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الفصل األول
جتربة بنك فيصل اإلسالمي



جتربة بنك فيصل اإلسالمي

مقدمة-:

لقد تهيأت الساحه املصرفية يف السودان بسبب العوامل االقتصاديه والسياسيه على حنو ما
مت ذكره يف الكتاب السابق (الكتاب األول) لظهور البنوك االسالميه ،وقد ساعد يف ذلك النشاط
االسالمى املنظم يف اجملال الدينى والسياسى واالقتصادى الذى تبنته اجملموعات االسالميه،
التى تشمل أفـــراداً ومنظمات وحركات إسالمية ،على نطاق العامل االسالمى قاطبة.
وعلى الصعيد االقتصادى ،فقد نتج ،فيما نتج عن ذلك النشاط انعقاد املؤمتر العاملى األول
لالقتصاد االسالمى يف الفرته  26-21من شهر فرباير من العام  1976مبكة املكرمة.
جاء انعقاد هذا االجتماع بدعوة من جامعة امللك عبدالعزيز إحدى املنارات العلمية يف
الفكر االسالمى وقد تولت تنظيم هذا املؤمتر كلية االقتصاد واالداره باجلامعه ،وتدارس املؤمتر
مجيع البحوث والدراسات التى قدمت فيه ،ويهمنا منها يف هذا املقام ما يتعلق مبفهوم ومنهج
االقتصاد االسالمى والبنوك بال فوائد.
لقد أوصى املؤمتر بصورة عامة ،أن تستكمل دول العامل اإلسالمي كافة أعماهلا التشريعية
حتى تصري القوانني والنظم واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية مبنية على أساس مبادئ
اإلسالم وقيمه وشريعته ،كما أن هناك توصيات ومقرتحات بصوره مفصله قدمت من اللجان
اليت كونها املؤمترون ،وكانت ابرزها مقرتحات وتوصيات جلنة مفهوم ومنهج االقتصاد
اإلسالمي اليت هدفت إىل ترسيخ مفاهيم اإلسالم االقتصادية متثلت يف اآلتي:
أ /االعتقاد بان الكون هلل ،وأن املال مال اهلل.
ب /أن اإلنسان مستخلف على ما حتت يده من نعم اهلل.
ج /أن امللكية اخلاصة اليت اقرها االسالم مقيدة بوسائل الكسب واإلنفاق املشروعة ،وأداء
حق املال.
د /أن النظام االقتصادي يف االسالم حيقق التوازن والتكافل االجتماعي.
أما جلنة البنوك بال فوائد فقد خرجت بالتوصيات التالية-:
أ /دعوة احلكومات االسالميه إىل دعم البنوك االسالميه القائمة يف الوقت احلاضر والعمل
على نشر فكرتها وتوسيع نطاقها.
ب /العناية بتدريب العاملني بالبنوك االسالميه يف حتقيق املستوى الالئق لكفايتهم
العملية.
لقد كان لتوصيات هذا املؤمتر دور مؤثر يف قيام بنك فيصل االسالمى يف العاملني العربي
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واإلسالمي .

قيام بنك فيصل اإلسالمي السوداني-:

على ضوء االحداث التى مهدت لقيام البنوك االسالميه حمليا وعامليا ،فقد تقدم األمري
حممد الفيصل باقرتاح إلنشاء بنك فيصل اإلسالمي بالسودان لرئاسة اجلمهورية .وقد أحالت
رئاسة اجلمهورية الطلب إىل وزارة املالية ،وهى بدورها أحالته إىل بنك السودان للتعليق وإبداء
الرأي وقد أخضع بنك السودان الطلب للدراسة من خالل جلنة كونها هلذا الغرض ومتخض
عن عمل اللجنة هذه أن مت رفع توصية للسيد وزير املالية مبوجب خطاب السيد حمافظ بنك
السودان بتاريخ  1976/3/18جاء فيه:
«يف ضوء الدراسة الوافية ملشروع إنشاء بنك فيصل اإلسالمي والنظام التاسيسى وبعد
األخذ يف االعتبار كل الظروف االقتصادية واالجتماعية للبالد واملشاكل املتشعبة اليت تعوق
سري التنمية ،ونظرا للشعور القوى بانتمائنا لألمة االسالميه والدين اإلسالمي احلنيف فإننا
نتفق معكم يف الرأي على إبداء املوافقة املبدئية على مشروع القانون والنظام األساسي لقيام
ذلك البنك.
ال شك أن السواد األعظم من الشعب السوداني عرف بتعلقه الشديد باإلسالم ومتسكه
بتعاليمه السمحة األمر الذي أدى ألن تنفر قطاعات كبريه عن التعامل مع البنوك القائمة خوفا
من حتصيل الفائدة اليت اقرتنت يف مفهومهم بالربا .وهلذا نرى أن يف قيام مثل هذا البنك
تطبيقا عمليا ملبدأ من مبادئ الشريعة االسالميه الغراء يف االقتصاد مما يساعد على تعبئة
املوارد االقتصادية املكنوزة واستقطابها وتوجيهها حنو قنوات التنمية االقتصادية يف البالد،
فاملتوقع أن تقبل أعداد كبرية يف احلضر والريف على التعامل مع هذا املصرف ولن يألو جهدا
يف استقطاب مجيع مواردهم ما دام احلافز األساسي هو مبدأ االستثمار باملشاركة يف اإلنتاج
على أساس الربح واخلسارة واالستشهاد بهدى الشريعة االسالميه .ويف نظرنا أن جذب قطاع
كبري من املواطنني الذين مل يعتادوا على التعامل مع املصارف سيؤدى بال أدنى شك ،جبانب
املزايا املذكورة عاليه ،إىل توسيع القاعدة املصرفية ،وهوأمر حنن يف أمس احلاجة إليه وعلى
األخص يف املناطق النائية من القطر واليت قد ال تصلها اخلدمات املصرفية.
هذا جبانب أن السودانيني عموما يتحلون أيضا بني أشقائهم العرب واملسلمني خبلقهم
القويم واستقامتهم وصدقهم يف أداء الواجبات والوفاء بااللتزامات ،وهي قيم أساسيه من دعائم
االقتصاد اإلسالمي ،وبالتالي نرى أنها عنصر هام يف جتربة املشاركة األمر الذي سيؤدى حتما
 توصيات املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي.
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إىل جناح هذا املصرف على أسس الشريعة االسالميه.
وتربز أهمية مثل هذا املصرف عند النظر إىل دوره املتوقع يف حتديث وسائل اإلنتاج وإقناع
املواطنني بها خاصة يف الصناعة والزراعة حيث أن جل اإلنتاج الصناعي ال يزال يقوم به صغار
احلرفيني الذين يفتقرون إىل راس املال واملعرفة بوسائل اإلنتاج احلديثة وأساليبه املتطورة،
وينسحب ذات الشيء على اإلنتاج الزراعي خاصة يف مناطق اإلنتاج الزراعي التقليدي.
كما أن سياسة التكامل االقتصادي املعلنة خاصة بني دول البحر األمحر تقتضي إنشاء مثل
هذه املؤسسات اليت قطعا سوف تساهم يف إرساء قواعد ومقومات التكامل املنشود هذا فضال عن
أن هذا املصرف اإلسالمي سيلعب دورا بارزا يف توثيق عرى عالقاتنا االقتصادية مع املؤسسات
املالية االسالميه عامه والعربية منها بصفة خاصة.
ونظرا ألهمية هذا املصرف ومبا أن جتربته تعترب جتربه رائده جتد منا كل تأييد وتعضيد ملا
فيها من فوائد اقتصادية وتربوية مجة ،نرى أن يتاح هلا اكرب قدر ممكن من االستقالل وذلك
حتى يتسنى التحرك دون قيود مفروضة .وملا كان الرتخيص ملصارف جديده خيضع لقوانني
بنك السودان وقانون الشركات ،وملا سبق أن صدقنا لبنوك عربيه طبقا هلذه القوانني وتفاديا
للحرج مع إخواننا العرب نرى أن يتم التصديق هلذا املصرف مبوجب قانون خاص حيث أن
طبيعة نشاطه ختتلف عن تلك املصارف كما أن عملياته ستكون إنتاجيه ال تؤدى إىل زيادة
الضغوط التضخمية .وجيب أن تراعى يف ذلك القانون اخلاص املرونة الكافية لنشاط البنك
حتى يتسنى له حتقيق أهدافه ،على أن يؤخذ يف االعتبار أيضا أهمية التنسيق بني عملياته
وعمليات املؤسسات املصرفية القائمة والوزارات احلكومية حتى ال حتدث تناقضات قد تضر
باملصرف نفسه وباملصلحة القومية يف املستقبل» .
وقد صدر يف  1976/4/5خطاب موافقه من السيد رئيس اجلمهورية إىل صاحب السموامللكي
األمري حممد الفيصل آل سعود جاء فيه:
«وانه مما يسعدني أن أفيدكم بأنين قد درست مع االجهزه املختصة اقرتاحكم الكريم
بإنشاء فرع لبنك فيصل اإلسالمي يف السودان ،وأننا إذ نوافق على هذه اخلطوة املباركة فإننا
نفعل ذلك اقتناعا مما لدى الطرفني من رغبه صادقه يف تقوية عالقاتهما يف شتى اجملاالت،
وإننا نعتقد خملصني أن إنشاء فرع للبنك يف السودان سوف يساهم بشكل فعال فيما نرمى إليه
من تكامل اقتصادي واجتماعي وثقايف بني القطرين الشقيقني.
وهذا العمل سيساهم أيضا يف إحياء ذكرى امللك الراحل فيصل بن عبد العزيز آل سعود-
 نص خطاب محافظ بنك السودان لوزير املالية بتاريخ 1976/3/18

13

طيب اهلل ثراه – بإنشاء بنك حيمل امسه ويعمل بتعاليم وهدى الشريعة ،اليت ظل يعمل من
اجلها طيلة حياته الزاخرة جبالئل األعمال ،وإننا لذلك سعداء بأن يرتبط اسم السودان بهذا
اهلدف العظيم.
هذا وسيصدر قانون خاص بالبنك يكفل له االمتيازات الالزمة ملمارسة نشاطه االقتصادي

