة للجهاز املصريف .جتدر اإلشارة إىل أن
مشروع توفيق األوضاع قد حدد فرتة زمنية قدرها ثالث سنوات لإلستيفاء مبتطلباته
وبالتالي فإن أي جهه تعمل بالوفاء بتلك املتطلبات خالل تلك الفرتة وضعت أمامها
خيارات أما التصفية االختيارية أو الدمج يف مؤسسات مشابهه ،ويف حالة فشل الشركة يف
الوفاء بأي من هذين اخليارين يتدخل البنك املركزي لفرض التصفية القسرية.
هذا ونقدم فيمايلي منوذجاً لواحدة من شركات توظيف األموال سابقاً (مؤسسات اإلستثمار
املالي حالياً) للتعرف على طبيعة نشاط شركات توظيف األموال من خالل املمارسة العملية.
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شركة الرواسي اإلسالمية
مت تأسيس شركة الرواسي اإلسالمية يف يوم  /13نوفمرب1985/م خلدمة االغراض التالية
حسب ما ورد يف عقد التاسيس-:
أ -إصدار وبيع وتداول وتسويق الصكوك لغرض جتميع املدخرات العادة إستثمارها وفقاً
الحكام الشريعة اإلسالمية.
ب -العمل على تنمية وتقوية الوعي اإلدخاري واإلستثماري وخاصة يف جمال األعمال
املالية وكذلك تنمية اإلستثمارات يف الشركات واملؤسسات األخري.
ج -القيام بأعمال التصدير واإلسترياد يف مجيع أنواع البضائع مبا فيها جتارة املاشية
وجتارة اإلمجالي والتوكيالت التجارية وتوكيالت شركات التأمني وأعمال التخزين والنقل
الربي واجلوي.
د -القيام بزراعة احملاصيل مبختلف أنواعها وبيعها داخل السودان وخارجه وكذلك
القيام مبكننتها وتصنيعها.
هـ -القيام بأعمال شراء وبيع وحيازة وإستئجار اجلرارات واحلاصدات الزراعية وكل
املعدات األخري املستخدمة يف عمليات الزراعة.
و -العمل يف جتارة األدوية واملستحضرات الطبية مبختلف أنواعها وتركيباتها ومواصفاتها
البشري منها والبيطري.
ز -القيام بأعمال الوكالة املالية واإلستثمارات خارج وداخل السودان.
ح -احليازة بالشراء أو غريه لألراضي والعقارات بغرض تنفيذ أغراض الشركة.
ط -القيام بأعمال االستشارات الفنية والوساطة املالية يف اإلستثمارات ومنح القروض بدون
فائدة جبانب القيام بكافة عمليات السداد وحتويل األموال ،كما هلا أن تقوم أو تتسلم
وحتوز وتنقل ومتنح كافة أنواع امللكية.
ي -القيام – بصفة عامة – بأي عمليات مالية سواء باألصالة عن نفسها أو بصفتها
أمني ،كما هلا أن تقوم بكافة العمليات املالية اليت يقوم بها املمولون املعتمدون.
ك -إصدار صكوك وشهادات قابلة وغري قابلة للتداول ومتثل فائدة نفعية يف الصكوك أو
يف مال عيين أو شخصي عهد به إىل الشركة بصفتها أمينة.
ل -احليازة بأي صفة كانت – سواء باالصالة عن نفسها أو بصفتها مودع لديها برسم
األمانة – على كل أنواع األوراق املالية والصكوك وكذلك البضائع والسلع أو العقود
واإلتفاقيات أو اإليصاالت املتعلقة بها.
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م -إبرام وتنفيذ وعقد إتفاقيات خاصة بإنشاء صندوق حتدد مبوجبه األسس والقواعد
اليت جيوز على أساسها إدارة األموال واملمتلكات اليت قد تؤول إىل هذا الصندوق بأي صفة
كانت.
ن -العمل كمستشار مالي أو إستثماري وإعطاء املشورة الفنية يف الشئون املالية والتجارية
واإلستثمارية.
س -إنشاء فروع أو وكاالت أو شركات هلا يف أي مكان يف العامل.
ش -شراء مجيع الرتاخيص والعالمات وبراءات اإلخرتاع والنماذج وغريها من احلقوق
األدبية والفنية أو اإلتفاق على اإلنتفاع بها.
ص -إنشاء أو مساهمة يف الشركات ذات األغراض املشابهة أو شركات املضاربة واملشاريع
اإلنتاجية.
هذا وقد مت إنشاء الشركة برأس مال قدره مخسمائة الف جنيه سوداني مقسمة إىل مائة
سهم قيمة السهم الواحد مخسة الف جنيه سوداني ومتتلك الوكالة اإلسالمية األفريقية لإلغاثة
 %99من أسهم الشركة ،فيما متتلك موسسة دانفوديو اخلريية  %1من أسهم الشركة.
وملا كانت الشركة تبين سياستها اإلستثمارية على نهج اإلقتصاد اإلسالمي الذي جيعل
اهلدف اإلجتماعي يف املقام األول وليس الربح التجاري ،فقد سعت الشركة لتوزيع اإلستثمارات
على أكرب عدد حيت يستفيد منها صغار املستثمرين واحلرفيني وذو املناشط اإلجتماعية الصغرية.
كما وجهت كل أرباح هذه املناشط اإلستثمارية لدعم الوكالة اإلسالمية واليت تقف يف مقدمة
املنظمات اإلجتماعية واإلنسانية ليس على صعيد السودان فحسب بل على صعيد العامل أمجع
بإعتبارها أحدى املنظمات املسجلة لدي االمم املتحدة وتنتشر فروعها يف قارات العامل اخلمس.
ويعود كذلك بعض الربح للمواطنني تشجيعاً هلم ملواصلة اإلدخار كهدف إقتصادي واإلسهام
يف األهداف الكلية للمؤسسة.
إن القاعدة األساسية للسياسة اإلستثمارية للشركة ترتكز يف مجع الصكوك للتوظيفات
اإلستثمارية قصرية ومتوسطة األجل (تودع الصكوك ملدة عام واحد) بالرتكيز على متويل رأس
املال التشغيلي يف الغالب ،كما إن جماالت إستثمار الشركة تتسع يف ذات الوقت لتشمل كافة
القطاعات ،ففي القطاع الزراعي تقوم الشركة بتمويل جماالت األلبان واألبقار والدواجن .أما
يف القطاع الزراعي واحلريف فيشمل التمويل املدخالت اإلنتاجية وخباصة للصناعات الصغرية،
كما يشمل بصورة خاصة قطاع احلرفيني من معدات ومدخالت الورش والصناعات احلرفية.
أيضاً تقوم الشركة بالتمويل قصري األجل للقطاع التجاري واخلدمات التجارية املنشطة حلركة
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التبادل يف السلع واحملاصيل وغريها ،كما ميتد ذلك التمويل ليشمل املرافق اخلدمية وخاصة
تلك اليت تساعد األسر الفقرية وتوفر هلا سبل احلياة الكرمية.
خالصة األمر أن السياسة اإلستثمارية للشركة تتحكم فيها املوجهات التالية-:
 -1توجيه اإلستثمار ليؤدي دوره كإمتداد لرسالة الوكالة اإلجتماعية.
 -2توسيع قاعدة املستثمرين كهدف إجتماعي وإقتصادي يف آن واحد.
 -3إقتحام كافة جماالت اإلستثمار قدر اإلمكان ودعم املناشط وحتقيق الفائدة املطلوبة
جلميع شرائح اجملتمع وحتقيق أهداف السياسة املعلنة لزيادة اإلنتاج والتوسع فيه
واإلعتماد على الذات.
 -4تشجيع املواطنني على اإلدخار بغرض إستثمارها وجين أرباح معقولة ودعم أهداف
املؤسسة األم.
ولكن على الرغم من تلك األنشطة واألهداف النبيلة واليت تهدف إىل دعم شرائح اجملتمع
الفقرية بتوفري وسائل اإلنتاج ،إال إن الشركة مل تستطيع اإليفاء مبتطلبات توفيق أوضاع
شركات توظيف األموال خاصة الشرط املتعلق بكفاية رأس املال ،حيث كان يتوجب عليها
رفع رأمساهلا من  500.000جنيه سوداني إىل  15مليون جنيه سوداني ،األمر الذي إضطرها
لتصفية أعماهلا.

اخلالصة-:

نسبة للدور اهلام الذي يفرتض أن تلعبه شركات توظيف األموال (مؤسسات اإلستثمار
املالي حالياً) بإعتبار أن دورها دور مكمل للبنوك فقد قام بنك السودان بإصدار الئحة تهدف
لتنظيم عملها ومتكنها من العودة مرة أخرى ملباشرة هذا الدور احليوي واهلام للمساهمة يف دفع
عجلة التنمية اإلقتصادية بالبالد.
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/2شركة السودان للخدمات املالية احملدودة
SUDAN FINANCIAL SERVICES COMPANY L.T.D
يف إطار جهود بنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين إلبتكار أدوات نقدية جديدة
إلدارة السيولة يف اإلقتصاد ،فكر كل من البنك املركزي ووزارة املالية يف إستنباط أدوات
إلستخدامها يف عمليات السوق املفتوحة كبديل لألدوات املستخدمة يف النظام التقليدي ،حبيث
تتماشي مع موجهات الشريعة اإلسالمية خبلوها من شبهة الربا.فكان أن اهتدي كل من البنك
املركزي (بنك السودان) ووزارة املالية إىل استحداث أدوات مالية تقوم على أسس شرعية،
وتتميز بدرجة من املرونة والواقعية ،وهذه األدوات تقوم على املشاركة بدالً عن املداينة .ويف
ظل هذا التوجه مت ابتكار كل من شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) ،وشهادات مشاركة
احلكومة (شهامة) .ومبا أن بنك السودان ال يقوم باملتاجرة يف األوراق املالية مع اجلمهور
مباشرة فقد مت إنشاء شركة السودان للخدمات املالية لتقوم بهذا الدور بعد أن تنازلت كل من
وزارة املالية وبنك السودان من أصوهلا يف البنوك اململوكة هلما كلياً أو جزئياً لصاحل الشركة،
وأصبحت الشركة مملوكة بنسبة  %99لبنك السودان و %1لوزارة املالية ومت تسجيلها
لدي املسجل العام للشركات حتت قانون الشركات لعام 1925م برأس مال مصرح به قدره
 10مليون دينار سوداني ،ورأمسال مدفوع قدره  2مليون دينار سوداني ،وميثل الشرحية
(ب) من رأمسال الشركة .أما الشرحية (أ) من رأمسال الشركة فتتكون من القيمة احملاسبية
( )Fair Valueلكل البنوك اململوكة كلياً أو جزئياً لبنك السودان ووزارة املالية .وقد بلغت
القيمة احملاسبية هلذه البنوك يف نهاية أبريل  1998حنو  3.94بليون دينار سوداني،
أُصدرت مبوجبها عدد  3940شهادة من شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) بقيمة إمسية
قدرها واحد مليون دينار سوداني للشهادة الواحدة ،وذلك بعد أن قام كل من بنك السودان
ووزارة املالية بتحويل أصوهلما يف هذه البنوك لصاحل شركة السودان للخدمات املالية واليت
أصبحت املالكة هلذه األصول ومنحت حق اإلدارة والتصرف اإلداري الكامل يف هذه األصول.
هذا وقد حتددت األغراض األساسية اليت مت من أجلها إنشاء الشركة يف اآلتي-:
(أ) القيام بأعمال اخلدمات املالية املتعلقة باإلدارة والتصرف اإلداري الكامل يف االنصبة
واحلصص اململوكة لبنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين بالبنوك السودانية أو
أي هيئات أو مؤسسات أو شركات وذلك عن طريق إصدار شهادات تسمي شهادات
مشاركة البنك املركزي ذات القيم املتساوية والقابلة للتداول ،بعد حتويل كل األنصبة
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واحلصص اليت ميتلكها كل من بنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين جبداول
مفصلة للشركة.
(ب) قبول وإقرار حجم وقيمة نصيب بنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين بالبنوك
السودانية.
(ج) مساعدة بنك السودان يف تنظيم السيولة العامة بهدف حتقيق أهداف السياسة النقدية
العامة.
(د) الدخول يف أي إتفاقيات أو ترتيبات مع بنك السودان أو أي هيئة أو مؤسسة أو شركة
أو شخص يبدو فيها ما حيقق أغراض الشركة.
(هـ) إنشاء وإدارة صناديق متخصصة يف اخلدمات املالية.
(و) التأمني يف أي شركة تأمني على ممتلكات الشركة ضد كل األضرار واملخاطر.
(ز) أداء أي عمل أو أعمال أخرى تراها ضرورية والزمة أو مالئمة أو من شأنها أن متكنها
من حتقيق أغراضها أو أي جزء منها.
هذا وقد بلغ رأس مال الشركة عند التأسيس عشرة مليون دينار سوداني (مت رفعه اآلن
إىل  100مليون دينار سوداني) مقسمة على مليون سهم ،وقيمة السهم الواحد عشرة دينار
سوداني يف حني بلغ رأس املال املدفوع  2مليون دينار سوداني (مت رفعه اآلن إىل  20مليون
دينار سوداني).وحسبما نص عليه عقد تأسيس الشركة – فللشركة احلق يف زيادة رأس املال،
كما حيق هلا أن ختفضه بأذن من احملكمة ،وال حيق ألي شخص طبيعي أو إعتباري غري
بنك السودان وحكومة مجهورية السودان ممثلة يف وزارة املالية واإلقتصاد الوطين أن ميتلك
أسهماً يف الشركة.
تقوم الشركة بدور املدير لصندوق شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) وشهادات املشاركة
احلكومية (شهامة) وأي صكوك أو أوراق مالية أخرى سيصدرها كل من البنك املركزي (بنك
السودان) ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين .هذا وتشرف الشركة على عملية طرح الشهادات
مبوجب عطاءات مفتوحة أو مقفولة يف السوق األولية وحتدد الفائزين بالعطاءات ومن ثم تقوم
بتسليم الشهادات هلم واالحتفاظ بسجل لكل مالك.

اإلطار القانوني لشركة السودان للخدمات املالية-:

يتمثل اإلطار القانوني لشركة السودان للخدمات املالية يف كل من عقد تأسيس الشركة
والالئحة اليت حتكم عمل الشركة .وقد نص عقد التأسيس على إن شركة السودان للخدمات
املالية عبارة عن شركة خاصة حمدودة مت تسجيلها وفقاً لقانون الشركات لسنة 1925م على
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أن تزاول نشاطها على هدي اإلسالم وأحكام الشريعة اإلسالمية بعيداً عن الربا ،وأن يكون
مقرها السودان وأن تعمل خلدمة األهداف واألغراض سالفة الذكر «أي األغراض اليت من
أجلها تأسست الشركة» .كما أوضح عقد التأسيس املالكني الرئيسيني للشركة .أما الئحة
الشركة فقد عرفت معاني الكلمات والنصوص الواردة بالالئحة ،وتناولت طريقة املساهمة يف
الشركة ورأمساهلا ،كما شرحت طبيعة الشهادات اليت تصدرها الشركة وكيفية التداول يف هذه
الشهادات ،كما أوضحت هيكل اجلمعية العمومية للشركة وكيفية إدارة اجتماعاتها ،وتناولت
هيكل جملس اإلدارة وكيفية تسيري أعماله ،وركزت على حسابات الشركة وكيفية عرضها،
وأخرياً نصت على بعض األحكام العامة اليت تنظم أعمال الشركة.
ومما جيدر ذكره أن تأسيس شركة السودان للخدمات املالية قد جاء يف بيئة مت فيها كامل
إسالم املعامالت املالية ،مما ال ميكن بالتالي من مقارنة نشاط الشركة قبل وبعد إسالم
اجلهاز املصريف ،باعتبار أنه ال يوجد أي نشاط سابق لشركة السودان للخدمات املالية يف ظل
النظام املصريف التقليدي الذي أتبع يف السودان يف الفرتة ما قبل عام 1983م.

عقد والئحة تأسيس شركة السودان للخدمات املالية-:

مجهــــــــورية الســــــــــــــودان
قانون الشركات سنة 1925
عقــــد تأسيس

شـــركة الســـودان للخدمــات املـــالية
شــركة خاصة حمــدودة
قرر بنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين تأسيس شركة خاصة تزاول نشاطاً يف
اخلدمات املالية على هدى اإلسالم وأحكام الشريعة اإلسالمية بعيداً عن الربا ،وذلك على
النحو األتي-:
( )1إسم الشركة :شركة السودان للخدمات املالية
( )2مقر الشركة :مجهورية السودان (اخلرطوم)
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( )3االغراض اليت من أجلها تأسست الشركة-:
( )1القيام بأعمال اخلدمات املالية املتعلقة باإلدارة والتصرف اإلداري الكامل يف
األنصبة واحلصص اململوكة لبنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين بالبنوك السودانية
أو أي هيئات أو مؤسسات أو شركات وذلك عن طريق إصدار شهادات تسمى شهادات
مشاركة البنك املركزي ذات القيم املتساوية ،والقابلة للتداول ،بعد حتويل كل األنصبة
واحلصص اليت ميتلكها بنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين جبداول مفصلة
للشركة.
( )2العمل بالتنسيق مع اجلهات املختصة بوزارة املالية وبنك السودان لتطوير املنتجات
اإلسالمية املختلفة لتطوير أسواق املال وإصدار أي شهادات أخري أو صكوك نيابة عن
وزارة املالية واإلقتصاد الوطين أو بنك السودان أو أي جهات أخري والتداول فيها.

• من أجل حتقيق أغراضها للشركة ممارسة كل أو أي من األعمال التالية-:

( )1أن متتلك أو حتوز عن طريق الشراء أو خالفه العقارات الالزمة ملمارسة أنشطتها
املختلفة.
( )2أن حتصل على التمويل واألموال وأن تضمن وفاءها .وهلا يف سبيل ذلك أن ترهن كل أو
بعض ممتلكاتها أو أصوهلا احلاضرة واملستقبلية ضماناً للوفاء بإلتزاماتها وفق النظم املتبعة
يف البالد شريطة إال يتجاوز رصيد التمويل ضعف صايف حقوق املساهمني.
( )3أن تستثمر أمواهلا يف اإلستثمارات املختلفة اخلاصة بسوق اخلرطوم لألوراق املالية.
( )4قبول وإقرار حجم وقيمة نصيب بنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين بالبنوك
السودانية طبقا للجدول رقم (.)1
( )5ترويج وشراء وبيع وتسويق األوراق املالية املختلفة لصاحل حمفظة الشركة.
( )6مساعدة بنك السودان يف تنظيم السيولة العامة بهدف حتقيق أهداف السياسة النقدية
العامة.
( )7الدخول يف أي إتفاقيات أو ترتيبات مع بنك السودان أو أي هيئة أو مؤسسة أو شركة
أو شخص يبدو أن فيها ما حيقق أغراض الشركة.
( )8إنشاء وإدارة صناديق متخصصة يف اخلدمات املالية.
( )9التامني يف أي شركة تامني إسالمية على ممتلكات الشركة ضد كل األضرار
واملخاطر.
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( )10أداء أي أعمال أخرى تراها ضرورية والزمة ومالئمة من شانها أن متكنها من حتقيق
أغراضها أو أي جزء منها.
( )4مسئولية األعضاء واملؤسسني واملالكني حمدودة.
( )5رأس مال الشركة “ ”100.000.000دينار سوداني (مائة مليون دينار سوداني)
مقسمة على مليون سهم،قيمة السهم الواحد مائة دينار سوداني ،وللشركة احلق يف زيادة
رأس املال،كما حيق هلا أن ختفضه بأذن من احملكمة،على أنه ال حيق ألي شخص
طبيعي أو اعتباري غري بنك السودان وحكومة مجهورية السودان ممثلة يف وزارة املالية
واإلقتصاد الوطين أن ميتلك أسهماً يف الشركة.
حنن املبينة أمساؤنا وعناويننا أدناه نرغب يف تكوين شركة خاصة طبقاً لعقد التأسيس هذا
ونتعهد بأخذ األسهم املبينة أمام كل منا-:
التوقيع واخلتم
عدد األسهم
		
العنوان
			
االسم
................. 990.000
اخلرطوم ص-ب 313
 /1بنك السودان
.................
10.000
		
اخلرطوم
 /2وزارة املالية

الئحة شركة السودان للخدمات املالية

متهيد-:
( )1ال تنطبق أي من أحكام الالئحة املدرجة يف القائمة (أ) من اجلدول األول امللحق بقانون
الشركات لسنة 1925م على هذه الشركة.
( )2يف هذه الالئحة ،وما مل يقتض سياق النص معنى آخر يكون للكلمات الواردة أدناه
املعنى املبني أمام كل منها-:
(أ)

الشركة

يقصد بها شركة السودان للخدمات املالية.

(ب)

اخلدمات املالية

يقصد بها إصدار شهادات مشاركة البنك املركزي وتطوير
وإصدار أي أوراق مالية أو صكوك إسالمية أخري وطرحها
للجمهور وتنظيم تداوهلا.

(ج)

اجمللس

يقصد به جملس إدارة الشركة.

(د)

الـوزير

يقصد به وزير املالية واإلقتصاد الوطين.
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(هـ)

الوزارة

يقصد بها وزارة املالية واإلقتصاد الوطين.

(و)

الشهادة

يقصد بها شهادة مشاركة البنك املركزي أو أي شهادات أو
صكوك إسالمية أخري.

(ز)

الـبنك

يقصد به بنك السودان.

(ح)

احملافظ

يقصد به حمافظ بنك السودان.

(م)

األمني

يقصد به أمني جملس اإلدارة.

( )3هذه الشركة شركة مساهمة خاصة حسب مقتضيات قانون الشركات لسنة 1925م.
وبناء عليه فإن-:
• عدد املساهمني يف الشركة ال يتجاوز اخلمسني شخصاً.
• أسهم الشركة ال تطرح للجمهور بقصد اإلكتتاب فيها وال جيوز حتويل أو نقل ملكية
أي سهم إال ألحد املساهمني.
• جيوز للشركة أن توزع أرباحاً للمساهمني وحتويل جزء منها كاحتياطيات بعد موافقة
اجلمعية العمومية.
• حتدد اجلمعية العمومية كيفية ومواعيد دفع قيمة األسهم بواسطة املساهمني.
( )4تعرض الشركة الشهادات اليت تصدرها على الشركات واهليئات واملؤسسات والصناديق
والبنوك واجلمهور لشرائها ،وجيوز ملشرتي الشهادة بيعها أو التنازل عنها أو حتويلها أو
رهنها للغري بالكيفية اليت حتددها الشركة.
الباب االول
رأس املال
( )5رأس مال الشركة ( 100.000.000مائة مليون دينار سوداني) ،مقسمة على مليون
سهم عادي ،قيمة السهم الواحد مائة دينار سوداني تقسم كما يلي-:
 990.000سهم.
أ -ميتلك بنك السودان
ب -متتلك حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية واإلقتصاد الوطين  10.000سهم.
ج -رأس املال املدفوع  20.000.000دينار سوداني (عشرين مليون دينارسوداني).
( )6مع مراعاة أحكام البند « »5من عقد التأسيس جيوز زيادة رأس املال أو ختفيضه بقرار
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من اجلمعية العمومية يف اجتماع فوق العادة للجمعية العمومية بناءً على توصية من اجمللس
على أن حيدد القرار يف حالة الزيادة مقدارها وقيمة األسهم املصدرة بها ،ويف حالة التخفيض
مقداره وكيفية ختصيصه.
( )7تعد الشركة سجالً باألسهم يتضمن عدد األسهم اليت ميتلكها كل مساهم ،وإنتقال
ملكية األسهم ومن آلت إليه األسهم بالتنازل أو االنتقال.
الباب الثـاني
الشـــــهادات
( )8شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) اليت تصدرها الشركة تستخرج من دفرت ذي
قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة ،ويوقع عليها احملافظ أو من ينوب عنه واملدير العام وختتم
خبامت الشركة ،منوذج (.)1
( )9تكون شهادات مشاركة البنك املركزي مفتوحة اآلجال وقابلة للتداول يف حني تكون
الشهادات والصكوك األخرى ذات آجال حمددة وقيم متنوعة وقابلة للتداول.
( )10تطرح الشهادات للشركات واهليئات واملؤسسات والبنوك وللجمهور يف مزادات
حيدد مكانها وزمانها الشركة و/أو البنك.
( )11كل شهادة ختول لصاحبها احلق يف حصة معادلة حلصة غريها من الشهادات دون
متيز.
( )12بصرف النظر عن عدد الشهادات املشرتاة تصدر الشركة وثيقة واحدة لكل مشرتي
خمتومة خبتم الشركة وموقع عليها ويف حالة االشرتاك يف الشهادة فإن الشركة غري ملزمة
بإصدار أكثر من شهادة واحدة وال جيوز جتزئة الشهادة يف هذه احلالة.
( )13ال تعرتف الشركة لغري صاحب الشهادة املسجل بأي شخص أخر حيتفظ بشهادة
بأي صورة من الصور عدا الورثة الشرعيني يف حالة الوفاة.
( )14جيب على الشركة أن جترى تقييماً شهرياً للقيمة احلقيقية للشهادات وفقاً لتغري قيمة
نصيب البنك والوزارة بالبنوك السودانية وأن تعلن عن األسعار يف مكان ظاهر للمتعاملني.
( )15جيوز ملشرتى الشهادة أن يبعها ألي شخص أخر طبيعي أو اعتباري سواء كان
ذلك بالتعامل املباشر بينهما أو بواسطة وكالء على أنه جيب عليهما يف كل األحوال تسجيل
عمليات التداول لدي إدارة الشركة ،ولن تعرتف الشركة أو تتحمل أي مسؤولية عن تداول أي
شهادة أو ترتيب أي حقوق أخرى من أي نوع تتم خارجها.
( )16حتتفظ الشركة بسجل تداول أو انتقال الشهادات مع بيان تفصيلي بذلك.
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( )17إذا تشوهت أي شهادة أو بليت أو تلفت أو فقدت جيوز ملالكها طلب بديل عنها
بعد تقديم الدليل الكايف وسداد الرسوم املقررة ،وإذا كان الباعث لطلب الشهادة البديل يرجع
لتشوهها أو قدمها فيجب تسليم الشهادة املشوهة أو القدمية للشركة ويف حالة الفقدان جيب
احلصول على بالغ فقدان من اجلهات املختصة.
( )18يف حالة شراء الشهادة من مشرتى سابق جيب تسليم الشهادة القدمية املشرتاة
للشركة بواسطة املشرتى وبعدها تستخرج الشركة شهادة أخري باسم املشرتى اجلديد.
( )19ال توزع الشركة أي أرباح نقدية متحققة على حاملي شهادات مشاركة البنك املركزي
بل تضاف اإلرباح إىل قيمة الشهادة.
( )20بالنسبة للشهادات والصكوك األخرى توزع أرباح نقدية يف حالة حتققها للمستثمرين
يف تواريخ اإلستحقاق.
( )21جيوز للمجلس أخذ رسوم حمددة نظري عمليات التداول يف الشهادات واستخراجها،
كما جيوز له أخذ عمولة على املزادات اخلاصة بالشهادات وفقا ملا يراه مناسباً.

البـاب الثالـث
اجلـمعية العمـومية
( )22تتكون اجلمعية العمومية من املساهمني.
( )23تعقد اجلمعية العمومية إجتماعاً عاماً كل سنة يف امليعاد واملكان اللذين حيددهما
اجمللس ،على أنه ال جيوز أن تزيد الفرتة بني اجتماع عام واالجتماع الذي يليه عن أثين
عشر شهراً.
( )24تسمى االجتماعات العامة املشار إليها يف البند ( )21باالجتماعات العادية وكل
االجتماعات األخرى تسمى باالجتماعات فوق العادة.
( )25خيتص االجتماع العادي بسماع تقرير جملس اإلدارة عن نشاط الشركة وموقفها
املالي وتقرير املراجع العام أو أي مراجع قانوني يوافق عليه املراجع العام ،وإعتماد امليزانية
العمومية وحساب األرباح واخلسائر ،وانتخاب جملس اإلدارة وحتديد مكافآتهم وتعيني أمني
اجمللس واملراجعني وحتديد أتعابهم والنظر يف آي أعمال أخرى يلزم النظر فيها مبقتضى
هذه الالئحة.
( )26جيوز لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وال حيق
هلم التصويت.
( )27يرأس اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس اجمللس أو الشخص الذي خيتاره األعضاء.
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( )28جيوز للوزير أو احملافظ كلما رأى ذلك مناسباً أن يوجه بدعوة اجلمعية العمومية
الجتماع فوق العادة.
( )29إذا اختلف عضوا اجلمعية العمومية يف أي أمر أو موضوع قيد البحث والنظر يكون
ملندوب البنك صوت مرجح.
( )30جيوز لرئيس اجمللس مبوافقة أعضاء اجلمعية العمومية أن يؤجل االجتماع من وقت
آلخر ،على أنه ال جيوز مباشرة أي أعمال يف االجتماع الثاني خبالف املواضيع اليت مل يتم
إجنازها يف االجتماع الذي أُجل ،ويف حالة تأجيل االجتماع ملدة عشرة أيام أو أكثر جيوز
أضافة مواضيع جديدة مل تكن مدرجة يف أعمال االجتماع الذي أُجل.
( )31جيوز آلي شخصية اعتبارية مساهمة يف الشركة مبوجب قرار من جملس إدارتها أو
أي جهاز إدارى آخر بها أن تفوض أي شخص تراه مناسباً لتمثليها حلضور أي اجتماع من
اجتماعات الشركة ،ويكون هلذا املمثل أو املفوض احلق يف ممارسة كل الصالحيات نيابة عن
الشخصية االعتبارية كما لو كان مساهماً فرداً يف الشركة.
البـــــاب الرابــــع
جمــــلس اإلدارة
( )32يكون للشركة جملس إدارة يدير أعماهلا ،وله أن يباشر مجيع سلطات الشركة اليت
يلزم مباشرتها بواسطة اجمللس مبقتضى قانون الشركات لسنة  ،1925أو مبقتضى أي تعديل
لذلك القانون ،أو أي قانون أخر حيل حمله ،أو مبقتضى هذه الالئحة ،مع مراعاة أحكام
القانون املذكور وأحكام هذه الالئحة ،أو أية لوائح يصدرها اجمللس.
( )33يتكون اجمللس حب ٍد أقصي من مثانية أشخاص على النحو األتي-:
 -1النائب األول للمحافظ ……………………………… رئيساً.
 -2مندوب سوق اخلرطوم لألوراق املالية ……………… …… عضواُ.
 -3مدير إدارة الصكوك احلكومية بالوزارة …………… عضواً حبكم منصبه.
 -4أربعة أعضاء يعينهم احملافظ بالتشاور مع الوزير …………… أعضاء.
 -5مدير عام الشركة ………………………… عضو حيكم منصبه.
البـــاب اخلامــــس
سلـطات اجملـلس
( )34تعقد اجتماعات اجمللس يف مقر الشركة أو خارجه شريطة أن يكون االجتماع داخل
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مجهورية السودان وذلك بناء على دعوة من الرئيس أو من يقوم مقامه أو بناءً على طلب ثالثة
أعضاء على األقل.
( )35جيب أن جيتمع اجمللس إذا وجه الوزير أو احملافظ بذلك ،كما جيب عليه
االجتماع مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر.
( )36ينعقد االجتماع إذا حضره أغلب األعضاء.
( )37جيوز للمجلس تنظيم اجتماعاته وأن يؤجلها حسبما يراه مناسبا.
( )38تصدر قرارات اجمللس باألغلبية العادية ،وإذا تساوت األصوات يكون للرئيس
صوت مرجح.
( )39جيوز للمجلس إصدار قرارات بالتمرير ،شريطة أن يعرض يف أول اجتماع تال
للمجلس
( )40خيتص اجمللس باملوافقة على إصدار النماذج اخلاصة بالشهادات ،وباللوائح اخلاصة
بنظم أعمال الشركة وشروط خدمة العاملني وحتديد رسوم استخراج الشهادات وعمليات
التداول وعمولة املزادات اخلاصة بالشهادات وإجازة املوازنات اإلدارية اإلنشائية وامليزانية
اخلتامية اليت تعدها إدارة الشركة.
( )41جيوز للمجلس أن يكون جلنة أو جلاناً من أعضائه أو غريهم وأن حيدد مهامها.
( )42جيوز للمجلس تفويض بعض سلطاته للمدير العام أو ألي جلنة أو عضو باجمللس أو
ألي من موظفي الشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
( )43جيوز للمجلس أن حيصل على التمويل أو أي مبلغ من املال بالطرق الشرعية.
( )44جيب على اجمللس أن حيتفظ بسجالت أو دفاتر باألتي-:
 -1عدد الشهادات اليت تصدرها الشركة وأرقامها.
 -2عدد الشهادات املباعة أو امللغاة.
 -3مجيع القرارات واإلجراءات اليت تتخذ يف اجتماعات اجمللس واللجان.
 -4سجل عمليات تداول الشهادات.
 -5كشف بأمساء أعضاء اجمللس احلاضرين يف كل اجتماع ،واملتغيبني وأسباب
تغيبهم.
 -6أمساء العاملني بالشركة.
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البــاب السادس
سلطات رئيس اجمللس
( )45يباشر رئيس اجمللس سلطاته داخل اجتماعات اجمللس ويكون من بني مهامه-:
 -1أن حيدد بالتشاور مع املدير العام موضوعات جدول األعمال.
 -2أن يدعو الجتماعات اجمللس.
 -3أن يرأس اجتماعات اجمللس.
البـــاب السابع
خلـو منصـب عضو اجمللس
( )46خيلو منصب أي عضو يف اجمللس إذا-:
 -1فقد أهليته.
 -2أوصي بذلك جملس اإلدارة إلهمال أو تصرف غري الئق قد يؤثر على أعمال الشركة
ووافق على ذلك الوزير أو احملافظ – حسبما يكون احلال.
 -3إذا أدين جبرمية متس الشرف أو األمانة أو اإلخالل باآلداب العامة.
 -4إذا تغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول ،واصدر اجمللس
قراراً خبلو منصبه بناءً على ذلك.
 -5إذا توفاه اهلل سبحانه وتعاىل.
البــاب الثامن
سلطات وواجبات املدير العام
( )47يعني اجمللس مديراً عاماً للشركة يقوم بإدارة شئون الشركة اليومية يف حدود
السلطات املفوضة له من اجمللس ويكون مسؤوالً عنها أمام اجمللس ،ويباشر سلطة التصرف
والتوقيع على الوثائق عن الشركة ،وجيوز له أن يفوض هذه السلطة آلي من موظفي الشركة
ويكون املدير العام مسؤوالً أمام اجمللس عن أعماله وقراراته وعن أعمال موظفي الشركة
وقراراتهم اليت اختذوها يف حدود السلطة املفوضة هلم.
( )48جيب أن يكون املدير العام مستوفياً للشروط الواجب توافرها يف وظيفة املدير العام
حبيث يكون حاصالً على درجة البكالوريوس على أقل تقدير وأن ال تقل خربته يف العمل
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املصريف واملالي عن عشرة سنوات وأن يكون كامل األهلية وأن ال يكون قد أعلن إفالسه أو حكم
عليه يف جرمية متس الشرف واألمانة.
( )49يرفع املدير العام تقريراً شهرياً للمجلس يوضح فيه عدد الشهادات املصدرة واملباعة
وامللغاة مشفوعاً بأي توصيات يراها ضرورية.
( )50خيصص املدير العام كل وقته املهين خلدمة الشركة وال جيوز له يف أثناء شغله
ملنصبه أن يشغل أي منصب أو أن يقوم بأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر ولكن جيوز
له مبوافقة احملافظ-:
 -1أن يعمل عضوا يف جملس إدارة أو جلنة تشكلها احلكومة.
 -2أن جيمع بني عمله وعمل البنك.
البــــاب التاســـع
احلســـــابات
( )51تبدأ السنة املالية للشركة يف اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف اليوم األخري من
ديسمرب من كل سنة.
( )52حتتفظ الشركة حبساباتها بالبنك والبنوك التجارية حسب مقتضى احلال.
( )53جيب على الشركة أن حتتفظ حبسابات مضبوطة عن-:
 -1املبالغ اليت تستلمها واليت تصرفها ،والعمل الذي من أجله وردت املبالغ املذكورة
والذي من أجله صرفت.
 -2موجودات الشركة وإلتزاماتها.
( )54حتفظ الشركة مبقرها املسجل أو بأي مكان أخر حسبما يقرره اجمللس وجيب أن
تكون دائما معدة وجاهزة للتفتيش واملراجعة.
( )55تتم مراجعة حسابات الشركة حسب قانون املراجعة العامة وفقاً للمواد 138 & 137
من قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون أخر ساري املفعول حيل حمله.
( )56على إدارة الشركة قبل نهاية الشهر الثالث من انتهاء السنة املالية من كل عام أن
تعد ميزانية الشركة وحساب األرباح واخلسائر ،وعرضها على اجمللس أيضاً وأن تعد تقريراً
عن نشاط الشركة خالل السنة املالية ،وعن مستوى نشاطها ومركزها املالي خالل ذات
السنة.
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البــاب العاشــر
أحكـــام عامـــــة
( )57حتتفظ الشركة خبامت يقرر اجمللس شكله واستعماله ،وكيفية احلفاظ عليه.
( )58جيوز للمجلس أن يعني شخصاً مناسباً ليعمل أميناً جمللس اإلدارة ،وحيدد مهامه
وشروط خدمته كما جيوز للمجلس إنهاء خدمته.
( )59جيب على أعضاء اجمللس ومجيع العاملني بالشركة مراعاة السرية الالزمة.
( )60ختتص اجلمعية العمومية بتعديل هذه الالئحة بتوصية من اجمللس.
( )61جيوز للشركة بقرار من اجلمعية العمومية أن تعلن توزيع أي حصص أو أرباح
للمساهمني حسب حقوقهم وحصصهم املستحقة يف اإلرباح وتدفع على أساس املبالغ املدفوعة
من األسهم.
( )62جيوز للشركة بقرار من اجلمعية العمومية وبناءً على توصية جملس اإلدارة أن تقوم
برمسلة أي مبلغ من املبالغ املودعة يف حسابات االحتياطيات أو حساب األرباح واخلسائر أو
غري ذلك من املبالغ اجلاهزة للتوزيع.
( )63ال جيوز تصفية الشركة إال مبوافقة الوزير واحملافظ.
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اجلدول رقم ()1
نصيب أو حصة بنك السودان
ووزارة املالية بالبنوك السودانية
نصيب أو حصة بنك السودان
نصيب أو حصة بنك السودان بالنسبة
املئوية أو عدد األسهم