السليم ،عليه نرى ضرورة حضور من ميثل سيادتكم للمفاوضات ووضع الصورة النهائية».
يف  1977/2/12صدر خطاب من رئيس اجلمهورية حددت فيه أهداف البنك اليت منح
مبوجبها الرتخيص ملزاولة العمل املصريف واملتمثلة يف اآلتي:
أوال :سيكون لبنك فيصل اإلسالمي ،والذي سيقام مركزه الرئيسى يف اخلرطوم ،فروع يف
مجيع أنــحاء الســــودان ،ولن تكون تلك الفروع قاصرة على كربيات املدن وإمنا ستعم
مستوى القرى.
ثانيا :سوف يسهم بنك فيصل يف تنفيذ خمططات التنمية احمللية يف خمتلف أحناء
السودان مبا يف ذلك مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية حتى مستوى القريه ،وذلك
باملشاركة مع السلطات احمللية فيها.
ثالثاً :سيشارك بنك فيصل اإلسالمي صغار املستثمرين يف مشاريعهم االنتاجيه زراعية
كانت أوصناعية أوجتاريه أوحرفيه مع إشراف من جانب البنك املركزي أوفروعه على
مسار تلك املشروعات مبا حيقق هلا النجاح املطلوب.
رابعا :سيقدم البنك لصغار املستثمرين عونا عاجال ملواجهة الظروف الطارئة واليت تتطلب
إنفاقا يفوق معدالت اإلنفاق املعتادة للمستثمر وهوميثل ضمانا يدعم قدرة املستثمر يف
مواجهة مثل تلك الظروف.
خامسا :يتوىل بنك فيصل وفروعه املنتشرة تنظيم القرض احلسن للمستثمر بغري فوائد
أوضمانات مالية حيث يكون ضمانه الوحيد جدية االستخدام األمثل للقرض ونفعه
لطالبه.
سادساً :سيخصص بنك فيصل اإلسالمي صندوقا للزكاه يتوىل اإلنفاق منه على مشاريع
اخلدمه االجتماعية واليت تعود بالفائدة على املناطق اليت تتواجد فيها فروع البنك.
سابعا :خيتلف بنك فيصل يف منهج استخدام مدخرات املستثمرين وحساب األرباح
بالنسبة هلم عما هومتعارف عليه يف غريه من البنوك حبيث ال حتتسب نسبة األرباح
بنسبة راس املال وإمنا بعائدها بعد استثمارها يف مشروعات إنتاجيه مدروسة يف إطار
 خطاب موافقة السيد  /رئيس اجلمهورية بتاريخ 1976/4/5
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املشاركة مع البنك يف تلك املشروعات.
ثامناً :يضمن بنك فيصل أموال املستثمرين وأرباحها الشرعية من خالل الدراسة الفنيه
والعلمية ملشروعات االستثمار ومن خالل املتابعة املستمرة هلا.
تاسعاً :تتعاىل عالقات بنك فيصل من منافسة البنوك التجارية العادية وإمنا سيكون
منهجه يف التعامل معها هومنهج التسابق لتحقيق أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية
يف البالد سواء على املستوى القومي أواحمللى حتى على مستوى القريه .
يف /20ديسمرب 1976 /خاطب السيد حمافظ بنك السودان وزير املالية خبصوص مشروع
قانون بنك فيصل اإلسالمي ،جاء فيه:
«أرجو أن ارفع لسيادتكم مشروع قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني وعقد والئحة
تأسيس البنك املذكور بعد أن قامت االداره القانونية ببنك السودان بأعداد هذا املشروع .وهناك
أمور رأينا أن ننقل مالحظاتنا إليكم حوهلا ليتم بناء عليها االلتقاء باجلانب السعودي الكمال
االتفاق النهائي حول مشروع البنك وبعدها منضى قدما يف إكمال خطوات إصدار قانون البنك
وإجازته بوساطة جملس الشعب املوقر وجنمل هذه املالحظات يف اآلتي:
أوال :هناك مالمح رئيسية عاجلها مشروع القانون نرى إبرازها وهي االتية-:
أ .هناك إعفاء من القوانني املنظمة لرقابة النقد ولكن ذلك ربط مبوافقة وشروط خاصة
يضعها بنك السودان ويالحظ يف هذا اخلصوص أن بنك فيصل اإلسالمي املصري قد منح
إعفاءً كامالً من القوانني املنظمة للبنوك واالئتمان ورقابة النقد.
ب .هناك إعفاء للبنك من احلجز التحفظي اإلداري والقضائي بالنسبة الموال البنك
وحسابات املودعني لالستثمار ،أما احلسابات اجلارية فيمكن االطالع واحلجز عليها.
ج .رغم أن املشروع رائد إال أننا رأينا أن تتم إجراءات قيام البنك مبقتضى قانون الشركات
لسنة  1925وهوالذي مت وفقا له تسجيل البنوك التجارية املؤممة كشركات والبنوك
االجنبية اليت رخص هلا مؤخرا.
ثانياً :واملوضوعات اليت رأينا االتفاق حوهلا مسبقا هي اآلتيه-:
 .1الحظنا أن املشروع املصري قد منح بنك فيصل اإلسالمي املصري مميزات متعددة،
ونرى أن اجلانب السعودي سيسعى للحصول على نفس املميزات يف السودان ،ومبا أن
اجلانب املصري قد سبقنا يف هذه التجربة فقد رأينا اإلبقاء على كثري من املميزات اليت
منحها البنك يف مصر مع إبراز بعض اجلوانب املميزة للجهاز املصريف يف الســودان.
 تقرير تفتيش بنك فيصل املعد في .1988/1/31
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 .2هناك جلنه رقابه شرعيه مشكله مبوجب الئحة تأسيس البنك ورأينا أن يكون لبنك
السودان احلق األول يف اختيار أعضاء هذه اللجنة من ذوى الكفاية واخلربه حتى تؤدى
هذه اللجنة دورها بصوره تضمن معها جناح هذه التجربة الرائدة.
 .3فيما خيتص باألسهم املخصصة للجانب السوداني ( )%51فان بنك السودان يرى أن
تكون له  %16من مجلة األسهم على أن ميكن املواطنون السودانيون من االكتتاب يف حدود
 %35الباقية على أن يلتزم بنك السودان بشراء كل األسهم املتبقية مما طرح لالكتتاب
العام ويف حالة ازدياد طلب اجلمهور فيمكن النزول حبصة بنك السودان إىل  %10فقط من
مجلة راس مال البنك.
 .4نرى أن يكون راس مال البنك هوعشره مليون دوالر أمريكي مقسمه إىل مثامنائة ألف
سهم يدفع اجلانب السعودي قيمة مساهمته البالغة  %49من األسهم بالدوالر األمريكي.
على أن يدفع اجلانب السوداني مساهمته باجلنيه السوداني أوبأية عمله قابله للتحويل.
 .5ومتشيا مع اجتاهنا يف أن يكون لبنك السودان احلق األكرب يف توجيه سياسة البنك
اجلديد فأننا نقرتح أن يكون جملس إدارة البنك مكونا من  9أشخاص يكون  5منهم من
السودانيني وأربعه من السعوديني على أن يكون لبنك السودان احلق يف تعيني أغلبية
أعضاء اجلانب السوداني وأن يرشح بنك السودان رئيس جملس اإلدارة وأن يضمن بنك
السودان بالتشاور مع اجلانب السعودي تعيني مرشحه لرئاسة جملس االداره.
وبعد :هذه بعض املالمح االساسيه ملا اشتمل عليه مشروع قانون بنك فيصل اإلسالمي

السوداني وعقد تأسيسه ولوائحه وستفصل مذكرة تفسرييه باملشروع عند اكتماله».
خاطب السيد /حمافظ بنك السودان السيد /النائب العام بتاريخ  1977/3/20خبصوص
مشروع قانون بنك فيصل اإلسالمي لسنة « 1977أمر مؤقت» جاء فيه:
«أرجوأن أشري إىل االجتماع الذي عقد بالديوان يوم  1977/3/17للنظر يف مشروع قانون
بنك فيصل اإلسالمي السوداني والذي حضره السيد /يوسف عبد الرمحن املستشار القانوني
لبنك السودان».
لقد قــام بنـــك الســودان بدراسة موضــوع قيام بنك فيصل اإلســالمي وقدمنا نتيجــــة
الدراســة والتوصيــات للســيد /وزير املاليــة يف خطابنـــا بتاريخ  1976/12/20نرفق طي
هــذا :أ /صوره من خطابنـــا بتاريــخ  1976/12/20ب /مذكرة عن مشروع بنك فيصل
اإلسالمي ج /مشروع قانون بنك فيصل اإلسالمي “ أمر مؤقت” د /عقد تأسيس والئحة بنك
 خطاب السيد /محافظ بنك السودان إلى وزير املالية بتاريخ 1976/12/20
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فيصل اإلسالمي.
نورد فيما يلي تعليقنا على الفقرة (ب) من املادة  6من مشروع القانون الذي نظر فيه
االجتماع املشار إليه أعــاله:
 /1بالنسبة للشق األول من الفقرة الذي ينص «قانون بنك السودان لعام  1959وأي قوانني
أخرى منظمه للبنوك واالئتمان تصدر مستقبال».
إن قانون بنك السودان لسنة  1959قانون أساسي وقد ورد يف األغراض الرئيسية للبنك
(املادة  « )5املساعدة على تنمية نظام مصريف ونظام للنقد واالئتمان يف السودان والعمل على
استقراره بغرض حتقيق التنمية االقتصادية بالبالد على حنومنتظم ومتوازن».
ولكي حيقق بنك السودان األغراض املنوطة به وهي بهذا الشمول ينبغي أال تستثنى البنوك
من قانونه.
وقد نص قانون بنك السودان على وسائل حمدده متكن البنك من حتقيق األغراض اليت
أنشئ من اجلها ومنها على سبيل املثال احلد من االئتمان املصريف (املادة  )45وذلك بان
يقرر احلدود القصوى حلجم القروض والسلفيات واخلصوم املمنوحة من كل بنك – وحتديد
االحتياطي الذي حتتفظ به البنوك (املادة  )44وحق طلب املعلومات من البنوك (املادة .)46
ثم إن املادة  « 51تنص على أال جيوز ألي شخص القيام بأعمال مصرفيه أوبأي جزء منها
يف السودان إال برتخيص من البنك مبوافقة الوزير» .مبوجب هذه املادة مينح بنك السودان
مبوافقة الوزير الرتخيص بقيام البنوك اجلديدة.
من الواضح أن استثناء البنك اجلديد من قانون بنك السودان أمر غري مناسب وغري مطلوب
وممارسة بنك السودان لسلطاته ال تتعارض مع قيام البنك بل مينح الرتخيص ليقوم مبوجبها
وال تتعارض كذلك مع نشاطه.
املادة الوحيدة اليت نرى أن تنظروا يف استثناء البنك اجلديد منها هي املادة « »42واليت حيدد
بنك السودان مبوجبها أسعار اخلصم وإعادة اخلصم وسعر الفائده على القروض والسلفيات.
 /2بالنسبة للشق الثاني من الفقرة « على أن ميارس بنك السودان الرقابة على النقد يف
احلدود اليت ينظمها حمافظ بنك السودان مع جملس إدارة البنك » نرى أن الصيغة اليت
وردت يف مشروع القانون الذي تقدم به بنك السودان افضل وهي « إعفاء البنك وفروعه من
القوانني املنظمة للرقابه على النقد يف احلدود اليت يقررها حمافظ بنك السودان » إذ أن إشراك
جملس إدارة البنك اجلديد يف تقرير احلـــدود جيعل ممارسة هذه السلطه خاضعة لالتفـــاق
واالختالف وهوأمر غري مطلوب أيضا.
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وال شك أن تقرير احلدود املناسبة سيتوخى كل االعتبارات اليت من اجلها ينشأ البنك

واليت تساعده على حتقيق أغراضه».

قانون بنك فيصل االسالمى:

يف  1977/4/4صدر قانون بنك فيصل اإلسالمي باألمر املؤقت رقم  9لسنة  1977ومت
مبوجبه إنشاء البنك كشركة مساهمة عامه وفق قانون الشركات لسنة  1925ويكون مركزه
الرئيسي يف اخلرطوم.
أمر مؤقت قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني لسنة 1977
عمال بأحكام املادة  106من الدستور اصدر رئيس اجلمهورية األمر املؤقت اآلتي نصه-:
اسم األمر املؤقت وبدء العمل به
 -1يسمى هذا األمر املؤقت «قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني لسنة  »1977ويعمل
به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسري
يقتض الصياغ معنى آخر-:
 -2يف هذا القانون وما مل ِ
« بنك »  :يقصـد بنك فيصل اإلســــالمي السوداني املنشــأ مبوجب املـــادة  )1( 3من
هذا القـــــانون ويشمل كل فرع من فروعه أوأية شركه ينشئها.
« أموال البنك »  :تشمل راس مال البنك وممتلكاته.
إنشاء
 )1( -3ينشأ بنك يسمى «بنك فيصل اإلسالمي السوداني» ويسجل شركة مساهمة عامه
وفق قانون الشركات لسنة  1925ويكون مركزه الرئيسي يف اخلرطوم.
 )2( -4ينشئ البنك فروعا له يف مجيع أحناء القطر.
أغراض البنك
 -5يعمل البنك وفقا الحكام الشريعة االسالميه على تدعيم تنمية اجملتمع وذلك للقيام
جبميع األعمال املصرفية واملالية والتجارية وأعمال االستثمار كما جيوز له لتحقيق أغراضه
إنشاء شركات تأمني تعاوني أوأي شركات أخرى كما جيوز له املساهمة يف مناشط التنمية
االقتصادية واالجتماعية املبينة يف عقد تأسيس البنك ونظامه داخل مجهورية السودان
 خطاب محافظ بنك السودان للسيد النائب العام بتاريخ .1977/3/20
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الدميقراطية وخارجها.
رأس املال
 )1( -6يكون للبنك راس مال ال يقل عن سته ماليني جنيه سوداني.
( )2حيدد عقد تأسيس ونظام البنك توزيع راس املال إىل اسهم ونسب املساهمة.
( )3تدفع مساهمة اجلانب غري السوداني بعمله قابله للتحويل.
استثناءات

 -7ال تطبق على البنك-:
أ – القوانني املنظمة للخدمة وفوائد ما بعد اخلدمة على أال تقل املرتبات واألجور وفوائد
ما بعد اخلدمة اليت حيددها البنك عن احلد األدنى املنصوص عليه يف تلك القوانني.
ب /القوانني املنظمة للتأمني.
ج /قانون ديوان املراجع العام لسنة 1970اوأي قانون آخر حيل حمله.
د /املواد  45-44– 42من قانون بنك السودان لسنة  1959وذلك دون مساس بسلطة بنك
السودان يف اإلشراف على السياسة االئتمانية للبنك وتوجيهها.
إعفاءات
 )1( -8أ .تعفى أموال وأرباح البنك من مجيع أنواع الضرائب.
ب .تعفى من الضرائب األموال املودعة بالبنك بغرض االستثمار.
ج .تعفى من الضرائب مرتبات وأجور ومكافآت ومعاشات مجيع العاملني بالبنك ورئيس
أعضاء جملس إدارته وهيئة الرقابة الشرعية.
( )2باالضافه إىل اإلعفاءات املنصوص عليها مبوجب البند ( )1جيوز أن يتمتع البنك بأي
إعفاءات أوامتيازات منصوص عليها يف أي قانون آخر.
الرقابة على النقد
 -8جيوز حملافظ بنك السودان أن يعفى البنك من أحكام القوانني املنظمة للرقابه على
النقد يف احلدود اليت يراها مناسبة.
عدم جواز التأميم أو املصادرة
( - 9أ) ال جتوز مصادرة أموال البنك أو تأميمها أو فرض احلراسة أو االستيالء عليها.
(ب) ال جيوز احلجز أواالستيالء على املبالغ املودعة بالبنك إال مبوجب أمر قضائي.
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اإلعفاءات واالستثناءات اليت منحت هلذا البنك-:
أوال:

مواد بنك السودان الرقابية واالشرافيه اليت مت استثناء البنك منها ودواعي االستثناء-:
أ /املادة  42وتنص على اآلتي:
« حيدد البنك ويعلن من وقت الخر احلد األدنى السعار اخلصم أوإعادة اخلصم وسعر
الفائدة على القروض والسلفيات وله أن حيدد أسعارا تتباين حبسب أنواع العمليات املختلفة
وتواريخ االستحقاق».
واحلكمة من االستثناء هنا ظاهره وواضحة وتكمن يف حقيقة أن بنك فيصل خيتلف عن
غريه من املصارف يف أن نظامه يلغى الفوائد الربويه متاما طبقا الحكام الشريعة االسالميه،
مما جيعل سلطة بنك السودان يف حتديد أسعار اخلصم غري وارده يف هذه احلالة.
ب /املادة  44وتنص على ما هو آت:
 « .1جيوز للبنك أن يطلب من البنوك أن حتتفظ مبقادير من االحتياطي يف صورة ودائع
لدى البنك أو يف صوره أخرى حيددها على أن يكون االحتياطي بنسبه معينه إىل خصوم
تلك البنوك سواء أكانت التزامات اطالع أم التزامات الجل.
 .2جيب أن ختطر البنوك يف وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب مبوجب البند
السابق.
 .3ال جيوز أن يتجاوز احلد األقصى لنسبة االحتياطي املطلوب من البنوك االحتفاظ بها
.%20
 .4للبنك أن يغري من وقت الخر نسبة االحتياطي الالزمة وأن حيدد نسبا خمتلفة
اللتزامات االطالع والتزامات األجل على أال تزيد النسبة على احلد األقصى املنصوص
عليه يف البند السابق.
 .5إذا اغفل أي بنك االحتفاظ باالحتياطي املطلوب ،التزم بان يدفع للبنك عن قيمة العجز
فائــده حتسب بنسبه تزيد مبقدار  %5سنويا على أعلى نسبه حيددها البنك يف ذلك الوقت
ألي من عملياتــه مبوجب املادة .» 42
إن هذا النص يعطى لبنك السودان سلطة إلزام البنوك التجارية على االحتفاظ بارصده لدى
البنك متثل نسبه معينه من الودائع لديها .وهذه النسبة القانونية متثل نسبه معينه ملا جيب
أن حتتفظ به البنوك التجارية من ارصده نقديه مقابل ودائعها .ويلجأ بنك السودان ملمارسة
هذه السلطة للتأثري يف مقدرة البنوك التجارية على تقديم االئتمان وتقييد النسب القانونية
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لالحتياطي النقدي بهدف مكافحة البوادر التضخمية يف النشاط االقتصادي .وهذا النص
كسابقه يتعذر أيضا تطبيقه على بنك فيصل ،إذ أن اجلزاء املقرر يف الفقرة اخلامسة منه يقوم
على اعتبار “الفائدة” أو“الربا” يف معنى األحكام الشرعية.
ج /املادة  45وتنص على ما هو آت:
«( )1جيوز للبنك- :
أ .أن يطلب من البنوك أن تقدم له للموافقــة مجيع الطلبات املقدمة هلا للحصول على
قروض تزيد عن مقدار حمدد.
ب .أن يقرر احلدود القصوى حلجم القروض والسلفيات واخلصوم املمنوحة من كل بنك
وذلك الوجه النشاط املختلفة اليت تستعمل فيها.
ج .أن يقرر احلد األقصى للقيمه االمجاليه للقروض والسلفيات واخلصوم اليت مينحها أي
من البنوك واملستحقة الدفع يف أي وقت.
( )2جيوز أن يطلب من أي بنك جياوز أي من احلدود اليت قررها البنك مبوجب البند
السابق أن يدفع للبنك فائده على الزيادة حتسب بواقع  %5يف السنه عالوة على احلد األقصى
الذي قرره البنك يف ذلك الوقت مبوجب املادة  42ألي من عملياته».
يهدف هذا النص إىل متكني بنك السودان من التدخل مباشرة يف حتديد االئتمان املصريف
وتوجيهه عن طريق وضع قواعد للقروض والسلفيات والفوائد على أساس األغراض اليت يقدم
فيها االئتمان ومداه ،أي يتدخل يف حتديد نوع االئتمان وحجمه وسعره .وبالنسبة للبند ()1
الفقرة (أ) اليت تعطيه سلطة املوافقة على مجيع طلبات القروض اليت جتاوز حدا معينا،
يالحظ أن االعتبارات اليت يراعيها بنك السودان عادة لدى ممارسة سلطته تعتمد على عناصر
اقتصادية وجتاريه حبتة .مثال إذا تقدم شخص ما إىل البنك ،يدرس البنك مركزه املالي ويتأكد
من سالمته مستخدما « معايري مالية » متفق عليها .ونتيجة لدراسته املركز املالي للشخص
مينحه أويرفض طلبه كليا اوجزئيا .قد يكون مسلك بنك فيصل مغايرا لذلك يف ظل مبادئ
الشريعة االسالميه اليت حتكمه ،ومفهوم القرض احلسن الذي يلتزم به .وهذا االختالف
يندرج حتت العناصر اليت تربر االستثناء.
وبالنسبة للفقره الثانية من نفس املادة اليت يتدخل البنك مبوجبها لتحديد حجم القروض
والسلفيات واخلصوم اليت متنحها البنوك التجارية حبسب اوجه النشاط املختلفة اليت تستعمل
فيها .والفقرة اليت تليها واليت تعطيه سلطة وضع احلد األقصى للقيمه االمجاليه للقروض
والسلفيات واخلصوم اليت متنحها البنوك التجارية واملستحقة الدفع يف أي وقت .ينبغي أن
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يالحظ أن اهلدف النهائي من إعطاء هذه السلطات لبنك السودان هوحتديد حجم االئتمان
وتوجيهه وجهة تتفق وتنفيذ سياسة نقديه مرغوب فيها ،ومن ثم فاألسلحة النقدية املختلفة
اليت يستخدمها بنك السودان للتأثري يف كمية االئتمان ونوعه وسعره تساهم يف حتقيق هذا
اهلدف .وبالرغم من سالمة اهلدف وحتقيقها للمصلحة العامة فقد ورد االستثناء الرتباط النص
بسعر الفائده الذي حيرمه الوضع القانوني لبنك فيصل.
كما أن البند الثاني من نفس املادة ،يقرر جزاء ينبين أيضا على مفهوم سعر الفائده وبالتالي
يتعذر تطبيقه على هذا البنك.
وبصفة عامه ،وخبالف املواد املستثناة ،فان السياسة االئتمانية ختضع إلشراف بنك
السودان وتوجيهاته حسب احلكم الشرطي يف نفس املادة.
وباالضافه إىل ذلك فان بنك السودان ،وهواملؤسسة الرئيسية يف النظام املصريف ،ولكونه
يشغل مركزا هاما فيه ،يكون يف وضع ميكنه من التأثري على هذا البنك بالتضامن معه على
تنفيذ سياسة ائتمانية معينه كاحلد أو التوسع يف االئتمان .وواضح أن مدى جناح هذه الوسيلة
يتوقف على املركز األدبي لبنك السودان ومدى سيادة روح التعاون بينه وبني هذا البنك .وإذا
تعذر التعاون بينهما ملسلك سليب تضار معه املصلحة العامة فان البنك يكون عرضه لسحب
امتيازاته بعمل تشريعي الحق.

ثانياً:

اإلعفاءات ومربراتها:
 /1إعفاء أموال وأرباح البنك من مجيع أنواع الضرائب-:
الناظر الهداف البنك وأغراضه يدرك من أول وهله انه ليس بنك ائتمان مصريف أو ادخار
عادى ،إمنا هو بنك تنميه يف الدرجة األولي.
واملطلع على قوانني االستثمار وتشجيعه يف اجملاالت االقتصادية املختلفة جيد أنها يف
جمموعها تعمل على تشجيع راس املال األجنيب يف الدخول يف ميدان التنمية االقتصادية يف
السودان .وذلك عن طريق توفري امليزات والتسهيالت والضمانات الكافية لذلك املال والبد من
إضفاء مثل تلك احلماية والتشجيع على أموال البنك ملا ينطوي عليه من جتربه رائده وفريده يف
استثمارات راس املال األجنيب وهنا جتدر االشاره إىل مقدار احلماية ومداها اليت تنص عليها
قوانني تشجيع االستثمار يف اجملاالت االقتصادية املختلفة والضمانات اليت ينطوي عليها هذا
األمر بالنسبة لبنك فيصل ونالحظ يف هذا الصدد أن االمتيازات والضمانات يف احلالة األولي
موقتة األجل ،يف حني أن اإلعفاءات اليت ينطوي عليها هذا األمر غري حمددة املدة .مما يعنى
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إضفاء ميزه اكرب على هذا البنك ويف الواقع أن هذه امليزة هلا ما يربرها إذا نظرنا إىل هذا البنك
على انه جتربه جديده وفريده تستأهل التشجيع واحلماية.
وبالنظر إىل املخاطر الكثرية والصعاب اليت قد تعرتض طريقة التعامل حمليا وعامليا وأبرزها
أهليته احملدودة يف القيام بالعمليات اليت تتفق مع أحكام الشريعة االسالميه دون سواها .كان
البد من توفري قدر اكرب من احلماية له متكينا له من مواجهة املخاطر والصعاب وتشجيعا له
يف الدخول يف هذه التجربة واجتيازها بنجاح تام.
وبالرغم من أن تلك االمتيازات ال ترتبط بفرتة زمنية حمدده إال أنها ترتبط بهدف معني،
وهوجناح جتربة إنشاء املصرف اإلسالمي ومتى ما جنحت هذه التجربة ووقفت على أقدامها
فليس هناك ما يغل يد السلطة التشريعية يف أي وقت من إعادة النظر يف هذه اإلعفاءات
بسحبها أوتعديلها.
 /2إعفاء األموال املودعة بالبنك بغرض االستثمار من الضرائب-:
خيتلف هذا اإلعفاء عن سابقه النه ال يشمل إعفاء األرباح من الضرائب .وهويتعلق
باإليداعات االستثمارية وهي اليت تستخدم يف أغراض التنمية وهي اليت تشارك فيها أموال
البنك كما يشارك البنك يف الغنم والغرم املرتتب على االستثمار .واحلكمه يف اإلعفاء هنا هي
تشجيع التجربة اجلديدة يف جمال التنمية االقتصادية واالجتماعية وينسجم اإلعفاء مع
القوانني اليت تشجع االستثمار يف السودان .ومتى حققت التجربة أغراضها جاز للمشرع إعادة
النظر يف اإلعفاء بسحبه أوتعديله كما سلف ذكره .وقد يتبادر إىل الذهن أن إعفاء تلك األموال
من اخلضوع إىل الضريبة وسيله إىل التهرب الضرييب .وهذا يغفل حقيقتني هامتني :األولي هي
«عنصر اخلطر» الذي قد ينجم عن االستثمار يف هذا املصرف والثانية هي أن حتويل األموال
إىل هذا البنك الذي ال تفرض عليه الضرائب ،أنه يفيد الدولة يف جانب النشاط الذي تبغي
تشجيعه يف جتربة هذا البنك خدمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية على األسس االسالميه
القومية.
 /3اإلعفاء من أحكام القوانني املنظمة لرقابة النقد-:
يستند هذا اإلعفاء من املادة ( )8من القانــون املذكورة سالفا إىل سلطه تقديريه ميارسها
حمافظ بنك السودان إذا رأى ما يربرها ،ومتى ما توافرت شروطها وال خوف من هذا اإلعفاء

مع حسن ممارسة احملافظ لسلطته التقديريــة».
 مأخوذ من املذكرة التفسيرية أمر مؤقت قانون بنك فيصل اإلسالمي لسنة  1977إعداد النائب
العام.
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اجتماع املؤسسني األول لبنك فيصل-:

انعقد االجتماع االول للمؤسسني يف 1977/5/10بقاعة الصداقة باخلرطوم ،وقد كان الغرض
من هذا االجتماع وحسب االجنده املوضوعه ،فقد ناقش االجتماع قضايا خمتلفه اهمها إقرار
النظام األساسي وتعيني جملس االداره املؤقت.
وقد اقر االجتماع النظام األساسي للشركه دون تعديل ووقع األعضاء احلاضرون عليه ،كما
وافق على أن يكون جملس االداره املؤقت من  18عضواً مبا فيهم رئيس اجمللس.
قرر اجمللس يف أول اجتماع له السعي للحصول على موافقة حمافظ بنك السودان على
حتديد إعفاءات رقابة النقد حسب السلطة املخولة له مبوجب املادة ( )8من قانون بنك فيصل
اإلسالمي لسنة  .1977وقد خاطب اجمللس السيد احملافظ بتاريخ  1977/5/11يف هذا
اخلصوص ذاكرا « :استنادا إىل املادة ( )8من قانون بنك فيصل اإلسالمي املخولة لسيادتكم
سلطة إعفاء بنك فيصل اإلسالمي من أحكام قانون الرقابة على النقد يف احلدود اليت ترونها
مناسبة ،وحرصا على توضيح املزايا اليت مينحها القانون للمستثمرين األجانب أو السودانيني
بالعمالت االجنبيه أرجو التكرم باملوافقة على إعفاء كافة أموال بنك فيصل اإلسالمي من
راس مال وودائع وأرباح وأية أموال مودعه بالعمالت االجنبيه أو بالعملة السودانية الناشئة
من األموال االجنبيه وذلك من أحكام قانون الرقابة على النقد فيما عدا املبالغ املدفوعة أصال