البـــــــنك
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

بنك اخلرطوم
جمموعة بنك النيلني للتنمية الصناعية
البنك السودانى الفرنسى
بنك فيصل اإلسالمى
بنك الغرب اإلسالمى
بنك ايفورى
بنك املزارع لإلستثمار

%99
%99
%4.94
%0.23
%15.89
%2.28
-----

نصيب أو حصة وزارة املالية اإلقتصاد الوطين
نصيب أو حصة الوزارة بالنسبة املئوية
أو عدد األسهم

البنــــك
-1
-2
-3
-4
-5
-6

بنك اخلرطوم
جمموعة بنك النيلني للتنمية الصناعية
بنك الثروة احليوانية
بنك املزارع لإلستثمار
بنك القضارف
بنك ايفورى
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%1
%1
%40.79
%5.46
%23
%22.83

املنتجات املالية اإلسالمية اليت تتعامل فيها شركة السودان للخدمات املالية:

وفقاً للصالحيات املمنوحة لبنك السودان مبوجب قانونه إلصدار صكوك التمويل اخلاصة
به وكذلك نيابة عن احلكومة ،فقد أوكل هذا النشاط لشركة السودان للخدمات املالية .وقد
قامت الشركة بالتعاون مع كل من وزارة املالية واهليئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف
واملؤسسات املالية بإستحداث العديد من األوراق والصكوك املالية اإلسالمية واليت ميكن
إجيازها يف اآلتي-:

أوال -:شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) -:

مشم أو شهادات مشاركة البنك املركزي عبارة عن أصول متثل أنصبة حمددة يف صندوق
خاص حيتوي على األصول اململوكة لبنك السودان ووزارة املالية يف القطاع املصريف ،وتهدف
إىل التحكم يف السيولة لدى املصارف.
أهم املميزات-:
 -1هلا قيمة أمسية حمددة كما هلا قيمة حماسبية يتم إعالنها بشكل شهري تعكس
األرباح احلقيقية.
 -2ليس هلا فرتة سريان حمددة أي مفتوحة األجل.
 -3تعترب من األصول السائلة حيث يعتمد بنك السودان تسييلها يف أي وقت.
 -4ميكن تداوهلا عرب السوق الثانوية يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
 -5متثل منفذاً إستثمارياً سريع التسييل للمصارف التجارية وآلية إلدارة السيولة بالنسبة
للبنك املركزي.

ثانياً -:شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) -:

عبارة عن صكوك مالية تقوم على أساس شرعي تصدرها وزارة املالية واإلقتصاد الوطين
مقابل أصول حقيقية مملوكة هلا نيابة عن حكومة مجهورية السودان ويتم تسويقها عرب شركة
السودان للخدمات املالية احملدودة ومنافذ أخرى.
طبيعة ومسات الشهادة-:
حتمل كل شهادة قيمة مالية إمسية حتسب بالدينار السوداني ،ومتثل نصيباً يف صايف امللكية
املخصصة بواسطة احلكومة هلذا الغرض من جمموعة من الوحدات اإلستثمارية املختارة.
تصدر الشهادات بآجال خمتلفة ( 6اشهر – وعام) ،وبفئات متعددة  50ألف دينار–
 100ألف دينار –  200ألف دينار 500.000 -دينار أو مضاعفات هذه الفئات ،حبيث
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ميكن للمستثمر أن يشرتي أي عدد من الشهادات من أي فئة.
حتسب أرباح كل شركة أو مؤسسة من شركات أو مؤسسات مكون الشراكة وفق نسبة صايف
ملكيتها املخصصة هلذا الغرض وتوزع األرباح على مالكي شهادات شهامة بنسبة حصتهم يف
صايف حقوق امللكية على مدى فرتة الشراكة.
األهداف-:
 -1إدارة السيولة على مستوي اإلقتصاد الكلي عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة
بالتحكم يف السيولة قبضاً أو بسطاً ووفق موجهات الشريعة اإلسالمية.
 -2تغطية جزء من العجز يف املوازنة إذ كان من املعتاد تغطيته بطباعة أوراق نقديه أو ما
يسمي باالستدانة بالعجز من البنك املركزي حيث أن طباعة هذه األوراق هلا آثار تضخمية
على اإلقتصاد الوطين.
 -3جتميع املدخرات القومية وتشجيع اإلستثمار عن طريق نشر الوعي اإلدخاري بني
اجلمهور وهذا بدوره يؤدي إىل زيادة اإلستثمار.
 -4خلق أوراق مالية إسالمية تكون مبثابة نواة للمساعدة يف تطوير أسواق رأس املال
احمللية.
مميزات الشهادة-:
 -1الشهادة شرعية وتفي بكافة متطلبات العقود الشرعية وحصلت على فتوي بشرعيتها
من اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف.
 -2ذات خماطر إستثمارية متدنية حيث إنها مسنودة بأصول يف وحدات إقتصادية تتميز
برحبيتها العالية وإدارتها املتميزة ويف قطاعات إقتصادية خمتلفة.
 -3ذات رحبية عالية مقارنة بأوجه اإلستثمار األخرى املتاحة.
 -4سريعة التسييل حيث ميكن بيعها يف أي حلظة وبسهولة يف سوق اخلرطوم لألوراق
املالية عرب شركات الوكالة العاملة بالسوق.
 -5ميكن إستخدامها يف تسوية املعامالت املالية كوسيلة دفع مضمونة السداد.
 -6ميكن تقدميها كضمان من الدرجة األوىل مقابل التمويل املمنوح من اجلهاز املصريف.

ثالثاً :صكوك اإلستثمار احلكومية-:

عبارة عن وثيقة ذات قيمة أمسية حمددة تتيح حلاملها املشاركة يف متويل أصول حكومية
عن طريق عقود اإلجارة واملراحبة واالستصناع ،وتعتمد أرباح هذه الصكوك على الناتج الفعلي
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حملتويات الصندوق واليت تقدر بنحو  %20يف العام األول وذلك حسب مؤشرات دراسة
اجلدوى اليت أعدت هلذا الغرض وسوف يتم دفع نصيب املستثمر من هذه األرباح  %10كل
 6أشهر( .التفاصيل سرتد يف صناعة الصناديق اإلستثمارية الحقأ).

رابعاً -:صكوك اإلجارة اإلسالمية-:

تعريف:
هي صكوك يتم إصدارها على صيغة اإلجارة ومتثل حصة يف أصول حكومية تصدرها
حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية واإلقتصاد الوطين.
األهداف:
(أ) إدارة السيولة يف اإلقتصاد الكلي عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة.
(ب) تغطية جزء من العجز يف موازنة الدولة من موارد نقدية حقيقية كبديل لإلستدانة من
اجلهاز املصريف مما يقلل من اآلثار التضخمية.
(ج) جتميع املدخرات القومية وتشجيع اإلستثمار.
(د) إجياد جماالت جديدة لإلستثمار بتفعيل األصول اليت متلكها الدولة.
آلية إصدار الصكوك:
(أ) تقوم احلكومة بطرح نسبة معينة من ملكيتها يف بعض األصول حملفظة الصكوك
اإلسالمية.
(ب) تقوم احملفظة بإصدار صكوك اإلجارة بقيمة هذه األصول وتشرتي مبوجبها األصل
من الدولة وتوؤل ملكية األصل للمستثمرين.
(ج) تقوم احلكومة ممثلة يف (وزارة املالية) أو أي طرف ثالث باستئجار األصل من املالكني
اجلدد (محلة الصكوك) بعائد تأجريي ومبوجب عقد إجارة.
(د) عند نهاية فرتة اإلجارة يقوم املستثمرون ببيع الصكوك (اليت متثل األصل) للدولة أو
أي جهة أخرى لشرائها بسعر السوق.
(هـ) العائد على الصكوك ميثل عائد اإلجارة زائداً األرباح الرأمسالية (إن وجدت).

خامساً -:صكوك االستصناع احلكومية-:
األهداف:

 -1تعترب وسيلة جلذب واستقطاب الودائع قصرية األجل بهدف إستخدامها يف متويل
مشاريع البنية التحتية.
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 -2إدارة السيولة يف اإلقتصاد الوطين.
 -3تغطية جزء من العجز يف موازنة الدولة من موارد نقدية حقيقية.

آلية إصدار هذه الصكوك:

يتم إصدار هذه الصكوك على النحو التالي-:
(أ) يقوم البنك املركزي نيابة عن احلكومة أو أي وكيل آخر للحكومة بتكوين صندوق
مضاربة مقيدة ذات غرض حمدد وذلك بهدف توفري املوارد الالزمة لتمويل إحدى املشاريع
التنموية أو مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والكباري واملطارات واملستشفيات واملوانئ
البحرية أو النهرية.
(ب) تقوم احلكومة أو وكيلها (شركة السودان للخدمات املالية يف هذه احلالة) ببيع أصول
حمسوسة لصندوق املضاربة اخلاصة املقيدة.
(ج) يقوم مدير الصندوق بإصدار صكوك التنمية اإلسالمية (اإلستصناع) عن طريق توريق
األصل ويتم عرضها على املستثمرين من األفراد والشركات على أساس ملكية مؤقتة ويتم تسلم
قيمة هذه الصكوك بواسطة الصندوق.
(د) يتم إعداد الرتتيبات واإلتفاقيات لتشييد إحدى مشاريع البنية التحتية عن طريق عقد
االستصناع.
(هـ) تقوم احلكومة أو أي جهة أخري باستئجار األصل الذي مت التعاقد على إنشائه أو
بعد تشييده عن طريق اإلجيار أو االقتناء من املالكني وذلك مقابل عائد تأجريي يتم اإلتفاق
عليه مبوجب عقد إجارة.
(و) يقوم مدير الصندوق بإدارة أصول وخصوم الصندوق.
(ز) عند نهاية عمر الصندوق يعرض األصل للبيع بسعر السوق وتعطى الدولة األولوية
لشرائه بذلك السعر.
(ح) تلتزم احلكومة بإستمرارية استئجارها للصك طيلة فرتة اإلصدار احملددة للصك.
(ط) يدفع العائد على الصكوك (عائد التأجري) كل ثالثة أشهر ملنح املستثمرين درجة
معقولة من السيولة.

سادساً -:صكوك السلم-:

(أ) تعريف:
عبارة عن عملية إستثمارية عن طريق صيغة املضاربة يقوم فيها وكيل احلكومة (شركة
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السودان للخدمات املالية) بصفتها مديراً حملفظة صكوك السلم اإلسالمية بشراء أصول (نفط
مثالً) من احلكومة بصيغة السلم ،حيث تقوم احملفظة بدفع مثن السلع عاجالً وتسلم السلع
آجالً.
(ب) األهداف:
( )1توفري متويل نقدي للدولة.
( )2توسيع دائرة إستخدام صيغ التمويل اإلسالمية بتطوير أدوات مالية ذات جودة عالية
للسوق البينية (مصارف ،شركات ،مؤسسات مالية).
( )3إجناح فكرة إنشاء سوق مالية ونقدية عاملية– سوق املال العاملي اإلسالمي-
(.)IIFM
( )4مشاركة املؤسسات املالية اإلسالمية يف توفري متويل ملقابلة إحتياجات احلكومة قصرية
االجل.
(ج) آلية عمل الصكوك:
 /1ينشيء املضارب (شركة السودان للخدمات املالية يف هذه احلالة) صندوقاً للسلم بذمة
مالية منفصلة ويوضع حتت إدارتها وتدعو الشركة املستثمرين لإلكتتاب يف هذا الصندوق
آلجال وقيم حمددة.
 /2يتم إستقطاب األموال من املستثمرين عن طريق عقد املضاربة املقيدة ويتم شراء سلع
مثلية جيري عليها السلم من الدولة مع حتديد مواصفاتها وكمياتها وآجال تسليمها .ويقوم
الصندوق بتسليم رأمسال السلم حاالً للدولة بينما تقوم الدولة بتسليم السلعة املشرتاه حبسب
مواصفاتها وكمياتها وآجاهلا.
 /3عند حلول األجل يتسلم الصندوق السلعة من الدولة ومن ثم بيعها يف السوق حسب
األسعار اجلارية وميثل الفرق بني مثن البيع ومثن الشراء ربح الصندوق أو خسارته ويتم
توزيع هذا الربح على املستثمرين على أساس مساهمتهم يف رأمسال الصندوق بعد خصم
نصيب املضارب من الربح.

الرقابة الشرعية على الشركة-:

كانت شركة السودان يف السابق ختضع إلشراف اهليئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف
واملؤسسات املالية .وقد ُكونت مؤخراً جلنة للرقابة الشرعية للشركة للقيام باملهام التالية-:
 -1إصدار الفتاوى الشرعية حول نشاط الشركة.
 -2تقديم املشورة يف املسائل الشرعية املتعلقة بنشاط الشركة املالي ومتابعة نشاطها بغرض
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إخضاعه الحكام وقيم الشريعة اإلسالمية.
 -3تنقية قوانينها ولوائحها ومرشد عملها ونشاطها العام من أي صورة من صور الربا ومن
شبهة املعامالت الربوية.
 -4مساعدة الشركة يف سعيها إلستنباط أدوات مالية إسالمية تعني البنك املركزي يف إدارة
السيولة وتنشيط السوق األولية والثانوية لألوراق املالية باعتبار أن ذلك اهلدف يعترب من
األهداف الرئيسية اليت أنشأت من أجلها الشركة.
 -5أي جوانب شرعية ومهام أخرى تراها هيئة الرقابة الشرعية ضرورية لعمل ونشاط
الشركة وتقويم أدائها وفق الضوابط الشرعية.
هذا وقد قامت هيئة الرقابة الشرعية للشركة مبراجعة عقد تأسيس والئحة الشركة وإجراء
تعديالت أساسية فيهما للتأكد من تنقية تلك القوانني واللوائح من أي صورة من صور الربا ومن
شبهة املعامالت الربوية .كما تقوم اهليئة يف نفس الوقت مبتابعة نشاط الشركة العام لضمان
إخضاعه ألحكام وقيم الشريعة اإلسالمية.

دور الشركة يف تطوير وإستنباط أوراق مالية إسالمية-:

لقد ساهمت الشركة بصورة فعالة  -بالتنسيق مع اهليئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف
واملؤسسات املالية اإلسالمية وإدارة الصكوك احلكومية بوزارة املالية واللجنة اإلستشارية العليا
بعد إنشائها – يف تطوير وإستنباط أوراق مالية عديدة مثل صكوك اإلجارة وصكوك اإلستثمار
احلكومية وصكوك السلم ...إخل.
كما قامت الشركة من جانبها بصرف مبالغ طائلة للرتويج إلصدارات اجليل الثاني من
األوراق املالية املختلفة وذلك عرب وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة واملكتوبة واملرئية وتقديم
ندوات عديدة يف البنوك واملؤسسات املالية العاملية داخل وخارج السودان ،إضافة للرتويج
للصكوك يف دول اخلليج عرب الزيارات امليدانية ونشر اإلعالنات يف الصحف واجملالت اليت
تصدر بتلك الدول.وقد كان نتاج كل ذلك حدوث زيادة كبرية يف اإلكتتاب يف هذه الصكوك
بالدرجة اليت جعلت الطلب عليها يفوق املعروض منها.

42

اجلدول رقم ()1
نصيب أو حصة بنك السودان
ووزارة املالية بالبنوك السودانية
 -1نصيب أو حصة بنك السودان
نصيب أو حصة بنك السودان بالنسبة
املئوية أو عدد األسهم

البنـــــــك
1

بنك اخلرطوم

% 99

2

جمموعة بنك النيليني للتنمية الصناعية

% 99

3

البنك السوداني الفرنسي

% 4.94

4

بنك فيصل اإلسالمي

% 0.23

5

بنك الغرب اإلسالمي

% 15.89

6

بنك ايفوري

% 2.28

7

بنك املزارع لإلستثمار

-----

8

البنك العقاري السوداني

% 0.7

 -2نصيب أو حصة وزارة املالية واإلقتصاد الوطين -:
نصيب أو حصة وزارة املالية بالنسبة
املئوية أو عدد األسهم

البنـــــــك
1

بنك اخلرطوم

%1

2

جمموعة بنك النيليني للتنمية الصناعية

%1

43

3

البنك العقاري السوداني

% 99.3

4

بنك الثروة احليوانية

% 40.79

5

بنك املزارع لإلستثمار

% 5.46

6

بنك القضارف

% 23

7

بنك ايفوري

% 22.83
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 /3شركات الوساطة املالية
قبل قيام سوق اخلرطوم لألوراق املالية كان هناك نشاطاً حمدوداً لبعض شركات املساهمة
العامة ،وكان هناك عدد كبري من املستثمرين يف أسهم هذه الشركات ،إال أنه مل يكن هناك
قانون ينظم قيام هذه الشركات ويشرف عليها خبالف قانون الشركات لعام  ،1925وكان
املساهمون يعانون كثرياً سواء يف مرحلة أكتتابهم يف أسهم هذه الشركات عند قيامها أو يف حالة
رغبتهم يف الشراء أو البيع وذلك لعدم وجود جهة واضحة وحمددة تنظم اإلصدار والتداول مما
يعرض املستثمرين للكثري من املخاطر،أما يف حالة التداول فقد كان املستثمرون أيضا يعانون
كثرياً يف حالة رغبتهم يف شراء أسهم أو بيعها ،حيث كان على البائع أن يبحث عن املشرتي،
وإذا وجده فاملعلومات عن األسعار مل تكن متوفرة ،وال البيانات اليت توضح املوقف املالي
للشركة أو خلفية تارخيية عن أرباحها املوزعة متوفرة ،وهذه كلها معلومات من األهمية مبكان
وتلعب دوراً كبرياً يف حتديد السعر املناسب المتام عملية الشراء أو البيع ،ويف حالة إتفاق
الطرفني على تنفيذ عملية البيع والشراء فقد يضطرا إىل الذهاب إىل حمام لتوثيق العقد الذي
مت تنفيذه ،ومن ثم الذهاب إىل الشركة لتغيري ملكية األسهم من البائع إىل املشرتي ..وغريها
من املتاعب اليت قد يواجهها الطرفان.

نشاط شركات الوساطة املاليةبعد قيام سوق اخلرطوم لألوراق املالية-:

نظم قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية سنة  1994م كل ما يتعلق بإجراءات حتويل
ملكية األسهم وإنتقاهلا ،كما حدد القانون أعمال شركات الوساطة املالية اليت تعترب هي
حلقة الوصل بني العميل البائع والعميل املشرتي ،حيث تتم عمليات البيع و الشراء عرب هذه
الشركات ،ويكون لكل شركة وكالة وكيل داخل قاعة التداول ،يقوم بتنفيذ أوامر عمالئه بيعاً
وشراءً ،ومن ثم تقوم السوق بإرسال العقود اليت مت تنفيذها إىل الشركات لتتم عملية حتويل
ملكية األسهم من البائع إىل املشرتي ،ويكون البائع قد تسلم املبلغ الذي خيصه يف نفس اليوم
الذي مت فيه تنفيذ عملية البيع ويتسلم املشرتي بواسطة السوق شهادة األسهم من الشركة.

إجراءات احلصول على ترخيص ملمارسة أعمال الوكالة-:

للحصول على ترخيص ملمارسة أعمال الوكالة جيب إتباع مايلى من خطوات-:
 /1أن يقدم طلب بهذا اخلصوص إىل مدير عام سوق اخلرطوم لألوراق املالية على النموذج
اخلاص الذي يعده السوق.
 /2يرفق مع الطلب عقد التأسيس والالئحة.
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 /3يشرتط على مدير شركة الوكالة أن يكون خرجياً جامعياً وله خربة يف الشئون املالية.
 /4تقدم أي وثائق ومستندات تري إدارة السوق وجوب تقدميها ومن ثم تتم دراسة عقد
والئحة التأسيس ،وبعد دراستها والتاكد من أنها ال تتعارض مع قانون سوق اخلرطوم
لألوراق املالية يقوم املدير العام بعرض الطلبات املقدمة على جملس إدارة السوق ،ويتم
البت يف هذه الطلبات خالل شهرين من تاريخ تقدميها.

شروط قبول شركات الوكالة-:

جيب أن تتوافر يف الشركات اليت تقبل وكيالً ،الشروط اآلتية وهي أن-:
 /1تكون الشركة سودانية.
 /2اليقل رأس املال املصرح به عن  6.000.000دينار سوداني واملدفوع منه 2.000.000
دينار سوداني.
 /3تقدم الشركة للسوق كفالة مصرفية باملبلغ الذي يقرره اجمللس على أن التقل قيمتها عن
 300.000دينار سوداني ،وجتدد هذه الكفالة سنوياً بشكل تلقائي على آن حيدد اجمللس
مدة صالحيتها ومواعيد تقدميها واملوافقة على اجلهة املصدرة هلذه الكفالة.
 /4يكون مقرها الرئيسي يف مدينة اخلرطوم وجيوز أن يكون هلا فروعاً يف أماكن اخري
مبوافقة اجمللس
 /5تتوفر يف الشركة أي شروط أخرى يصدرها اجمللس من وقت آلخر.

أعمـــــــال الوكالـــة-:

تشمل أعمال الوكالة مايلــــي-:
 .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 اإلستثمار والشركات
املالية املرخصة من قبل اجمللس األعمال التالية باإلضافة لألعمال الواردة أعاله-:
 .1العمل كمستشار مالي وإدارة حمافظ العمالء وإستثماراتها يف األوراق املالية
 .2تغطية إصدارات األوراق املالية شريطة أن اليقل رأمساهلا املدفوع عن 35.000.000
دينار سوداني.
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اإلطار القانوني الذي حيكم نشاط شركات الوساطة املالية-:

أوالً -:يتم إنشاء شركات الوساطة املالية وفق قانون الشركات لعام  1925م.
ثانياً -:تتم املصادقة واإلعتماد من قبل جملس إدارة سوق اخلرطوم لألوراق املالية ،ومن
ثم تصبح الشركة وكيالً معتمداً لدي السوق وحيق هلا ممارسة مجيع أنشطة شركات الوكالة
اليت حددها القانون.
كما حدد قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية يف املادة ( )35أعمال الوكالء حبيث يتم
تعامل الوكالء بالسوق على أساس التسليم الفوري لألوراق املالية ،فيما يتم تسوية قيمها فيما
بني الوكالء وعمالئهم بقبض قيمة هذه األوراق على أساس نقدي فوري ،كما حدد القانون بأن
التصرفات اليت يقوم بها الوكالء نيابة عن عمالئهم املستثمرين باألوراق املالية جيب أن تكون
وفق تفويض مستوف لشروط صحته ومشتمالً على كل الوثائق الرمسية اليت تؤيد ذلك
كما أوضح القانون أنه ال جيوز ألي شخص أن يبيع-:
 .1ما ال ميلكه من األوراق املالية.
 .2ما ال ميلكه كله يف وقت البيع.
 .3األوراق املالية املشرتاة عن طريق وكيل آخر أال بعد تسجيلها يف سجالت املساهمني يف الشركة.
كما نص القانون على أنه جيب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وميزانية عمومية
مصادق عليها من قبل مراجع قانوني مرخص وتقريراً نصف سنوياً يظهران فيهما مركزهم
املالي ونتائج أعماهلم مصادقة من قبل مراجع قانوني.
أيضاً أصدر جملس إدارة السوق بعض اللوائح املنظمة العمال الوكالء مثل (قواعد تداول
األوراق املالية) و(الئحة سوق اخلرطوم لألوراق املالية) و(التسوية والتقاص) وتعترب كلها مع
القانون مبثابة اإلطار القانوني الذي حيكم وينظم عمل شركات الوساطة املالية املعتمدة لدي
سوق اخلرطوم لألوراق املالية.

مصادر إيرادات شركات الوساطة املالية-:

هنالك عدة مصادر اليرادات شركات الوساطة املالية وذلك وفقاً لالعمال اليت حددها
اجمللس وهي-:
 .1العمولة اليت تستوفيها من العمالء نتيجة القيام بعمليات البيع والشراء لصاحل
العمالء.
 .2األرباح اليت تستوفيها عند القيام بعمليات تسويق وبيع إصدارات األوراق املالية وتغطية
تلك اإلصدارات.
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 .3العوائد نتيجة البيع والشراء لصاحل حمفظة الوكيل والعمل كمستشار مالي وإدارة حمافظ
الغري.
 .4أما بالنسبة لشركات الوساطة املالية (شركات املساهمة العامة) فيجوز هلا القيام بإدارة
الصناديق اإلستثمارية وإصدار وثائق للمستثمرين يف هذه الصناديق ،كما جيوز هلا تغطية
إصدارات األوراق املالية

املشاكل واملعوقات اليت تواجه شركات الوساطة املالية-:

تعترب مسالة عدم انتظام التقارير اليت توضح احلسابات اخلتامية لشركات املساهمة العامة
املدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية واحدة من املشاكل املزدوجة اليت يعاني منها السوق
وشركات الوساطة املالية ،إذ أن كل البيانات املالية وكل املعلومات اهلامة الضرورية اليت
جيب االفصاح عنها جيب أن تكون بصورة دورية مستمرة ،بالشكل الذي ميكن من حتليل
تلك البيانات ،ومن ثم اختاذ القرار اإلستثماري السليم.
ميكن القول أيضاً أن من بعض املشاكل اليت تواجه شركات الوساطة املالية ضعف ميزانياتها
بالشكل الذي جعل غالبية أعماهلا حمصورة يف غرض واحد من جمموعة االغراض اليت جوز
هلا قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية العمل فيها.
كما أنه من املالحظ أن شركات الوكالة اخلاصة واليت متثل الغالبية ذات تركيبة رأمسالية
ضعيفة األمر الذي حيجم من نشاطها وجيعلها عرضة ألن جتمد نشاطها ،ويكمن احلل يف
توسيع دائرة املشاركة بالتحول إىل شركات عامة.

شركات الوكالة العاملة بسوق اخلرطوم لألوراق املالية-:

شركات الوكالة املرخصة واملعتمدة لدي سوق اخلرطوم لألوراق املالية اآلن بلغت ()16
شركة وكالة منها شركتان مساهمة عامة وهما بنك اإلستثمار املالي وشركة الرواد للخدمات
املالية باإلضافة إىل ( )14شركة خاصة.
قائمة بامساء شركات الوساطة
اسم شركة الوكالة

رأس املال املصرح به بالدينار السوداني

القومية للمعامالت املالية

10.000.000

قرين قولد لألوراق املالية

6.000.000
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الكاشديب لألوراق املالية

6.000.000

اخلدمات لألوراق املالية

6.000.000

بنك اإلستثمار املالي (مساهمة عامة)

1.000.000.000

الرواد للخدمات املالية (مساهمة عامة)

35.000.000

ترويج لإلستثمار املالي

10.000.000

سكسيص ديلنق احملدودة

6.000.000

االعراف لألوراق املالية واإلستثمار

6.000.000

العاملية إلدارة املال

6.000.000

االمني لألوراق املالية

6.000.000

املهاجر للخدمات املالية

30.000.000

برانتو للخدمات املالية

6.000.000

املستشار لألوراق املالية

6.000.000

الدرهم لإلستثمار املالي

6.000.000

التضامن للخدمات املالية

6.000.000

كراون لإلستثمار املالي

2.000.000

داوجي للخدمات املالية

2.000.000

قنوسر للخدمات املالية

2.000.000

الربكة للخدمات املالية

6.000.000

املنصور لإلستثمار املالي

6.000.000

49

الفصل الثاني

جتربة السودان يف جمال
صناعة صناديق اإلستثمار
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مقدمة-:
( )1أهمية صناديق اإلستثمار

تلعب صناديق اإلستثمار دوراً هاماً يف أسواق املال يف العامل كوسيلة فعالة يف جتميع
املدخرات وإتاحة فرص اإلستثمار لصغار املستثمرين حتت إشراف أجهزة متخصصة وتعد
صناديق اإلستثمار يف أدائها الشكل األمثل ،وتتعدي دور تنشيط األسواق املالية إىل املساهمة
الفعلية يف إحداث التنمية اإلقتصادية .واإلستثمار نفسه لن يتحقق إال بتحويل جانب كبري
من املدخرين صغارا وكباراً إىل مستثمرين يف األوراق املالية بدالً من إيداع أمواهلم يف البنوك
وبصناديق التوفري.
وتعترب صناديق اإلستثمار السبيل األول إىل حتقيق ذلك باعتبار أن صناديق اإلستثمار عبارة
عن حمافظ تضم أوراقاً مالية خمتارة بدقة مبا يتناسب مع األهداف املعلنة لكل صندوق .أما
مجهورها املستهدف فهم املستثمرون الذين ال تتوفر لديهم املوارد املالية الكافية لتكوين حمفظة
خاصة من األوراق املالية ،واملستثمرون الذين تتوافر هلم املوارد املالية ولكن تنقصهم اخلربة
والدراية أو أنه ليس لديهم الوقت الكايف إلدارة تلك احملافظ.

( )2التطور التارخيي لنشأة صناديق اإلستثمار-:

نشأت صناديق اإلستثمار نتيجة لظهور شركات اإلستثمار اليت بدأت يف مطلع القرن
التاسع عشر يف هولندا ،ومنها إنتقل املفهوم إىل فرنسا ،ثم بريطانيا اليت كانت يف مقدمة
الدول الصناعية يف ذلك الوقت .ويف البداية كانت شركات اإلستثمار الربيطانية ذات رؤوس
أموال حمدودة وظلت على هذا احلال حتى العام 1930م ،عندما بدأت شركات اإلستثمار
تأخذ شكالً آخر أقرب إىل ما يسمي بصناديق اإلستثمار فكانت هذه الشركات ذات رؤوس
أموال غري حمددة.
أما يف أمريكا فكانت بداية ظهور هذه الشركات بعد احلرب العاملية األوىل ،وكان اهلدف
منها هو توجيه تدفق رؤوس األموال حنو اإلستثمارات األجنبية ،ومرت هذه الشركات بعدة
مراحل.وقد بدأت صناديق اإلستثمار يف اإلنتشار يف العام 1940م ومت تنظيم التعامل يف
وحدات هذه الصناديق عن طريق أسواق األوراق املالية.وقد أثبتت التجربة األوربية واألمريكية
يف إنشاء صناديق اإلستثمار أن هلذه الصناديق دور فعال يف توجيه املدخرات حنو اإلستثمارات
املنتجة .بدأت صناديق اإلستثمار تدخل األسواق العربية وتنمو من خالل زيادة عددها وتنوع
أنشطتها (بدا نشاط الصناديق يف اململكة العربية السعودية منذ أواخر السبعينيات وبلغ عددها
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حنو  95صندوقاً) ،كما بدأت أنشطة صناديق اإلستثمار يف مصر يف العام  1994ووصل عددها
إىل حنو  20صندوقاً).

( )3تعريف الصناديق اإلستثمارية-:

تعرف صناديق اإلستثمار بأنها أوعية إستثمارية مستقلة يف ذمتها عن اجلهة اليت تقوم
بإنشائها ،وتتكون من مساهمات يف شكل وحدات متساوية تسمي (الصكوك) ومتثل ملكية
أصحابها يف املوجودات املستثمرة يف الصندوق .وبالتالي يكون صندوق اإلستثمار عبارة
عن مؤسسة مالية يف شكل شركة مساهمة عامة أو وحدة تنظيمية ذات أغراض خاصة
(( )Special Purpose Vechile (SPVتكون مستقلة مالياً وحماسبياً عن املؤسسة اليت
تنشئها ،وتتولي جتميع املدخرات من املدخرين مبوجب صكوك أو وثائق إستثمارية موحدة
القيمة ،ثم يعهد بها إىل جهة أخرى تسمي مدير اإلستثمار لغرض إستثمار هذه املدخرات
لصاحل املدخرين واملستثمرين معاً.
وعليه ميكن تعريف الصندوق بأنه جتميع ملوارد مالية تأخذ شكل الوعاء املرن (السلة)
ميكن إستثمارها يف تشكيلة متنوعة من األصول أو األوراق املالية املختارة بعناية ليتناسب كل
منها مع أهداف فريق معني من املستثمرين احملتملني ووفقاً لرغباتهم وإحتياجاتهم ودرجة
تقبلهم للمخاطر.

( )4مزايا صناديق اإلستثمار-:

حتقق صناديق اإلستثمار مزايا عديدة للمستثمر الذي يوجه أمواله إليها ومنها مايلي:
أ /تقليل املخاطر اليت يتعرض إليها املستثمر ،بإعتبار أن الوساطة املالية اليت يقوم بها
صندوق اإلستثمار هلا عالقة وثيقة بتقليل اخلطر الذي يتعرض له املستثمر ،فاحملفظة يتم
إدارتها بواسطة متخصصني من أصحاب اخلربة واملهارة العالية باإلضافة إىل توجيه األموال
إىل حمفظة متنوعة.
ب /أن الفئات اليت يتم بها شراء احلصص قد تكون أكثر مناسبة للمستثمرين مقارنة بفئات
الشراء يف حالة اإلستثمار املباشر يف أسهم الشركات.
ج /تعترب صناديق اإلستثمار عادة من األدوات ذات السيولة العالية مقارنة باإلستثمار
املباشر .وال تقتصر السيولة احلقيقية على جمرد القدرة على حتويل األصل املالي إىل نقد بل
تتعداها إىل إجراء هذا التحويل بإقل خسارة ممكنة يف القيمة .وتتميز وثائق صناديق اإلستثمار
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مبيزة إمكانية تسييلها بسرعة وفقاً آلخر سعر معلن ،وهي بذلك تتمتع مبيزة الودائع وتتجنب
سلبياتها املتمثلة يف خسارة العائد يف حالة كسر الوديعة.
د /تعترب من أهم مصادر التمويل جبانب التمويل املصريف ألنها تساعد يف تعدد املنافذ
واملصادر اليت يستطيع عربها املستثمرون من احلصول على متويل منتظم ملقابلة إحتياجاتهم
الرأمسالية والتشغيلية كمصادر مكملة للتمويل املصريف.
هـ /توفر عائدات مناسبة للمدخرين واملستثمرين يفوق يف العادة أوجه اإلستثمار األخرى
مثل الودائع اإلدخارية واإلستثمارية..أخل.
و /متثل أحد أدوات إدارة السيولة يف اإلقتصاد الوطين وبالتالي تقلل من إعتماد السياسة
النقدية على األدوات التقليدية يف إدارة عرض النقود مثل االحتياطي النقدي القانوني والسقوف
اإلئتمانية والتوجيهات اإلدارية املباشرة األمر الذي يساهم يف حتسني إدارة اإلقتصاد بصفة
عامة.
ز /تساعد يف تقليل املخاطر نتيجة لتوزيع أموال الصناديق يف عدد من األوراق املالية ويف
جماالت وأنشطة خمتلفة من حيث التوزيع اجلغرايف ونوعية الشركات املصدرة هلذه األوراق
مما يقلل من املخاطر.
ح /جتميع حجم كبري من األموال عن طريق جتميع مدخرات عدد كبري من األفراد
واملؤسسات املالية والشركات.
ط /تساهم يف قيام مؤسسات وأشكال تنظيمية متعددة خلدمة العاملني يف حقل اإلستثمار
املالي مثل بنوك اإلستثمار ،شركات الوكالة ،املستشارين واحملللني املاليني ،خدمات احملاسبة
واملراجعة ،خدمات الرقابة الشرعية.
ك /تساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية واإلفصاح حيث يتوجب من إطار شرعي وقانوني
وجود شفافية وإفصاح مالي كاملني عن الشركات واجلهات املصدرة للصناديق وغريهم من
منتجي ومصدري األوراق املالية للمتعاملني يف األوراق املالية اليت تصدرها هذه اجلهات.
ل /املساهمة يف ترقية املهارات التنظيمية للمستثمرين بسبب عوامل املنافسة وضرورة التمتع
حبصص سوقية مناسبة.
م /تساعد يف توفري سيولة عالية وبإستمرار للمتعاملني يف جمال اإلصدارات املالية واملتداولني
فيها مبا يساعدهم يف تلبية إحتياجاتهم املختلفة.
ن /تساهم يف نشر الوعي اإلدخاري بني اجلمهور على مستوي األفراد أو اجملتمع ككل
األمر الذي سيؤدي تلقائياً إىل زيادة اإلستثمار وبالتالي معدالت النمو اإلقتصادي.
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( )5أنواع الصناديق اإلستثمارية-:

ميكن تقسيم هذه الصناديق على أساس عمرها ورأمساهلا ،أو على أساس األوراق املالية
املكونة هلا أو على أساس أهدافها ،يف األنواع التالية-:

أ) أنواع صناديق اإلستثمار وفقاً ملدي عمرها ورأمساهلا-:

 -1صناديق اإلستثمار املغلقة-:
صناديق اإلستثمار املغلقة صناديق مقصورة على فئة حمددة أو خمتارة من املستثمرين هلا
هدف حمدد ،وعمر حمدد أي حيتفظ بها لفرتة حمدودة يصفي بعدها الصندوق ،وتوزع عوائده
على املستثمرين وجيوز أن جتري توزيعات األرباح على فرتات معينة إذا مت النص على ذلك
يف نشرة اإلصدار.
 -2صناديق اإلستثمار املفتوحة-:
تتميز صناديق اإلستثمار املفتوحة بأنها مفتوحة لدخول وخروج املستثمرين ،وإنها تقدم
عروضاً مستمرة بال انقطاع لألوراق املالية اجلديدة للبيع جلمهورها ،وهكذا فإن عدد الصكوك
يف الصناديق املفتوحة غري ثابت ،وبالتالي فإن رساميلها تظل على الدوام متغرية ملواكبة
عمليات البيع والشراء واالسرتداد .واليتم طرح وحدات حمدودة من وثائق الصندوق ،بل يبقي
الصندوق مفتوحاً للدخول و اخلروج منه طاملا أن نشاط الصندوق ظل قائماً .وصناديق اإلستثمار
املفتوحة تكون جاهزة ومستعدة دائماً لرد قيمة وثيقة اإلستثمار (الصك) نقداً عند الطلب وال
جيوز قيد أو تداول وثائق اإلستثمار اليت يصدرها الصندوق يف بورصة األوراق املالية ،ولكن يتم
الشراء واالسرتداد عن طريق وكالء توزيع وثائق صندوق اإلستثمار.

ب) أنواع صناديق اإلستثمار من حيث مكوناتها-:

 -1صناديق األسهم العادية-:
تتكون هذه الصناديق من األسهم العادية ،وقد ختتلف فيما بينها بإختالف مسات األسهم
املكونة هلا .فهناك صناديق تتشكل تركيبتها من أسهم عادية لقطاع معني وصناديق أخرى
تتشكل من أسهم عادية خمتلفة ومتنوعة من القطاعات اإلقتصادية وغريها.
 -2صناديق الصكوك:
وهي صناديق تتكون فقط من صكوك املضاربة اليت تطرحها الشركات ،حيث تتعدد
الصناديق يف هذه احلالة حسب تشكيلة الصكوك الداخلة فيها ،فهناك صناديق تشكل من
صكوك مرتفعة اجلودة ،ولكنها تولد عوائد منخفضة،وتنطوي على خماطر قليلة مبا يتناسب
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مع املستثمر املتجنب للخطر ،وهنالك صناديق تشكل من جمموعة من صكوك املضاربة تتباين
من حيث العائد واخلطر مبا يتناسب مع فئات خمتلفة من املستثمرين.
 -3الصناديق املختلطة:
ويقصد بالصناديق املختلطة تلك اليت تشمل على مزيج من األوراق املالية من أسهم خمتلفة
وصكوك .وختتلف تركيبة هذه الصناديق حسب اهلدف .فبعض هذه الصناديق يكون فيها
الوزن النسيب لألسهم العادية أكرب من الصكوك والعكس هو الصحيح .فمثالً إذا كان اهلدف
حتقيق عائد كبري فبالتالي تكون نسبة السندات الداخلية هي األكرب ألن صكوك املضاربة عادة
ما تكون قصرية األجل ،وعائدها أعلى .أما اذا كان اهلدف من الصندوق هو حتقيق منو
رأمسالي فتكون نسبة األسهم العادية أكرب .ويف إقتصاديات الغرب إذا كان اهلدف هو الدخل
األعلى فإن الوزن النسيب لألسهم يكون أكرب من السندات ،أما إذا كان اهلدف احلصول على
دخل أقل وخماطرة أقل فيكون بالتالي وزن السندات أكرب من األسهم يف الصندوق.

ج) أنواع صناديق اإلستثمار من حيث أهدافها:

هناك ثالثة أنواع أساسية لصناديق اإلستثمار من حيث اهلدف هي صناديق النمو الرأمسالي
وصناديق الدخل ،صناديق النمو والدخل معاً ،وأخرياً صناديق إدارة الضريبة.

( )6األحكام الفقهية لصناديق اإلستثمار:

احلكم الشرعي لصناديق إلستثمار اجلواز .وهي من قبيل اإلستثمار اجلماعي املستمر طيلة
مدتها،وهي صيغة مضاربة باألساس .وقد تكون اإلدارة على أساس املضاربة،وهي اليت حيدد
فيها املقابل للمدير (املضارب) بنسبة معلومة من الربح ،أو على أساس الوكالة وحيدد فيها
للمدير مبلغ مقطوع معني .وهنالك صورة جتمع بني العمولة والربح،على أن تكون العمولة هي
األصل ،ويكون النصيب احملدد للمدير من الربح مستحقاً يف حالة بلوغه نسبة حمددة .وينص
يف نشرة اإلصدار اخلاص بالصندوق على نوع اإلدارة وكيفية مكافئتها.

( )7اجلوانب احملاسبية لصناديق اإلستثمار:

تلتزم مجيع املؤسسات املالية املصدرة للصناديق املختلفة بأحكام الشريعة اإلسالمية يف
كافة منتجاتها ومعامالتها ،وفقاً للتوجيه العام للنظام املصريف واملالي بالسودان منذ مطلع
الثمانينات ،وبالتالي فهي ملزمة بتطبيق معايري احملاسبة واملراجعة والضوابط اليت تصدرعن
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية .وفيما خيتص بإدارة الصناديق اإلستثمارية
واليت متثل النشاط اإلسالمي لتلك املؤسسات ،جبانب األنشطة األخرى املتعلقة بأعمال
57

الوكالة ،تلتزم كذلك مبعيار صناديق اإلستثمار الصادر يف مايو  2000م من اهليئة .وقد
حددت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية جمموعة من القوائم املالية للصناديق
اإلستثمارية ،مثل قائمة صافى املوجودات واليت تتكون من مجيع املوجودات ،ومجيع
املطلوبات يف نهاية الفرتة املالية ،وتعرض يف بنود منفصلة.

ثانياً :جتربة السودان يف جمال إصدار الصناديق اإلستثمارية

تعترب الصناديق اإلستثمارية أحد املنتجات املالية احلديثة بالسودان واليت نشأت يف
بيئة إسالمية صرفة ،وبالتالي فإن السرد عاليه حول تعريف الصناديق اإلستثمارية وأنواعها
وفوائدها ومعرفة اجلوانب التطبيقية والنظرية بصفة عامة يعترب ذوأهمية متعاظمة خاصة يف
ظل تنامي الوعي املتزايد بضرورة تطوير أدوات مالية إسالمية متنوعة وكثرية وتتميز يف ذات
الوقت بالعائد املناسب ودرجة السيولة العالية والضمانات الكافية.
وقد أهتم البنك املركزي بالسودان بتطوير أدوات وأوراق مالية متنوعة بغرض إدارة السيولة
ولتساعد يف ذات الوقت يف توفري متويل قصري ومتوسط وطويل األجل للدولة ،وأفرد كذلك
حيزاً مقدراً يف السياسة النقدية والتمويلية لتشجيع إصدارات األوراق املالية لتوفري التمويل
عرب احملافظ التمويلية والصناديق التمويلية باعتبارها من األدوات املرنة ذات املوارد املستقرة
وألهميتها كأداة إستثمارية تساهم يف ختفيف العبء على البنك املركزي والبنوك التجارية يف
توفري التمويل الالزم للقطاعات اإلقتصادية املختلفة بالسودان .إضافة لذلك فإن األوراق املالية
اليت تصدرها هذه الصناديق متثل أحد القنوات اإلستثمارية اليت تليب تطلعات املستثمرين
خاصة صغارهم من حيث احلجم والتنوع والعائد ودرجة املخاطرة ،هذا جبانب قيامها بتوفري
موارد نقدية حقيقية للدولة موجودة أصالً داخل اإلقتصاد ،كبديل لالستدانة من اجلهاز
املصريف لتمويل العجز واملعروفة بآثارها التضخمية.
لقد بدأ بنك السودان جتربة الصناديق اإلستثمارية بعد األسلمة يف شكل حمافظ للتمويل
الزراعي والصناعي بتكليف عدد من البنوك لتوفري التمويل الالزم عرب حمفظة يف شكل
كونسورتيوم .كما قامت عدد من البنوك بإنشاء حمافظ لتمويل سلع الصادر مثل الصمغ العربي
والسمسم.
هذا غري أن جتربة السودان يف جمال الصناديق اإلستثمارية باملعنى والتعريف املعروف
ملاهية الصناديق اإلستثمارية ،بدأت بإصدار صندوق مشاركة البنك املركزي واليت مسيت
شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) يف أغسطس 1998م ثم أعقبها بالتعاون مع وزارة
املالية وصندوق النقد الدولي صندوق املشاركة احلكومية والذي مسي صندوق شهادات املشاركة
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احلكومية (شهامة) يف مايو 1999م .ثم أعقب ذلك دخول بنك اإلستثمار املالي  -الذي
يعترب رائداً لبنوك اإلستثمار بالسودان بعد إنشائه يف عام 1997م  -يف العديد من الصناديق
اإلستثمارية .يعترب بنك اإلستثمار املالي هو أول بنك إستثماري يتخصص كلياً يف التعامل
مع اجلمهور واملؤسسات والشركات العامة واخلاصة من خالل آلية األوراق املالية (إصدارات
رؤوس األموال وصكوك التمويل) وليس من خالل التسليف املباشر أو تلقي الودائع اجلارية،
وقد باشر البنك نشاطه يف يوليو 1998م .وبدأ جتربته التطبيقية يف جمال صناعة الصناديق
اإلستثمارية يف مايو 1999م حيث طرح صندوق األسهم السودانية األول يف ديسمرب 1999م
أعقبه بصندوق آخر يف نفس العام ،ونظراً للنجاح الكبري الذي حققه الصندوقان واصل البنك
تقديم هذه اخلدمة للجمهور .ويف العام 2000م طرح البنك صندوقني آخرين هما صندوق
اإلتصاالت الثاني يف أكتوبر 2000م وصندوق متويل الصادرات السودانية يف نوفمرب من نفس
العام .وشهد العام  2001طرح أربعة صناديق متنوعة اجملاالت وهي صندوق النيل (يف مارس)
وصندوق شهامة (يف يوليو) وصندوق اإلستثمار الدوالري يف أسهم سوداتل (يف سبتمرب) ثم
صندوق األسهم السودانية الثاني يف (نوفمرب) .ويف العام 2002م مت طرح الصندوق املشرتك (يف
اكتوبر) وصندوق اإلستثمارات املتنوعة وصندوق النماء.
هذا ونقدم فيما يلي سرداً مفصالً للصناديق اإلستثمارية اليت قامت بإصدارها هذه اجلهات
مع حتديد أهدافها وضوابطها والنتائج اليت حتققت نتيجة إلصدارها والقوانني واللوائح اليت
حتكم عملية اإلصدار.

 /1جتربة بنك السودان ووزارة املالية واإلقتصاد الوطين يف جمال صناعة الصناديق
اإلستثمارية-:

السياسة النقدية و إدارة السيولة-:

من أهم وظائف البنك املركزي احملافظة على قيمة العملة الوطنية اليت يقوم بإصدارها،
واليت تتأثر بالتضخم املالي الذي ينشأ يف املقام االول من تنامي عرض النقود .وإدارة عرض
النقود تقع يف اطار السياسة النقدية ،فالسياسة النقدية كأحد أدوات السياسة اإلقتصادية هلا
نفس أهداف سياسة اإلقتصاد الكلي العام واليت تتلخص يف اإلستخدام األمثل والكامل للموارد
وإستقرار األسعار،واحلفاظ على إستقرار سعر الصرف ،وحتقيق معدل عالي للنمو اإلقتصادي.
وبالرغم من أن السياسة النقدية تعمل على حتقيق نفس أهداف سياسات اإلقتصاد الكلي ،اال
أن هلا بعض األهداف اخلاصة .ومن ضمن هذه األهداف استقرار األسعار ،والقسمة العادلة
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ألعباء السياسة النقدية القابضة والعمل على عدم إنتشار ظاهرة إفالس البنوك وما يصاحبها
من اهللع املالي.هذا وتعتمد البنوك املركزية التقليدية يف تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة
يف اإلقتصاد على أدوات مباشرة وغري مباشرة حيث تتمثل أدوات السياسة النقدية املباشرة
يف-:
 -1القيود املفروضة على أسعار الفائدة.
 -2السقوف اإلئتمانية.
 -3االقراض املوجه من البنك املركزي.
بينما تتمثل أدوات السياسة النقدية غري املباشرة يف-:
 -1عمليات السوق املفتوحة.
 -2نسبة االحتياطي القانوني.
 -3اقراض البنك املركزي.
 -4االقناع االدبي (.)Moral Suasion
تعتمد البنوك املركزية التقليدية يف حتقيق سياساتها النقدية باالضافة إىل االحتياطي
القانوني واالقناع االدبي – والي حد كبري – على عمليات السوق املفتوحة من خالل
حتريك أسعار الفائدة وباملقابل جند أن البنوك املركزية اإلسالمية – بسبب حتريم التعامل
بالفائدة– التتوافر هلا أداة إلدارة عمليات السوق املفتوحة ،األمر الذي جعلها تعتمد – وإىل
حد كبري – على االحتياطي القانوني واالقناع االدبي بهدف حتقيق أهداف السياسة النقدية
املنشودة.
يتضح مما ذكرأن إقتصاديات الدول الغربية وتلك اليت حتذو حذوها قائمة على الديون،
وعليه فإن بعض األدوات املتاحة إلدارة سياساتها النقدية (عمليات السوق املفتوحة) الميكن
تطبيقها يف اإلقتصاد اإلسالمي الذي يعتمد على مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة .وقد ظل
بنك السودان يف ظل غياب آلية إسالمية – حتل حمل سعر الفائدة – إلدارة السيولة يف
اإلقتصاد يعتمد إعتماداً أساسياً على االحتياطي القانوني لقبض أو زيادة عرض النقود .وهذه
اآللية – كما هو معلوم – غري فاعلة بالقدر الذي يسمح بتغيري نسبة االحتياطي القانوني يف
أوقات متقاربة يف حني أنه ميكن إجراء عمليات السوق املفتوحة يومياً .وعليه فقد اتضح
جلياً إن بنك السودان والبنوك املركزية يف الدول اإلسالمية تعاني من عدم وجود أداة مالية يف
السوق النقدية تتوافق مع النهج اإلسالمي وتستطيع – يف نفس الوقت – أن تؤثر على سيولة
البنوك وقدرتها على خلق النقود مبرونة كبرية.
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وقد اهتم بنك السودان بسيولة البنوك من منطلق إهتمامه بوجود جهاز مصريف سليم ومعايف،
وبإعتبار أن إدارة السيولة هي هدف أساسي للسياسة النقدية ،فالسيولة الزائدة التؤثر فقط
يف تنامي معدالت التضخم ولكن تؤدي يف نفس الوقت إىل توجيه جزء كبري من التمويل لعمالء
ذوي خماطر عالية ،األمر الذي يرتتب عليه تدني رحبية البنوك ورمبا إنهيارها يف املدى
البعيد.
ويف ظل النهج اإلسالمي لإلقتصاد السوداني كان البد للبنك املركزي أن يستخدم أدوات
نقدية تتفق ومتطلبات الشريعة والفقه اإلسالمي إلدارة السيولة بكفاءة ،وذلك للبحث عن ورقة
مالية المتثل ديناً وإمنا متثل نوعاً من املشاركة يف الربح واخلسارة (تتحمل ال ُغنم وال ُغرم)،
وحيث أن بنك السودان اليستطيع والحيق له إصدار سندات مالية قائمة على أساس املداينة
الربوية واليت تدر رحباً معلوماً وحمدداً ومسبقاً وتضمن لصاحبها كذلك عدم اخلسارة ،لذلك
كان البد لبنك السودان من إصدار سندات إسالمية بديلة للسندات الربوية تقوم على أساس
املشاركة وليس املداينة حبيث التضمن حلاملها أي أرباح مسبقة أو تضمن هلم عدم اخلسارة،
وتتحقق فيها يف نفس الوقت شروط العقود الشرعية ،وتتسم باملرونة كذلك مبا يسمح له
بإستخدامها كآليات إلدارة وتنظيم السيولة متشياً مع أهداف السياسة النقدية .وهلذا جاء
القرار بإصدار شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) وأعقبه قرار آخر بإصدار شهادات
املشاركة احلكومية (شهامة) ثم قرار ثالث بإصدار اجليل الثالث من الصكوك مثل صكوك
اإلجارة وصكوك التنمية اإلسالمية وصكوك السلم...اخل.
وفيما يلي نتناول هذه الشهادات بشيء من التفصيل-:

اآلليات غري املباشرة (عمليات السوق املفتوحة)-:

بالرغم من تعدد آليات السياسة النقدية التقليدية وغري التقليدية اليت جلأ إليها بنك
السودان يف تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة فقد ظلت اآلليات غري املباشرة واليت تتميز
باملرونة واليت ميكن توظيفها بشكل مستمر إلدارة السيولة أسبوعياً أو شهرياً مشكلة حقيقية
تواجه بنك السودان .وبعد حبث إستمر حواىل عام ونصف العام وجبهد مشرتك بني بنك
السودان واهليئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف واملؤسسات املالية ،وخبري من صندوق النقد
الدوىل ،مت ابتكار نوع جديد من الشهادات اليت تتوافق مع األسس الشرعية وتصلح كآلية
إلدارة السيولة عن طريق تداوهلا يف عمليات أشبه بعمليات السوق املفتوحه .وقد مسى اجليل
األول من هذه الشهادات شهادات مشاركة البنك املركزى (مشم) وشهادات مشاركة احلكومة
(شهامة) ومتثل الشهادات يف أساسها نوعاً من التوريق ألصول بنك السودان ووزارة املالية.
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وأُعترب هذا التطور نقلة نوعية يف إدارة السياسات النقدية يف السودان حبيث توافرت لبنك
السودان آليات غري مباشرة تتماشى مع املتطلبات الشرعية كأول آليات إلدارة السيولة على
مستوى العامل اإلسالمي والعامل أمجع ونقدم فيما يلي سرداً هلذه الشهادات وآلليات عملها.

(أ) اجليل األول من الصناديق اإلسالمية-:
 /1شهادات مشاركة املركزى (مشم)-:

شهادات مشم أو شهادات مشاركة البنك املركزى عبارة عن سندات متثل أنصبة حمددة
يف صندوق خاص حيتوى على األصول اململوكة لبنك السودان ووزارة املالية يف القطاع املصرفى.
وهي بذلك تعترب نوعاً من توريق األصول ومت إصدار هذه الشهادات يف أغسطس 1998م .وفيما
يلى أهم خصائص مشم« :التفاصيل يف امللحق رقم (»)1
 /1لـــها قيمة إمسية حمددة ( )face valueتكون موضحة يف الشهادة وقيمة مــحــاسبية
( )fair market valueيتم إعالنها كل ثالثه أشهر وتعكس األرباح احلقيقية وجزء
من الزيادة الرأمسالية يف قيمة الشهادات ،وسعر للتبادل ( )selling priceويتحدد عن
طريق التفاوض بني البائع واملشرتى عند تبادل الشهادة.
 /2ليست هلا فرتة سريان حمددة وهي قابلة للتداول وسهلة التسييل (No maturity
.)date، egotiable and highly liquid
 /3البيع والشراء يتم أساساً من خالل مزادات ولكن توجد معامالت خارج املزاد.
 /4عمليات املزاد حتكمها أسس وضوابط حمددة منها أن حيتوى الطلب على عروض
التزيد عن مخسة ،وبأسعار خمتلفة يتم ترتيبها بطريقة تنازلية وأن ال يزيد جمموع
العروض للمصرف عن  %25من مجلة املزاد وال يسمح ألى مصرف أن يتقدم بعرض نيابة
عن مصرف آخر.
 /5متثل منفذاً إستثمارياً سريع التسييل للمصارف التجارية وآلية إلدارة السيولة بالنسبة
للبنك املركزى داخل اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية.
 /6يكون العائد على مشم يف شكل أرباح رأمسالية يتم حتقيقها عند بيع الشهادة وال تدفع
فيها أرباح نقدية
 /7تستخدم هذه اآللية من ِقبل البنك املركزي للتحكم يف إدارة السيولة ،فإذا رأى
أن النشاط اإلقتصادي يف حاجة إىل سيولة عرض شراء هذه الشهادات من مالكيها .وإذا
شعر بزيادة يف السيولة عرض ما عنده من شهادات للبيع بالقدر الذي ميتص السيولة
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الزائدة ،وبالطبع يلعب السعر الذي يعرضه البنك للشهادة دوراً هاماً يف تنفيذ عمليات
البيع والشراء.
 /8توجد لشمم سوق ثانوية ،حيث مت إدراجها يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية.