بالعملة احمللية»
قام بنك السودان بدراسة الطلب ومتت املوافقة عليه مبوجب اخلطاب الصادر يف 1977/6/7
على النحو التالي:
« أرجو أن أفيدكم باآلتي:
بعد االطالع على املادة ( )31من الالئحة املالية ملراقبة العمله لسنة  1976واستنادا إىل
املادة ( )8من قانون بنك فيصل اإلسالمي لسنة  1977قررت ما يأتي:
إعفاء راس مال بنك فيصل اإلسالمي السوداني املدفوع بالعمالت القابلة للتحويل واألرباح
والودائع بالعمالت االجنبيه والودائع بالعملة السودانية الناشئة عن ودائع بعمالت اجنبيه
من أحكام الالئحة املالية ملراقبة العمله لسنة  1976على أن يوافى بنك فيصل اإلسالمي بنك

السودان بالبيانات اليت قد تطلب منه».
 خطاب رئيس مجلس إدارة بنك فيصل حتت التأسيس إلى السيد /محافظ بنك السودان بتاريخ
1977/5/11
 خطاب بنك السودان بتاريخ .1977/6/7
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أهداف البنك وأغراضه حسب عقد التأسيس:

حسب ما جاء يف املاد ه ( )4من عقد التأسيس فان أهم ما مييز بنك فيصل االسالمى عن
غريه من البنوك التقليدية يتمثل يف البنود التاليه:
 /1البند (د) سحب واستخراج وقبول وتظهري وتنفيذ وإصدار الكمبياالت والشيكات سواء
كانت تدفع يف السودان أو يف اخلارج وبوالص الشحن وأي أوراق قابله للتحويل أوالنقل أو
التحصيل والتعامل بأي طريقه يف هذه األوراق شريطة خلوها من أي حمظور شرعي».
 /2البند (هـ) « اعطاء القروض احلسنه وفق اللوائح اليت يقررها البنك».
 /3البند (ح) «متثيل اهليئات املصرفية املختلفة شريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة قواعد
الشريعة االسالميه يف معامالته مع هذه املصارف».
 /4البند (ل) «تقديم االستشارات املصرفية واملالية والتجارية واالقتصادية للعمالء وغريهم
وتقديم املشورة للهيئات واألفراد واحلكومات فيما خيتص مبواضيع االقتصاد اإلسالمي
وخاصة البنوك االسالميه».
 /5البند (م) « قبول اهلبات والتربعات وتوجيهها وفق رغبة دافعيها أو مبا يعود بالنفع
إىل اجملتمع وكذلك قبوك أموال الزكاة وتوجيهها وفق املصارف الشرعية احملددة».
 /6البند (ن) « االشرتاك بأي وجه من الوجوه مع هيئات شركات أو مؤسسات تزاول
أعماال شبيهة بأعماله وتعاونه على حتقيق أغراضه يف السودان أوخارجه شريطة أال يكون
يف ذلك تعامال بالربا أوحمظورا شرعيا».
 /7البند (ف) «القيام بأي عمل أو أعمال أخرى أيا كانت يرى البنك أنها ضرورية أو
من شانها أن متكنه من الوصول إىل كل األغراض أعاله أو أي جزء منها أو تزيد بطريقه
مباشرة أو غري مباشرة من قيمة ممتلكاته أو موجوداته أو استثماراته شريطة أن يكون ذلك
متفقا مع أحكام الشريعة االسالميه».

النظام األساسي للبنك:

رأينا أن يتم تناول مواد النظام االساسى هلذا البنك على النحو اآلتي:
 /1املواد من  3-1وخاصه بالتاسيس واملقر والغرض واملده:
أهم ما جاء يف هذه املواد والذى يعترب مميزا لبنك فيصل عن غريه ما يلى:
املادة ( -3أ) واليت جاء فيها «مت حبمد اهلل تأسيس بنك إسالمي ال يتعامل مبا حرم اهلل
وخاصة الربا باسم (بنك فيصل اإلسالمي السوداني) وقد أذن مسو األمري حممد الفيصل آل
سعود بان حيمل البنك اسم املغفور له والده امللك فيصل.
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وقد احتفظ مسوه باحلق يف اإلذن بإنشاء بنوك اسالميه يف أية دولة أخري حتمل اسم
والده على أن تلتزم مبراعاة الشريعة االسالميه يف مجيع معامالتها.
 /2املواد من ( )4إىل ( )19تتعلق براس املال واألسهم وكيفية توزيعها بني اجلانبني
السوداني والسعودي والعامل اإلسالمي ،وكيفية املطالبة بسداد قيمة األسهم ونقل األسهم
وحتويلها وسقوط األسهم.
   وأهم ما جاء يف هذه املواد والذي مييز بنك فيصل عن غريه ما جاء يف املادة  15واليت
تنص على:
« مجيع اسهم البنك امسيه ومتلكها وتداوهلا قاصر على املسلمني وعند حتويل أي سهم
جيب أن يكون ذلك كتابة وموقعا عليه من صاحب السهم واملنقول إليه وموثقا ،ويظل السهم
يف ملكية الناقل حتى يدخل اسم املنقول إليه يف سجل األسهم».
 /3املواد من  20إىل  36تتعلق باجلمعية العمومية للبنك ،واجتماعاتها وكيفية التصويت
فيها ،وأهم ما مييز بنك فيصل فيها عن البنوك التقليدية ما جاء يف املادة  36واليت تنص
على « تنظر اجلمعية العمومية يف اجتماعاتها العادية ،امليزانية السنوية وحساب األرباح
واخلسائر وتوزيع األرباح وتعيني أعضاء جملس االداره وهيئة الرقابة الشرعية واملراجع
القانوني .وأي موضوعات أخرى يرى جملس االداره عرضها عليها .وتنظر اجلمعيه يف
اجتماعاتها فوق العادة يف املوضوعات اليت تدعى لنظرها واستثناءً من ذلك فانه ال جيوز
بأي حال للجمعيه العمومية تعديل اسم البنك أوالتزامه باتباع األحكام القطعية للشريعة
االسالميه».
 /4املواد من  37إىل  61ختص جملس االداره ،تكوينه وصالحياته ومدة العضوية وشروط
العضوية ،وإجراءات اجمللس وجلانه واألعضاء املناوبون وزوال أهلية أعضاء اجمللس
وغريها.
ال توجد شروط أونصوص يف هذه املواد تتعلق بضوابط أوأسس شرعيه حمدده متيز البنك
عن غريه من البنوك التقليدية األخرى ،وإمنا هي إجراءات وضوابط وشروط ومسائل اداريه
وتنظيميه عاديه.
 /5املادة  62خاصه باملدير العام للبنك ،تعيينه وصالحياته وراتبه ومكافأته وعزله.
 /6املادة  63ختص تدوين حماضر االجتماعات واجللسات اخلاصة مبجلس االداره.
 /7املواد من  64إىل  66تتعلق باألرباح ،حصرها وتوزيعها وحتويلها ،واهم ما مييز
بنك فيصل فيها ما جاء يف املادة ( 64أ) تؤدى الزكاة املفروضة شرعا .وذلك بعد خصم
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املصروفات االداريه للبنك جبميع أجهزته العاملة مبا فيها جملس االداره واملكافآت اليت
جيوز جمللس االداره منحها للمدير العام وغريه من العاملني بالبنك.
 /8املادة  67خاصة مبراجعة حسابات البنك ،وال يوجد فيها ما مييزه عن غريه من البنوك
التقليدية.
 /9املواد  68إىل  70خاصه باإلعالنات اليت ختص املساهمني بالبنك وأعضاء جملس االداره
حلضور االجتماعات العامة ،وال يوجد اختالف بينها وبني املواد يف البنوك التقليدية.
 /10املادة  71ختص كشف أسرار البنك ،وال يوجد اختالف بينها وبني املواد يف البنوك
التقليدية.
 /11املادة  72ختص تصفية البنك ،وتنص على « توزيع فائض التصفية على املساهمني
بعدد األسهم ».
 /12املادة  :73هيئة الرقابة الشرعية.
هذه املادة متيز بنك فيصل اإلسالمي عن غريه من البنوك التقليدية يف نظامه األساسي
وهيكله التنظيمي لذلك نوردها كما جاءت يف النظام األساسي للبنك.
« -1تشكل هيئة رقابه شرعيه من ثالثة أعضاء على األقل وسبعه على األكثر من علماء
الشرع ،تعينهم اجلمعيه العمومية للمساهمني لثالث سنوات وحتدد أتعابهم يف قرار التعيني،
وجتوز إعادة تعيني من انتهت عضويته منهم .ويف حالة خلومنصب أحد األعضاء قبل نهاية
مدته يعني جملس االداره من حيل حمله إلي نهاية املدة املذكورة.
 -2يعهد هليئة الرقابة الشرعية املهام اآلتية:
أ /االشرتاك مع املسئولني بالبنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقات والعمليات العائدة
جلميع معامالت البنك مع املساهمني واملستثمرين وغريهم ،ويف تعديل وتطوير النماذج
املذكورة عند االقتضاء ويف إعداد العقود واالتفاقات اليت يزمع البنك إبرامها مما ليس له
من مناذج موضوعه من قبل – وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود واالتفاقات والعمليات
املذكورة من احملظورات الشرعية.
ب /إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما حييله إليها جملس االداره أواملدير العام من
معامالت البنك.
ج  /تقديم ما تراه مناسبا من املشورة الشرعية إىل جملس االداره يف إي أمر من األمور العائدة
إىل معامالت البنك.
د /مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقتضى ما جاء يف البنود
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(أ ،ب ،ج).
 -3تقدم هيئة الرقابة الشرعية دوريا كلما اقتضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إىل كل من
املدير العـــام وجملس االداره.
 -4تقدم هيئة الرقابة الشرعية للجمعيه العمومية للمساهمني تقريرا سنويا مشتمال على
رأيها يف مدى متشى البنك يف معامالته مع أحكام الشرع ،وما قد يكون لديها من ملحوظات
يف هذا اخلصوص.
 /5تباشر اهليئة عملها وفقا لالئحة تقرتحها ويصدر مبقتضاها قرار من اجلمعيه العمومية
للمساهمني .ولرئيس اهليئة أونائبه حق حضور اجتماعات اجلمعيه العمومية للمساهمني
وللهيئه كذلك إدراج أي موضوع يف جدول اجتماع أي مجعيه عمومية ومناقشته يف االجتماع
واالشرتاك خبصوصه يف املداوالت بدون أن يكون هلا صوت عدا إصدار القرارات».

مزاولة العمل:

بعد إجازة قانون البنك والئحة تأسيسه باشر البنك العمل املصريف وفقا للنظام اإلســالمي
وللوقوف على طبيعة مناشطه نسرد نص املذكرة اليت أعدت بوساطة بنك السودان حول
معامالت بنك فيصل املصرفية.

مقدمـــــه

ازداد انتشار البنوك التجارية اليت تتعامل على أساس النظام اإلسالمي ،وقد انبثقت فكرة
البنوك االسالميه قبل بضعة أعوام خالل األزمة النقدية احلادة اليت جنمت عن التضخم–
ونتيجة هلذا االضطراب اجتهت جمهودات الفكر اإلسالمي إىل دراسة ظواهر األزمات
االقتصادية ،ألن االقتصاد يف االصل قائم على الشرع وأساسه نبذ الربا وتشجيع التجـارة.
ومن ضمن املؤسسات االسالميه اليت شهد العامل اإلسالمي قيام العديد منها واصبح أمر قيامها
شاغالً لالقتصاديني والدارسني جتربة بنك فيصل اإلسالمي السوداني ومعامالته ونهدف من
التعرض هلذه التجربة الوقوف علي نوعية املعامالت وطرق التوظيف وتنفيذ العمليات حتسبا
للتحول املتوقع يف البنوك التقليدية إهتداءً ببنك فيصل اإلسالمي.