 /2شهادات مشاركة احلكومة (شهامة)-:

عندما متت االسلمة الفورية للجهاز املصريف يف عام  1984مل تواجه السلطات النقدية
بالسودان أي صعوبة فيما يتعلق بإستخدام صيغ التمويل الشرعية إلدارة النظام املصريف
بالسودان ،فعلى الرغم من حمدودية الصيغ آنذاك واملتمثلة بصفة أساسية يف املراحبة واملشاركة
والسلم والقرض احلسن ،إال إن بنك السودان وعلماء الشريعة قد قاموا مبراجعة تلك الصيغ
ووضع ضوابط هلا إلزالة أي شبهات ربوية يف صيغة املراحبة ،كما مت تطوير وإستحداث صيغ
إسالمية إضافية لتليب إحتياجات النظام املصريف اإلسالمي مثل صيغ املزارعة واالستصناع
واملصانعة واملقاولة ...اخل.
لكن باملقابل وضح للسلطات النقدية ضرورة وجود أداة مالية متكن البنك املركزي من
إدارة السيولة وتكون بديلة للسندات القائمة على الفائدة الربوية اليت مت إلغاؤها مباشرة بعد
االسلمة.فبنك السودان أصبح يف حاجة ماسة ألداة مالية قائمة على أسس شرعية وتتمتع يف
ذات الوقت بدرجة مناسبة من املرونة حبيث ميكن توظيفها بشكل مستمر إلدارة السيولة
أسبوعياً أو شهرياً .وقد شكل غياب مثل هذه اآللية هاجساً ومشكلة حقيقية للبنك املركزي
خاصة بالوضع يف االعتبار بأنه وحتت مظلة النظام املالي اإلسالمي ،فإن البنك املركزي ال
يستطيع إصدار سندات مالية ربوية أو أخرى قائمة على أساس املداينة ،حيث إن سندات
الدين ال تدر رحباً حلاملها (حسب رأي اهليئة العليا للرقابة الشرعية) إال إذا كانت ربوية.
وهلذا كان البحث عن آلية بديلة غري ربوية إلستخدامها يف عمليات السوق املفتوحة للتحكم
يف السيولة قبضاً أو بسطاً .وقد فشلت كل اجلهود اليت بذلت بعد االسلمة يف عام 1984م
إلجياد تلك اآللية مما أفقد البنك املركزي أحد أهم آلياته إلدارة السيولة وهي إجياد ورقة
بديلة للسندات الربوية إلستخدامها يف عمليات السوق املفتوحة .ولقد جلأ السودان للعديد
من الدول اإلسالمية ملعرفة إن كانت لديهم مثل هذه اآللية ،إال أنه قد أتضح إن مجيع هذه
الدول مل تتمكن من إجياد البديل اإلسالمي لسندات اخلزانة واألوراق املالية الربوية األخرى
إلستخدامها يف عمليات السوق املفتوح.
أثناء عمليات البحث على البديل لسندات اخلزانة قام صندوق النقد الدولي بتعيني
د.غياث سبستيان كخبري للصندوق لالستعانة به يف التعرف على النظام املصريف اإلسالمي
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وآلياته حبكم إاملامه ومعرفته بالعمل املصريف اإلسالمي.وكان لدكتور غياث فكرة آنذاك مل
تتبلور بعد إلجياد بديل إسالمي لسندات اخلزانة الربوية وقام باالتصال بالسلطات املالية
والنقدية بالسودان وقد متكن بعون اهلل ،ساعده يف ذلك عدد من علماء الشريعة االجالء
بالسودان وعلى رأسهم أعضاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية من إستحداث أول ورقة مالية إسالمية مستوفية لكل املتطلبات الشرعية إلدارة السيولة
داخل اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة ،ونقصد بها
شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) ،وذلك يف  9ديسمرب 1997م بصدور فتوى اهليئة العليا
للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية .وقد نصت فتوى اهليئة بأن لبنك السودان
ملكية قائمة بكامل أو بعض حصص عدد من البنوك التجارية ،وإن هذه امللكية تدر أرباحاً
معلومة لبنك السودان بقدر مساهمته يف ملكية هذه البنوك ،وعليه ميكن هلذه امللكية أن تكون
أساساً إلصدار شهادة ميكن لبنك السودان إستخدامها لتحقيق أهدافه وذلك حبصر هذه امللكية
وتقييمها وجعلها صندوقاً مستقالً يكون عند إنشائه مملوكاً بالكامل لبنك السودان ،ثم يقوم
بنك السودان بإصدار عدد معلوم وحمدد من الشهادات إستناداً على قيمة الصندوق ،وتكون
قيمة كل شهادة جزءاً من ذلك الصندوق ويتم طرح هذه الشهادات على املستثمرين ويصبح مالك
الشهادة مشاركاً لبنك السودان يف الصندوق بقيمة شهاداته للقيمة الكلية للصندوق .وتبعاً لذلك
يشارك حامل الشهادة بنك السودان يف إمجالي األرباح احملولة من البنوك التجارية بنسبة
حصته.بعد جناح شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم) تقدم بنك السودان يف مايو 1998م
مبذكرة جديدة ألداة مالية تساعد على إدارة السيولة داخل اإلقتصاد الوطين وتغطي يف نفس
الوقت عجز املوازنة العامة للدولة حتت مسمى شهادات املشاركة احلكومية وذلك على ذات
النسق الذي أصدرت مبوجبه شهادات (مشم).
تعرف شهادة مشاركة حكومة السودان بأنها شهادة متكن حاملها من مشاركة حكومة
السودان يف ملكيتها حلصصها يف جمموعة من الشركات احملددة .ومن أهم خصائصها
مايلى« -:التفاصيل الكاملة يف امللحق رقم (»)2
 /1متثل وسيلة لتمويل عجز املوازنة للدولة وآلية إلدارة السيولة من قبل البنك املركزى.
 /2متثل وسيلة لتجميع املدخرات القومية وتشجع املؤسسات واألفراد على إستثمار
فوائضهم وتساعد يف تطوير سوق النقد.
 /3هلا عائد مرتفع يرتاوح اآلن بني  %23-20وهي عائدات حقيقية متثل األرباح
التشغيلية والرأمسالية للمؤسسات املكونة للصندوق.
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 /4هلا فرتة سريان حمددة بعام كامل وستة أشهر وهناك خطوات إلصدار شهادات بفرتة
سريان أطول.
 /5سهلة التسييل وهلا سوق ثانوية متطورة.
 /6تسجل الشهادات بأمساء من حيملها يف سجل خاص.
 /7قابلة للتحويل ويتم تداوهلا يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
 /8تعرض عن طريق مزادات يف فرتات حمددة وحتكم عملية املزاد ضوابط حمددة.
ولتوضيح آلية عمل هذه الشهادات رأينا التعرض بالتفصيل لنشرة إصدار هذه الشهادات
أنظر امللحق رقم (.)3

فتوى حول شهادات املشاركة احلكومية-:

(إطلعت اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية على مذكرة بنك
السودان حول شهادات املشاركة احلكومية وتداولت حوهلا يف جلساتها بتاريخ 1998/6/17
و 1998/7/8ووافقت بتاريخ  1998/7/15على مشروع املشاركة أعاله ،وستقوم بدورها يف
مراقبة تنفيذه).

كيفية احتساب العائد على شهادات شهامة-:

ميتلك املساهمون متلكاً حقيقياً من املنظور الشرعي جزءاً من األصول املكونة لصندوق
مشاركة شهامة على الشيوع حبجم مساهماتهم فيه ،وبالتالي فإنهم حيصلون على نوعني
من األرباح :األرباح النقدية نتيجة لألداء املالي للشركات املكونة لصندوق شهامة ،باالضافة
إىل األرباح الرأمسالية الناجتة عن منو األصول خالل فرتة املشاركة وعندما حيني سداد أصل
املشاركة واألرباح يف شهادات شهامة يتم إحتساب العائد على شهادات شهامة على النحو
التالي-:
 /1حتسب املبالغ املزمع دفعها حلاملي الشهادة على أساس قيمة صايف حقوق امللكية
املقدرة وفقاً للحسابات املقفولة اخلاصة بكل وحدة من الشركات واملؤسسات املعنية (املكونة
لصندوق شهامة).
 /2يتم سداد كامل صايف قيمة املشاركة (رأس املال واألرباح).
 /3يتم فحص وحتليل احلسابات املقفولة بعد إستخالص صايف حقوق امللكية وحيسب
النمو كاآلتي-:
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نسبة النمو الرأمسالي :بنسبة الزيادة يف مكون الشراكة يف تاريخ التسييل من تاريخ
اإلصدار املعني ملدة سنة ،ستة اشهر.
نسبة النمو النقدي :املدفوعات النقدية منسوبة إىل مكون الشراكة يف تاريخ التسييل.

 /3تقييم جتربة شهامة ومشم:

بالرغم من أن الفرتة الزمنية اليت تعامل فيها بنك السودان يف شهامة ومشم تعترب قصرية
وال تكفى إلصدار حكم عليها ،إال أن التقييم األوىل للتجربة يشري بوضوح إىل جناحها كآليات
غري مباشرة للسياسة النقدية وإدارة السيولة ،بإعتبار أنها توفر للبنك املركزى بديالً معقوالً
للسندات القائمة على سعر الفائدة للتدخل من خالل عمليات السوق املفتوحة .وقد شهد
العامان السابقان إستخدام هذه الشهادات بفعالية كبرية مما شكل عامالً مساعداً يف جناح
السياسات النقدية أسهمت يف تثبيت سعر الصرف ،وخفض معدل التضخم إىل  %14.2ثم إىل
 %8.1خالل عامى  1999و2000م علماً بأن املستهدف للعامني  %12و  %10على التواىل رغم
إرتفاع حجم التمويل املقدم للقطاع اخلاص من  52.6إىل 92.5بليون دينار (املستهدف 52.6
و 67.6للعامني على التواىل) ،علماً بأن معدل منو الناتج احمللى اإلمجاىل احلقيقى أيضاً ارتفع
من  %6.2يف عام 1999م إىل  %8.3يف عام 2000م مقارنة باملستهدف  %6.2و  %6.5على
التواىل .وفيما يتعلق باألهداف اليت أنشئت من أجلها هذه الشهادات فيالحظ أنها حققت
مجيع تلك األهداف واليت ميكن إجيازها يف اآلتي-:
أ  /لقد أدت هذه الشهادات إىل متكني البنك املركزي من إستخدامها كآليتني ناجحتني
إلدارة السيولة داخل اجلهاز املصريف على وجه اخلصوص واإلقتصاد الوطين بصفة عامة.
ب /ساهمت هذه الشهادات يف تفعيل سوق اخلرطوم لألوراق املالية نتيجة لكرب حجم
التداول فيهما داخل السوق.
ج /أدت إىل نشر الوعي اإلدخاري لدى املستثمرين وحققت هلم عائداً كبرياً على إستثماراتهم
مقارنة بعوائد اإلستثمار يف اجملاالت األخرى.
د /ساعدت يف إستقطاب السيولة املوجودة خارج اجلهاز املصريف وإدخاهلا مرة أخرى يف
الدورة املصرفية .ويظهر ذلك جلياً يف حجم املبالغ الكبرية اليت تدفع نقداً لإلستثمار
يف هذه الشهادات رغم إن شركة السودان للخدمات املالية ال تشرتط شيكات معتمدة أو
مصرفية لإلكتتاب.
هـ /أدت هذه الشهادات لتغيري النمط اإلستثماري السائد بالسودان ،حيث بدأ املستثمرون
يستثمرون مدخراتهم يف هذه الشهادات بدالً من التوجه السابق بإستثمار تلك املدخرات
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يف شراء األراضي والعقارات أو اإلحتفاظ بها يف شكل عمالت حرة (دوالر) أو املضاربة يف
السلع التموينية أو شراء العربات.
وال شك أن التجربة حتتاج إىل مزيد من التطوير والتحسني فهنالك مالحظات عدة ميكن
االشارة اليها يف هذا اإلطار ومن أهمها:
 /1يعتمد الطلب املتزايد على شهامة على الرحبية العالية هلذه الشهادات واليت تصل إىل
( %)23 -20يف العام ولكن هذه الرحبية حلاملى شهامه متثل من الناحية األخرى تكلفة
عالية للحكومة يصعب عليها اإلستمرار يف حتملها يف املدى الطويل .ويف نفس الوقت فإن
أى تدنى يف هذا العائد بتضمني مؤسسات أقل رحبية يف الصندوق الذى ميثل قاعدة شهامة
سيؤثر سلباً على الطلب.
 /2إىل جانب العائد املرتفع فإن ضمان إستمرار ومنو الطلب على شهامة مستقبالً يتطلب
إستمرار وتعزيز سهولة تسييلها عن طريق تعميق األسواق الثانوية وتبسيط إجراءات التداول
كما يتطلب تأسيس إجراءات معقولة مبستوى جيد من الشفافية تضمن توفري املعلومات
الكاملة حول أداء اإلستثمارات املكونة لشهامة ورحبيتها جلمهور املتعاملني.
 /3لتمكني صغار املدخرين من املشاركة الفاعلة يف الطلب على مشم وشهامة فإن األمر
يتطلب إصدار شهادات بفئات صغرية يكون شراؤها يف مقدور عامة اجلمهور ،وكذلك
إستكمال إجراءات إصدار الفئات قصرية املدى (سته أشهر).وقد مت بالفعل ختفيض فئات
الشهادات لتبدأ من  50.000دينار سوداني بدالً من  500.000دينار سوداني ،وكذلك مت
إصدار شهادات لفرتة ستة أشهر باإلضافة للعام.
 /4لتفعيل دور شهامة ومشم كآليات للسياسة النقدية فقد طور بنك السودان سياسات
واضحة حول أسعار الشراء والبيع داخل وخارج املزاد ،وكذلك عندما يكون البيع مببادرة
من املصارف أو برغبة من البنك املركزى وحتديد معادالت تتسم بالشفافية.
 /5من األمور احليوية أيضاً لتعزيز سيولة هذه الشهادات إستكمال أجراءات تطوير نظام
صناع السوق ( )Market Makersالذى يعمل بنك السودان على إنشائه لتقوية وتعميق
السوق الثانوية مبا يف ذلك سوق ما بني البنوك.وقد مت اإلتصال بعدد من البنوك واملؤسسات
املالية للعمل كصناع سوق.
 /6هنالك خماطر على هذه الشهادات من برنامج اخلصصصة اليت تنتهجها الدولة
للتخلص من أصوهلا وتتمثل يف تآكل قاعدة الصناديق املمثله لشمم وشهامة ،ولذلك فإن
األمر يقتضى السعى يف إجياد آليات بديلة أو مساعدة .وبالفعل مت اآلن تطوير اجليل
67

الثانى من اآلليات غري املباشرة للسياسة النقدية ومن أهمها صكوك اإلجارة وصكوك السلم
وصكوك التنمية.

(ب) اجليل الثانىمن األوراق املالية اإلسالمية املستحدثة-:

على الرغم من النجاح الكبري الذى حققته شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) وشهادات
البنك املركزى (مشم) ،إال أنه قد بات واضحاً ويف ظل برنامج خصخصة املؤسسات احلكومية
أن هذه الشهادات حمدودة من حيث القيمة والعدد ،وبالتاىل فإن اإلستمرار يف إستخدامها
كأداة للسياسة النقدية إلدارة السيولة يف املستقبل قد تكتنفه بعض املصاعب.
عليه رأت السلطات النقدية بالسودان أن هناك حاجة ماسة إلستنباط واستحداث أوراق
مالية إسالمية جديدة تتوافر فيها شروط العقود الشرعية وتتسم باملرونة والتنوع وبآجال خمتلفة
متوسطة وطويلة األجل حبيث تلبى رغبات كافة املستثمرين مبا يتناسب مع مواردهم املالية
ومواقفهم السيولية ،وتصلح يف ذات الوقت أن تكون آليات تعني البنك املركزى يف إدارة
السياسة النقدية .ونتعرض فيما يلى بإجياز إىل األدوات اجلديدة اليت بدأ البنك يف إستخدامها
لتعمل جنباً إىل جنب مع شهادتى شهامة ومشم.
 -1صكوك التأجري (اإلجارة) اإلسالمية-:
صكوك التأجري اإلسالمية يتم إصدارها على صيغة اإلجارة أو املشاركة يف اإلنتاج ومتثل
حصة يف أصول حكومية تصدرها حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية واإلقتصاد الوطنى.
وتهدف هذه الصكوك بصفة عامة إىل حتقيق األهداف التالية-:
( )1إدارة السيولة يف اإلقتصاد الكلى عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة للتحكم يف
السيولة قبضاً وبسطاً عرب أداة مالية إسالمية.
( )2تغطية جزء من العجز يف املوازنة العامة للدولة من موارد نقدية حقيقية بإستخدام
مدخرات األفراد واملؤسسات املالية املختلفة كبديل للجوء للجهاز املصرفى للتمويل
بالعجز.
( )3جتميع املدخرات القومية وتشجيع اإلستثمار عن طريق نشر الوعي اإلدخاري بني
اجلمهور مما يؤدى إىل زيادة اإلستثمار.
( )4إجياد جماالت جديدة لإلستثمار بتفعيل األصول الثابتة اليت متلكها الدولة.
هذا ويتم إصدار هذه الصكوك وفق املوجهات التالية-:
 /1تقوم احلكومة بطرح نسبة معينة من ملكيتها يف بعض األصول (%30مثالً) لصاحل حمفظة
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الصكوك اإلسالمية اليت تديرها شركة السودان للخدمات املالية نيابة عن وزارة املالية
واإلقتصاد الوطنى واليت تقوم ببيع هذه النسبة للمحفظة اليت ستنشأ هلذا الغرض.
 /2يتم إنشاء مضاربة مقيدة لشراء عني حمددة من حكومة السودان أو أي مؤسسة من
مؤسساتها بغرض إستثمارها عن طريق عقد إجارة ملدة حمددة (5سنوات مثالً) وبيعها
بنهاية املدة وفقاً للشروط اآلتية-:
أ  /ميلك كل رب مال حصة من العني أعاله بنسبة مساهمته إىل مجلة قيمة شراء
العني.
ب /تعرض العني املشرتاة لإلجارة على الراغبني مبا فيهم احلكومة ويتم قبول العرض
األمثل حسب ما يقرره املضارب.
ج /مبا أن العني مملوكة للمضاربة فهي تهلك عليها وتكون صيانتها األساسية على
املضاربة .كما إن الصيانة اليت تقتضيها عمليات اإلجارة تكون على املستأجر وذلك
وفق عقد اإلجارة املرفق
د /يشرتط يف العني اليت تعرضها احلكومة للبيع أن تكون قابلة للتداول بني اجلمهور
بيعاً وإجيارة حبيث ال تكون سلعة ال تصلح إال للحكومة.
 /3بعد إنتهاء مدة اإلجارة حسب عقد املضاربة تعرض العني للبيع وجيوز أن تدخل
احلكومة يف املنافسة لشراء هذه العني ،وللمضارب قبول العرض األمثل.
 /4جيوز إدراج صكوك هذه املضاربة يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية إلجياد سوق ثانوية
هلا.
 /5العملية يف جمملها تتم عرب أربعة عقود-:
أ  /عقد مضاربة بني املضارب وأرباب املال.
ب /عقد شراء بواسطة املضارب من اجلهة املالكة للعني.
ج /عقد إجارة متضمناً كافة شروط ومتطلبات اإلجارة الشرعية.
د /عقد بيع العني عند تصفية املضاربة.

أوالً :عقد مضاربة مقيدة-:

أبرم هذا العقد يف-:
يوم ...........شهر ...........سنة14 .............هـ.
املوافق يوم ...........شهر ...........سنة20.............م.
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بني كل من-:
أوالً .................:ويسمى فيما بعد بالطرف األول (املضارب).
ثانياً .................:ويسمى فيما بعد بالطرف الثاني (رب املال).
مبا إن الطرف األول قد وجد فرصة إستثمارية جمزية تتمثل يف شراء.....................
من حكومة السودان اليت ميثلها ..........................على أن يؤجرها الطرف األول
ألي جهة يف أثناء فرتة املضاربة ،ثم يبيعها يف نهاية املدة الغراض التصفية ،فقد عرض على
مجهور املستثمرين من األفراد واملؤسسات اإلكتتاب يف صكوك هذه املضاربة فإستجاب الطرف
الثاني هلذا العرض وأبرما بينهما عقد املضاربة التالي-:
 /1طلب الطرف الثاني اإلكتتاب يف صكوك املضاربة لشراء العني املذكورة أعاله بعدد......
صك /صكوك قيمة الصك الواحد .....ديناراً /دينار جبملة قدرها..............
 /2قَبل الطرف األول ختصيص عدد...........صكاً /صكوك بقيمة إمجالية قدرها....
دينار /ديناراً للطرف الثاني.
 /3يقوم الطرف األول بالبحث عن أفضل الفرص اإلستثمارية إلجارة العني املشرتاة طوال
مدة املضاربة اليت تستمر من .......إىل..........
 /4يقوم الطرف األول يف نهاية املدة ببيع العني بأفضل األسعار املتاحة يف السوق حتى يتم
تنضيض املضاربة وتصفيتها.
 /5تكون هذه الصكوك قابلة للتداول.
 /6توزع األرباح بني الطرفني على النحو التالي-:
أ %....-ألرباب املال.
ب %....-للمضارب.
 /7إذا آلت املضاربة إىل خسارة بدون تع ٍد وال تقصري يتحملها أرباب املال ،وإذا كانت
بسبب التعدي أو التقصري يتحملها املضارب.
املفوض بالتوقيع
					
املفوض بالتوقيع
توقيع الطرف الثاني (رب املال)
توقيع الطرف االول (املضارب)

ثانياً :عقد شراء-:

أبرم هذا العقد يف-:
يوم ...........شهر ...........سنة14 .............هـ.
املوافق يوم ...........شهر ...........سنة20.............م.
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بني كل من-:
أوالً .................:ويسمى فيما بعد بالطرف األول (املشرتي).
ثانياً .................:ممثل حكومة السودان ويشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني
(البائع).
حيث أن الطرف الثاني قد عرض ............للبيع وحيث أ ،الطرف األول رغب يف
شرائها وفقاً ملواصفاتها ومثنها احملددين يف امللحق املرفق الذي يعترب جزءاً ال يتجزأ من هذا
العقد ،فقد أبرما بينهما عقد الشراء التالي-:
 /1باع الطرف الثاني العني املذكورة أعاله.
 /2قبل الطرف األول شراء العني املذكورة نقداً بتاريخ توقيع هذا العقد بالثمن املبني يف
امللحق بعد معاينتها وإقراره مبطابقتها للمواصفات املذكورة.
 /3أقر البائع بأنه قد تسلم الثمن وأقر املشرتي بأنه قد تسلم العني.
 /4حرر هذا العقد من نسختني أصليتني ووقع طرفا العقد عليهما وتسلم كل واحد منهما
نسخة للعمل مبوجبها.
املفوض بالتوقيع
					
املفوض بالتوقيع
توقيع الطرف الثاني (البائع)
توقيع الطرف االول (املشرتي)

ثالثاً :عقد إجارة-:

أبرم هذا العقد يف-:
يوم ...........شهر ...........سنة14 .............هـ.
املوافق يوم ...........شهر ...........سنة20.............م.
بني كل من-:
أوالً .................:ويسمى فيما بعد بالطرف األول (مؤجراً).
ثانياً .................:ويسمى فيما بعد بالطرف الثاني (مستأجراً).
مبا إن الطرف الثاني قد قبل هذا العرض فقد أبرما بينهما عقد اإلجارة التالي-:
 /1أجر الطرف األول العني املذكورة أعاله مببلغ .........ملدة.........سنة /سنوات على
أن تدفع األجرة..................
 /2قَبل الطرف الثاني اإلجارة بعد معاينته للعني املذكورة وإقراره بوفائها بإحتياجاته.
 /3يلتزم الطرف األول بالصيانة األساسية اليت متكن املستأجر من اإلنتفاع بالعني على
الوجه املطلوب.
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 /4يلتزم الطرف الثاني باحملافظة على العني املؤجرة والصيانة الدورية التشغيلية.
 /5يلتزم الطرف األول بتأمني العني تأميناً شامالً.
 /6على الطرف الثاني احملافظة على العني املؤجرة وتسليمها بنهاية املدة للطرف األول
حبالة جيدة.
املفوض بالتوقيع
					
املفوض بالتوقيع
عن الطرف الثاني
					
عن الطرف االول

رابعاً :عقد بيع-:

أبرم هذا العقد يف-:
يوم ...........شهر ...........سنة14 .............هـ.
املوافق يوم ...........شهر ...........سنة20.............م.
بني كل من-:
أوالً .................:ويسمى فيما بعد بالطرف األول (البائع).
ثانياً .................:ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني (املشرتي).
حيث إن الطرف األول قد عرض بيع العني املرفق بيانها وسعرها وكميتها ومواصفاتها يف
امللحق (أ) والذي يعترب جزءاً ال يتجزأ من هذا العقد ،وحيث أن الطرف الثاني قد رغب يف
شراء العني املشار إليها يف امللحق (أ) ،فقد أبرما بينهما عقد البيع وفقاً للشروط التالية-:
 /1باع الطرف األول للطرف الثاني العني املشار إليها أعاله.
 /2قَبل الطرف الثاني شراء العني املشار إليها أعاله نقداً ،بعد معاينتها وإقراره خبلوها
من العيوب وبتسلمه للعني.
 /3أقر البائع بأنه قد تسلم الثمن وأقر املشرتي بأنه قد تسلم العني.
ُحرر هذا العقد من نسختني أصليتني بيد كل طرف منهما نسخةأصلية موقعة من الطرفني
للعمل مبقتضاها.
املفوض بالتوقيع
				
املفوض بالتوقيع
		
عن الطرف الثاني
				
عن الطرف االول
		
هذا وفيما يلي نورد فتوى اهليئة حول شراء أصل وإجارته واليت صدرت يف  26حمرم
1425هـ املوافق  18مارس 2004م-:
( )1جيوز أن ينشأ صندوق إلصدار صكوك مضاربة للمستثمرين بغرض شراء أصول من وزارة
املالية وإستثمارها بواسطة الصندوق بصفته مضارباً يف إجارة هذه األصول.
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( )2يشرتي الصندوق (املضارب) األصول من وزارة املالية.
( )3يؤجر الصندوق األصول لوزارة املالية بسعر السوق.
( )4جيوز مراجعة الصندوق بعد ( )5سنوات بغرض-:
أ  /مواصلة اإلجارة مع وزارة املالية أو مع غريها.
ب /تصفية املضاربة ببيع األصول بسعر السوق.
ج /جيب أن تكون األصول املشرتاة من وزارة املالية مما ميكن تداوله يف السوق.

 -2صكوك التنمية اإلسالمية (صكوك إنشاء املنافع العامة)-:

مت تطوير هذا النوع من الصكوك كوسيلة جلذب وإستقطاب الودائع قصرية األجل بهدف
إستخدامها يف متويل مشاريع البنية التحتية ،وذلك عن طريق توريق بعض األصول احملسوسة
اململوكة للدولة لطرحها يف شكل صكوك على املستثمرين وصوالً الستقطاب موارد نقدية حقيقية
لتمويل بعض املشاريع الرأمسالية احلكومية ،وخاصة مشاريع البنية التحتية.يتمثل اهلدف
من إصدار هذه الصكوك يف اآلتي-:
أ  /إدارة السيولة يف اإلقتصاد الكلي عرب ما يعرف بعمليات السوق املفتوحة للتحكم
يف السيولة قبضاً وبسطاً بأداة مالية إسالمية تكون بديالً عن األدوات الربوية السابقة
املستخدمة يف عمليات السوق املفتوحة.
ب /تغطية جزء من العجز يف املوازنة العامة للدولة من موارد نقدية حقيقية بإستخدام
مدخرات األفراد واملؤسسات املالية بالصيغ الشرعية بدالً من اللجوء للجهاز املصريف لتمويل
العجز.
ج /جتميع املدخرات القومية وتشجيع اإلستثمار عن طريق نشر الوعي اإلدخاري بني
اجلمهور األمر الذي يؤدي بدوره إىل زيادة اإلستثمار.
د /إجياد جماالت جديدة لإلستثمار بتفعيل األصول الثابته اليت متلكها الدولة عن طريق
البيع أو اإلجارة.

يتم إصدار هذه الصكوك على النحو التاىل-:

 /1تتفق اجلهة املستثمرة (املضارب) مع احلكومة إتفاقاً مبدئياً لتشييد أحد مشاريع البنية
التحتية (كربي مثالً) مبواصفات حتددها احلكومة.
 /2تطرح اجلهة املستثمرة (املضارب) متويل هذا املشروع عن طريق عقد املضاربة وتطلب من
اجلمهور واملؤسسات أن تكتتب يف مضاربة مقيدة بغرض إنشاء هذا املشروع وفقاً ملواصفاته
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وإجارته ملدة معلومة (20عاماً مثالً).
 /3تستعيد املضاربة مثن الكربي بأن متلكها الدولة منفعة الكربي ملدة معلومة ( 20عاماً
مثالً).
 /4جيوز للمضارب أن يتحصل على املنفعة مباشرة أو بطرحها يف عطاء للراغبني مبا فيهم
الدولة.
 /5عند نهاية املدة تصفى املضاربة وتعود املنفعة للحكومة.

 -3صكوك السلم قصرية األجل-:

صكوك السلم قصرية األجل هي وحدات إستثمارية يف عملية مضاربة (جربتها بنجاح بعض
الدول اإلسالمية مثل البحرين) يقوم مبوجبها البنك املركزى ،بصفته مديراً حملفظة صكوك
السلم اإلسالمية ،بشراء أصول (نفط مثالً) من احلكومة بصيغة السلم حيث تقوم احملفظة بدفع
مثن السلعة عاجالً وتسلم السلعة آجالً.فعقد السلم إذن هو عقد بيع لسلعة موصوفة يف الذمة
مقابل مثن يدفع حاالً عند توقيع العقد على أن يلتزم البائع بتسليم السلعة آجالً.
تعترب صكوك السلم بديالً إسالمياً لسندات اخلزانة احلكومية اليت تستند إىل سعر الفائدة
وبالتاىل ال تستطيع البنوك اإلسالمية املشاركة فيها.ونسبة ألهمية هذه الصيغة فقد عمل بنك
السودان بالتنسيق مع وزارة املالية واإلقتصاد الوطنى واهليئة العليا للرقابة الشرعية للمصارف
واملؤسسات املالية ،مستفيدين من جتربة دولة البحرين اخلاصة بصيغ بيع السلم يف إستنباط
وإستحداث أسلوب عملي إلصدار سندات حكومية إسالمية ال تتعارض والشريعة اإلسالمية.
تتلخص األهداف اخلاصة بإصدار صكوك بيع السلم اإلسالمي فيما يلى:
( )1تطوير أدوات مالية ذات جودة عالية للسوق البينية للمصارف اإلسالمية والشركات
واملؤسسات املالية إلستخدامها يف معاجلة فوائض السيولة النقدية قصرية األجل لدى تلك
اجلهات واليت يستثمر جزء منها اآلن خارج اإلقتصاد الوطنى ووفق معامالت ربوية.
( )2إستخدام صكوك السلم كأداة هامة إلجناح فكرة إنشاء سوق مالية ونقدية عاملية
إسالمية قامت السلطات النقدية يف السودان باالشرتاك مع الدول اإلسالمية بإنشائها.
( )3إعطاء دور أكرب للمؤسسات املالية اإلسالمية لتوفري التمويل الالزم لإلحتياجات
احلكومية قصرية األجل.
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تتلخص آلية إصدار صكوك السلم قصرية األجل فيما يلى-:

• تقوم شركة السودان للخدمات املالية احملدودة اململوكة للبنك املركزى (بصفته ممثالً
لوزارة املالية) بدعوة البنوك واألفراد والشركات واملؤسسات املالية الراغبة يف اإلستثمار يف
الصكوك للمشاركة يف حمفظة الصكوك بالقدر الذى ترغب يف شرائه من صكوك السلم املصدرة
وتسلم قيمة الصكوك احملددة لكل جهة للدخول يف مضاربة ينفذها البنك نيابة عن تلك
اجلهات بغرض شراء السلعة اليت متثلها الصكوك (كمية حمددة من النفط مثالً) بسعر عاجل
يتم التعاقد عليه مع وزارة املالية ثم بيع تلك السلعة عند حلول األجل.
• تقوم شركة السودان للخدمات املالية اململوكة للبنك املركزى بصفتها مديراً حملفظة
صكوك السلم بتوقيع عقد السلم مع وزارة املالية كممثل للحكومة املالكة للسلعة (النفط) والذى
ينطوى على إتفاق بني الطرفني لشراء الطرف األول نفطاً مبواصفات وكمية وسعر حمدد يدفع
عاجالً وإقرار من الطرف الثانى بقبض الثمن وإلتزامه بتسليم السلعة أو قيمتها حسب سعر
البيع للنفط الحقاً تسليم ثالثة شهور بربح معلوم وذلك ألن أسعار النفط تسليم ثالثة شهور
مثالً هو سعر معروف مسبقاً وميكن تبعاً لذلك التعاقد عليه.
• يتم حتديد أحد البنوك كطرف ثالث ليوقع مع شركة البنك املركزى (مدير احملفظة)
على الوعد امللزم بالشراء نفط بنفس مواصفات وكميات وتاريخ تسليم النفط الذي مت شراؤه
(وليس نفس النفط الذي سيتم تسليمه)بالقيمة احملددة وفقاً لألسعار الدولية للسلعة تسليم
ثالثة شهور كجهة ضامنة لشراء السلعة يف حالة عدم متكن اجلهة املسوقة للحكومة من شراء
تلك السلعة بذلك السعر.
• عند انتهاء أجل السلم تقوم شركة البنك املركزى بتحصيل قيمة السلعة موضوع السلم
وتوزيعها على املستثمرين يف هذه السلعة.ملزيد من التفاصيل أنظر نشرة إصدار صكوك السلم
يف امللحق رقم (.)4

فتوى حول صكوك السلم-:

(إطلعت اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية على مشروع
صكوك السلم املقدم من اللجنة اإلستشارية العليا للصكوك احلكومية.
أجازت اهليئة بعد التعديالت هذا املشروع وطلبت إرفاق نشرة إصدار متكاملة .وبعد
مراجعة النشرة وتعديل ما لزم تعديله أجازت اهليئة هذا املشروع ووجهت القائمني على
أمره مبوافاة اهليئة بتقارير دورية عن تنفيذ هذا الصك وما يعرتيه من مشكالت وما حقق من
إجيابيات).
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 -4صكوك اإلستثمار احلكومية-:

عبارة عن وثيقة ذات قيمة أمسية حمددة تتيح حلاملها املشاركة يف متويل أصول حكومية
عن طريق عقود اإلجارة واملراحبة واالستصناع ،وتعتمد أرباح هذه الصكوك على الناتج الفعلي
حملتويات الصندوق واليت تقدر بنحو  %20يف العام األول وذلك حسب مؤشرات دراسة
اجلدوى اليت أعدت هلذا الغرض وسوف يتم دفع نصيب املستثمر من هذه األرباح  %10كل
 6أشهر.