جوهر االختالف بني النظام اإلسالمي والبنوك التقليدية:

تأسس بنك فيصل اإلسالمي يف عام  1978وقد منح بعض االمتيازات اليت وردت يف
قانون تشجيع االستثمار وأهمها إعفاء كل أموال البنك وأرباحه من كل الضرائب وكذلك
املواد واملعدات اليت حيتاجها لإلنشاء كما أعفيت مرتبات وأجور ومكافآت ومعاشات العاملني
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بالبنك وكذلك اإلعفاء واملرونة يف تطبيق سلطات البنك املركزي.
حقق بنك فيصل جناحا كبريا ولقي إقباال كبريا من اجلمهور فارتفع رأمساله املدفوع من
 10.2مليون جنيه يف عام  1981إىل  19.2مليون جنيه يف نهاية عام  1982وزادت ودائعه
من  101مليون إىل  201مليون جنيه ،مما مكن من زيادة عملياته االستثمارية من  81.3مليون
يف عام  1981إىل  182.4يف عام  1982حمققا  15مليون جنيه أرباح استثمارات عن تلك
العمليات مقابل  8.8مليون جنيه يف عام .1981

عمليات التوظيف:

جوهر االختالف بني النظام اإلسالمي والبنوك التقليدية هو يف اختالف التوظيف ألن
البنوك اإلسالمية ال تقدم قروضاً أوسلفيات مقابل الفائدة وإمنا تقوم بتوظيف مواردها يف
عمليات املشاركة واملراحبة واملضاربة باالضافه إىل اإلسهام يف رساميل الشركات واألوراق
املالية.
(أ) املشاركة-:
تعريف عملية املشاركة أن يشارك البنك عمالءه يف مشروعاتهم املختلفة ويقدم نسبة يف
رأمسال املشروع ختتلف من مشروع الخر وقد الحظنا أن نسبة املشاركة املعمول بها يف بنك
فيصل ترتاوح بني  %75للبنك و %25للعميل و %80و %20وحتدد هذه النسب يف تصديق
اإلدارة علي الطلب  -وقبل أجراء التصفية وتوزيع األرباح ختصص نسبه متفاوتة تدفع للعميل
مقابل إدارته وإشرافه علي العملية وختتلف هذه النسبة من مشروع الخر وتوزع األرباح الباقية
وفق نسب املشاركة املتفق عليها.
تبدأ عمليه املشاركة بان يتقدم العميل بطلب للبنك يتضمن الدراسة املعدة عن املشروع
املراد متويله عن طريق املشاركة ويرفع هذا الطلب مع الدراسة لقسم االستثمار بالفرع أو إىل
قسم الدراسات باالداره حسب حجم التمويل لدراسة اجلدوى املالية والفنية والتوصية ملدير
الفرع ودراسة الطلب هذه شبيهه مبا تقوم به أقسام القروض والسلفيات عندنا وتشمل التكلفة
اإلمجالية للمشروع ومصادر التمويل والفرتة املتوقعة لعملية املشاركة والتدفقات النقدية أثناء
فرتة املشاركة والعائد املتوقع احلصول عليه والذي على ضوئه حيدد البنك نسبة األرباح،
وقد الحظنا انهم يف كل العمليات اليت اطلعنا عليها يضعون هامش أرباح ال يقل عن %10
ويشرتط أن يكون املشروع ذا عائد على اجملتمع اإلسالمي وإال يكون حمرما ويتخذ البنك
كل اإلجراءات التحوطية لضمان حصوله على أمواله يف أسوأ الفروض واخذ البنك الضمانات
املعتادة واليت سيأتي ذكرها عندما نتعرض إىل أسس اختيار العميل.
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بعد التصديق على الطلب يفتح للعمليه حساب منفصل يسمى حساب مشاركة ويقوم البنك
بتوريد مساهمته يف املشاركة فورا ومن ثم يطلب من العميل توريد مساهمته وال يتم السحب
من هذا احلساب إال مبوافقة مدير الفرع -وبعد ذلك يوقع العميل على عقد املشاركة وهو عقد
مبسط ولنأخذ النموذج التالي للتوضيح- :
منوذج مشاركة لتمويل جتاره حمليه (ذره) من القضارف
يشمل الطلب املقدم من العميل حتديد الكميه والسعر وبيان حبجم العملية ويشتمل قيمة
الذرة والعشــــور والرتحيل من منطقه الشـــراء إلي مكان التعاقد ومصاريف التنزيل والعتالة
والتخزين والرتحيل بالســـكة حديـــد واملصاريف غري املنظورة والتأمني احمللى من مناطق
اإلنتاج وحتى مناطق التصريف.

األرباح-:

حتدد األرباح هلذه العملية مبعدل رحبية .%19.5

شروط املشاركة-:

 /1تكون مساهمة البنك  %75واملتعامل  %25من قيمة الذرة.
 /2حتديد فرتة الشراء حسب األسعار السائدة يف املوسم.
 /3إشراف فرع البنك بالقضارف على عملية الشراء واستالم الذرة ودفع القيمة.
 /4يتم شحن الذرة باسم البنك.
 /5يؤمن على الذرة لدى الشركة االسالميه للتأمني.
 /6يتم الشحن على دفعات.
 /7يقدم الشريك رهناً عقارياً يغطى مساهمته.
 /8تورد حصيلة املبيعات حلساب العملية.
 /9يتم تصريف الذرة بسعر السوق اجلاري على أن ال يقل عن  %115من مجلة التكلفة
(يالحظ أن ذلك يغطى نسبة األرباح املتوقعة).
 /10توزع األرباح بنسبة املساهمة الفعلية بعد خصم نسبه حمدده لتكون من نصيب الشريك
نظري حسن إدارته للعمليه وذلك على النحو التالي:
 %20إذا باعها بسعر  %25 ،%115إذا باعها بسعر  %30 ،%118إذا باعها بسعر .%130
وتزيد هذه النسبة ب  %3عن كل شهر ينقص من فرتة التصفية وتنقص بنسبة  %5لكل
شهر زيادة عن التاريخ احملدد للعمليه.
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والتمويل باملشاركة يشمل عمليات االسترياد والتصدير والتمويل الصناعي قصري األجل
وفيما يلي النماذج-:
استرياد البضائع عن طريق املشاركة -:يتقدم املستورد بطلب للفرع موضحاً فيه البيانات
التفصيلية للبضائع اليت يرغب يف استريادها من حيث الكم واملواصفات والسعر املبدئي وشروط
املصدر وطبيعة خطاب االعتماد واملستندات اخلاصة بالعملية وجيب أن ال تكون العملية
خمالفه الحكام الشريعة اإلسالمية والنموذج املعين السترياد لنب هولندي.
متت دراسة الطلب بوساطة قسم االستثمار ومشلت علي النواحي التالية-:
 /1التكاليف املتوقعة للعملية بالعملة األجنبية واحمللية وتكاليف الشحن واجلمارك
والتخليص والتأمني.
 /2حتديد نسبة املساهمة للبنك والشريك.
 /3املدى الزمين للعملية من تاريخ فتح االعتماد وحتى تاريخ الشحن كما يؤخذ من
املستندات وفرتة التخليص ووصول البضاعة للمخازن ثم الفرتة املتوقعة لتصريف البضاعة
وتوريد قيمتها.
 /4إعداد قوائم الدخل التقديري الشهري واإليرادات املتوقعة عن العملية وتكاليف العملية
االستريادية اجلارية والعائد املتوقع.
 /5توزيع العائد املتوقع احلصول عليه وذلك بعد خصم املصروفات اإلدارية والتسويقية
املقدرة.
 /6الدراسة التسويقية للسلعة ومدي سرعة تصريفها وموقف السلع الشبيهة واملنافسة.
وبعد التأكد من سالمة العملية وفق اوجه الدراسة أعاله مت االتفاق مع العميل علي شروط
املشاركة اليت حددت مساهمة كل شريك وقواعد توزيع األرباح وطريقة اسرتداد البنك
ألمواله والضمانات املقدمة وضمن ذلك يف صيغة عقد قانوني وقع عليه الشريك.
ومبتابعتنا ملراحل تنفيذ هذه العملية الحظنا اآلتي-:
األرباح احملققة للبنك كانت اكرب من نسبة  %15رغم أن العميل جتاوز الفرتة احملددة
للعمليه بعدة شهور ولضمان ذلك القدر من الربح وافق البنك على ختزين السلعة ألن السعر
اجلاري ال حيقق معدل الرحبية املتفق عليه هذا رغم حرص البنك على مصلحة اجملتمع
اإلسالمي ؟! يف كل حاالت االسترياد باملشاركة مل جند عمليه واحدة منيت باخلسارة ولكن
هناك عمليات فشل العمالء يف تنفيذها وانسحبوا.
ال تنحصر عملية املشاركة يف جمال التجارة فحسب بل تتعداه إىل جتارة احملاصيل
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واملشروعات الصناعية وغريها وبالنسبة للتمويل الصناعي عن طريق املشاركة يقوم البنك بتقييم
اصول املنشأة وحتديد تكلفة راس املال العامل للعمليه من مواد خام وأجور وإهالك وخالفه
ومعرفة مصادر متويل الشريك لتحديد مساهمته ووضع جدول زمين للعمليـــة وتقدير حصة
االداره واإلشراف والشيء اجلديد هنا أن البنك له إشراف مباشر ومتثيل يف املنشأة ويتعامل
مع مهندسني وفنيني ألغراض اإلشراف.
وهناك صيغة املشاركة املتناقصة واليت تنتهي بالتمليك وهي يف جمال التمويل العقاري
وقطاع النقل وهذا متويل متوسط األجل ال يفضله البنك.

ب /املضاربة:

املضاربة نوع من التمويل خيتلف عن املشاركة يف أن البنك يقوم بتقديم كل التمويل ويتوىل
املضارب العمل ويتم االتفاق على توزيع األرباح بنسب يتفقان عليها يف عقد املضاربة واغلب
عمليات هذا التمويل موجهه لتجارة احملاصيل وال توجد مضاربه يف جمال الصناعة .يشرتط
بنك فيصل اخذ ضمانه من العميل ألن مال املضاربة أمانه يف يد املضارب واملضاربة عمليه
بطبيعتها فيها شئ من املخاطرة ولذلك الحظنا أن البنك ال يعطى هذا التمويل إال بعد التأكد
من جدوى املشروع واغلب العمليات اليت اطلعنا عليها لعمالء معروفني.
منوذج مضاربة متويل جتارة بلح من الشمالية
تقدم العميل بطلب لالتفاق مع البنك للدخول يف عملية قراض { يكون فيه املال من البنك
(رب املال) والعمل من العميل (املضاربة) } لشراء وتسويق بلح من الشمالية وبان يقوم البنك
بعملية متويل الشراء والرتحيل والتسويق بنسبة  %100ويقوم العميل مبباشرة عمليات الشراء
من مناطق اإلنتاج والبيع يف اخلرطوم وكردفان وحتددت فرتة العملية بسته اشهر والقيمة
املطلوبة  200ألف جنيه.
أحيل الطلب إىل قسم الدراسات ومشلت الدراسة اآلتي:
 /1مقدم الطلب :تعريف ،املوقف املالي ،اخلربة....اخل.
 /2نوع السلعة :أنواع البلح ومناطق اإلنتاج ودراسة تسويقه تشمل املواصالت والرتحيل
والتخزين ومناطق االستهالك والتجارب السابقة هلذا النوع من التسهيل.
 /3طريقة الشراء :حجم العملية والفرتة ،وبدراسة التكلفة للعملية حتدد العائد املتوقع
بـ  34ألف جنيه توزع بنسبة  %30للمضارب و % 70للبنك.
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شروط املوافقة:

 /1التمويل من البنك كامال.
 /2يقوم املضارب بإدارة العملية.
 /3الشراء على دفعات من مناطق اإلنتاج احملددة.
 /4يقدم املضارب ضماناً شخصياً يضمن حسن االداره للعمليه.
 /5ال يقل سعر البيع عن السعر اجلاري.
 /6يتحمل البنك أي خسارة ناجتة خبالف سوءِ االداره.
ومن الطريف يف هذه العملية أن املضارب رفض إحضار الضامن حبجة أن املضاربة الشرعية
مبنية أساسا على الثقة بني املضارب ورب املال وعليه فان طلب الضمانه يعنى أن ثقة رب
يأت رأيها ومتت العملية
املال يف املضارب غري متوفرة وأحيل األمر إىل الفتوى الشرعية ومل ِ
بعد أن احضر الضامن وكان العائد من الربح عن العملية 28الف جنيه قسمت بنسبة %30
للمضارب و % 70للبنك ويالحظ أن هذا النوع من التمويل قاصر على جتارة احملاصيل
وال توجد أي حاله أظهرت خسارة.