آلية عمل الصكوك-:

تقوم هذه اآللية على ثالثة طرق-:
أوالً :املستثمرون وهم محلة الصكوك (أرباب املال).
ثانياً :شركة السودان للخدمات املالية (املضارب).
ثالثاً :وزارة املالية واإلقتصاد الوطين (وهي اجلهة الطالبة للتمويل للمشروعات
اإلستثمارية).
وتقوم العالقة بني املستثمرين والشركة على أساس عقد املضاربة الشرعي وبني الوزارة
واملضارب على عقود اإلجارة واملراحبة واالستصناع حبيث تكون غالب األصول املكونة
لرأمسال املضاربة من األعيان واملنافع حتى جيوز تداول الصكوك يف السوق .ويتم إصدار
الصكوك وفق اإلجراءات التالية-:
أ /تدعو الشركة املستثمرين لإلكتتاب يف الصندوق آلجال معينة وبقيم حمددة للصكوك
وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوكاً بقيمة إستثماره.
ب /يتم اإلستثمار يف الصكوك على أساس املضاربة املقيدة جبميع ضوابطها الشرعية حبيث
يكون التعامل مع الدولة فقط.
ج /ال جيوز لرب املال سحب رأمساله أو أي جزء منه قبل تاريخ اإلستحقاق ولكن له حق
تداوله يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
د /ميثل الصك بعد إستثماره موجودات قائمة وحقيقية مكونة من جمموعة من العقود هي
عقود اإلجارة واملراحبة واالستصناع حبيث تكون الغلبة لإلجارة (األعيان واملنافع).
هـ  /يتحدد الربح على إستثمارات الصندوق مبجموع عوائد عقوده اإلستثمارية ويتم توزيع
صايف األرباح بني املضارب ورب املال بنسبة  %95لرب املال و %5للمضارب.
الوفاء باإللتزامات-:
 /1تلتزم حكومة السودان ممثلة يف وزارة املالية واإلقتصاد الوطين بالوفاء بإلتزاماتها
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الناشئة عن الصكوك املصدرة يف تواريخ إستحقاقاتها وتفوض بنك السودان تفويضاً غري
مشروط وغري قابل للنقض خبصم اإلستحقاقات يف توارخيها من حساب وزارة املالية لديه
دون الرجوع إليها.
 /2تلتزم الوزارة يف حالة اإلجارة بضمان إستمرارية إجارتها لألصول موضوع اإلجارة طيلة
مدة اإلصدار حسب العقود املوقعة بينها وبني املضارب مامل يطرأ عذر شرعي مينع إستمرار
اإلجارة.
إللقاء مزيد من الضوء حول آلية وعمل هذه الصكوك أنظر امللحق رقم ()5

فتوى صكوك اإلستثمار احلكومية-:

( )1الغرض من إصدار الصكوك هو توفري موارد حقيقية لسد العجز يف موازنة احلكومة
والعالقة التعاقدية تتم بني ثالث جهات هي-:
أ  /املستثمرون وهم محلة الصكوك (أرباب املال).
ب /الشركة السودانية للخدمات املالية -املضارب.
ج /وزارة املالية واإلقتصاد الوطين صاحبة املشروعات اإلستثمارية.
العالقة بني املستثمرين والشركة تقوم على املضاربة الشرعية ،كما أن العالقة بني الشركة
(املضارب) والوزارة تنبين على اإلستثمار يف مشروعات الوزارة مبوجب صيغ اإلجارة واملراحبة
واإلستصناع ،حبيث تكون غالب األصول املكونة لرأس مال املضاربة من األعيان واملنافع حتى
جيوز تداول الصكوك يف السوق.
( )2نظرت اهليئة العليا يف مسودات نشرة اإلصدار على مستوى اللجنة ثم بكامل هيئتها،
وأُدخلت التعديالت الالزمة على حنو ما هو مبني يف حمضر اللجنة وحمضر اهليئة .وإعتمدت
النشرة املوقعة من قِبل رئيس اهليئة وأمينها ،واحملفوظة لدى الشركة واهليئة.
( )3أجازت اهليئة العليا نشرة إصدار صكوك اإلستثمار احلكومية ملوافقتها ألحكام الشريعة
اإلسالمية .وعلى املسئولني يف الشركة تقديم تقارير سنوية -وكلما طلبت منهم اهليئة ذلك-
لإلطمئنان على أن التطبيقات متفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 -5شهادات إجارة بنك السودان (شهاب)-:

اتضح لبنك السودان أن مكون شهادات مشاركة بنك السودان (مشم) حمدوداً للغاية من
حيث عددية الشهادات وقيمتها واليت ال تتعدى مبلغ  3.9مليار دينار سوداني ،وبالتالي
فإن دورها يف إدارة السيولة داخل اجلهاز املصريف أصبح ضعيفاً للغاية ،يف ظل النمو املتزايد
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يف سيولة اجلهاز املصريف .عليه فقد فكر بنك السودان يف إستنباط أداة مالية جديدة حتل
حمل (مشم) وتكون مناسبة إلستخدامها يف إدارة السيولة داخل اجلهاز املصريف واملؤسسات
املالية األخرى ،وذلك باستحداث شهادة جديدة أطلق عليها أسم شهادة إجارة بنك السودان
(شهاب) وذلك بغرض متكني بنك السودان من إدارة السيولة داخل اجلهاز املصريف واملؤسسات
املالية األخرى وتوفري فرص إستثمارية هلذه اجلهات يف ذات الوقت حتقق رحباً هلم.

 /2تكييف العالقة التعاقدية لشهادات (شهاب)-:

تقوم العالقة التعاقدية لـــ (شهاب) بني االطراف التالية-:
(أ) املستثمرون.
(ب) شركة السودان للخدمات املالية (الوكيل املؤجر).
(ج) بنك السودان وهو البائع لألصل واملستأجر له.
هذا وتكيف العالقة بني املستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة وبني الشركة (الوكيل)
وبنك السودان على أساس شراء االصل (مباني بنك السودان وفروعه) وتأجريه له (إجارة العني
ملن باعها اجملازة من قبل اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية).

 /3آلية إصدار شهادات (شهاب)-:

 /1تقوم شركة السودان للخدمات املالية (الوكيل) بدعوة املستثمرين لإلكتتاب يف الصندوق
(الوعاء اإلستثماري الذي حيتوي على األصول املكونة للصندوق) بغرض شراء أصول بنك
السودان وهي عبارة عن عقارات ميلكها البنك يف اخلرطوم وواليات السودان املختلفة بقيم
حمددة وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوكاً بقيمة إستثماره.
 /2تكون األموال املكتتب بها الصندوق ويوضع حتت إدارة الشركة بصفتها الوكيل.
 /3تقوم الشركة بإستثمار أموال الصندوق بصفتها وكيالً عن املستثمرين لشراء أصول البنك
وتأجريها له (إجارة العني ملن باعها).
 /4ميثل الصك بعد إستثماره موجودات قائمة وحقيقية هي األصول اململوكة للصندوق.
 /5جيوز حلملة الصكوك تداول صكوكهم يف سوق اخلرطوم لألوراق يف سوق ما بني البنوك.
عليه فقد مت إدراج هذه الصكوك يف السوق بعد شراء األصل لصاحل املستثمرين بغرض
تداوهلا يف السوق وفقاً آللية العرض والطلب.
 /6تتمثل مستحقات حامل الصك يف -:
(أ) االجرة الشهرية.
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(ب) قيمة الصك يف السوق.
 /7يوزع العائد من اإلجارة بنسبة  %95حلملة الصكوك و %5للشركة (الوكيل).
 /8يلتزم بنك السودان بإجارة األصول واإلستمرار يف إجارتها ملدة عشرة سنوات جتدد
برضا الطرفني.
 /9تعتمد األرباح على عائد اإلجارة الفعلي .وتشري مؤشرات دراسة اجلدوى إىل أن العائد
املتوقع لإلجارة يرتاوح بني  %10إىل  ،%12وحيسب هذا العائد شهرياً وحيسب من
تاريخ إجارة األصل.
 /10ليس للصندوق نهاية حمددة (مفتوح).
 /11هذه الصكوك قابلة للتداول يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية وحتويلها كلياً أو
جزئياً.
 /12ال تقوم شركة السودان باخراج زكاة هذه الصكوك مما يستوجب على املستثمرين
إخراج زكاة أمواهلم عن هذه الصكوك بأنفسهم.

 /4تأكيد شرعية صكوك (شهاب)-:

مبوجب الفتوى الصادرة من اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية.

تقييم جتربة اجليل الثاني من األوراق املالية اإلسالمية:

يالحظ وجود إختالف أساسي بني اجليل الثاني من األوراق اإلسالمية مقارناً باجليل
األول من حيث الصيغ وآلية العمل وكذلك األهداف .فاجليل األول يعتمد على صيغة املشاركة
يف حني أن اجليل الثاني يعتمد على عدد من الصيغ أو خليط منها مثل اإلجارة واملراحبة
أو اإلجارة واملراحبة معاً والسلم وصكوك اإلستصناع.كما إن اجليل األول يعتمد على أصول
موجودة اصالً يتم تصكيكها ،يف حني إن العديد من صكوك اجليل الثاني يقوم بإنشاء أصول
جديدة خاصة يف حالة صكوك اإلستثمار احلكومية وصكوك اإلستصناع .كما يالحظ كذلك
وجود بُعد إجتماعي للجيل الثاني من الصكوك بتوفري احلاجات الضرورية للمواطن السوداني
إضافة للبعد اإلقتصادي حيث مت إستخدام هذه الصكوك يف اجملاالت التالية-:

( )1اإلصدار األول من صكوك اإلستثمار احلكومية:
حجم اإلصدار
فرتة اإلصدار

 6.000.000.000دينار.
عامان.
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األرباح املدفوعة  %20يف العام تدفع كل ستة أشهر بواقع .%10
إستخدامات اإلصدار:
 /1إجهزة ومعدات طبية مقدمة ملشروع توطني العالج بالداخل (معدات لزراعة الكلى
والقلب).
 /2معامل طبية وكيماويات وزجاجيات جلامعات السودان املختلفة.
 /3أجهزة حاسوب مبلحقاتها للمدارس السودانية.

( )2اإلصدار الثاني من صكوك اإلستثمار احلكومية:

حجم اإلصدار  1.000.000.000دينار.
عامان.
فرتة اإلصدار
األرباح املدفوعة  %20يف العام تدفع كل ستة أشهر بواقع .%10
إستخدامات اإلصدار:
بناء ستة داخليات كبرية للطالب بكل من واليات النيل االبيض (كوسيت) والشمالية
والقضارف والنيل األزرق ونهر النيل وكسال.

( )3اإلصدار الثالث من صكوك اإلستثمار احلكومية:
دينار.

حجم اإلصدار 11.800.000.000
ستة اعوام.
فرتة اإلصدار
األرباح املدفوعة  %16 -15يف العام تدفع كل ثالثة أشهر.
إستخدامات اإلصدار:
إسترياد روؤس قاطرات وعربات نقل ركاب للسكة حديد ،إسترياد معدات زراعية
(تراكتورات ،حاصدات وزراعات) للبنك الزراعي ومعدات طبية لوزارة الصحة اإلحتادية
(املشروع الثاني لتوطني العالج بالداخل).

( )4اإلصدار الرابع من صكوك اإلستثمار احلكومية:
دينار.

حجم اإلصدار 21.200.000.000
أربعة اعوام.
فرتة اإلصدار
األرباح املدفوعة  %16 -15يف العام تدفع كل ستة أشهر.
إستخدامات اإلصدار:
بناء عبارات وتأهيل اجلرارات النهرية للنقل النهري وإسترياد معدات إتصاالت لوزارة
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اإلعالم واإلتصاالت ووزارة الثقافة وبناء مدارس بالواليات (مشروع إجالس الطالب) وإسترياد
معدات للمعاهد التقنية.
مما ذكر عاليه يتضح أن املبالغ املتحصلة عرب إصدارات اجليل الثاني من الصكوك سيتم
إستخدامها يف عمليات إسترياد مرتبطة باإلحتياجات الضرورية للمواطن السوداني يف جماالت
الصحة والتعليم واخلدمات اإلجتماعية عكس إستخدامات اجليل األول واليت تذهب يف
معظمها ملقابلة الصرف اجلاري للدولة ملقابلة املرتبات واالجور .كما يالحظ كذلك إن اجليل
الثاني من الصكوك قد خفف العبءكثرياً على وزارة املالية سواء من ناحية التكلفة العالية
اليت تتحملها نتيجة لإلستدانة عرب اجليل األول من الصكوك (تراوحت تلك التكلفة بني
( )%32 -23يف العام للجيل األول مقابل  %66للجيل الثاني) أو من ناحية السداد حيث
إن تصفية اجليل األول تتم سنوياً يف حني إن تصفية اجليل الثاني ترتاوح ما بني العامني إىل
ستة أعوام فأكثر مما يعطي الدولة فرتة معقولة لتوفري مبالغ التصفية.
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الفصل الثالث

جتربةالصناديقاإلستثماريةاملطروحة
بواسطة بنك اإلستثمار املالي
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التعريف ببنك اإلستثمار املالي:

بنك اإلستثمار املالي هو مؤسسة مالية متارس أنشطة إستثمارية متنوعة ويرتكز نشاطه
األساسي على مبدأ حشد املوارد وإعادة ضخها وتوظيفها يف اجملاالت التنموية واإلستثمارية
والتجارب املختلفة وذلك بغرض حتقيق القيمة املضافة.
بنك اإلستثمار املالي هو بنك ذو طبيعة إستثمارية حبتة وميارس كافة أعماله من خالل
األدوات املالية وتهدف رسالته إىل تعزيز الوعي اإلدخاري ،ويرتكز نشاطه األساسي يف حشد
املوارد املالية وتوجيهها لتنمية اإلستثمار بوجه عام ،واإلهتمام بوجه خاص بالتمويل متوسط
وطويل األجل وما يرتبط بهما من خدمات إستشارية ومصرفية .ويسعى البنك من خالل هذه
األنشطة لتنشيط دائرة التعامل باألوراق املالية ،وهو بهذه الصفة يعترب األول من نوعه يف
السودان.
يقدم البنك عدداً من املنتجات املالية لعمالئه املستثمرين يف داخل وخارج السودان ،وهي
تشمل ما يلي:
 /1إنشاء وإدارة الصناديق اإلستثمارية املتنوعة وإدارة احملافظ اخلاصة لألفراد واملؤسسات
من داخل وخارج السودان ،باإلضافة إىل تقدميه خلدمات الوكالة يف جمال بيع وشراء
األوراق املالية للجمهور بالداخل واخلارج ،وذلك بغرض تعبئة وإستثمار مدخراتهم.
 /2خدمات إعادة اهليكلة والدراسات للشركات بالقطاعني العام واخلاص داخل وخارج
السودان ،جبانب تقديم خدمات النصح املالي واالستشارات ،وتسويق املشروعات
اإلستثمارية بغرض إجياد شركاء وتسهيل إنسياب التمويل متوسط وطويل األجل هلذه
املشروعات من اخلارج.
 /3الرتويج والتغطية لإلكتتابات العامة ملختلف إصدارات األوراق املالية للمؤسسات القائمة
واجلديدة.

اإلهتمام بصناديق اإلستثمار-:

 /1إن اإلهتمام الكبري الذي يوليه بنك اإلستثمار املالي لقطاع صناديق اإلستثمار يعود
بالدرجة األوىل إىل إن الصناديق اإلستثمارية هي أحد األوعية اإلدخارية املهمة لتجميع األموال
من الداخل واخلارج ومتثل مصدراً لتوريق األصول الرأمسالية (األسهم) أو العينية (العقارات)
أو القطاعات اإلنتاجية واخلدمية األخرى.
 /2متثل الصناديق فرصة إستثمارية مناسبة للمستثمرين الذين تنقصهم اخلربة وأولئك الذين
ليست لديهم مقدرات مالية كبرية ،كما إنها متثل معرباً للتعامل مع بورصة األوراق املالية.
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 /3متتاز أرباح هذه الصناديق باإلرتفاع النسيب بسبب اخنفاض املصروفات يف مرحليت
اإلنشاء والتشغيل ،وبكونها معفاة من الضرائب كما وإنها متتاز بإخنفاض خماطرها لتنوع
موجوداتها ،وهي متثل نوعاً من اإلستثمارات اجلماعية.
 /4متثل صناديق اإلستثمار موارد مالية مستقرة وهي بالتالي تعترب مصدراً للتمويل متوسط
وطويل األجل ومتتاز أيضاً بقدرتها على التوريق وحتويل أصوهلا إىل أدوات مالية قابلة للتداول
يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية.

التأسيس-:

مت تأسيس البنك قى أكتوبر  ،1997وبدأ ميارس أعماله يف أغسطس  .1998بلغ رأس
مال البنك عند التأسيس واحد مليار دينار مقسمة إىل  10مليون سهماً بقيمة أمسية 100
دينار سوداني للسهم .وقد أكتتب املساهمون يف  %25من رأس املال ،وبتوسع نشاط البنك
تدرجيياً مت إستدعاء الربع الثاني من رأس املال .ميثل شهر مايو من العام  2001نقطة حتول
جوهرية يف مسرية البنك ،إذ إختذت اجلمعية العمومية قراراً بزيادة رأس مال البنك إىل 5
مليار دينار سوداني .وبعد املصادقة على هذا القرار مت إستدعاء النصف الثاني من رأس املال
ومن بعد إستدعاء املساهمني لإلكتتاب يف الزيادة اجلديدة لرأس املال .أسهمت زيادة رأس املال
يف دخول مساهمني إسرتاتيجيني للبنك مثل الشركة العربية لإلستثمار – الرياض ،وشركة
هسبكو – اإلمارات ،وغريهم مما كان له األثر اإلجيابي يف بناء وفتح عالقات شراكات عمل
مهمة بني البنك وبني هذه املؤسسات وشركائهم باخلارج.
يعترب بنك اإلستثمار املالي الرائد لبنوك اإلستثمار املالي يف السودان ،وال يزال هو الوحيد
من نوعه يف اجملموعة املصرفية اليت تضم مثانية وعشرين مصرفاً يف السودان .ولذلك فإن
جتربته على الرغم من قصرها تعترب جتربة مهمة ،أوالً لكونها جتربة غري مسبوقة ،وثانياً
ألنها حققت نتائج ذات إجيابيات عديدة وساهمت يف تطوير وتنوع الصناعة املصرفية يف
السودان بوجه عام واإلستثمار يف احلقل املالي على وجه اخلصوص.
وبنك اإلستثمار املالي هو يف الواقع مؤسسة مالية ذات طبيعة ديناميكية ويعترب مصرفاً
شامالً ميارس أنشطة إستثمارية ومصرفية متنوعة وميارس معظم أعماله من خالل األوراق
املالية.

األنشطة اليت ميارسها البنك:

حبسب ما ورد يف النظام األساسي ،فإن البنك يقدم العديد من اخلدمات واملنتجات املالية
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لعمالئه من املؤسسات واألفراد،على النحو التالي:
 -1العمل كصانع سوق.
 -2إنشاء وإدارة صناديق اإلستثمار متعددة األغراض واآلجال ،جبانب إدارة الصناديق
اإلستثمارية للغري.
 -3تقديم خدمات أمني اإلستثمار للجمهور من األفراد واملؤسسات إلدارة أمواهلم يف شكل
حمافظ إستثمارية مرتبطة باألوراق املالية.
 -4القيام بأعمال الوكالة يف بيع وشراء األوراق املالية للجمهور من األفراد.
 -5توفري وحشد املوارد املالية للمؤسسات اخلاصة والعامة عرب عمليات أسواق رأس املال
سواء املتعلقة بإصدارات األسهم أو إصدارة األوراق املالية.
 -6تقديم خدمات إعادة اهليكلة للموسسات ،مبا فيها خدمات االستخصاص للمؤسسات
العامة.
 -7القيام خبدمات الرتويج والتغطية لإلصدارات من األوراق املالية كاألسهم وصكوك
املضاربة خمتلفة األغراض للمؤسسات اخلاصة والعامة.
 -8ترويج السندات والصكوك احلكومية للجمهور من األفراد واملؤسسات.
 -9إدارة برنامج التمويل متوسط وطويل األجل ملؤسسات القطاع اخلاص احمللى من
النوافذ اإلقليمية والدولية املخصصة لذلك الغرض ،وخلق عالقات شراكه حقيقية مع هذه
املؤسسات.
 -10إدارة حمافظ التمويل اجملمع خمصص لألغراض للمؤسسات.
 -11إدارة برامج التوريق ملختلف األصول للمؤسسات اخلاصة والعامة.
 -12ترويج بيئة اإلستثمار وعكس الفرص اإلستثمارية املتاحة للمستثمرين وبالذات يف
مشروعات البنية التحتية واملشروعات اإلقتصادية الكربى.
 -13املساهمة يف رؤوس أموال شركات املساهمة العامة ذات األثر اإلقتصادي الكبري.
 -14تقديم اخلدمات والنصح املالي للمؤسسات.
 -15تقديم اخلدمات املصرفية املتكاملة للمؤسسات.
 -16العمل على نشر الثقافة املالية يف األوساط املصرفية واملالية مبختلف الوسائط.

مزايا الصناديق اإلستثمارية اليت يطرحها البنك:

إن الصناديق اإلستثمارية اليت يطرحها البنك تتمتع باملزايا واخلصائص التالية:
 -1دقة إختيار جمال اإلستثمار ،ويتم ذلك بعد القيام بالتحليل املالي الدقيق ،والتأكد-
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عرب املؤشرات املختلفة – من أن الصندوق يدر رحباً جمزياً للمساهمني فيه.
 -2إستجابتها إلحتياجات املستثمرين الذين يضعون هدف السيولة يف مقدمة أهدافهم
اإلستثمارية .فصكوك أو شهادة اإلستثمار ميكن حتويلها إىل نقد بسهولة ويسر من خالل
تداوهلا بيعاً وشراءً يف السوق املالية ،حيث يدرج الصندوق يف السوق بعد مضى ثالثة اشهر
من بدء نشاطه ،أو إسرتداد جزء منها وبسعر السوق من احتياطى إسرتداد شهادات أو
صكوك الصندوق.
 -3حتقق هذه الصناديق األمان للمستثمرين من خالل اجلهة املصدرة لتلك األوراق املالية
من أسهم وصكوك .فهي إما جهات حكومية أو شركات مساهمة عامة ،مما يوفر ضماناً
للمستثمرين ملا تتمتع به هذه اجلهات من مسعة مالية طيبة.
 -4تدار هذه الصناديق بواسطة خرباء متخصصني يف جمال اإلستثمار املالي وذوي مؤهالت
عالية مبا يضمن حتقق أهداف الصندوق.
 -5وجود نشرة إصدار للصندوق ،وهي عبارة عن عرض معلوماتي وافى ومتكامل عن
الصندوق يشمل كافة البيانات واملعلومات اليت حيتاجها املستثمر الختاذ قرار اإلستثمار
املاىل يف الصندوق من عدمه.
 -6توفر السند الشرعي للصندوق ،إذ يرفق مع نشرة اإلصدارعادة فتوى جواز العمل
بالصندوق من املراقب الشرعى للبنك بعد إجازته لنشرة اإلصدار.
 -7وجود أمني مستقل لكل صندوق على حدة ملراقبة أداء الصندوق ،ومراجعته ضماناً الداء
أفضل ،وطمأنة املساهمني بأن الصندوق يسري وفقاً ملا جاء يف نشرة اإلصدار.
 -8تتميز توزيعات أرباح الصناديق بأنها جمزية مقارنة بودائع اإلستثمار املصرفية
األخرى ،وذلك نتيجة إخنفاض املصروفات الالزمة إلدارة الصندوق.
 -9يتم احتجاز نسبة معينة من حجم الصندوق (حواىل  ) %10ملقابلة تسييل الصكوك
من املساهمني.

اإلشراف والرقابة على الصناديق اإلستثمارية اليت يصد رها البنك-:

الشك أن املستثمر يف هذه الصناديق حينما يعلم بأن اجلهة اليت يتعامل معها حتكمها
قوانني وقواعد رقابية حمددة يصبح أكثر اطمئناناً لإلستثمار ،وبالتاىل فإن وجود حزمة من
الضوابط واألدوات الرقابية ضماناً الداء أفضل للصندوق وحتقيق أهدافه تصبح أكثر ضرورة،
وبالتالي فإن صناديق اإلستثمار اليت يطرحها بنك اإلستثمار املالي تتمتع حبزمة متكاملة من
األدوات الرقابية أهمها:
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 -1الرقابة الشرعية:

حقيقة أن االطار الرقابى الشرعى ميثل أحد الضمانات األساسية لنجاح الصندوق وحتقيق
أهدافه بصورة أفضل ،وبصورة عامة تهدف الضوابط الشرعية إىل منع الضرر بني املتعاملني،
وإزالة الغرر والغنب عند إبرام تعاقداتهم التجارية .ويف كل الصناديق اإلستثمارية اليت يطرحها
البنك فإن اجلانب الشرعى املسنود بفتوى جواز العمل بالصندوق يعترب عنصراً أساسياً يف نشرة
اإلصدار اخلاصة بالصندوق .وهذه الفتوى تصدر عن املراقب الشرعى للبنك.

 -2جلنة تنظيم إصدارات الصكوك:

بغرض تنظيم مجيع املسائل املتعلقة بإصدار صكوك التمويل (صكوك اإلستثمار ،صكوك
القروض ،الصكوك اخلريية) وصكوك اإلستثمار متت اجازة قانون صكوك التمويل لسنة
1995م .حيث أوضح القانون اجلهات اليت جيوز هلا إصدار صكوك اإلستثمار وهي احلكومة
مبؤسساتها املختلفة ،إىل جانب شركات املساهمة العامة بشروط معينة ،كما أوضح القانون
كيفية اإلكتتاب فيها ،وطريقة الدفع وكيفية إدارة هذه الصكوك.
وحتى تتحقق أهداف القانون بصورة أكثر فاعلية فقد نص على تكوين جلنة تنظيم إصدارات
صكوك التمويل بإختصاصاتها املختلفة ،حيث تشكل من نائب احملافظ بنك السودان (رئيساً)
وعضوية كل من ممثل وزارة املالية والنائب العام ورئيس احتاد املصارف ومدير سوق اخلرطوم
لألوراق املالية وممثل هليئة الرقابة الشرعية لسوق األوراق املالية ،وشخصان (مبوافقة الوزير)
ميثالن القطاع اخلاص ،من اختيار احتاد أصحاب العمل .وختتص اللجنة بدراسة نشرة
اإلصدار ورفع توصيات بشأنها لوزير املالية.
ويعترب عمل هذه اللجنة وبالذات فيما خيتص بدراسة نشرة اإلصدار للصناديق اإلستثمارية
وإصدار التوصيات بشانها موجهاً ملزماً للجهات املصدرة هلذه الصناديق حسب التوصية
الصادرة جبواز العمل بالصندوق من عدمه.
ومن أهم املالحظات العامة على هذا القانون هو إنه قصر نشاط إصدار الصكوك على
احلكومة جبانب شركات املساهمة العامة وهي جهات تتمتع بسمعة مالية طيبة وتعامالت
مالية أكثر شفافية .باالضافة إىل أن السلطة الرقابية للجنة تنظيم إصدارات الصكوك تعترب
ضامناً حلقوق مجيع األطراف ذوي العالقات التعاقدية بالصندوق.

 -3قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية:

مبا أن الصناديق اإلستثمارية اليت يطرحها البنك من النوع املغلق فأنها تدرج بعد مضي
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فرتة معينة (ثالثة أشهر على األكثر) من بدء إدراجها وتداوهلا بسوق اخلرطوم لألوراق املالية،
فبالتالي فأن صكوكها هي بالضرورة ختضع ملوجهات قانون السوق املالية من حيث شروط
اإلدراج ،والتعامل فيها بيعاً وشراءً عرب الوكالء بالسوق وغريها من املسائل املتصلة بهذه
الصكوك .إن سيادة أحكام قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية – بعد نفاذ أحكام وتوصيات
جلنة تنظيم إصدارات الصكوك – يعترب ضامناً لشفافية التعامل يف هذه الصكوك إىل جانب
سيادة القيم العادلة هلا عرب التداول.

جتربة بنك اإلستثمار املالي يف جمال إنشاء وإدارة صناديق اإلستثمار -:

بدأ بنك اإلستثمار املالي أوىل خطواته يف جمال إصدار وإدارة صناديق اإلستثمار منذ مايو
من العام  1999بإصدار (صندوق األسهم األول) والذي ينحصر نشاطه يف جمال اإلستثمار يف
أسهم الشركات املدرجة يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية .مت إنشاء هذا الصندوق برأمسال قدره
مائة مليون دينار سوداني مقسم إىل واحد مليون صك وبقيمة أمسية للصك تساوي مائة دينار
سوداني .وكان الغرض األساسي من وراء ختفيض قيمة املساهمة يف الصندوق هو تشجيع صغار
املستثمرين على ولوج هذا اجملال اجلديد يف حقل اإلستثمار .متت تصفية الصندوق بنجاح
كبري عند انتهاء أجله احملدد بعامني من بداية نشاطه حمققاً عائداً قياسياً بلغ  %74.4من
حجم األموال املستثمرة .بعد النجاح الكبري الذي حققه الصندوق االول يف صكوك الصندوق
األول ،طرح البنك الصندوق الثاني بعد حوالي سبعة أشهر من طرح الصندوق األول يف ديسمرب
من العام  1999حتت اسم «صندوق االتصاالت األول» والذي يستثمر أمواله حصراً يف أسهم
الشركة السودانية لالتصاالت (سوداتل) برأمسال قدره  200مليون دينار سوداني مقسم إىل
 400ألف صك بقيمة امسية للصك تساوي  500دينار سوداني.
توسع العمل يف ذلك اجملال وحقق البنك جناحاً مضطرداً ،حيث متكن خالل الثالثة
أعوام املاضية من إنشاء وإدارة عدد أحد عشر صندوقاً إستثمارياً تعددت أهدافها ورساميلها
وآجاهلا .وميكن تلخيص املعلومات األساسية حول الصناديق املصدرة بواسطة بنك اإلستثمار
املالي على النحو التالي:
 /1حتى نهاية العام 2005وصل عدد الصناديق املصدرة بواسطة بنك اإلستثمار املالي ستة
عشرة صندوقاً إستثمارياً ،وقد متت تصفية عشرة منها بنجاح وال يزال ستة منها متارس
نشاطها ،بينما سيتم إصدار أربعة صناديق إستثمارية خالل العام  2006وقد قطعت شوطاً
مقدراً يف إجراءات اإلجازة.
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 /2جماالت عمل الصناديق اإلستثمارية هي األسهم واألوراق املالية احلكومية ،التمويل
قصري ومتوسط وطويل األجل.
 /3احلجم اإلمجالي لصناديق اإلستثمار املصدرة بنهاية العام  2005بلغ ( )11.25مليار
دينار سوداني (حوالي  49.34مليون دوالر).
 /4أدنى هامش إدارة يف هذه الصناديق هو  %15وأعلى هامش هو  %25من األرباح
املختلفة.
 /5متوسط نسبة املصروفات /اإليرادات هو .%10
 /6األرباح السنوية احملققة للصناديق اليت متت تصفيتها ( 5صناديق إستثمارية) تراوحت
ما بني  %6.8و ( .%37.2اجلداول رقم .)2 ،1
وحنن إذ نستعرض جتربة بنك اإلستثمار املالي يف جمال صناعة صناديق اإلستثمار ،نلحظ
ثالث نقالت نوعية نقف عندها ونوردها بإجياز فيما يلي-:
النقلة النوعية األوىل :يف جمال إصدار وإدارة صناديق اإلستثمار أتت بعد إصدار «صندوق
متويل الصادرات السودانية» و»صندوق النيل» حيث اضاف بعداً جديداً لنشاط الصناديق
اإلستثمارية ،ومتثل ذلك يف توفري التمويل للقطاع اخلاص ،مما يعين قيام الصناديق بدورها
يف جمال تعبئة موارد اجلمهور وحشدها لألغراض اإلستثمارية .وهي بذلك تعترب مكملة للدور
املصريف يف هذا اجملال.
النقلة النوعية الثانية :يف جمال الصناديق اإلستثمارية فتتمثل يف إجتاه البنك لتوسيع
دائرة املتعاملني فيها،وذلك من خالل إشراك املصارف واملؤسسات املالية يف الدول العربية.
ويسعى البنك من وراء ذلك إىل حتقيق هدفني أساسيني هما:
أوهلما :توطيد التعاون مع املؤسسات واملصارف العربية.
ثانيهما :استقطاب املزيد من املوارد املالية بالعمالت األجنبية إلستخدامها يف األغراض
اإلستثمارية والتنموية.
النقلة النوعية الثالثة :يف جتربة إصدار وإنشاء صناديق اإلستثمار تتمثل يف توجه البنك
حنو إنشاء الصناديق التنموية ذات األجل املتوسط بالتعاون مع اجلهات احلكومية .وهذه النقلة
متثل تغرياً نوعياً يف جمال صناعة الصناديق يف البالد وإجتاهها حنو اإلسهام التنموي املباشر
بالصورة اليت تبني جبالء عالقة عمليات أسواق رأس املال بالتنمية اإلقتصادية واالجتماعية
يف البالد.
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املالمح األساسية لصناديق اإلستثمار املصدرة بواسطة بنك اإلستثمار املالي:

ميكن توضيح املالمح األساسية لصناديق اإلستثمار وجوانبها الشرعية والقانونية والرقابية
على النحو التالي:
أ /الشكل القانوني لصناديق اإلستثمار:
الصناديق املصدرة بواسطة البنك هي صناديق إستثمار مغلقة (حمددة األجل ورأس املال)
ومل يدخل البنك بعد يف جتربة إصدار صناديق اإلستثمار املفتوحة.
ب /اإلطار الشرعي للصناديق:
تؤسس الصناديق على أساس املضاربة املقيدة وفقاً جملاالت اإلستثمار املعلنة يف نشرة
اإلصدار.
ج /الضوابط الرقابية والقانونية واألخالقية احلاكمة لعمل صناديق اإلستثمار:
حتكم أعمال صناديق اإلستثمار القوانني التالية:

قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية لسنة :1994

حيكم هذا القانون أنشطة صناديق اإلستثمار يف املراحل التالية:
(أ) مرحلة إعداد نشرة اإلصدار وفقاً للنموذج الذي أعده سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
(ب) مرحلة إدراج الصندوق يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
(ج) اإللتزام بلوائح سوق اخلرطوم لألوراق املالية فيما يتعلق بتداول صكوك الصناديق
املصدرة.

قانون صكوك التمويل لسنة :1995

حيكم هذا القانون أنشطة صناديق اإلستثمار يف مرحلة إعداد نشرة اإلصدار للصندوق
ومراجعتها شرعياً ،وإعتماد جدواها الفنية واإلقتصادية بواسطة جلنة تنظيم إصدارات صكوك
التمويل متهيداً إلجازتها من قبل السيد /وزير املالية واإلقتصاد الوطين.

قانون الضرائب:

حيكم هذا القانون أنشطة صناديق اإلستثمار بإعفاء أرباح الصناديق من الضرائب حبسب
نص قانون صكوك التمويل لسنة  1995إال إذا قرر الوزير خالف ذلك.
األمني على الصندوق:
يتم تعيينه مبوجب قانون صكوك التمويل لسنة  1995ليشرف على أداء الصندوق حفاظاً
على حقوق املستثمرين.
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الشفافية الكاملة ألداء الصناديق اإلستثمارية:

جيب أن تتسم أعمال الصناديق بالشفافية الكاملة وذلك إبتداء من إعداد نشرة اإلصدار
املتكاملة وإجازتها من اجلهات املختصة ،وتبيان أسعار صكوك صناديق اإلستثمار بصورة
يومية ومن خالل النشرة الصادرة عن سوق اخلرطوم لألوراق املالية ،واليت تنشر أيضاً يومياً
يف عدد من الصحف اليومية ،باإلضافة إىل النشرة اإلقتصادية التلفزيونية يف حالة تداول هذه
الصكوك ،وكذلك البيانات األولية الدورية للصندوق واملرسلة ألمني الصندوق وإدارة سوق
اخلرطوم لألوراق املالية.

مدير الصندوق:

ميثل املضارب وهو بنك اإلستثمار املالي ضمانه مهمة للمستثمرين ضد التعدي واإلهمال
لكونه شركة مساهمة عامة متخصصة يف جماالت اإلستثمار املالي املختلفة.

هيئة الرقابة الشرعية بالبنك:

ومتثل ضمانه مهمة لسالمة جماالت إستخدام األموال وإدارتها وفقاً ملباديء الشريعة
اإلسالمية مبا حيقق مصاحل املستثمرين ،وذلك الن الصندوق منذ أن تعلن فكرته وحتى يتم
إرسال نشرته للجنة تنظيم إصدارات الصكوك يكون متابعاً بواسطة هذه اهليئة.

اجلوانب احملاسبية لصناديق اإلستثمار:

يتم إعداد القوائم املالية لصناديق اإلستثمار بصورة أساسية وفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية -البحرين ،حيث تعد القوائم التالية:
 /1قائمة صايف املوجودات.
 /2قائمة حمفظة اإلستثمارات والذمم والتمويل.
 /3قائمة العمليات.

مزايا الصناديق املصدرة بواسطة بنك اإلستثمار املالي:

تتمتع الصناديق اإلستثمارية املصدرة بواسطة البنك باالتي:
 .1دقة إختيار جمال اإلستثمار ،ويتم ذلك بعد القيام بالتحليل املالي الدقيق والتأكد عرب
املؤشرات املختلفة من أن الصندوق سيعمل يف جماالت جمدية ولتقليل املخاطر وتعظيم
الربح حلملة الصكوك.
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 .2استجابتها إلحتياجات املستثمرين الذين يضعون هدف السيولة يف مقدمة أهدافهم
اإلستثمارية ،فصكوك أو شهادات اإلستثمار ميكن حتويلها إىل نقد بسهولة ويسر من
خالل تداوهلا بيعاً وشراء يف السوق الثانوية ،حيث يدرج الصندوق بعد مضي ثالثة أشهر
من بدء نشاطه.
 .3حتقق هذه الصناديق األمان للمستثمرين ذلك النها حترص على التعامل يف األوراق
املالية (أسهم وشهادات مالية وصكوك) ذات األداء املالي املمتاز .فهي إما أوراق مالية
حكومية أو أسهم شركات مساهمة عامة ،وبالتالي فإن ذلك يوفر ضماناً للمستثمرين ملا
تتمتع به هذه اجلهات من مسعة مالية طيبة.
 .4تدار هذه الصناديق بواسطة خرباء متخصصون يف جماالت اإلستثمار املالي ،مبا يضمن
حتقق أهداف الصندوق.
 .5وجود نشرة إصدار للصندوق وهي عبارة عن وثيقة قانونية تعرض من خالهلا معلومات
وافية ومتكاملة عن الصندوق املعين ،وهي تشمل كافة البيانات واملعلومات اليت حيتاجها
املستثمر الختاذ قرار اإلستثمار املالي يف الصندوق من عدمه.
 .6توفر السند الشرعي للصندوق ،اذ يرفق مع نشرة اإلصدار بعد إجازتها فتوي شرعية
جبواز العمل.
 .7وجود أمني مستقل لكل صندوق على حدة ملراقبة أداء الصندوق ،ومراجعته ضماناً الداء
أفضل ،وطمأنة املساهمني بأن الصندوق يعمل وفقاً ملا جاء يف نشرة اإلصدار.
 .8تتسم الصناديق اليت يصدرها البنك باخنفاض مصروفاتها التشغيلية مما يساعد على
تعظيم أرباحها وبالتالي توزيع أرباح جمزية مقارنة بودائع اإلستثمار املصرفية علماً بأن
أرباح صكوك الصناديق تتمتع بإعفاء ضرييب كامل.

ظواهر إجيابية مالزمة لتجربة البنك يف جمال إصدار صناديق اإلستثمار-:

ميكن إبراز الظواهر االجيابية التالية املرتبطة بتجربة الصناديق اإلستثمارية اليت
يصدرها بنك اإلستثمار املالي:
 .1ساهمت هذه الصناديق يف نشر الوعي اإلدخاري واإلستثماري يف أوساط اجملتمع خاصة
ذوي الدخول املتوسطة والطالب وربات البيوت حيث يتضح ذلك من خالل مهن األفراد
عند تعبئتهم لطلبات اإلكتتاب.
 .2ساعد تواتر إصدار الصناديق يف تكوين مستثمرين دائمني هلذه الصناديق ،حيث تتكرر
مساهمتهم يف معظم الصناديق اليت يتم طرحها بواسطة البنك مما يساعد على جناح
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اإلكتتابات مببالغ تتجاوز رأس املال املستهدف يف كثري من األحيان.
 .3إنتشار ظاهرة إعادة إستثمار األرباح وأصل املبالغ املستثمرة يف الصناديق الالحقة.
 .4التطور النوعي لتجربة الصناديق من خالل صندوقي النماء وصندوق اإلجارة واألصول
املتنوعة ممثالً يف االتي:
(أ) تدعيم العالقات اإلقتصادية واملالية باملصارف واملؤسسات املالية العربية.
(ب) إستقطاب موارد مالية بالعمالت األجنبية.
(ج) توجيه جانب من موارد الصناديق ألغراض التمويل قصري ومتوسط وطويل
األجل.
(د) توجيه اجلانب اآلخر من هذه املوارد باإلستثمار يف األوراق املالية املدرجة بسوق
اخلرطوم لألوراق املالية مبا يزيد من حركة التبادل وجيعل من هذه األوراق أداة رحبية
وسيولية يف وقت واحد.

جتربة احملافظ املالية اخلاصة ببنك اإلستثمار املالي:

( )1التعريف باحملافظ اإلستثمارية:
تعين كلمة  Portfolioتوليفة من األصول اإلستثمارية تدار ألغراض حتقيق الربح وإدارة
خماطر اإلستثمار .وهي بذلك تعترب من األدوات اإلستثمارية اهلامة القائمة على فكرة تنويع
األصول .ويف ظل ظروف التغريات اإلقتصادية املتسارعة وعدم التأكد ،فإن فكرة احملفظة
أصبحت مطلباً إستثمارياً أساسياً لنجاح أي إستثمار.
تعرف حمفظة األوراق املالية بأنها جمموعة قيم منقولة «أسهم وصكوك» حملية أو أجنبية
موزعة بني خمتلف القطاعات اإلقتصادية بالبورصة مبختلف األسواق .وتبين بواسطة مالكها
أو من يفوضه كوكيل عنه حسب أفضلياته وتوزيعه للمخاطر.
( )2أهداف احملافظ اإلستثمارية:
يتم بناء وتكوين احملافظ اإلستثمارية ،وبالذات يف جمال اإلستثمار املالي لتحقيق عدة
أهداف اهمها -:
 /1حتقيق نسبة عالية من النمو يف القيم السوقية لألصول املالية (األسهم والصكوك) املكونة
لتشكيلة احملفظة .وبالتالي جيب أن تشكل احملفظة بصورة معينة تعكس هذا اهلدف.
 /2حتقيق معدالت دخل جمزية لعمالئها ،وبالتالي فإن تركيبة احملفظة املالية جيب
بالضرورة أن تشكل من األسهم والصكوك ذات التوزيعات النقدية العالية مبا حيقق
تطلعات أصحابها.
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 /3حتقيق دخل على فرتات قصرية (شهر مثالً) ألولئك املستثمرين الذين يرغبون يف ذلك
لتغطية إحتياجاتهم اجلارية .وبالتالي فإن التنويع يف أهداف احملافظ حيقق الرغبات
املختلفة ألصحاب هذه احملافظ .وجيب أن تتضح هذه األهداف عند بداية تشكيل
احملفظة.
( )3أركان احملفظة اإلستثمارية:
إن حتقيق احملفظة لألهداف املرجوة منها ،وبقائها حية نابضة وجاذبة اليتم إال مبراعاة
األركان أو املقومات األساسية لبناء احملفظة .وهذه املقومات جيب توافرها بصورة شاملة،
والجيب التضحية بأحدها حلساب األخر ضماناً ألداء إستثماري أفضل.
تقوم احملفظة على األركان األساسية التالية:
 .1إمكانية حتقيق العائد املناسب.
 .2التوزيع الفين واجلغرايف.
 .3درجة جيدة من املالءمة أو السالمة لألصول املكونة للمحفظة.
 .4حد أدني من السيولة.
 .5جودة اإلدارة.
اجلدير بالذكر أن هذه األركان ترتابط مع بعضها بصورة عضوية ،فال قيمة ألي منها دون
األخر.
( )4مالمح جتربة بنك اإلستثمار املالي يف جمال إنشاء وإدارة احملافظ املالية اخلاصة
للعمالء:
يدير بنك اإلستثمار املالي حمافظ األفراد اخلاصة بناء على طلبهم .وقد بدأ البنك نشاطه
يف هذا اجملال منذ يناير من العام  .2000وكانت أول حمفظة إستثمارية لعميل برأمسال قدره
أربعة مليون دينار سوداني وملدة عام وقد حققت أداء ممتازاً بلغت نسبته  %40.03يف العام
كأعلي نسبة عائد على اإلستثمار ملختلف منتجات النظام املصريف احمللي وحتى اإلقليمي.
وقد تزايد بعد ذلك عدد احملافظ املسجلة يف السنوات الالحقة .وقد قصد البنك من إطالق
خدمات احملافظ املالية اخلاصة لعمالئه حتقيق األتي:
 .1تنشيط التعامل يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية ،نتيجة لتوسع دائرة عملياتها.
 .2إدارة السيولة للعمالء بصورة مرحبة وحصراً يف جمال األوراق املالية.
 .3تنويع منتجات البنك اإلستثمارية.
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( )5اجلوانب الشرعية و التعاقدية للمحافظ املالية اخلاصة:
خدمات احملافظ اخلاصة واليت يقدمها البنك لعمالئه ،تكيف شرعياً بصيغة املضاربة
املقيدة حيث يقدم العميل طالب احملفظة رأس املال للبنك بغرض إستثماره يف جمال األوراق
املالية بصفته رباً للمال ،بينما يقوم البنك بوظيفة املضارب .ويتم تقسيم األرباح احملققة حسب
النسب اليت يتفق عليها الطرفان عند التعاقد.
تنظم مجيع املسائل املتعلقة بأداء وعمل احملافظ املالية اخلاصة بواسطة عقد يسمي عقد
مضاربة مقيدة .وحتدد يف هذا العقد اجلوانب التالية:
 /1رأس مال املضاربة ،وعادة حيدده البنك حبد أدني (مخسمائة ألف دينار سوداني)
وذلك الغراض حتقيق الكفاءة التشغيلية للمحفظة ،إذ أن ضعف رأس املال يعترب قيداً على
حركة مدير اإلستثمار يف التعامل بإجيابية مع متغريات السوق العاملية
 /2إلتزام البنك بإدارة احملفظة اإلستثمارية على الوجه األكمل واملتعارف عليه فيما خيتص
مبراقبة حركة السوق املالية ،ومتابعة األوضاع املالية واإلقتصادية للشركات املدرجة.
وكذلك يقع على عاتق اإلدارة احملافظة على سرية املعلومات اخلاصة بالتداول حملفظة
العميل و إعداد التقارير املنتظمة املوضحة لنشاط احملفظة.
 /3حتديد مدة املضاربة وعادة حتدد بعام واحد.
 /4تقسيم نسب األرباح الناجتة عن عمل احملفظة بني البنك (املضارب) والعميل (رب
املال) على النحو التالي بنحو متدرج إعتماداً على نسب األرباح احملققة.
 /5يف حالة حدوث اخلسارة فإن الذي يتحملها هو رب املال إذ أن املضارب يعترب اميناً
وهو غري ضامن حسب األصول الشرعية والقانونية .أما يف حالة التعدي والتقصري فإن
اخلسارة يتحملها البنك.
( )6اخلدمات املقدمة بواسطة البنك لعمالء احملافظ املالية اخلاصة:
بغرض جذب العمالء ،وإستجابة لتطلعاتهم املتباينة فإن البنك جبانب تقدميه خلدمة
مدير اإلستثمار يف كافة اجلوانب املتعلقة بعمل احملفظة يقدم بعض اخلدمات أو التسهيالت
التالية:
(أ) ختفيض العموالت على تداول أسهم وصكوك احملفظة إىل مايقارب ال  %30من نصيب
البنك.
(ب) توفري السيولة للعميل صاحب احملفظة يف كل األوقات ما أمكن.
(ج) إعادة إستثمار األرباح احملققة بعد التصفية يف أوراق مالية ،أو يف صكوك الصناديق
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اإلستثمارية اليت يطرحها البنك أو غريها من جماالت اإلستثمار ذات الصلة باألوراق
املالية.
( )7إسرتاتيجية اإلستثمار داخل احملفظة:
بغرض حتقيق أهداف احملفظة فإن بنك اإلستثمار املالي يتبع إسرتاتيجية إستثمارية
ميكن توضيح أهم معاملها على النحو التالي:
 /1تنويع موجودات حمفظة األوراق املالية.
 /2حتديد احلد االقصي للمساهمة يف أسهم شركة واحدة حبيث اليزيد عن نسبة معينة
من قيمة احملفظة.
 /3إبالغ العميل يف حالة بيع أسهم إحدي الشركات خبسارة تزيد عن  %10من تكلفة
الشراء.
 /4جتنب الشراء يف أسهم الشركات ذات االداء املالي الضعيف.
( )8تدفق املعلومات لعمالء احملافظ املالية اخلاصة:
يقوم البنك بتزويد العميل بتقرير شهري عن وضع حمفظة األوراق املالية اليت يديرها
للعميل مبوجب التعاقد معه ،كما يقوم أيضاً بتزويد العميل بفواتري شراء أسهم وصكوك
وشهادات احملفظة أول بأول .ويتضمن التقرير املعلومات التالية:
 /1تركيبة احملفظة (األسهم والصكوك) واألهمية النسبية لكل ورقة مالية بالنسبة للمحفظة.
 /2متوسط أسعار الشراء لكل سهم  /صك وهذا ضروري ملعرفة القيمة الكلية لألسهم /
الصكوك املشرتاه.
 /3سعر السوق لألسهم  /الصكوك املكونة للمحفظة بغرض التعرف على القيمة السوقية
(احلالية) للمحفظة ككل.
 /4األرباح الكلية احملققة حلظة إعداد التقرير.
 /5وصف حلركة حساب احملفظة.
 /6بعض املؤشرات ذات األهمية واليت تعني العميل ومدير اإلستثمار على السواء يف معرفة
جوانب عمل احملفظة املختلفة مثل:
 /1االهمية النسبية لألسهم  /صكوك الشركة  /الصندوق املشرتاة إىل إمجالي األسهم /
الصكوك اليت حتويها احملفظة.
 /2نسبة النمو يف سعر السوق للصك  /السهم بغرض معرفة إجتاهات الطلب عليه.
 /3مؤشر احملفظة وهو عبارة عن رقم قياسي مرجح يوضح األداء الكلي للمحفظة من
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حيث النمو مقارنة بفرتة أساس معينة عادة ماتكون بداية تشكيل احملفظة ،وحيسب
عن طريق ترجيح القيمة السوقية ألسعار اإلغالق بالنسبة لفرتتي األساس واملقارنة
باألهمية النسبية ملكونات احملفظة ،وحيسب على أربع فرتات خالل عمر احملفظة
(عام) ألغراض التخطيط السليم واملتواصل لعمل احملفظة.
 /4القيمة السوقية للمحفظة ،وتفيد يف معرفة قيمة التصفية اللحظية للمحفظة.

االمني على الصندوق-:

نصت املادة ( )17من قانون صكوك التمويل لسنة 1995م على أن يتم طرح صكوك التمويل
بواسطة اجلهة املصدرة مبوجب نشرة إصدار مشتملة على جوانب متعددة (مت التطرق هلا
سابقاً) منها ماورد يف الفقرة (ز) واخلاصة بضرورة تسمية إسم الشخص املفوض الذي يرعى
مصاحل أصحاب الصكوك ووكالء الدفع حيث تشتمل هذه الرعاية على متثيلهم اجليد لدي
مدير الصندوق ،باالضافة إىل تزويدهم باملعلومات املالية املتعلقة بأداء الصندوق ،ونقل آرائهم
وإجتاهاتهم ملدير الصندوق بشأن أدائه وغريها.

الشفافية الكاملة الداء الصناديق اإلستثمارية-:

جيب أن تتسم أعمال الصناديق بالشفافية الكاملة وذلك إبتداء من إعداد نشرة اإلصدار
املتكاملة وإجازتها من اجلهات املختصة ،تبيان أسعار صكوك صناديق اإلستثمار بصورة يومية
ومن خالل النشرة الصادرة عن سوق اخلرطوم لألوراق املالية واليت تنشر أيضاً يومياً يف عدد من
الصحف اليومية باإلضافة إىل النشرة اإلقتصادية التلفزيونية (يف حالة تداول هذه الصكوك)،
وكذلك البيانات املالية الدورية للصندوق واملرسلة ألمني الصندوق وإدارة سوق اخلرطوم لألوراق
املالية.

تفاصيل جتربة إصدار وإدارة الصناديق اإلستثمارية بواسطة بنك اإلستثمار
املالي-:

يعترب هدف إتاحة الفرص اإلستثمارية للمستثمرين من األهداف املهمة اليت وردت يف النظام
األساسي للبنك ومن القنوات املهمة لذلك صكوك الصناديق اإلستثمارية ،ذات آجال خمتلفة
وتتباين أيضاً يف طريقة عمل كل صندوق .ويف هذا اجلزء من التوثيق يتم التطرق بالتفصيل
لتجربة إصدار وإدارة «صندوق األسهم االول» بإعتباره أول صندوق إستثماري يطرحه البنك،
والحقاً يتم عرض بقية موقف الصناديق بتفاصيلها العامة حيت فرباير من العام 2004م.
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أوالً :جتربة إصدار صندوق األسهم السودانية األول-:
( )1املعلومات األساسية للصندوق-:

يعترب صندوق األسهم السودانية املنتج األول لبنك اإلستثمار املالي يف جمال صناعة الصناديق
اإلستثمارية .يبلغ حجم الصندوق مائة مليون دينار سوداني مقسمة على مليون صك ،بقيمة
إمسية للصك دينار سوداني .وقد روعي يف صغر وحدة اإلكتتاب تشجيع أكرب قدر من صغار
املساهمني للمساهمة فيه وبالتالي رفع وعيهم املالي حول هذه الصناديق وأهميتها.
عمر الصندوق عامان (2001/6 - 1999/6م) حيث يتم توزيع األرباح املتحققة كل ستة
أشهر مبعدل أربعة توزيعات خالل عمر الصندوق .بدأ اإلكتتاب يف 1999/4/20م وملدة شهر،
حيث متت عملية اإلكتتاب بنسبة .%100
الغرض من الصندوق هو اإلستثمار يف أسهم خمتارة بعناية – عرب املؤشرات املختلفة – يف
سوق اخلرطوم لألوراق املالية ،بغرض تنشيط التعامل فيه ،وتقليل املخاطر إىل أدني حد
وتعظيم العائد حلملة الصكوك واملتأتي من التوزيعات السنوية على هذه األسهم ،باإلضافة
إلرتفاع القيمة السوقية هلا .ويتم إدخال وإخراج األسهم من الصندوق على حسب جودتها
فيتم التخلص من األسهم الضعيفة وإستبداهلا بأخري قوية وذلك كلما طرأ تغيري على موقف
األسهم وذلك حسب متابعات مدير الصندوق.
اجلدير بالذكر أنه مت ختصيص نسبة  %10من حجم الصندوق إلدارة السيولة وملقابلة تسييل
الصكوك من قبل املساهمني ،وذلك أمر ضروري إذ عادة التتوافر لدي الوكالء بالسوق املالية
السيولة الكافية لشراء أعداد كبرية من صكوك الصندوق املطروحة للبيع بواسطة املساهمني.

( )2طبيعة املساهمني يف الصندوق-:

إن إبراز تركيبة املساهمني يف الصندوق أهمية قصوي يف توضيح مدي تقبل الفكرة بواسطة
اجلمهور وهم بالطبع الفئة املستهدفة من وراء إنشاء هذه الصناديق ،وعند إنتهاء اإلكتتاب يف
صكوك الصندوق كان هيكل املساهمني كما هو موضح يف اجلدول رقم (.)3
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اجلدول رقم ()3
اجلـــــهة

العـــــدد

نسبـــة املســـاهمة

األفراد

411

%15.2

املؤسسات

7

% 43.6

بنك اإلستثمار املالي

1

% 41.2

( )3املالحظات العامة حول طبيعة املساهمة-:

 /1إرتفاع مساهمة البنك ( )41.2من حجم الصندوق يعزي حلداثة معرفة اجلمهور بفكرة
الصناديق اإلستثمارية.
 /2إرتفاع عدد األفراد (ربات بيوت ،طالب ،عمال) إىل إمجالي العدد الكلي للمساهمني
مما يدل على درجة وعي مالي إىل حد ما مقبولة ،على الرغم من صغر مساهمتهم يف حجم
الصندوق (.)15.2

( )4أداء الصنوق ودوره يف تنشيط التعامل بالسوق املالية:

عند تقييم أداء الصندوق بواسطة البنك من خالل بيانات القوائم املالية ،للفرتتني األوىل
والثانية الحظ البنك اآلتي-:
 /1إرتفاع موجودات الصندوق يف الفرتة الثانية مبا يعادل  %198عما كانت عليه يف الفرتة
األوىل.
 /2فيما خيتص باملصروفات اإلدارية للصندوق فيالحظ أنها التتعدي  %13من إمجالي
االيرادات خالل الفرتة الثانية مقارنة بـ  %21خالل الفرتة األوىل (الستة أشهر األوىل).
وهذه املصروفات تشمل األتعاب املهنية واملصروفات اإلدارية واملصروفات التسويقية ،علماً
بأن هذه املصروفات التشمل نصيب املضارب.
 /3فيما يتعلق بنسب األرباح املوزعة ،والنمو الرأمسالي املتحقق خالل عمر الصندوق ميكن
توضيحهما يف اجلدول رقم (.)2
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جدول رقم ( )4األرباح املوزعة والنمو الرأمسالي لصندوق األسهم
السودانية األول
الفرتة

توزيع األرباح%

النمو الرأمسالي%

األوىل

10

5

الثانية

15

10

الثالثة

15

12

الرابعة

34.3

15

ويالحظ اآلتي-:
 -1تزايد نسب النمو الرأمسالي املتحقق خالل عمر الصندوق مما يدل على زيادة الطلب
على صكوك الصندوق بفضل األرباح املتحققة واملوزعة على املساهمني.
 -2نسبة األرباح املوزعة يف املتوسط خالل عمر الصندوق تعادل حوالي ( )%18.58وهي
تعترب مؤشراً ميكن االستفادة منه عند إختاذ القرارات املتعلقة باإلستثمار يف أوجه اإلستثمار
األخرى.

( )5أداء صك صندوق األسهم السودانية األول بالسوق املالية-:

مت إدراج الصندوق يف سوق اخلرطوم لألوراق املالية يف 1999/8م بقيمة إفتتاحية 103
دينار سوداني للصك الواحد .اجلدول رقم ( )5يوضح حركة سعر الصك منذ إدراجه وحتى
نهاية العام 1999م.
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جدول رقم ( )5أداء صندوق األسهم السودانية األول خالل العام
1999م
الشهر

سعر الصك
بالدينار السوداني

عدد الصكوك املتداولة

حجم التداول بالدينار

سبتمرب

103

3.700

381.180

اكتوبر

103

5.300

545.900

نوفرب

103

12.830

1.340.750

ديسمرب

105

7.147

762.564

28.977

3.030.394

اجلملة

املصدر :النشرة الشهرية لسوق اخلرطوم لألوراق املالية1999،م
خالل الفرتة منذ إدراج الصندوق بالبورصة وحتى نهاية العام 1999م يالحظ الزيادة يف
سعر الصك حمققة أرباحاً رأمسالية حلملة الصكوك خالل مخسة أشهر من عمر الصندوق
تعادل حوالي  .%3.88كما إن حجم التبادل قد كان يف ازدياد ليبلغ  3.03مليون دينار
سوداني .وخالل العام  2000شهد سعر الصك للصندوق إرتفاعاً واضحاً مسجالً قيمة 112
دينار سوداني وزيادة قدرها  %12عن القيمة األمسية للصندوق .كما إزداد حجم التبادل ليصل
إىل  59.64مليون دينار سوداني نتيجة لزيادة عدد الصكوك املتداولة إىل  241.874صك وذلك
نتيجة لتوزيع أرباح الفرتة األوىل ( )%10مما يؤكد جاذبية اإلستثمار يف الصندوق.
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الفصل الرابع

اجلوانب الرقابية احلاكمة
إلصدارات األوراق املالية والصناديق
اإلستثمارية بالسودان
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مقدمة-:

كما هو معلوم فهنالك أسلوبان إلدارة إصدارات األوراق املالية واإلشراف عليها .فاألسلوب
األول وهو ما يعرف بأسلوب الرقابة واإلشراف املتعدد (& Multiple Regulatory
 )Supervisory Systemوالذي تقوم مبوجبه العديد من اجلهات يف البلد الواحد بتنظيم
إصدارات الصكوك أو األوراق املالية مبوجب قوانني ولوائح حتدد مهام وإختصاصات وصالحيات
كل جهة من هذه اجلهات والتنسيق فيما بينها يف جمال إصدارات األوراق املالية املختلفة.
وقد طبقت العديد من الدول هذا النظام مثل السودان و الكويت،وقطر والسعودية ومعظم بقية
دول العامل .أما األسلوب الثاني فيتمثل يف وجود جهة رقابية وإشرافية واحدة تقوم بتنظيم
عملية إصدارات األوراق املالية و إدارتها واإلشراف والرقابة عليها (Single Regulatory
 )Bodyواليت يطلق عليها اسم هيئة سوق املال ( )Security Commissionوتعرف
إختصاراً بالـ ( .)SECوتطبق هذا النظام دولة ماليزيا ،ومصر واإلمارات العربية املتحدة
والبحرين ،ويالحظ أن السودان قد طبق نظام الرقابة واإلشراف املتعدد حيث أن هنالك العديد
من اجلهات اليت متارس صالحيات اإلشراف واملراقبة واملتابعة والتنظيم إلصدارات الصكوك
من خالل عدد من القوانني واللوائح.
ونقدم فيما يلي رصداً هلذه اجلهات مع حتديد القوانني واللوائح اليت حتدد صالحياتها
وجمال إشرافها ورقابتها وتنظيمها لعمليات إصدار األوراق املالية املختلفة مع مالحظة أن
مجيع هذه اللوائح والقوانني قد صدرت يف ظل بيئة إسالمية كاملة-:

( )1وزارة املالية واإلقتصاد الوطين-:

تقوم وزارة املالية واإلقتصاد الوطين باإلشراف على عملية إصدار األوراق املالية احلكومية
مبوجب الصالحيات املمنوحة هلا مبوجب قانون صكوك التمويل لسنة 1995م والئحة جلنة
تنظيم إصدارات الصكوك والئحة شهادات املشاركة احلكومية .كما قامت الوزارة بتكوين إدارة
الصكوك احلكومية واإلستثمار داخل الوزارة ملساعدتها يف إصدار األوراق املالية احلكومية
واإلشراف عليها وحددت مهام وصالحيات تلك اإلدارة .هذا وسنتعرض فيما يلي القوانني
واللوائح اليت تقوم مبوجبها الوزارة باإلشراف على عملية إصدارات الصكوك احلكومية
املختلفة.

(أ) قانون صكوك التمويل لسنة 1995م:

متت إجازة هذا القانون بواسطة اجمللس الوطين اإلنتقالي ووافق عليه السيد /رئيس
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اجلمهورية يف مارس1995 /م عمالً بأحكام املرسوم الدستوري اخلامس لسنة 1991م ،وذلك
بهدف تنظيم مجيع املسائل املتعلقة بإصدارات الصكوك املختلفة واليت تشمل صكوك اإلستثمار
وصكوك القرض والصكوك اخلريية واليت يتم إصدارها وفق صيغ التمويل اإلسالمي ،ويتم
إستخدامها يف أغراض إستثمارية .كما حدد القانون اجلهات اليت جيوز هلا إصدار تلك
الصكوك وهي احلكومة ومؤسساتها املختلفة إىل جانب شركات املساهمة العامة ووفق شروط
وضوابط حددها ذلك القانون .هذا وقد عرف القانون صكوك اإلستثمار بأنها الصكوك اليت
تصدر وفق صيغ التمويل اإلسالمي وتستخدم يف أغراض إستثمارية ،كما عرف الربح واملضاربة
املطلقة واملضاربة املقيدة وصك املضاربة والقرض وصك القرض والصك اخلريي وصكوك التمويل
وشروط اإلصدار واإلكتتاب ،جبانب تعريفات أخري حسبما سريد الحقاً عند التعرض جلزيئات
القانون .وقد نص القانون بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على كافة املعامالت والتصرفات
مبوجب أحكام هذا القانون وأن تفسر نصوصه ومدلوالته مبا ال خيالف ذلك.
ومن املالحظات العامة واهلامة حول هذا القانون أنه قد حصر نشاط إصدار الصكوك على
احلكومة ومؤسساتها وشركات املساهمة العامة فقط بإعتبارها جهات تتمتع بسمعة مالية
طيبة ومعامالت مالية أكثر شفافية ،باإلضافة إىل أن السلطة الرقابية املمنوحة للجنة تنظيم
إصدارات الصكوك تعترب ضامناً حلقوق مجيع األطراف ذات العالقة التعاقدية بالصندوق.

(ب) جلنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل-:

تنص املادة ( )1-16من قانون صكوك التمويل لسنة 1995م على إنشاء جلنة تنظيم إصدارات
صكوك التمويل وحددت تلك املادة كيفية تشكيلها وإختصاصها على النحو التالي-:

تشكيل اللجنة-:

يتم تشكيل اللجنة على النحو التالي-:
			
• نائب حمافظ بنك السودان
				
• ممثل وزارة املالية
			
• ممثل لديوان النائب العام
• رئيس احتاد املصارف			
		
• مدير عام سوق اخلرطوم لألوراق املالية
		
• ممثل للهيئة العليا للرقابة الشرعية
		
• ممثل لسوق اخلرطوم لألوراق املالية
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رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

• شخصان (مبوافقة الوزير) ميثالن القطاع اخلاص يتم إختيارهما بواسطة أحتاد أصحاب
العمل.