ج /املراحبة:

هذا النوع من التمويل يتقدم فيه العميل بطلب شراء سلعه معينه ومبواصفات معينه ويشرتط
علم الطرفني براس املال والربح املتوقع ويتم االتفاق على هامش املراحبة احملدد وعلى كيفية
السداد واألساس الفقهي أن يوافق املتعامل على السلعة وميكنه رفضها وأن كانت موافقة
للمواصفات وذلك البعاد الشبهة – ويف التطبيق العملي مل جند متعامال واحدا رفض قبول
السلعة ولعل السبب يف ذلك دقة الدراسة التسويقية اليت يعدها قسم الدراسات واختيار سلعه
مضمونة التسويق.
منوذج لعملية مراحبة استرياد
مت االتفاق مع املتعامل السترياد السلعة (لنب) على أساس املراحبة ويتحمل البنك كل
التكاليف البالغة  78ألف جنيه ويسلم البضاعة للعميل مقابل هامش مراحبة  %15وفق الشروط
التالية-:
 /1ختزين البضاعة باسم البنك كضمان السرتداد حقوق البنك.
 /2تصفية العملية خالل سته اشهر.
 /3للبنك احلق يف بيع البضاعة إذا مل يتمكن العميل من بيعها يف املدة احملددة.
/4التأمني من الشركة االسالميه.
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كيفية حتديد هامش الربح:

اجلديد يف عملية املراحبة هوحتديد هامش الربح وهو شئ خيتلف من عميل لعميل وتدخل
نوعية السلعة يف حتديد هذا اهلامش مثل االدويه حيث يكون اهلامش قليال كذلك مراعاة
الظروف االقتصادية بالبالد مثل ارتفاع سعر الدوالر وتأثر املستوردين بذلك.
واخلطورة يف مثل هذه العمليات استغالل املتعاملني حلق الرفض للبضاعة ،ولكن كما ذكرنا
آنفا مل حيدث رفض للبضاعة من املتعاملني ،ولكن بعضهم انسحب من تنفيذ بعض العمليات
يف مراحل االسترياد.

العمولة على العملية االستريادية:

تؤخذ العمولة على العمليــات اخلارجيـــــة وفق التعريفة املصرفية ويتجاوز البنــك
يف ذلك قاعدتـــه الفقهيــة (العمولة بقدر اخلدمه) وذلك لعدم اإلخالل بالتعريفة حسب
توجيهات بنك السودان.

د /القرض احلسن:

هوسحب على املكشوف بغرض التمويل ألغراض اجتماعيه وانسانية بدون أرباح أوفوائد،
وليس هناك ممارسه واضحة هلذا النوع من التسهيالت ويفكرون حاليا يف إنشاء صندوق خاص
هلذا الغرض يقبل املودعون فيه أن توظف أمواهلم يف جمال القرض احلسن بدون عائد.

العمليات احلسابية:

كما ذكرنا من قبل يفتح لكل عمليه من عمليات املشاركة ،املضاربة ،واملراحبة حساب
جارى منفصل وعند تصفية كل عمليه يضاف نصيب البنك من األرباح إلي حساب األرباح
واخلسائر حتت بند أرباح (مشاركة ،مضاربه ،مراحبة) ولكن العمليات اليت تنتهي وتصفى
خالل العام ال حتتسب عليها أرباح تقديريه مثل ما تفعل البنوك التقليدية عند احتساب
الفوائد املتحصله وتدخل يف التاريخ الذي تصفى فيه .وقد أمكننا االطالع علي حسابات فرع
أمد رمان احملطة الوسطى وال ختتلف حسابات األستاذ العام عن النظام املتبع عندنا.

التمويل الصناعي:

خبالف احلال يف البنوك التقليدية حيث يذهب معظم التمويل املصريف إىل قطاع الصناعة
فان اهتمام بنك فيصل قد إحنصر يف هذا اجملال وحلداثة جتربته يف متويل املعاصر واملطاحن
وهناك شرط عند منح التسهيل للصناعة بان يقوم صاحب املنشاة بتصفية مديونيته للبنوك
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األخرى ألن البنك سيدخل شريكا ال مموال فقط.وتوفر هذه الشراكة للبنك حق اإلشراف واملراقبة
للعملية اإلنتاجية وتدخل ضمن التمويل الصناعي جتربة بنك فيصل يف جمال احلرفيني وقد
أمكننا زيارة فرع احلرفيني بامدرمان وهو فرع متخصص يف إمداد احلرفيني باملعدات عن طريق
املراحبة ويوفر الفرع عن طريق االسترياد أو الشراء من السوق احمللى هذه املعدات وتعرض
بالفرع يف صالة خاصة .يتم بواسطة جلنة االستثمار املكونة من مدير الفرع ونائبه ورئيس قسم
االستثمار وما فوق صالحية الفرع يصدق يف االداره.
منوذج مراحبة لشراء جرار زراعي
تقدم أحد صغار املزارعني بطلب لتمويل شراء جرار زراعي مدعما طلبه بضمان شخصي من
شخص معروف لدى البنك ومتت املوافقة على العملية على النحو التالي:
يدفع البنك قيمة اجلرار حسب الفاتورة املقدمة 14 :ألف جنيه.
يضاف إىل ذلك هامش مراحبة  %25لتصبح املديونية على املتعامل 17.500جنيه يدفع
املتعامل  %25من قيمة اجلرار والباقي على أقساط ( 24شهر) حيرر بها شيكات وعند نهاية
السداد ميلك املتعامل اجلرار.

التمويل الزراعي:

يتحفظ بنك فيصل يف متويل الزراعة وال يوجد متويل زراعي..

أسس اختيار املتعامل واملوافقة على العملية:

تتكون الضمانة األساسية يف النظام اإلسالمى من اآلتي:
 /1اخلربه الكافية يف جمال االستثمار املقرتح.
 /2أمانة ومسعة املتعامل.
 /3الدراسة الدقيقة للطلب املقدم بغرض التمويل.
 /4قبول املتعامل لصيغة التعامل اإلسالمي.
 /5املقدرة املالية للمتعامل يف حالة املشاركة.
ومن املالحظ أن العالقة بني املتعامل والبنك اإلسالمي أقوى من عالقة البنك التقليدي
بعميله وقد الحظنا االتصال املباشر بني املتعاملني وموظفي أقسام االستثمار مما ينشئ العالقة
الوطيدة بني البنك وعميله.
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اخلدمات املصرفية األخرى:

يقوم بنك فيصل اإلسالمي بتقديم كافة اخلدمات املصرفية وهي عمليـــات التحويل
الداخـــــلي واخلارجـــي وخطابات الضمان واالعتماد وحتصيل الكمبياالت بشرط أن تكون
مغطاة بالكامل أو أن يقابلها رصيد دائن يف أحد احلسابات اجلارية .ويقوم البنك بتحصيل
العمولة على هذه اخلدمات وفق التعريفة ال على أساس التكلفة الفعلية للخدمة حسب النص
الشرعي.

التعامل اخلارجي:

تتعامل فروع بنك فيصل اإلسالمي خارجيا مع املراسلني وفق اتفاق معهم باملعاملة باملثل
بان ال يتقاضى البنك فوائد على أمواله املودعة لدى البنك اخلارجي ويفعل البنك املثل ومل
حيدث أن كانت حساباتهم مكشوفة مع املراسلني.

مالحظات عامه

أساليب العمل ال ختتلف كثريا عن النظام التقليدي وان اختلفت التسميات والعمل يسري
باخلربة املوروثة واليت نقلها املوظفون الذين سبق هلم العمل بالبنوك التجارية وقد جنح البنك
يف االستفادة من تلك اخلربات .وحتى نظام املطبوعات مطابق لنظم بنك السودان.
يطبق البنك سياسة صارمة لالقتصاد يف املنصرفات ويظهر ذلك يف األثاثات واملعدات
املستعملة.
يكثف بنك فيصل التوعية والتعريف بالنظام اإلسالمي وينعكس ذلك يف إملام املوظفني
ومعرفتهم ألساليب العمل اجلديدة وهذا دور ميكن أن يساهم به قسم البحوث وإدارة التدريب

وذلك باإلعداد وقيام دورات تدريب وحماضرات».
« جتدر االشاره إىل إن البنك يراعى يف اختيار املوظفني أن يكون املتقدم متمسكا بالسلوك
اإلسالمي وحسن السرية والسلوك ومشهودا له باالستقامة يف اخللق هذا باالضافه إىل حصوله
على احلد األدنى من املؤهالت املطلوبة ،ويتم االختيار عن طريق اختبار القدرات والذكاء
واملعلومات االسالميه وخاصه عن االقتصاد والبنوك االسالميه وفقه البيوع .ثم التحري عن
سلوك من وقع عليهم االختيار ويشمل التحري أيضا البنوك املختلفة بالنسبة الصحاب
اخلربات املصرفية ،كما تعقد معاينة الختبار التصرفات واملقدرة على االجابه واملظهر العام
ثم الكشف الطيب.
 مذكرة أعدها بنك السودان عن بنك فيصل اإلسالمي بتاريخ .1982/5/15
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الحظ فريق التفتيش خلو تعيينات البنك من العنصر النسائي ،بل ومل تتقدم أي منهن
بطلب لاللتحــاق بالبنـك ،علما بان الئحة شئون العاملني تشتمل على عدة بنود ختص
النساء ،جدير بالذكر أن الشركات التابعة للبنك تعني النساء وقد بنيت سياسة البنك يف هذا
اجملال على االعتماد على العنصر الرجالي يف املراحل األوىل لتجربة البنك على أن يتم إنشاء

فروع متخصصة للنساء بعد جناح التجربة»
أيضا أعدت مذكرة (مت التطرق هلا من قبل) عن بنك فيصل اإلسالمي بوساطة بنك
السودان بتاريخ  1982/5/15جاء فيها « لقد الحظنا أن معظم البنوك االسالميه اليت تقدمت
بطلبات ملمارسة العمل املصريف تتخذ من بنك فيصل اإلسالمي قدوه فيما يتعلق بنظام العمل
املصريف وفق األسس االسالميه وهي بذلك تطالب بان متنح نفس االمتيازات اليت منحت لبنك
فيصل .واجلدير بالذكر انه حسب نص األمر اجلمهوري الذي مت مبوجبه تأسيس بنك فيصل
اإلسالمي قد منح البنك االمتيازات التالية:
 .1اإلعفاء من املواد  45 ،42،44من قانون بنك السودان على أال يتعارض هذا اإلعفاء مع
سلطات بنك السودان يف اإلشراف وتوجيه سياسة البنك يف منح التسهيالت االئتمانية .واملواد
الثالث املذكورة أهم مواد بنك السودان ذلك أن املادة  42من القانون تعنى بسلطات البنك يف
حتديد وإعالن أسعار اخلصم أو إعادة سعر اخلصم وسعر الفائدة على القروض والسلفيات،
وختتص املادة  44من سلطات البنك يف حتديد احتياطي البنوك ،بينما تنص املادة  45من
قانون بنك السودان على سلطات البنك يف احلد من وتنظيم االئتمان املصريف.
إعفاء أرباح البنك وودائع املستثمرين ومرتبات العاملني فيه من الضرائب :ويف هذا الصدد
أرجو أن أتطرق (والكالم لكاتب املذكره) إىل آثار هذه اإلعفاءات على تطور البنك وعمله.
بدأ البنك عمله يف أوائل  1978وقد ارتفعت ودائعه من  6.8مليون جنيه يف ديسمرب
1978اىل حوالي 18.9مليون جنيه يف ديسمرب  1979بنسبة .%178وقد بلغت مجلة الودائع
يف ديسمرب  1980حوالي  50.9مليون جنيه أي بزيادة قدرها  32مليون جنيه بنسبة %178
مقارنة جبملة الودائع بنهاية ديسمرب  .1979وواصلت الودائع ارتفاعها خالل عام  1981إذ
بلغت بنهايــة نوفمرب  99مليون جنيه بزيادة قدرها  48.1مليون جنيـه ،وبنسبة %94.5
مقارنة بنهاية ديسمرب .1980
أما بالنسبة للتسهيالت االئتمانية اليت منحها البنك قد ارتفعت من  3.7مليون جنيه يف
ديسمرب  1978إىل حوالي  14.5يف ديسمرب  1979بزيادة قدرها  10.8مليون جنيه وبنسبة
 تقرير تفتيش بنك فيصل بتاريخ 1988/1/31
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 %292كما ارتفعت خالل عام  1980مبقدار  21.9مليون جنيه وبنسبه قدرها %150.4
وبنهاية نوفمرب  1980بلغت التسهيالت املمنوحة  59مليون جنيه أي بزيادة قدرها 22.7
مليون جنيه وبنسبة  %62.5مقارنة بنهاية ديسمرب .1980
باالضافه إىل التسهيالت االئتمانية اليت يقدمها بنك فيصل فقد قام البنك بعدة استثمارات
يف جمال التجارة واخلدمات وتشمل إنشاء ثالث شركات هي شركة التأمني االسالميه احملدودة
برأمسال قدره  150ألف جنيه والشركة االسالميه للتجارة واخلدمات برأمسال قدره  250ألف
جنيه والشركة االسالميه للصرافة برأمسال قدره  200ألف دوالر أمريكي.
ونتيجة لكل هذه املناشط حقق بنك فيصل اإلسالمي خالل عام  1979و 1980أرباحا
بلغت يف مجلتها  1.053ألف جنيه و 2.588ألف جنيه (قبل الزكاه) على التوالي مما
يعنى أن أرباحه يف عام  1980قد زادت عنها يف عام  1979بنسبه قدرها  %146كما أن
األرباح احملققة لعام  1980متثل نسبة  %58من رأمسال البنك املدفوع مقارنة مع  %29لعام
.1979
مما ذكر أعاله يتضح أن بنك فيصل اإلسالمي مؤسسه استثمارية راحبه تنمو ودائعها
وتسهيالتها بنسب كبريه باملقارنة مع البنوك غري االسالميه وبذلك كانت نسبة أرباح بنك
فيصل اإلسالمي مقارنة برأمساله تفوق نسبة أرباح تلك البنوك مقارنة برأمساهلا بدرجه
كبريه.
باالضافه إىل التعاليم االسالميه اليت حترم املعامــالت الربويه واليت يتمسك بها جزء كبري
من املواطنني ،وميكن أن يعزى تفوق بنك فيصل على البنوك غري االسالميه إىل اآلتي:
 .1اإلعفاء من الضرائب الذي منح له مبوجب قانون تأسيسه إذ يدفع بدال عنها الزكاه.
ومبا أن نسبة الزكاه املاخوذه من األرباح وهي  % 2.5تقل كثريا عن نسبة الضرائب اليت قد
تتعدى  %60من األرباح فان صافى األرباح اليت يوزعها بنك فيصل على املساهمني واملستثمرين
فيه تعود عليهم بنسبة أرباح عاليه جدا مقارنة باألعمال األخرى اليت تدفع عليها ضرائب
أرباح .وهذا اإلعفاء من الضرائب يشمل أيضا أرباح الشركات الفرعية اليت يؤسسها بنك فيصل
مثل شركة التأمني االسالميه وشركة التجارة واخلدمات واالسالميه للصرافــة.
 .2اإلعفاء من املادة « »42من قانون بنك السودان حبيث ال يتعامل البنك بسعر فائده دائن
أو مدين .فمن املعروف أن البنوك غري االسالميه تدفع سعر فائده على الودائع واملدخرات يرتاوح
بني  10.5إىل  %12بينما ودائع االستثمار لدى بنك فيصل تتحصل على نسبة أرباح تزيد بكثري
عن ذلك مما حدي بكثري من املواطنني بإيداع أمواهلم ومدخراتهم لدى بنك فيصل.
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بالنسبة إىل اإلعفاء من املادة “ ”42من قانون بنك السودان فهو إعفاء حتمي وضروري
حبكم أن بنك فيصل مؤسسة مصرفية تعمل وفق األسس اإلسالمية اليت حترم املعامالت
الربوية .أما االستثناء من أحكام املادتني ( )45( )44ليس استثناءً مطلقا بسبب أن املادة (6د)
من األمر املؤقت تنص صراحة علي أن ال يتعارض ذلك االستثناء مع سلطات بنك السودان
يف اإلشراف علي توجيه االئتمان املصريف .هلذا درج بنك السودان علي وضع حدود قصوى
لتسهيالت بنك فيصل اإلسالمي أسوة بالبنوك األخرى .ورغم ذلك وتفاديا ألي تناقض فإنه
البد من وضع حد ألي غموض قد يرتتب عليه تنفيذ أحكام قانون بنك السودان.
أما املربرات اليت ينادى بها دعاة إنشاء البنوك اإلسالمية إلعفاء أموال وأرباح البنوك
اإلسالمية واجور العاملني فيها من الضرائب فتتلخص يف األتي-:
أهداف البنوك اإلسالمية وأغراضها األساسية توضح أنها بنوك تنمية وليست بنوك ائتمان
مصريف أو ادخار عادية.
 )1التجربة اجلديدة للعمل املصريف اإلسالمي يف جمتمع اقتصادي ال حتكمه األسس
والشرائع اإلسالمية حتتم توفري اكرب قدر من احلماية له حتى يتمكن من مواجهة املخاطر
والصعاب واجتيازها بنجاح.
 )2مراعاة ملا يتطلبه العمل املصريف اإلسالمي يف بدايته من االستعانة بذوي الكفاءات
الظاهرة واملقدرة العالية لتذليل الصعاب اليت تعرتض عمله ،البد من إجياد حوافز جلذب
هذه الكفاءات مثل إعفائها من ضرائب الدخل على أن يشمل اإلعفاء األجانب واملواطنني
عمال بقاعدة املساواه بني العاملني يف املؤسسة الواحدة.
 )3أن اإلعفاء من الضرائب ليس مطلقا فالبنك ملزم بدفع الزكاه وهي وأن قلت نسبتها عن
ضرائب األرباح إال أن قاعدتها امشل إذ أنها تشمل رأمسال وليس األرباح فقط.
فالبنسبه ملا جاء يف أعاله جند أن املمارسة الفعلية لبنك فيصل اإلسالمي يف منحه
للتسهيالت خالل األعوام  1981-78قد ركزت على التمويل قصري األجل يف حقلي التجارة
الداخلية واخلارجية وأن التمويل التنموي بشقيه متوسط وطويل األجل مل يأخذ أكثر من %10
من مجلة التسهيالت املمنوحة يف أي سنه من السنوات وهو بذلك ال خيتلف عن البنوك غري
االسالميه يف شئ.
أما تأسيسه لشركات استثمار تعمل يف جمال التنمية الزراعية والصناعية فيمكن هلذه
الشركات عند قيامها التقدم كل على حده بطلبات ملنحها االمتيازات اليت ينص عنها قانون
تشجيع االستثمار.
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أما ما جاء يف ( )2و( )3أعاله فمن الواضح أن بنك فيصل مل يعد يوصف بأنه جتربه
جديده بعد كل هذه السنوات من العمل املصريف الناجح وقد رست دعائمه املالية ومن ناحية
السمعه التجارية مما ميكنه من مواجهة أي صعاب يف املستقبل دون احلاجة إىل أي امتيازات
سارية .أما ما جاء يف ( )4فان التجربة قد دلت على أن الزكاه حتى وهي تشمل كل أموال
البنك ما زالت تقصر عن ضرائب األرباح بالشكل الذي جيعل املستثمر أن يستثمر أمواله يف
جماالت ال تفرض عليها ضرائب أرباح أودخل.
ويف الواقع أننا كنا نعتقد أن اإلعفاء الضرييب الذي منح لبنك فيصل كان ينبغي أن يستمر
لفرتة حمدده إىل أن يقوم البنك على أساس متني وراسخ مثله مثل بنك ناصر اإلجتماعى الذي
أسس يف أوائل السبعينات يف مصر الذي منح مثل هذه االمتيازات عند قيامه لكنها ألغيت عام
 .1981كما أن هناك بنوكاً اسالميه قامت وما زالت تعمل من خالل النظم السارية دون أن
تتمتع بأي محاية أو امتيازات باإلضافة إىل جناح البنك الكبري وتثبيت دعائمه هناك اعتبارات
هامة أخرى تقتضي إعادة النظر يف االمتيازات الضرائبية املمنوحة لبنك فيصل اإلسالمي
وممتلكاته .وتتمثل أهم تلك االعتبارات يف اآلتي-:
 .1منح بنك السودان بعض الرتاخيص لعدد من البنوك االسالميه للعمل يف البالد .وقد
سبق أن أشرنا إىل أن كل تلك البنوك تطالب مبنحها نفس االمتيازات الضرائبية املمنوحة
لبنك فيصل .وهذا الطلب سوف يظل معقوال طاملا استمر بنك فيصل يف التمتع بتلك
اإلعفاءات واالستثناءات إذ أن يف عدم االستجابة لطلب البنوك اإلسالمية األخرى تعارض
مع مبدأ تكافؤ الفرص كما أن منح البنوك االسالميه االمتيازات الضرائبية سوف خيل
بأسس التنافس بينها وبني البنوك غري االسالميه العاملة يف البالد.
 .2مبوجب املادة ( )7أ من األمر املؤقت أن اإلعفاء الضرائيب ينطبق على الشركات الثالث
اململوكة لبنك فيصل وأي شركات أخرى قد ير ى إنشاءها مستقبال .واملعروف أن إحدى
تلك الشركات تعمل يف حقل التأمينات والثانية يف حقل التجارة واخلدمات والثالثة يف
حقل الصريفه .والنرى سببا موضوعيا ملنح تلك الشركات إعفاءات ضرائبية وال أي نوع
آخر من أنواع احلماية وذلك أسوة مبثيالتها بالسوق فان احتاجت تلك الشركات أو بعضها
ألي دعم فمن باب أوىل أن يدعمها البنك القابض وليس الدولة ،خاصة وأن البنك يتلقى
دعما كافيا من الدولة كما أن منح تلك الشركات إعفاءات ضرائبية يضع الشركات األخرى
املماثلة يف وضع غري تنافسي.
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 .3توضح األرباح اليت حققها بنك فيصل اإلسالمي ومعدل الزيادة السنوي يف تلك األرباح
أن ابتعاد البنك عن املعامالت الربويه مل يؤثر يف إيراداته الناجتة عن مناشطه املختلفة.
ومن هذا يتضح أن التجربة أثبتت أن االعتقاد اخلاص بقلة إيرادات البنك الذي كان سائدا
عند إنشاء البنك ،والذي كان ضمن االعتبارات اليت أدت ألن يعفى البنك من الضرائب
ال أساس له.
ولكل تلك األسباب نعتقد انه آن األوان العادة النظر يف االمتيازات اليت منحت لبنك
فيصل خاصة تلك االمتيازات املتعلقة بإعفاء البنك وممتلكاته من الضرائب واستثنائه من أحكام
املادتني ( )44و( )45من قانون بنك السودان (حسبما جاء يف املذكرة).
وعند مراجعة قانون بنك فيصل اإلسالمي نرى أيضا إعادة النظر يف املادة  )2(3من ذلك
القانون اليت يعتقد البنك إنها تعطيه احلق يف فتح فروع له يف كل أحناء البالد بدون موافقة
بنك السودان.
والواقع أن ذلك االعتقاد يعترب مفهوما خاطئا إذ أن املادة املذكورة ال حتد من سلطات بنك
السودان املنصوص عليها مبوجب املادة ( )5من قانون البنك واملادة ( )51من نفس القانون اليت
متنح البنك احلق يف التصديق بفتح الفروع اجلديدة للبنوك.
وإذا كانت حجة بنك فيصل اإلسالمي يف املاضي تعتمد على انه بنكا جيب إعطاؤه حرية
احلركة يف فتح الفروع لتمكينه من توفري البديل اإلسالمي يف جمال املصارف يف كل املدن اليت
تعمل بها البنوك التجارية التقليدية فان تلك احلجة ال أساس هلا يف الوقت احلاضر بسبب
أن بنك السودان قد منح عددا من البنوك االسالميه تراخيص مبدئية وسوف يباشر بعضها
العمل قريبا األمر الذي حيتم وجود سلطة تنسق افتتاح فروع كل البنوك مبا فيها االسالميه
على مستوى القطر.
وهلذا نرى إلغاء املادة  )2(3من قانون بنك فيصل اإلسالمي أو تعديلها بصوره تزيل أي
لبس تكون قد تسببت فيه وحتى تتاكد سلطة بنك السودان يف جمال التصديق على فروع كل
البنوك “  بتاريخ  1982 /6/22قام السيد حمافظ بنك السودان برفع املذكرة سالفة الذكر
لوزير املالية والتخطيط االقتصادي مضيفا إليها بعض النقاط ومقرتحا إصدار قانون خيص
البنوك االسالميه ،وينص خطابه على:
“ أرجو أن ارفق لكم قرين هذه املذكرة اليت أعدها بنك السودان عن أداء وجتربة بنك
فيصل خالل فرتة عملــــــه .وقد مت إعداد هذه املذكرة يف إطار تقويم جتربه العمل املصريف
 مذكرة عن بنك فيصل بتاريخ 1982/5/15
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اإلسالمي بالبالد وهي تتضمن بيانات ومعلومات توضح أن بنك فيصل اإلسالمي قد سجل
جناحا ملحوظا يف توطيد أقدامه وإرساء مسعة حسنه أمام العامل العربي واإلسالمي جبدوى
هذه التجربة .ويعزى ذلك إىل طبيعة النظم والوسائل اليت اتبعها البنك يف تسيري عملياته
املصرفية األمر الذي أدى إىل تعامل الكثري من املواطنني مع هذا البنك وبصفة خاصه الذين
حيجمون عن التعامل مع البنوك غري االسالميه باالضافه إىل امليزات املمنوحة للبنك املتمثلة
يف النواحي التالية:
 .1إعفاء أرباح البنك وودائع املستثمرين ومرتبات العاملني فيه من الضرائب وينطبق ذلك
على الشركات الفرعية التابعة للبنك.
 .2اإلعفاء من املواد ( )45( ،)44( ،)42من قانون بنك السودان على أال يتعارض هذا
اإلعفاء مع سلطات بنك السودان يف اإلشراف وتوجيه سياسة البنك يف منح التسهيالت
املصرفية .فاملادة ()42كما تعلمون تتعلق بسلطات بنك السودان يف حتديد وإعالن أسعار
اخلصم وإعادة اخلصم وسعر الفائدة على القروض والسلفيات ،وهذا اإلعفاء حتمي نظرا
ألن بنك فيصل ال يتعامل بالربا أخذا وعطاء .أما املادة ( )44فهي ختتص بسلطات بنك
السودان يف حتديد احتياطي البنـــــوك ،بينما املادة.
)45( .3تتعلق بسلطات بنك السودان باحلد من وتنظيم االئتمان املصريف .وقد أفرزت
التجربة بعض املمارسات اليت قام بها بنك فيصل وذلك بعدم التقيد مبتطلبات هذه املادة
إال أن بنك السودان كان يصر دائما انه البد من تنفيذ أحكام هذه املادة متشيا مع السياسة
االئتمانية املقررة.
ولعله من املناسب أن نذكر هنا أن ساحة العمل املصريف اإلسالمي يف املدى القريب ،ونظرا
لنجاح التجربة ،قد استقطبت عناصر جديده نعتقد انه البد أن تؤخذ يف االعتبار عند النظر
يف حتديد سياسة الدولة حنوهذا القطاع .وهذه العناصر تتلخص يف اآلتي:
أوال :كما تعلمون أن بنك السودان قد قام يف االوانه االخريه بإصدار عدة تصاريح إلنشاء
بنوك اسالميه تعمل يف البالد وفق أحكام الشريعة وأن بعض هذه البنوك قد تقدمت بطلبات
للحصول على نفس االمتيازات اليت حصل عليها بنك فيصل اإلسالمي.
وهذه الطلبات يف اعتقادنا سوف تظل معقولة طاملا استمر البنك املذكور أعاله والشركات
التابعه له يف التمتع بتلك اإلعفاءات واالستثناءات ،إذ أن يف عدم االستجابة لطلبات البنوك
االسالميه األخرى تعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص .كما أن منح البنوك االسالميه امتيازات
ضرائبية سوف ختل بأسس التنافس بينها وبني البنوك اليت ال تتعامل على نفس األسس
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االسالميه بالبالد .باالضافه إىل ذلك فان متتع الشركات الثالث اليت أنشأها بنك فيصل بنفس
االمتيازات اليت يتمتع بها البنك قد خيل أيضا بالتوازن التجاري وأسس املنافسة العادلة وذلك
نظرا ألن هذه الشركات تعمل كلها يف جمال اخلدمات وال تعترب شركات تنموية.
ثانيا :متت املوافقة بالسماح لبنوك القطاع العام بالعمل على النهج اإلسالمي وذلك أما
بفتح فروع هلا تعمل وفق ذلك النهج أوإنشاء بنك إسالمي مشرتك بينها .بناء على ما ورد
أعاله ،ويف املذكرة املرفقة ومتشيا مع أسس التنافس العادل ودفعا لعجلة التنمية االقتصادية
وتشجيعا للبنوك االسالميه اجلديدة ،وتوضيحا وتثبيتا لسطلة بنك السودان يف جمالي تنظيم
االئتمان املصريف وفتح فروع البنوك اجلديدة ،أرى انه قد حان الوقت للنظر يف وضع أسس
موحدة تعمل مبوجبها البنوك االسالميه بالبالد مبا يف ذلك بنك فيصل االسال مي .ويف هذا
الصدد أرجو أن اقرتح اآلتي:
 .1إصدار قانون جديد ينظم أسس توحيد معاملة البنوك االسالميه على أن تشمل املواد
املقرتحة يف هذا القانون على اآلتي:
أ .حتديد اإلعفاء الضرييب على ودائع وأرباح البنوك االسالميه لفرتة مخس سنوات.
ب .أال ينطبق اإلعفاء الضرييب على الشركات اليت تقوم بإنشائها هذه البنوك عدا تلك
اليت تعمل يف اجملاالت التنموية واليت ينظر يف منحها االمتيازات حتت قانون تشجيع
االستثمار لسنة .1980
ج .إعفاء اجلزء الذي يستخرج للزكاه من الضرائب.
د .أال يطبق اإلعفاء على دخول العاملني بتلك البنوك.
هـ .آن خيضع البنك اإلسالمي الذي تقوم بإنشائه البنوك الوطنية (أوفروع تلك البنوك اليت
قد تفتحها لتعمل بالنهج اإلسالمي) لنفس األسس اجلديدة.
 .2أن ينص صراحة يف القانون املقرتح على أن سلطة التصديق بفتح الفروع للبنوك
االسالميه يف أي مكان من اختصاص بنك السودان ،وهذا يعنى بالضرورة حسم املوقف غري
الواضح الناجم عن مطالبة بنك فيصل اإلسالمي بفتح فروع له بأي مدينه يف السودان دون
موافقة بنك السودان استنادا على املاده )2(3من قانون بنك فيصل.
 .3تعديل املادة ()6البند (د) من قانون بنك فيصل اإلسالمي مبا يؤكد ويضمن عدم خروج
البنك من إشراف البنك املركزي يف حتديد وتوجيه السياسة االئتمانية للبنك واالحتفاظ بنسبة
االحتياطي اليت قد حيددها بنك السودان.
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 .4ارفق لكم مسودة القانون املقرتح كما أعدتها االداره القانونية “