إختصاصات اللجنة-:

حدد القانون إختصاصات اللجنة يف اآلتي-:
 /1دراسة نشرات اإلصدار اخلاصة بالدولة ومؤسساتها وشركات املساهمة العامة.
 /2وضع الئحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاتها وكيفية إصدار قراراتها.
 /3أي إختصاصات أخرى ينص عليها قانون صكوك التمويل لسنة 1995م أو تقتضيها
طبيعة عملها.
هذا ويعترب عمل هذه اللجنة خاصة فيما يتعلق بدراسة نشرات اإلصدار للصكوك واملوافقة
عليها والتوصيات بشأنها ملزمة للجهات املصدرة للصناديق واألوراق املالية عموماً .ومن ضمن
صالحيات اللجنة يف هذا اجملال التصديق جبواز العمل بالصندوق أو عدمه ويكون قرارها يف
هذه احلالة ملزماً.
ويالحظ يف هذا الصدد أن نشرة اإلصدار تعترب ملزمة قانوناً وميكن للمستثمرين مقاضاة
اجلهة املصدرة مبوجبها يف حالة وجود أي إخالل باملعلومات الواردة فيها.

(ج) إدارة الصكوك احلكومية واإلستثمار بوزارة املالية-:

نص البند ( )20من الئحة شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) والصادر يف  28ذو احلجة
1419هـ املوافق  /14أبريل 1999 /م على أن يشكل وزير الدولة بوزارة املالية واإلقتصاد
الوطين مبوافقة السيد /وزير املالية – إدارة للصكوك احلكومية واليت أوكل إليها مهمة تنفيذ
أحكام هذه الالئحة وأي قرارات يصدرها السيد  /وزير املالية أو الوكالء بشأن الشهادات
وغريها من الصكوك.
ويف  /28ذي احلجة 1419هـ املوافق  /14أبريل  1999/أصدر السيد /وزير املالية
واإلقتصاد الوطين القرار الوزاري رقم ( )25لسنة 1999م واخلاص بإصدار الصكوك احلكومية.
وحدد القرار أهداف إصدار الصكوك احلكومية واملتمثلة يف (املساهمة الفاعلة يف جتميع
املدخرات القومية وتوجيهها جملاالت اإلستثمار وختفيض العبء على اخلزينة العامة بآلية
غري تضخمية تقوم على أسس تتطابق وقواعد الشريعة اإلسالمية وتساعد يف تطوير أسواق النقد
احمللية وإنفاذ السياسات النقدية املقررة.ونص القرار على أن يقتصر إصدار الصكوك احلكومية
يف الوقت الراهن (وقت صدور القرار) على شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) ،على أن
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ينظر مستقبالً يف إصدار السندات األخرى وفق صيغ املعامالت اإلسالمية .كما نص القرار كذلك
على أن تعيني (شركة السودان للخدمات املالية) وكيالً لوزارة املالية واإلقتصاد الوطين لتسويق
شهادات (شهامة) وفق األسس املتفق عليها والواردة يف عقد تأسيس الشركة و أسس وعمل
ومهام إدارة السندات احلكومية لسنة 1999م .كما قام السيد /وزير املالية يف ذات الوقت
أي يف /14أبريل 1999/م بإصدار القرار الوزاري رقم ( )26لسنة 1999م والذي حدد أهداف
ومهام وإختصاصات إدارة الصكوك احلكومية وذلك على النحو التالي-:

األهداف-:

 /1املساهمة يف سد العجز املرتبط مبوازنات الدولة السنوية عن طريق اإلستغالل األمثل
ألصول وموارد البنوك واهليئات والشركات واملؤسسات اململوكة كلياً أو جزئياً للدولة.
 /2املساهمة يف السيطرة على التضخم بتجميع النقد املتاح للتداول عن طريق بيع الشهادات
وحتويل العائد إىل أرصدة يتم إستغالهلا يف الوقت املناسب.
 /3املساهمة يف بسط عدالة توزيع أعباء السياسات النقدية السالبة عن طريق إدارة توزيع
السيولة بني القطاعات اإلقتصادية املختلفة.
 /4املساعدة يف تقليل املخاطر املرتبطة بعمل الوحدات اإلقتصادية وذلك من خالل التداول
يف الشهادات احلكومية.
 /5املساعدة يف متويل مشروعات التنمية اإلسرتاتيجية والطويلة األمد وذلك بإستخدام
صكوك هلذه األغراض.
 /6املساهمة يف قيام وتطوير أسواق رأس املال الوطنية.

املهام واإلختصاصات-:

 /1إجراء التحليل املالي من واقع املوقف املالي للمؤسسات واهليئات والشركات احلكومية
بغرض التقييم املتواصل.
 /2وضع املعايري املناسبة لدخول املؤسسات واهليئات والشركات احلكومية.
 /3إستفسار الوحدات املختلفة بغرض إنفاد قوانينها مبا يتوافق وقوانني املؤسسات
واهليئات والشركات احلكومية بهدف الوقوف على القيمة احلقيقية لألصول.
 /4إجراء االتصاالت بالوحدات اليت ميكن أن يستفاد منها مستقبال يف جمال الصكوك
املختلفة.
 /5التنسيق بني وزارة املالية وبنك السودان ووكيل التسويق لضمان جناح التجربة وتفادياً للتداخل.
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 /6متابعة تعديالت قانون شركة السودان للخدمات املالية حبيث يستوعب كل املتغريات
اليت ميكن أن حتدث بعد تنفيذ شهادات املشاركة احلكومية 0
 /7توقيت إصدار الشهادات بالصيغ اإلسالمية املختلفة وحتديد الوقت احملدد إلستحقاقها
وإقرتاح العدد الكلي املراد طرحه.
 /8التنسيق بني وحدات املالية املختلفة بغرض اإليفاء بإلتزامات املستثمرين يف الوقت
احملدد.
 /9املشاركة يف إعداد موازنات الدولة بغرض الوقوف على عجز املوازنة وإقرتاح احلجم
الذي ميكن أن تساهم به الشهادات يف سد العجز.
 /10إعداد أسس مناسبة إلدارة الصكوك احلكومية وإجياد نظام سجالت حمدد ملعامالت
كل وحدة خمتارة ومتابعة عمليات الشراء والبيع.
 /11إعداد ميزانية حمددة لإلدارة ومناقشتها سنوياً وتوزيعها مبا يتناسب ومهام اإلدارة
وتضمينها يف ميزانية الوزارة.
 /12إصدار شهادات املشاركة يف صورتها القانونية كأوراق مالية لصاحل وزارة املالية
وحتديد عدديتها وقيمتها.
 /13حتديد موعد حمدد لتسلم املستثمرين ألرباحهم واإليفاء بذلك يف اليوم والوقت احملدد
خللق الثقة بني اإلدارة واملستثمرين.
 /14إستحداث أسلوب لتجنب املخاطر اليت ميكن أن حتدث من جرائها خماطر
للمستثمرين.
 /15التقييم الدوري ملوازنات الوحدات املشاركة بغرض الوقوف على األرباح اليت ميكن
أن حتقق دورياً واليت ميكن إضافتها لقيمة الشهادة والتعامل مع مالكها على أساسها.
 /16إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي لألداء املالي لإلدارة.
 /17تنمية القدرات البشرية للعاملني باإلدارة وذلك عن طريق التدريب الداخلي واخلارجي
بغرض الوقوف على التجارب اخلارجية واالستفادة منها ،جتويداً لألداء.
هذا وقد باشرت اإلدارة مهامها يف جمال إصدارات الصكوك احلكومية املختلفة بالتنسيق
مع شركة السودان للخدمات املالية واللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية وذلك بإصدار
شهادات املشاركة احلكومية (شهامة) وصكوك اإلستثمار احلكومية والصكوك األخرى مثل
صكوك اإلجارة والسلم واإلستصناع.
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(د) اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية

مت تشكيل اللجنة االستشارية العليا للصكوك احلكومية مبوجب القرار الوزاري رقم 67
بتاريخ  9شعبان 1423هـ املوافق  14أكتوبر 2002م ضمت ممثلني من جهات حكومية وخرباء
ومشلت مستشار وزارة املالية وإدارة الصكوك احلكومية بالوزارة وشركة السودان للخدمات
املالية باإلضافة لسوق اخلرطوم لألوراق املالية وخبري السوق.

إختصاصات اللجنة

حدد القرار الوزاري رقم  67إختصاصات اللجنة يف اآلتي-:
( )1وضع السياسات العامة إلصدارات الصكوك احلكومية املختلفة بالتشاور مع
السيد /وزير املالية واإلقتصاد الوطين.
( )2وضع األسس للمساهمة الفاعلة يف جتميع املدخرات القومية وتوجيهها جملاالت
اإلستثمار وختفيف العبء عن اخلزينة العامة بآلية غري تضخمية تقوم على أسس تتطابق
وقواعد الشريعة اإلسالمية وتساعد على تطوير أسواق األوراق املالية احمللية إلنفاذ
السياسات النقدية املقررة.
( )3وضع األسس اليت تضمن التنسيق الكامل بني وزارة املالية وبنك السودان ووكالء التسويق.
( )4املساهمة يف سد العجز املرتبط مبوازنات الدولة السنوية عن طريق اإلستغالل األمثل
ألصول وموارد البنوك والشركات واملؤسسات اململوكة كلياً أو جزئياً للدولة عن طريق إصدار
الصكوك احلكومية املناسبة.
( )5وضع األسس اليت تساعد يف جتميع النقد املتاح للتداول عن طريق بيع الصكوك
احلكومية وحتويل العائد إىل أرصدة يتم إستغالهلا يف الوقت املناسب.
( )6توجيه التمويل املتاح من الصكوك احلكومية ملشروعات التنمية اإلسرتاتيجية وفق
الربامج احملددة بواسطة الدولة.
وبتاريخ 2003/2/5م أصدر السيد /وزير املالية ملحقاً للقرار رقم  67أضاف للجنة مهاماً
إضافية متثلت يف اآلتي-:
 /1تنمية وتطوير البنية املالية واملصرفية من خالل وضع سياسات التدريب وإعداد املواد
التدريبية وتنفيذها يف اجملال املالي واملصريف والتنسيق مع اجلهات املختصة للقيام بهذا
الدور.
 /2وضع السياسات واآلليات اليت حتكم اإلطار املؤسسي للتعامل يف الصكوك واألدوات
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املالية ،بهدف محاية املستثمرين والعمل على كشف الغش والتدليس اليت تؤثر سلباً على
حقوق املستثمرين.
 /3العمل والتنسيق مع اجلهات املختصة إلقرتاح األسس والقوانني واللوائح اليت تنظم
عمليات إصدار الصكوك وتداوهلا يف السوق الثانوي من خالل إنشاء وتأسيس األجهزة
واملؤسسات الرقابية اليت تشرف على ذلك.

 /2بنك السودان-:

لقد أجازت املادة ( )35من قانون بنك السودان لسنة  1959م تعديل لسنة  2002للبنك
بأن يصدر ويشرتي ويبيع صكوك التمويل بأنواعها املختلفة بغرض إدارة السيولة وتنظيمها.
كما حدد الفصل الثامن من القانون واملتعلق بعالقة بنك السودان باحلكومة بأن يكون البنك
بنكاً للحكومة ومستشاراً أو وكيالً مالياً هلا .كما أسندت املادة  46من القانون للبنك مهمة
إصدار صكوك التمويل احلكومية وإدارتها وفقاً للنصوص والشروط اليت يتفق عليها بني
احلكومة وبنك السودان .كما أجازت املادة ( )49من قانون بنك السودان للبنك أن يشرتي
ويبيع صكوك التمويل اليت تصدرها احلكومة وتطرحها لإلكتتاب العام.كذلك أعطى قانون
تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م تعديل 2003م بنك السودان سلطة اإلشراف والرقابة
وإصدار التوجيهات بشأن مجيع األعمال املصرفية واليت من بينها -حسب التعريف الوارد
بالقانون حول األعمال املصرفية – شراء وبيع األسهم وصكوك التمويل واإلكتتاب فيها
وإدارتها والتعامل يف أسواق األوراق املالية وإستالم شهادات األسهم وصكوك التمويل علماً بان
املادة ( )1-8من هذا القانون قد نصت على أن يتولي بنك السودان اإلشراف والرقابة على
مجيع املصارف واملؤسسات املالية وعلي أي شخص يقوم مبمارسة كل أو أي جزء من األعمال
املصرفية واليت تشتمل بالطبع عمليات اإلصدار والتداول يف الصكوك.
ووفقاً للنصوص الواردة يف هذين القانونني اللذين يتيحان للبنك سلطة رقابية واشرافية
(جبانب جهات اخري) فقد إستخدم البنك صالحياته يف هذا اجملال بإصدار منشورات يف
األوراق املالية عاليه متمثلة يف قواعد تنظيم صناديق اإلستثمار املشرتك« .التفاصيل يف امللحق
رقم (»)6

 /3اهليئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات املالية

نصت املادة ( )15من قانون تنظيم العمل املصريف لسـ1995ـنة على تكوين هيئة عليا
للرقابة الشرعية ملتابعة نشاط اجلهاز املصريف واملؤسسات املالية والتأكد من إخضاعه ألحكام
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وقيم الشريعة اإلسالمية وإصدار الفتاوى واملشورة الشرعية مع العمل على تنقية قوانني ولوائح
هذه اجلهات وأنشطتها من أي معامالت ربوية.
ووفقاً ملتطلبات هذه املادة فقد مت إنشاء هيئة مستقلة غري متفرغة ومسيت (اهليئة العليا
للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات املالية) ومت تعيينها بقرار من رئيس اجلمهورية بعد
التشاور مع وزير املالية.
هذا وقد نص قرار تشكيل اهليئة بأن تتكون من عدد ال يقل عن سبعة أشخاص وال يزيد
عن أحد عشر شخصاً من علماء الشريعة وخرباء اإلقتصاد والصريفة والقانون على أن تكون
غالبيتهم من علماء الشريعة.
كما حددت املادة ( )18من قانون تنظيم العمل املصريف أغراض اهليئة يف اآلتي-:
(أ) إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات واملشورة وذلك لتوحيد األسس واألحكام الشرعية
اليت ينبين عليها النشاط املصريف واملالي.
(ب) متابعة سياسات وأداء بنك السودان (البنك) ونشاط املصارف واملؤسسات املالية
بغرض إخضاعها ألحكام وقيم الشريعة اإلسالمية.
(ج) تنقية قوانني ومراشد البنك واملصارف واملؤسسات املالية ونشاطها من املعامالت الربوية
وحيلها الظاهرة واخلفية ،وكل ما من شأنه أن يؤدي إىل أكل أموال الناس بالباطل.
(د) العمل مع جهات اإلختصاص لوضع صيغ املعامالت اإلسالمية موضع التنفيذ وإستنباط
صيغ تالئم كل إحتياجات وأدوات التمويل وتطويره لتناسب السوق األولية والثانوية
لألوراق املالية.
كما حددت املادة ( )1-19من ذات القانون إختصاصات اهليئة يف اآلتي-:
(أ) النظر وإبداء الرأي يف املسائل اليت تعرض عليها من الوزير أو احملافظ أو مديري املصارف
أو املتعاملني مع املصارف واملؤسسات املالية وإصدار الفتاوى والتوصيات واملشورة.
(ب) معاونة أجهزة الرقابة الفنية يف البنك واملصارف واملؤسسات املالية على أداء مهامها
وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
(ج) مساعدة البنك واملصارف واملؤسسات املالية يف وضع وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب
مبا ميكن هذه اجلهات من الوصول بالعاملني فيها ملرتبة الصرييف الفقيه.
(د) معاونة إدارات وأقسام البحوث على تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر مبا خيدم
األهداف واإلختصاصات.
(هـ) النظر يف اخلالفات الشرعية اليت تنشأ بني اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون
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واملتعاملني معها وإصدار الفتاوى والتوصيات بشأنها.
(و) أي إختصاصات أخرى تراها اهليئة الزمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير
عليها.
ونصت املادة ( )2-19بأنه ال جيوز للهيئة النظر يف املسائل املعروضة أمام القضاء أو اليت
صدر فيها حكم من حمكمة ذات إختصاص.
كما حددت املادة ( )20سلطات اهليئة يف اآلتي-:
(أ) إستدعاء أياً من العاملني باملصارف واملؤسسات املالية أو املتعاملني معها متى ما رأت
ذلك.
(ب) طلب املستندات واإلطالع عليها ،وتفتيش أعمال املصارف واملؤسسات املالية مباشرة
أو بواسطة البنك.
كما نصت املادة ( )1-21و( )2-21على إلزامية فتوى اهليئة وذلك على النحو التالي-:
( )1تكون الفتوى الشرعية اليت تصدرها اهليئة يف أي نزاع يتعلق بالنشاط املصريف ملزمة
للبنك واملصارف واملؤسسات املالية وواجبة التنفيذ ما مل يطعن فيها الغري أمام القضاء.
( )2تكون الفتوى اليت تصدرها اهليئة يف أي نزاع يف املسائل الفقهية ملزمة للبنك
واملصارف واملؤسسات.
ووفقاً لألغراض واملهام والصالحيات واإلختصاصات املمنوحة للهيئة فقد قامت اهليئة
بإصدار العديد من الفتاوى الشرعية للمؤسسات ومتابعة نشاطها بغرض إخضاعه ألحكام
وقيم الشريعة اإلسالمية .وفيما يتعلق بإصدارات الصكوك والرقابة عليها فقد قامت اهليئة
باآلتي-:
(أ) إصدار الفتاوى الشرعية حول شرعية الصكوك احلكومية مبا يؤكد إتفاقها مع املتطلبات
الشرعية.
(ب) مراجعة نشرات اإلصدار اخلاصة بالصكوك احلكومية والصناديق اإلستثمارية للتأكد
من إيفائها بكافة املتطلبات الشرعية.
(ج) متابعة عمليات اإلصدار للصكوك املختلفة ومعاجلة أي إحنرافات عن األسس والضوابط
الشرعية يف حالة حدوثها (يف هذا الصدد ميكن اإلشارة كمثال إىل قيام اهليئة بلفت نظر
شركة السودان للخدمات املالية يف إحدى املرات إىل وجود بعض األخطاء يف إعالنات
الشركة يف الصحف اليومية املتعلقة بالرتويج للصكوك احلكومية حيث قامت الشركة
بتصحيح ذلك اخلطأ).
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(د) تقديم النصح واملشورة وإبداء الرأي يف املسائل الشرعية اليت تعرض عليها من قبل
املؤسسات املالية ومعاونتها يف أداء مهامها وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
جتدر اإلشارة إىل أن مجيع الفتاوى الشرعية والتوجيهات الصادرة من اهليئة تعترب ملزمة
وواجبة التنفيذ ويتوجب التقيد التام بها بواسطة املؤسسات املالية املختلفة بالسودان.

 /4سوق اخلرطوم لألوراق املالية:

مت إنشاء سوق اخلرطوم لألوراق املالية مبوجب(قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية) والذي
متت إجازته بواسطة اجمللس الوطين االنتقالي وموافقة رئيس اجلمهورية.
لقد نظم قانون سوق األوراق املالية كل ما يتعلق بسوق املال فتعرض للسوق األولية ،واليت
هي السوق اليت جتري فيها إصدارات األوراق املالية والتعامل بها والسوق الثانوية ويقصد
بها البورصة ،وهي سوق مالية ذات طبيعة خاصة تتم فيها عمليات شراء األوراق املالية
وبيعها مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكيتها وهذه السوق الثانوية تشمل السوق النظامية والسوق
املوازية.
كما أن هنالك سوق ثالثة يتم من خالهلا التعامل خارج قاعة التداول يف أسهم بإسم
الشركات اليت مل يتم إدراج أوراقها املالية بعد .ومن هنا يتضح أن السوق النظامية تشغل
مساحة أكرب وأهم يف البورصة حيث متثل التعامل يف قاعة تداول األوراق املالية (أسهم)
الشركات اليت أستوفت كل شروط اإلدراج املطلوبة بينما السوق املوازية متثل املساحة األقل
داخل البورصة لكونها تشمل فقط التعامل يف قاعة تداول األوراق املالية بأسهم شركات حديثة
أو أسهم شركات قائمة حتكمها شروط إدراج خاصة بها.
أن قيام سوق األوراق املالية قد خلق سوقاً مستمرة ألدوات اإلستثمار املتاحة حبيث يكون
من املمكن للمستثمرين يف أي حلظة تسييل أصوهلم املالية أو جزء منها بسهولة ويسر وبأفضل
سعر ممكن وبأدنى تكلفة وذلك عرب تواجد عدد كبري من البائعني واملشرتين عرب شركات
الوساطة املالية املعتمدة لدي السوق.
هذا ويلتزم السوق يف كافة معامالته وتصرفاته ومزاولة مجيع أنشطته بأحكام الشريعة
اإلسالمية .وقد حدد قانون السوق األحكام املتعلقة بإصدار األوراق املالية وطرحها للجمهور
وعمليات تداوهلا يف السودان ،كما أكد على مبدأ اإلفصاح عن املعلومات بتوفري قاعدة
معلومات كافية عن شركات املساهمة العامة ،كما سهل من مهمة اختاذ القرار للمستثمرين يف
األوراق املالية.
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تطبيق السوق للقوانني السائدة:

يعترب سوق اخلرطوم لألوراق املالية السوق اإلسالمي األول يف املنطقة ،وذلك ألن التعامل
يتم يف أسهم شركات مساهمة عامة ،وصكوك الصناديق اإلستثمارية ،والشهادات اإلستثمارية
االخري ،اليت اليرتبط نشاطها باحلرام ،والتتعاطي الصريفة الربوية ،وبيع اخلمور ،أو
تقديم اخلدمات املخلة باألداب وغري األخالقية كما اليتم يف السوق التعامل بعقود اخليارات،
( )OPTIONSأو عقود املستقبليات ،)FUTURES( ،حيث أن الشبهات الربوية الزالت
حتوم حوهلا ،ويتم فقط يف عقود األسهم ،وصكوك الشهادات اإلستثمارية ،واألوراق املالية
األخرى ،اليت جيري تنفيذها يف السوق على أصول مالية حتدد أسعارها من خالل العرض
والطلب عند أعلى سعر يعرضه املشرتون ،وأدنى سعر يقبله البائعون ،وهي من بيوع املزايدة،
علماً بأن هنالك العديد من أنواع البيوع مثل املساومة واملراحبة واملزايدة ،وقد أمجع مجهور
العلماء على جواز بيع املزايدة.

عالقة سوق اخلرطوم لألوراق املالية بالصناديق-:

إن عالقة سوق اخلرطوم لألوراق املالية بالصناديق تبدأ منذ اللحظات األوىل اخلاصة
بإجراءات إنشاء الصندوق حيث يتم تقديم طلب إىل السوق وجلنة صكوك التمويل (مدير عام
السوق عضو رئيسي بها) وذلك للموافقة على إنشاء الصندوق واملوافقة على تسجيل صكوكه
للتداول يف السوق حسب نص املادة ( )6من قانون صكوك التمويل.
هذا والبد من إحلاق نشرة اإلصدار لتصاحب طلب التصديق ،وتتضمن هذه النشرة املعلومات
األساسية عن الصندوق ،واألهداف ،ودراسة اجلدوي اإلقتصادية اخلاصة به ،باإلضافة إىل
حتديد القائمني على إدارته وأعماهلم وغريها من املعلومات اليت تعني املستثمر على إختاذ
قراره اخلاص بالدخول فيه من عدمه.
كما تستمر عالقة السوق بالصندوق باإلشراف املباشر عند اإلدراج ،حيث يقوم السوق
بإعتماد إدراج الصندوق يف الغالب بعد ثالثة أشهر من نهاية اإلكتتاب يف صكوكه أو وحداته.
وعملية إدراج الصندوق اإلستثماري تعين أن عمليات البيع والشراء وخالفه تتم عرب الوكالء
املعتمدين لدي السوق وداخل قاعة التداول.
وتبقي مهمة السوق منحصرة بصفة خاصة يف مراقبة عمليات البيع والشراء لتكون وفقاً
لقانون ولوائح وقواعد التسوية والتقاص لسوق اخلرطوم لألوراق املالية ،حيث تتم عمليات
البيع والشراء وفقاً لعقود القاعة واليت يتابعها السوق مبراجعة مستنداتها وعمل إرسالياتها
وتسلم عقود حتويل امللكية (للصكوك) املعتمدة من قبل السوق ،ومن ثم تسليم إشعارات هذه
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العقود إىل السوق الذي يقوم بدوره بتسليمها إىل شركات الوكالة املنفذة لعمليات الشراء كإعالن
نهائي وقانوني لتحويل امللكية للصك املباع.
إن عمليات التسليم والتسلم للعقود ويف النهاية اإلشعارات ،تتم بطريقة منظمة وموثقة ،كما
يظل السوق متابعاً لعمليات إنسياب املعلومات والبيانات ،والعمل على متابعة نشرها حتقيقاً
ملبدأ اإلفصاح والشفافية ،ومن ثم احملافظة على كفاءة سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
وعليه باختصار فإن عالقة السوق بالصندوق تبدأ منذ الوهلة األوىل وذلك عرب التصديق عليه
وإجازة نشرة إصداره ومتابعة إكتتابه ثم إدراجه ومتابعة نشر بياناته إىل موعد تصفيته.
تعديالت يف قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية الستيعاب املزيد من الصناديق-:
بدأ السوق عمليات تعديالت واسعة على قانونه الذي مضي على العمل به منذ إنشاء السوق
حوالي السبع سنوات .هذه التعديالت الزالت قيد البحث والدراسة وقد افردت فصالً كامالً
عن صناديق اإلستثمار :تعريفها وإنشاؤها ومنح تراخيصها وأهدافها .كما تعرضت التعديالت
للشخصية االعتبارية للصندوق وعملية تأسيسه وضرورة إخطار السوق بقرارات إدارته ومد
السوق جبميع بياناته وأي تغيريات أو تطورات فيها ،أخرياً البد من اإلشارة إىل أن أهم
التعديالت املقرتحة يف قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية هي دمج قانون صكوك التمويل
وإستيعابه بالكامل داخل قانون سوق األوراق املالية.
وملا كان نشاط سوق اخلرطوم لألوراق املالية قد صمم للتعامل يف األوراق املالية فقد رأت
اجلهات املعنية باألمر إصدار قانون صكوك التمويل ليكون أكثر تفصيالً وبطريقة خاصة
إلستيعاب الصناديق اإلستثمارية اليت مل يتطرق هلا قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية ،األمر
الذي أدى إلكمال احللقة املفقودة اليت مهدت لقيام صناديق اإلستثمار الحقاً.
يالحظ من السرد عاليه أن اجلهات الرقابية اليت تشرف على عمليات إصدار وتنظيم عملية
إصدار الصكوك احلكومية ومراقبتها واإلشراف عليها تتكون من عدة جهات ،مما يعين أن
السودان قد طبق أسلوب الرقابة املتعددة على إصدارات األوراق املالية كبديل للنظام املطبق
بواسطة دول أخرى مثل ماليزيا واليت تطبق نظام اجلهة الرقابية الواحدة واملتمثلة يف هيئة
(السك) أو ما يعرف بـ،Commission Securityوالذي يقضي بوجود جهة واحدة هي
(،)SCواليت تشرف على عملية إصدار الصكوك يف مجيع مراحلها ،بدءاً بعملية اإلصدار
واإلشراف والرقابة واملتابعة وهيكلة الصكوك واألوراق املالية املتعددة.
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الفصل اخلامس

جتربة احملافظ التمويلية
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 /1مقدمة-:

يعترب التمويل املصريف احملور األساسي لعمل البنوك ،إذ ميثل الوظيفة املقابلة لوظيفة
قبول الودائع ،ورغم أن املصارف تلعب دوراً أساسياً يف العملية التمويلية إال أنها تتجنب
تقديم التسهيالت الالزمة والكافية للقطاعات اإلقتصادية ذات املخاطر العالية كالزراعة مثالً،
وبالتالي فإن حجم التمويل املقـدم من اجلهـاز املصرفـى ال يفـى دائماً وبطريقة كافية ملتطلبات
التنمية،كما أن ميزانية التنمية اليت ترصدها الدولة يف إطار موازنتها العامة قاصرة إىل حد كبري
عن بلوغ ذلك اهلدف .إضافة لذلك فإن املعونات والدعم االجنبى باتت تشكــل حتدياً آخر
أمام التنمية بالبالد حيث جند أن حجم العون األجنيب قد تضاءل بنسبة كبرية ،إذ توقفت
معظم املؤسسات املالية الدولية واالقليمية عن التعامل مع السودان منذ منتصف الثمانينات
وتأزم الوضع منذ أوائل التسعينات.
هذا وتعترب املصارف التجارية من أهم الوسائط املالية بني وحدات الفوائض املالية ووحدات
العجز النقدى .وميثل التمويل أحد أهم أغراض املصارف التجارية .وحتى تتمكن البنوك من
بلوغ هدفها املنشود يف منح التمويل لكافة القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية يف اإلقتصاد
الوطين كان لزاماً عليها أن تبنى قاعدة متينة من رؤوس أمواهلا اخلاصة ،إضافة لتنويع
وتوسيع مصادر أمواهلا األخرى متوسطة وطويلة االجل ملقابلة متطلبات التمويل التنموى
لتسهم بفعالية يف دفع عمليات التنمية بالبالد .وهذا يعنى أن تركيبة موارد البنوك تشكل
عقبة أمام التمويل ألنها تعتمد إىل حد كبري على احلسابات اجلارية.
ففى السودان يواجه اجلهاز املصرفى صعوبة كبرية يف جذب املدخرات متوسطة وطويلة
األجل مما أثر سلباً على حجم التمويل املقدم من اجلهاز املصرفى للقطاعات اإلقتصادية
املختلفة .ومما زاد الوضع سوءاً إرتفاع معدالت التضخم -إضافة لبعض العوامل األخرى-
واليت أدت ألن حيتفظ أصحـاب رؤوس األمـوال جبـزء كبري من مواردهم خارج اجلهاز
املصرفى مما أثر سلباً على حجم املوارد املستقطبه داخل اجلهاز املصريف وبالتالي حجم األموال
املتاحة للتمويل لدى البنوك التجارية .وحتى تتمكن البنوك التجارية من منح التمويل الالزم
لتلك القطاعات يف ظل ضعف مواردها الداخلية جلأ العديد منها يف ذلك الوقت إلستخدام
مصادر خارجية للتمويل متثلت أساساً يف كشف حساباتها مع بنك السودان مببالغ كبرية
إضافــة لتسييل بعــض أصوهلا (بيع النقــد االجنبى وشــراء العمــلة احملــليةForegin ،
 )currency swapsوالتمويل املباشر من بنك السودان وهذا أدى لزيادة كبرية يف عرض
النقود وإرتفاع معدالت التضخم.
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ونسبة للمخاطر العالية والتكلفة اإلدارية الباهظة املتمثلة يف متابعة التمويل املمنوح لبعض
القطاعات الرائدة يف اإلقتصاد الوطنى كالقطاع الزراعى ،فقد أحجمت معظم البنوك الوطنية
عن ولوج هذا القطاع وذلك لضعف وهشاشة رؤوس أمواهلا اخلاصة ،وإعتماد معظمها على
موارد قصرية االجل عاجزة عن تلبية اإلحتياجات التمويلية لذلك القطاع .هذا وقد ألزمت
السياسة التمويلية البنوك بأن يتم توجيه  %90من مواردها املتاحة للبنوك للقطاعات ذات
األولوية وخصت القطاع الزراعى بشقية النباتى واحليوانى حبواىل  %30من تلك النسبة،
وذلك مبوجب منشور السياسة التمويلية لعام  .1997وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت
املشاريع الزراعية الكربى كمشروع اجلزيرة والرهد وحلفا ...اخل يف السابق صعوبات كبرية يف
متويل إحتياجاتها األساسية .ولكن مت حل تلك املشكلة مؤقتاً بإجراء تعديل يف عام 1962م
على املادة ( )57من قانون بنك السودان لسنة  1959والذي مت مبوجبه السماح للمؤسسات
واهليئات احلكومية من االستدانة من بنك السودان ،مما أدى ألن تعتمد تلك املشاريع الزراعية
بصورة شبه كلية على التمويل من بنك السودان ،حتى بلغت مديونياتها مبالغ ضخمة ،غري
أنها مل تلتزم ببقية نص املادة واليت تلزم تلك املشاريع بإسرتداد ما إستدانته يف فرتة الستة
أشهر التالية لنهاية العام املاىل املعنى .ومبا أن هذه املشاريع تعتمد عليها الدولة يف إنتاج أهم
سلعتني إسرتاتيجيتني هما القمح والقطن ،فإن بنك السودان ظل يتساهل معها يف ذلك الوقت
يف اسرتداد ما عليها من مديونيات .إضافة لذلك فإن هذه املشاريع حتتاج للتمويل يف األوقات
احلرجة أى أوقات بداية املوسم الزراعى وتقوم بضغوط سياسية على اجلهاز املصريف متعلله
بأن جناح املوسم مرهون بتوفري التمويل ،ويف حالة عدم متكنها من احلصول عليه فإن ذلك
سوف يؤدي إىل فشل املوسم وما يستتبعه ذلك من تأثريات سياسية وإجتماعية وإقتصادية .وقد
إختذت إدارات املشاريع الزراعية هذه الوسيلة للضغط على بنك السودان لتلبية إحتياجاتها
املالية ،ويف هذا اإلطار فقد إهتمت السياسة التمويلية لبنك السودان بأفضلية متويل القطاع
الزراعى إذ وضعته يف أول قائمة القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية .وعلى الرغم من ذلك
التمييز الذى منحته السياسة التمويلية للقطاع الزراعى عامة وللمشاريع الزراعية الكربى
على وجه اخلصوص يف أن تعتمد على متويل إحتياجاتها األساسية من البنوك التجارية،
إال إن تلك املشاريع قد آثرت اإلعتماد بصورة شبه كلية على اإلستدانة من بنك السودان
وذلك لسهولة إجراءات احلصول على التمويل ،وقلة تكلفته ،إذ إن بنك السودان ظل يقرض
تلك املشاريع منذ اوائل الستينات وحتى اوائل الثمانينات بأسعار فائدة أقل بكثري جداً من
أسعار الفائدة احلقيقية أو السائدة يف السوق ،إضافة للتساهل الكبري من جانب بنك السودان
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خبصوص إسرتداد مديونيات تلك املشاريع يف ذلك الوقت .اجلدول رقم ( )1يوضح مديونيات
املشاريع واملؤسسات الزراعية الكربى للفرتة 1986م 1990 -م.
اجلدول رقم ()1
مديونيات املشاريع الزراعية الكربى خالل الفرتة 1990-86
(القيمة مباليني اجلنيهات السودانية)
اسم املشروع العام

1986

1987

1988

1989

1990

مشروع اجلزيرة

359.2

422.3

690.0

828.7

908.8

مشروع الرهد

35.3

41.7

77.4

129.5

64.4

مشروع حلفا اجلديدة

31.5

61.9

44.9

86.8

214.5

73.3

85.9

126.3

144.5

208.8

مؤسسة دلتا القاش

6.6

9.9

9.3

10.3

10.8

مؤسسة دلتا طوكر

2.4

12.9

9.3

12.5

12.2

مؤسسة السوكى

29.9

31.0

53.1

58.3

92.8

مؤسسة جبال النوبة

30.1

43.3

60.5

81.0

89.8

مؤسسة النيل األبيض

95.0

132.9

183.8

256.0

347.9

اجلمــــــــــلة

663.3

841.8

1.254.6

1.607.6

1.950.0

مؤسسة النيل
األزرق الزراعية

من اجلدول أعاله يتضح أن مشروع اجلزيرة قد حظى خالل تلك الفرتة بالنصيب األكرب من
التمويل -حواىل  %50يف املتوسط من التمويل الكلى -وذلك لكرب حجم املشروع ودوره الكبري
يف حتريك اإلقتصاد.

 /2حمفظة التمويل الزراعي-:

عقب إنتهاج الدولة لسياسات التحرير اإلقتصادي يف مطلع التسعينات ونتيجة إليقاف
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معظم املشاريع واملؤسسات الزراعية اململوكة للقطاع العام من اللجوء لبنك السودان لإلستدانة
لتمويل إحتياجاتها ،بدأ التفكري اجلاد يف إجياد بديل ميكن هذه املشاريع واملؤسسات من سد
حاجتها من التمويل وختفف يف ذات الوقت العبء على بنك السودان وذلك بإجياد مصدر
حقيقى يتم بواسطته متويل اإلحتياجات الضرورية لتلك املشاريع.عليه فقد برزت فكرة إنشاء
حمفظة لتمويل هذه املشاريع على أسس جتارية حبتة تساهم فيها مجيع البنوك العاملة
بالبالد بنسب متفاوتة حسب حجم مواردها إبتداءً من موسم 1991 /90م وذلك لالهمية
الكربى اليت توليها الدولة للقطاع الزراعى عامة وتلك املشاريع بصفة خاصة بعد أن تبنت
الدولة برامج اإلعتماد على الذات كأساس للنهوض باإلقتصاد الوطنى.
يف هذا التوثيق سنتعرض بشىء من التفصيل لتجربة حمافظ التمويل ونشأتها وأهدافها
ومساهمتها يف التمويل ،وأخرياً تقييم هذه التجربة واىل أى مدى حققت أهدافها ومن ثم النظر
يف إمكانية تعميمها على بقية القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية.
ولتحقيق ذلك اهلدف إعتمدت الدراسة منهجاً حتليلياً لعمل احملافظ يف الفرتة السابقة
وإستفسرت بعض اجلهات املستفيدة من التمويل للوقوف على حقيقة املشاكل اليت جتابه هذه
احملافظ ،واجلهات املستفيدة من التمويل ،ومن ثم التقدم ببعض املقرتحات واحللول اليت
ميكن أن تطور عمل حمافظ للتمويل مستقبالً ،بغرض الوصول إىل اهلدف املنشود املتمثل يف
إجياد التمويل الالزم لكافة القطاعات اإلقتصادية اهلامة للنهوض باإلقتصاد الوطنى.

أ /نشأة حمفظة التمويل الزراعي-:

ترجع نشأة حمفظة متويل املشاريع الزراعية الكربى يف السودان للعام  1990كفكرة رائدة
تبناها بنك السودان آنذاك وقام بتأسيسها وإدارتها .وقد حققت احملفظة جناحاً ملحوظاً
طيلة فرتة إدارتها بواسطة البنك ،متثل يف توفري التمويل الالزم لتلك املشاريع و حتقيق أرباح
عالية للمساهمني .وبعد أن إطمأن البنك على جناح التجربة تنازل لبنك اخلرطوم لكى يقوم
بإدارتها وذلك بعد موسم واحد من إنشائها بإعتباره أكرب املساهمني يف احملفظة .ونسبة
لألرباح العالية اليت ظلت حتققها احملفظة إرتفعت مساهمات البنوك يف احملفظة وإرتفع
رأمساهلا تبعاً لذلك حتى بلغ حواىل  4مليار جنيه سودانى بنهاية عام .1996

ب /أهداف احملفظة-:

أ  /تقليل إعتماد وحدات القطاع العام على البنك املركزى يف التمويل.
ب /تقليل وإزالة عجز ميزانيات املؤسسات العامة اليت تعتمد على بنك السودان.
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ج /مقابلة إحتياجات القطاع العام من موارد حقيقية بدالً عن إعتمادها على موارد بنك
السودان.
د /متويل مشاريع القطاع العام على أسس جتارية واتاحة الفرصة هلذا القطاع لكى ينافس
القطاع اخلاص للحصول على التمويل.
هـ /إتاحة الفرصة لوحدات القطاع العام بأن تعمل بإستقاللية وحترير قرارها ملواكبة
متطلبات سياسات التحرير اإلقتصادى اليت تبنتها الدولة يف مطلع التسعينات.
و /إتاحة الفرصة لتلك املشاريع للوصول تدرجيياً لتمويل نفسها كهدف طويل األجل وذلك
من خالل خلق مصادر جديدة للتمويل الذاتى.

ج /صيغ التمويل باحملفظة-:

كما هو معروف فإن تطبيق الشريعة اإلسالمية يف البالد تبعه إسالم اجلهاز املصرفى ،لذلك
كان البد من التجانس مع هذا النهج اإلسالمي يف عمل احملفظة وتطبيق الصيغ اإلسالمية يف
معامالتها .وقد اختارت إدارة احملفظة الصيغ التمويلية التالية-:

( )1املراحبــة-:

هذه الصيغة اختريت للتعامل مع النشاطات التجارية للقطاع الزراعى (الصادرات والواردات
والتجارة احمللية) .وقد طبقت احملفظة هذه الصيغة ملدخالت االنتاج الزراعى من أمسدة
ومبيدات حشائشية ومبيدات حشرية ...اخل وزودت احملفظة واإلحتادات الزراعية بكل هذه
السلع وقد حددت هامش مراحبة بنسبة  %10من سعر البيع.

( )2بيع السلم-:

أستخدمت هذه الصيغة لتمويل العمليات الزراعية باملشاريع الزراعية املختلفة ،تقوم مبوجبها
احملفظة بتسليم مبلغ التمويل نقداً إلستغالله يف العمليات الزراعية بضمان التعاونيات ،أو
املشاريع الزراعية اليت يتبع هلا املستفيد ،على أن يقوم املستفيد بتسليم كمية حمددة من
إنتاجه الزراعى إلدارة احملفظة بعد احلصاد مباشرة وفق سعر يتم اإلتفاق عليه مسبقاً بني
إدارة احملفظة والتعاونيات أو املشاريع الزراعية املختلفة.

( )3املشاركة-:

هذه الصيغة تقوم على مبدأ املشاركة بني مانح التمويل واملستفيد ،حيث تدخل إدارة
احملفظة يف مشاركة مع العميل ،على أن يساهم العميل يف رأس املال الثابت والتشغيلى
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بنسب حمددة يتم على ضوئها إقتسام األرباح أو اخلسائر ..وقد اقرتحت إدارة احملفظة أن
يتم إستخدام هذه الصيغة مستقبالً وذلك بعد وضع بعض الرتتيبات اإلدارية واملالية مع
التعاونيات الزراعية.

د /النظام اإلدارى للمحفظة-:

أُنشئت احملفظة يف موسم  1991/90ككيان مستقل ،وقد طلب من كل البنوك العاملة
بالبالد آنذاك املساهمة يف رأمساهلا والذي حدد مببلغ  2مليار جنيه سودانى يف ذلك الوقت
كرأمسال إبتدائى لتسيري اعماهلا.
وقد مت تعيني جملس تنفيذى للمحفظة ُمثلت فيه كل البنوك املساهمة يف رأمسال احملفظة،
وترأس ذلك اجمللس التنفيذى بنك اخلرطوم .وقد ُمثل بنك السودان فيه بعضوين كمراقبني.
باإلضافة إىل ذلك فقد عُينت جلنة فنيه ملتابعة سري عمل احملفظة.
يف بداية عمل احملفظة ونسبة لتأخر بداية عملها عن املوسم الزراعى بشهرين فقد أُسندت
إدراتها إىل بنك السودان كفرتة انتقالية حتى ترسخ الفكرة وذلك خلربة موظفى البنك
بالتمويل الزراعى( -موظفى إدارة القروض والسلفيات) اليت مت دجمها الحقاً يف «إدارة الرقابة
على املصارف والتمويل» يف عام -1990والذين ُحددت مهامهم يف اآلتى-:
 .1تنظيم وإدارة احملفظة وتوفري إحتياجات املشاريع الزراعية الكربى يف حدود مبلغ
2مليار جنيه سودانى.
 .2الدراسة والتوجيه خبصوص أى تغيريات أو تعديالت ميكن إدخاهلا لتحسني أداء
احملفظة فيما يتعلق بعالقات اإلنتاج ،هيكل التكاليف ونظام التسويق .وقد أمكن التغلب
على معظم املشاكل اليت واجهت سري عمل احملفظة وهي اآلن تؤدى عملها بصورة
مرضية.

هـ /نشاط احملفظة-:

ركزت احملفظة يف بداية عملها على متويل سلعتني أساسيتني هما القمح والقطن ،وقد أدى
التمويل املنتظم للمزارعني إىل زيادة الرقعة املزروعة من هاتني السلعتني ،إذ زاد انتاج القطن يف
موسم  91/90من  427ألف بالة إىل  471ألف بالة وارتفع انتاج القمح من  680الف طن إىل
 838الف طن ملوسم  .91/90وبعد إنتقال إدارة احملفظة من بنك السودان إىل بنك اخلرطوم
جابهتها بعض املشاكل اليت متثلت يف الرهن واالسرتداد واليت أدت إىل تقليص املساحات
املزروعة بعض الشىء .كما أدى تذبذب األسعار وإرتفاعها يف أوقات اإلسرتداد – يف حالة
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التمويل عن طريق صيغة السلم  -إىل إحجام املزراعني بعض الشىء عن اإلنتاج ،ولكن مت رفع
الغنب عن املزراعني املتضررين بتعويضهم حسب حجم الضررالذى يلحق بأى منهم من جراء
إرتفاع األسعار وقت تسليم احملصول ،اذا كانت نسبة الزيادة يف األسعار أكثر من  ،%30غري
أن نسبة التعويض مل حتدد وتركت للمساومة بني إدارة احملفظة وإحتاد املزارعني.

و /املشاكل اليت واجهت حمفظة التمويل الزراعى-:

يف بداية األمر -وكتجربة جديدة مت تطبيقها -واجهت حمفظة متويل املشاريع الزراعية
بعض املشاكل وخاصة يف صيغة السلم ،إذ يتم اإلتفاق بني البنك واملستفيد ،بأن تقوم احملفظة
بتقديم التمويل الالزم على أن تسرتده عيناً يف نهاية املوسم الزراعى ،وذلك بعد اإلتفاق على
سعر معني وقت توقيع العقد .ونسبة لإلرتفاع العام يف معدل األسعار جند أن سعر السلعة
موضوع التمويل يرتفع بصورة ملحوظة وقت تسليم السلعة للمحفظة مما يحُ دث غبناً وضرراً
واضحاً لدى العديد من املزارعني.هذا وقد كونت جلنة ملعاجلة هذا األمر وقد استقر الرأى على
تعويض املتضرر يف حالة أن تكون الزيادة أو النقصان  %30من السعر املتفق عليه ،فإذا بلغ
الفرق هذه النسبة يعوض املتضرر باإلتفاق بني احملفظة واملستفيد.
أما املشكلة الثانية فهى عملية الرهن مقابل السداد ،وقد عوجلت هذه املشكلة بالتعاون
مع اجلمعيات التعاونية للمزارعني كضامن ،وذلك نسبة للحيازات الصغرية واملوزعة واليت
يصعب التعامل معها منفردة ،حيث تكفلت اجلمعيات وإدارات املشاريع بضمان احليازات
الصغرية.

 /3السياسة التمويلية وحمافظ التمويل-:

نسبة للنجاح امللحوظ الذى حققته حمفظة متويل املشاريع الزراعية الكربى ،وذلك بتحقيق
أرباح عالية لكل البنوك املساهمة باإلضافة إىل زيادة األنتاج ،مسحت السياسة التمويلية منذ
عام  1991للبنوك التجارية بتكوين حمافظ لتمويل القطاعات اإلقتصادية ذات األولوية وذلك
لتفادى دخول البنوك يف متويل النشاطات اهلامشية متشياً مع السياسة العامة للدولة بتوجيه
كل املوارد للقطاعات املنتجة ،مع إخطار بنك السودان مسبقاً بإنشاء هذه احملافظ حتى تدخل
يف إطار اإلشراف واملتابعة وللتأكد من أنها ختدم أهداف السياسة التمويلية .يف هذا اإلطار فقد
مت إنشاء عدة حمافظ لتمويل بعض األنشطة اهلامة يف اإلقتصاد الوطنى تدار بواسطة بعض
البنوك الرائدة يف اجملال الذى يتم متويله بواسطة تلك احملافظ (حمفظة صادر الصمغ العربي،
حمفظة صادر السمسم...اخل).
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 /4أهم مسات التمويل باحملافظ-:

إن جتربة احملافظ يف السودان سبقتها عدة جتارب يف بعض البلدان كاهلند وباكستان
مع الفارق يف التطبيق إذ تفرد السودان بتطبيق الصيغ اإلسالمية يف معامالته املصرفية .وتتسم
احملافظ بالسمات اآلتية-:
أ  /يعترب التمويل من مصادر حقيقية حيث يتم تكوين رأس مال احملفظة من مساهمات
البنوك العاملة بالبالد.
ب /توفري التمويل بالقدر املتاح ويف الوقت املناسب وبالتكلفة املناسبة ،السيما وأن التمويل
يف السودان يتسم باملومسية إذ يعتمد اإلقتصاد السودانى على القطاع الزراعى إىل حد كبري
وبالتالي فإن القطاع حيتاج للتمويل خالل أشهرحمددة يف السنة متتد يف الغالب من مايو
وحتى ديسمرب.
ج /يتألف رأس مال احملفظة من مساهمات جمموعة من البنوك مما جيعل املخاطره أو
اخلسارة إن وجدت موزعة على كل البنوك املساهمة.
د /ينحصر التمويل على املشاريع الكربى فقط مما يضمن إسرتداد املديونية للمحفظة ملا
هلذه املشاريع من مقدرة كبرية يف ترقية وتطوير القطاعات اليت يتم متويلها بواسطة تلك
احملافظ.
هـ /سهولة إدارة احملفظة.
و /سهولة توجيه االتمويل املمنوح بواسطة تلك احملافظ للقطاعات املستهدفة.

 /5جتربة حمافظ التمويل-:

بعد النجاح امللحوظ الذى حققته حمفظة التمويل الزراعى يف زيادة الرقعة املزروعة وإرتفاع
اإلنتاج الزراعي بصورة ملحوظة ،تبنت السياسة التمويلية لبنك السودان إنشاء العديد من
احملافظ لتمويل بعض األنشطة اهلامة كما هو مبني يف اجلدول رقم ( )2أدناه.
يتضح من اجلدول رقم ( )2أن البنوك التجارية قد إهتمت مبوضوع إنشاء احملافظ حيث
قامت بإنشاء العديد من احملافظ متثلت يف-:
 )1حمفظة التمويل الزراعى.
 )2حمفظة التمويل الصناعى.
 )3حمفظة ختفيف أعباء املعيشة.
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 )4حمفظة متويل السكر.
 )5حمافظ مومسية أخرى مشلت حمفظة متويل الذرة ،حمفظة متويل حكومات الواليات،
حمفظة قوت العاملني وحمافظ أخرى.
كما يالحظ من اجلدول سالف الذكر أن النشاطات اليت متوهلا تلك احملافظ قد أخذت
منحى آخر متثل يف التناقض الواضح لنسبة التمويل املوجه من تلك احملافظ للقطاعات
األنتاجية كنسبة من حجم متويلها الكلى اذ اخنفضت تلك النسبة من  %100يف عام -1990
يف بداية عمل احملفظة -لتصل أدنى مستوى هلا يف عام  1994حيث وصلت  %48فقط بينما
إرتفعت نسبة متويل احملافظ للنشاط االستهالكى من  %2.6من إمجاىل التمويل يف عام 1991
إىل حواىل  %52يف عام  1995وهذا الوضع يتناقض مع السياسة التمويلية لبنك السودان
بتوجيه التمويل املقدم من تلك احملافظ للنشاطات اإلنتاجية فقط بغرض زيادة املعروض من
السلع واخلدمات مما ينعكس اجياباً على زيادة الناتج احمللي اإلمجاىل.
يف هذا اإلطار فقد مت إنشاء بعض احملافظ اخلاصة بتمويل بعض السلع اإلستهالكية وذلك
يف عام  1991كمحفظة متويل الذرة وبعض السلع األساسية األخرى ،وحمفظة متويل السكر يف
عام ،1992وحمفظة ختفيف أعباء املعيشة يف عام  ،1993وذلك لتخفيف اآلثار السالبة اليت
نتجت عن تطبيق سياسة التحرير اإلقتصادى اليت تبنتها الدولة منذ أوئل التسعينات ،واليت
مت مبوجبها رفع الدعم عن معظم السلع الضرورية وذلك بتقديم بعض السلع الضرورية بأسعار
أقل من أسعار السوق لذوي الدخول الضعيفة يف اجملتمع .بالطبع فإن معاجلة جانب العرض
سوف يكون له األثر االجيابى يف ختفيض األسعار وذلك بتوجيه كل املوارد إىل القطاعات
املنتجة لزيادة اإلنتاج بدالً عن توجيهها للنشاطات اإلستهالكية .إضافة لذلك فإن هنالك بعض
اجلهات األخرى اليت ميكن أن تساهم بقدر معقول يف ختفيف اآلثار السالبة اليت جنمت عن
تطبيق سياسات التحرير اإلقتصادى كديوان الزكاة وصندوق التكافل...إخل ،لذا ليست هنالك
ضرورة ملحة ألن ختصص تلك احملافظ جزءاً مقدراً من رؤوس أمواهلا لتمويل تلك السلع
االستهالكية ،ال سيما وأن تلك املبالغ اليت صرفت على متويل تلك السلع ليست بالقليلة،
كما أن هذا التمويل يدخل يف اطار متويل التجارة احمللية واليت تعترب من النشاطات غري ذات
األولوية مبوجب منشورات السياسة التمويلية لبنك السودان.
يتضح من اجلدول رقم ( )2أن إمجاىل التمويل عرب احملافظ قد إرتفع من حواىل  745مليون
جنيه سوداني يف عام  1990إىل حواىل  7مليار جنيه سوداني بنهاية عام  1996وبلغ إمجاىل
متويل تلك احملافظ للفرتة  1996-1990حواىل  34مليار جنيه سوداني ،وهذا إسهام مقدر
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ساهم كثرياً يف حتريك النشاط الزراعي خاصة واإلقتصادى على وجه العموم.
بالنسبة للمحفظة الزراعية جند أنها قد بدأت بتمويل مبلغ  745مليون جنيه سوداني
يف عام  1990وتدرجت حتى بلغ امجاىل متويلها مبلغ  3.7مليار جنيه سوداني بنهاية عام
 1996مما يوضح أن عبئاً مالياً كبرياً قد مت رفعه عن كاهل بنك السودان ،وأن احملفظة قد
استطاعت أن توفر قدراً معقوالً من املوارد احلقيقية لتمويل تلك املشاريع ،مما إنعكس اجياباً
على زيادة إنتاج تلك املشاريع من احملاصيل الزراعية املختلفة وأسعار تلك احملاصيل بصفة
خاصة واملستوى العام لألسعار بصفة عامة .وعلى ذات اإلجتاه التصاعدي للتمويل فقد سارت
احملافظ األخرى اليت مت انشاؤها بغرض ختفيف أعباء املعيشة على ذوى الدخول املنخفضة.
من ناحية أخرى جند أن األرباح اليت حتصلت عليها البنوك من جراء مساهماتها يف تلك
احملافظ تعترب جمزية للغاية مما أغراها لزيادة مساهماتها يف رؤوس أموال تلك احملافظ ،على
الرغم من وجود مصاعب عديدة تتعلق بعملية الضمانات لدى إحتادات املزارعني .من جانب
آخر جند أن نسبة السداد للفرتة قيد الدراسة قد بلغت حواىل  %87يف املتوسط مما شجع
البنوك على اإلستمرار يف زيادة مساهماتها يف رؤوس أموال احملافظ املختلفة وبالتاىل إنسياب
التمويل لألنشطة احملددة لعمل تلك احملافظ .التفاصيل يف اجلدول رقم ( )3أدناه.
من اجلدول رقم ( )3يالحظ أن نسبة سداد احملفظة الزراعية بلغ  %100لعام  1990يف
حني إخنفضت تلك النسبة إىل  %72لعام  .1991يف عام  1992بلغت نسبة سداد احملفظة
الزراعية والصناعية  %100ولكن تناقصت النسبة الكلية للسداد إبتداءا من عام  1992وذلك
إلنشاء حمافظ أخرى قلت فيها نسبة السداد وأثرت سلبا على النسبة الكلية للسداد .هذا وقد
حتسنت تلك النسبة بصورة ملحوظة يف عام  1995بينما وصلت ألدنى مستوى هلا يف عام
 1996إذ بلغت حواىل  %56فقط ويرجع ذلك أساسا لنسبة السداد املتدنية للغاية حملفظة
التمويل الزراعى واليت بلغت حواىل  %30فقط للعام .1996
جتدر االشارة إىل أن البنوك التجارية أصبحت متتلك خمزوناً كبرياً من الذره والسمسم
نتج عن السداد العينى للمزارعني لتمويلهم عن طريق صيغة السلم .وظلت هذه الكميات قابعة
يف خمازن تلك البنوك ومل جتد طريقة لبيعها داخلياً أو خارجياً وذلك لقرار إيقاف تصدير
الذره وتكلفة اإلنتاج العالية للسمسم وعدم منافسته يف األسواق العاملية ،مما أدى لتعطيل موارد
مقدرة للبنوك كان ميكن إستغالهلا يف متويل املوسم الزراعى احلاىل اذا مت حل مشكلة التسويق
للمحصولني املذكورين اعاله .إضافة لذلك فإن حمصول القمح الذى مت شراؤه بواسطة حمفظة
التمويل الزراعى من املزارعني مت بيعه للمطاحن بشيكات آجله إال إن املطاحن مل تتمكن من
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طحنه وبيعه يف السوق احمللى وذلك لتوفر الدقيق املستورد بكميات كبرية يف السوق وبأسعار
أدنى من الدقيق احمللي .وعلى الرغم من ذلك فإنه إذا ما مت طحن هذا القمح وتسويقه يف
السوق احمللى فيمكن للمطاحن دفع مديونياتها حملفظة التمويل الزراعى وبالتاىل ميكن حل
مشكلة السيولة اليت تعانى منها احملفظة لتمويل املوسم الزراعى احلاىل .وهذا هو السبب
األساسى يف إخنفاض نسبة سداد مديونية حمفظة التمويل الزراعى كما سبق ذكره.

 /6مقارنة بني العائد على اإلستثمار يف حمافظ التمويل والعائد على اإلستثمارات
األخرى-:

يف هذا اجلزء من الدراسة سوف يتم عقد مقارنة بني العائد على إستثمارات البنوك
يف حمافظ التمويل مع العائد على اإلستثمارات األخرى للبنوك.جتدر اإلشارة إىل أن تلك
املعلومات تضم  21بنكاً من جممل البنوك العاملة بالبالد.
جدول رقم ()4
العائد على اإلستثمار يف حمافظ التمويل خالل الفرتة 1996-90
(مليارات اجلنيهات السودانية)
العام

حجم اإلستثمار يف
حمافظ التمويل

العائد على اإلستثمار

العائد على اجلنيه

1990

0.7

0.001

0.14

1991

1.9

0.200

0.11

1992

3.7

0.800

0.22

1993

5.2

0.900

0.17

1994

6.7

1.3

0.19

1995

7.7

1.8

0.23

1996

7.05

0.900

0.13
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من اجلدول أعاله نالحظ أن العائد على اجلنيه خالل الفرتة  1996-1990قد تراوح بني
حواىل  0.11وحواىل  0.23كأفضل عائد يف عام  1995وقد بلغ متوسط العائد على اجلنيه
املستثمر يف حمافظ التمويل بواسطة البنوك حواىل .0.17
جدول رقم ()5
العائد على اإلستثمارات األخرى خالل الفرة 1996-1990
(آالف اجلنيهات السودانية)
العام

حجم اإلستثمارات
األخرى

العائد

العائد على اجلنيه

1990

1.1

0.3

0.28

1991

5.9

0.5

0.08

1992

12.0

1.3

0.11

1993

23.8

2.7

0.11

1994

31.4

5.5

0.18

1995

52.0

9.5

0.18

1996

133.2

19.4

0.15

اجلدوالن رقم ( )4و( )5يعكسان حجم اإلستثمار املصرفى يف حمافظ التمويل مقارناً
باإلستثمارات األخرى للبنوك .وقد مت جتميع البيانات اخلاصة بهذين اجلدولني من 21
مصرفاً .بالنظر للجدولني أعاله يالحظ أن حجم اإلستثمار املصرفى يف حمافظ التمويل
واإلستثمارات األخرى يف إرتفاع مستمر ،إال أن حجم اإلستثمارات األخرى أكرب بكثري من
حجم اإلستثمار يف حمافظ التمويل (حجم التمويل باحملافظ واإلستثمارات األخرى يشمل
الدوران خالل العام) ويعزى ذلك إىل النسبة العالية للدوران يف اإلستثمارات األخرى بصفة
عامة مقارنة بنسبة دوران أكثر بطأً يف اإلستثمار يف حمافظ التمويل وذلك الرتباط التمويل
باملوسم الزراعى .كما يالحظ إن العائد على اجلنيه يف النشاطني املذكورين يتسم بالتذبذب
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خالل الفرتة  1996 -1990إال أن متوسط العائد على اإلستثمار يف حمافظ التمويل أكرب من
متوسط العائد على اإلستثمارات األخرى مما أغرى البنوك لإلستثمار يف حمافظ التمويل والذي
أثر اجياباً على زيادة املعروض من السلع ،وبالتالي على املستوى العام لألسعار .إضافة لذلك
فإن العائد املادى للمصارف من اإلستثمار يف تلك احملافظ جمزي ،وذلك ألن السياسة التمويلية
قد عاملت القطاع الزراعى معاملة تفضيلية ،بفرض هوامش أرباح ضعيفة مقارناً بالقطاعات
األخرى لتقليل تكلفة االنتاج الزراعى ،األمر الذي مكن تلك البنوك من حتقيق أرباح جمزية
على الرغم من أن الدورة الزمنية لتمويل احملافظ وبالذات التمويل الزراعى طويلة إذا إستثنينا
التمويل االستهالكى للمحافظ.
وملقارنة العائد على النشاطني املذكورين أعاله بصورة جمملة فقد مت أخذ العائد على اجلنيه
كمؤشر للنشاطني بالرغم من وجود بعض احملددات كالفرتة الزمنية اليت يأخذها التمويل
(معدل دوران التمويل) ونوع النشاط املمول ..اخل .وعموماً فإن متوسط العائد على اجلنيه يف
حالة التمويل باحملافظ قد بلغ  0.17من اجلنيه بينما بلغ يف اإلستثمارات األخرى  0.16من
اجلنيه كما سبق ذكره.
من ناحية أخرى جند أن نسبة اإلستثمار املصرفى يف حمافظ التمويل إلمجاىل اإلستثمارات
املصرفية األخرى قد تناقص من  %0.63يف عام  1990إىل  %0.54يف عام  1996ويعزى ذلك
إىل أن درجة املخاطرة يف اإلستثمارات األخرى أقل من اإلستثمار يف حمافظ التمويل وأن طبيعة
األنشطة املمولة بواسطة تلك احملافظ تتميز باملخاطرة العالية والتكلفة اإلدارية الباهظة ملتابعة
التمويل كالقطاع الزراعى والصناعى ،إضافة إىل أن هذا النوع من التمويل قد يأخذ فرتات أطول
إلسرتداده مما قد يؤثر سلباً على درجة دورانه خللق عائد إضافى.
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اخلالصـــة:

لقد مرت على جتربة حمافظ التمويل فرتة من الزمن ترسخت فيها الفكرة ،وأخذت
البنوك تقبل عليها وترفع طواعية من مساهماتها يف رؤوس أموال تلك احملافظ ،وذلك لسهولة
إدارتها واألرباح اجملزية اليت مت حتقيقها طيلة عمل تلك احملافظ .وكبداية لتلك التجربة
فقد مت إنشاء حمفظة التمويل الزراعى يف موسم  1991/90لتقوم بتمويل املشاريع الزراعية
الكربى اليت كانت تعتمد يف السابق على التمويل من بنك السودان .وقد متكنت تلك احملفظة
من توفري قدر معقول من التمويل لتلك املشاريع إضافة ملساهمتها يف رفع العبء كلياً عن
بنك السودان .جتدر اإلشارة إىل أن التمويل املقدم من تلك احملافظ يعترب متويالً من موارد
حقيقية وموجه أساساً لتمويل النشاط اإلنتاجى بغرض زيادة اإلنتاج الزراعى وإستقرار أسعار
احملاصيل الزراعية.لقد توسع نشاط احملافظ كثرياً إبتداء من عام  1993حيث مت مت إنشاء
العديد من احملافظ اخلاصة بتمويل بعض السلع اإلستهالكية بغرض ختفيف العبء عن ذوى
الدخول الضعيفة يف اجملتمع من جراء تطبيق سياسات التحرير اإلقتصادى اليت مبوجبها رفع
الدعم بصورة شبه كلية عن معظم السلع اإلستهالكية األساسية .ولتحقيق ذلك اهلدف فقد
أجتهت معظم احملافظ اليت أنشئت بعد حمفظة التمويل الزراعى لتمويل النشاط اإلستهالكى
على حساب النشاط اإلنتاجى ،وهذا يتناقض مع متطلبات السياسة التمويلية بتوجيه املوارد
املتاحة للنشاطات االنتاجية.
اخلالصة فإن جتربة حمافظ التمويل قد حققت جناحات كبرية متثلت يف توفري التمويل
احلقيقى والالزم للمشاريع الزراعية الكربى ،والسلع االستهالكية األساسية على أسس
شرعية ،إضافة للنسبة العالية لإلسرتداد خالل الفرتة  ،1995 – 1990على الرغم من تدني
نسبة السداد بدرجة كبرية خالل عام  1996و ذلك لضعف السداد بالنسبة حملفظة التمويل
الزراعى ،هذا الوضع يلقى على بنك السودان وإدارات تلك احملافظ مسئولية البحث يف أوجه
القصور لدى كل احملافظ ،ووضع األسس الكفيلة بتحسني مسارها ،وتطوير عملها لتؤدى
دورها املطلوب بكفاءة وإقتدار.
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