مشروع قانون البنوك االسالميه السودانية لسنة :1982

« .5عمال بأحكام املادة ( )106من الدستور اصدر السيد/رئيس اجلمهورية األمر املؤقت
اآلتي نصه-:
اسم األمر املؤقت وبدء العمل به
 .1يسمى هذا األمر املؤقت «قانون البنوك االسالميه السودانية لسنة  »1982ويعمل به من
تاريخ التوقيع عليه.
تفسري
يقتض السياق معنى آخر-:
 .2يف هذا القانون وما مل ِ
« بنك إسالمي » :يقصد به كل بنك يلتزم يف معامالته بأحكام الشريعة االسالميه ويرخص
له بالعمل يف السودان ويسجل شركة مساهمة عامة وفق قانون الشركات لسنة .1925
« أموال البنك » :تشمل راس مال البنك وممتلكاته.
تطبيق القانون
 .3خيضع هلذا القانون كل بنك إسالمي ،ويشمل ذلك كل بنك إسالمي رخص له بالعمل
يف السودان قبل صدور هذا القانون.
راس مال البنك
 .4جيوز لبنك السودان أن حيدد رأمسال كل بنك إسالمي يرخص له بالعمل يف السودان.
وله يف سبيل ذلك أن حيدد نوع العمله اليت يدفع بها كل اوبعض رأمسال البنك املقرتح.
إعفاءات
 .5برغم ما نص عليه يف أي قانون آخر .يتمتع كل بنك إسالمي يرخص له بالعمل يف
السودان باإلعفاءات التالية-:
أ .تعفى أموال وأرباح البنك واألموال املودعة فيه بغرض االستثمار من مجيع أنواع
الضرائب ملدة مخس سنوات تبدأ من تاريخ بدء عمل البنك.
ب .تبدأ فرتة مخس السنوات املشار إليها يف الفقرة (أ) أعاله بالنسبة لبنك فيصل اإلسالمي
 مذكرة البنوك االسالميه التي رفعها محافظ بنك السودان إلى السيد  /وزير املالية بتاريخ
1982/6/22
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السوداني من تاريخ بدء عمل البنك.
ج )1( .ختضع الشركات الفرعية اليت ينشئها أي بنك إسالمي ملتطلبات قانون تشجيع
االستثمار لسنة  1980وذلك فيما يتعلق مبنح امليزات والتسهيالت.
( )2متنح الشركات الفرعية اليت سبق أن أنشأها بنك فيصل اإلسالمي إعفاءات من
ضريبة أرباح األعمال لفرتة مخس سنوات تبدأ من تاريخ بدء العمل يف أي شركه من تلك
الشركات.
 .6تعفى أموال الزكاة اليت خيرجها أي بنك إسالمي سنويا من ضريبة أرباح األعمال.
فتح الفروع
 .7خالفا ألي قانون آخر يف هذا اخلصوص تكون سلطة التصديق بفتح فرع ألي بنك
إسالمي يف أي مكان يف السودان من اختصاص بنك السودان.
استثناءات
( .8أ) ال يكون البنك اإلسالمي املرخص له بالعمل يف السودان خاضعا الحكام املادة 42
من قانون بنك السودان لسنة .1959
(ب) يف املادة (6د) من قانون بنك فيصل اإلسالمي لسنة  1977تلغى العبارة اآلتية-:
«  44و 45من قانون بنك السودان لسنة  1959وذلك دون املساس بسلطة بنك السودان يف
اإلشراف على السياسة االئتمانية للبنك وتوجيهها».
 .9بالرغم مما ورد يف أي قانون آخر ختضع املرتبات واألجور اليت يدفعها أي بنك إسالمي
للعاملني فيه ومكافآت رئيس وأعضاء جملس إدارته وهيئة الرقابة الشرعية لضريبة الدخل
الشخصي.
التأميم واملصادرة
( -10أ) ال تتم مصادرة أموال أي بنك إسالمي أوتأميمها أواالستيالء عليها أوفرض احلراسة
عليها إال وفقا ملا نص عليه يف املادة ( )19من قانون تشجيع االستثمار لسنة .1980
(ب) ال جيوز احلجز أواالستيالء على األموال املودعة بالبنك اإلسالمي إال مبوجب أمر
قضائي من حمكمه ذات اختصاص.
هيئة الرقابة الشرعية
 .11يكون لكل بنك إسالمي يرخص له بالعمل يف الســــــودان هيئة رقابه شرعيــــه
لتتوىل رقابة مطابقة معامــــالت وتصرفات البنك الحكام وقواعد الشريعة االسالميه وحيدد
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النظام األساسي للبنك كيفية تشكيل وممارسة اهليئه لعملها واختصاصاتها األخرى.
االمتيازات التى منحت لبنك فيصل جاءت بدافع احلماس ملساندة اول جتربه مصرفيه
اسالميه .وقد افرزت التجربه ضرورة أن يقوم بنك السودان بضبط هذه االمتيازات وذلك بسبب
اآلتي:
 /1بعض االمتيازات تقود إىل املنافسه غري العادله مثل اعفاء الشركات التابعه من
الضرائب.
 /2استدعى دخول بنوك اسالميه جديده اصدار اسس موحده تعامل بها البنوك
االسالميه.
 /3عدم تطبيق االعفاء الضريبى على العاملني بالبنوك االسالميه.
 /4تعود سلطة فتح الفروع لبنك السودان.
 /5ادخال البنك يف املظله الرقابيه الكامله فيما خيتص بتوجيه السياسه االئتمانيه واالحتفاظ
بنسبة االحتياطى القانونى.
مع العلم بان هذا املشروع مل تتم إجازته.

العالقة الرقابية واالشرافيه بني بنك السودان وبنك فيصل اإلسالمي

أوال :السمات الرقابية واالشرافيه عند قيام بنك فيصل-:

 /1االهتمام بالسياسة االئتمانية

وملا كان من مهام البنك املركزي اإلشراف على نشاط البنوك التجارية وترشيده فقد
أصبحت منشورات السياسة االئتمانية تصدر من بنك السودان مشتملة على أوامر وتوجيهات
لتعمل البنوك التجارية يف إطارها مع توجيه هذه البنوك بإعطاء أفضليه يف التمويل للقطاعات
االنتاجيه والتمويل التنموي متوسط وطويل األجل .لتصحيح مسار عملها وموازنة هيكل توزيع
قروضها ،وميكن حصر أهم وسائلها يف اآلتي:
 /1السقوف االئتمانية.
 /2االحتياطيات النقدية.
 /3وضع هوامش نقدية لبعض العمليات مثل االعتمادات املستنديه والتسهيالت مقابل
ضمان ختزين البضائع واملواد اخلام.
 /4التوجيهات املباشرة لوحدات اجلهاز املصريف.
 /5عمليات السوق املفتوحة أي شراء وبيع األوراق املالية.
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 /6سعر الفائدة.
وخبصوص هذه اجلزئية ،فقد احتفظ بنك السودان حبقه عند منح بعض اإلعفاءات لبنك
فيصل من بعض املواد الرقابية واالشرافيه كما ذكر أعاله ،وقد عمل على حتديد سقوف
ائتمانيه لبنك فيصل اإلسالمي حتدد على فرتات وجاء ذلك يف خطاب حمافظ بنك السودان
بتاريخ  1981 /7/8املوجه لبنك فيصل على النحو التالي:
« كنت اعتقد أن املقابالت اليت متت بيننا واخلطابات املتبادلة قد أدت إىل اتفاق تام
للطريقة اليت ميارس بها بنك فيصل اإلسالمي معامالته على النهج اإلسالمي مبا ميكن بنك
السودان من مباشرة إشرافه على السياسة االئتمانية اخلاصة مبصرفكم وبالتالي حددنا لكم
سقفا ميكنكم من التحرك وقد وجد منكم ذلك القبول التام – وال ادري ما العالقة بني السقوف
االئتمانية اليت حنن بصددها وما جاء يف الفقرة الثانية من خطابكم.
وردا على ما جاء يف بقية فقرات اخلطاب وتكرارا ملا سبق ذكره فأود أن أوضح أن استثناء
بنك فيصل اإلسالمي من املواد ( )45( ،)44(،)42من قانون بنك السودان مل يكن استثناءً
مطلقاً بل هو مشروط بعدم املساس بسلطة بنك السودان يف اإلشراف على السياسة االئتمانية
وتوجيهها ،ويف هذا الشرط تأكيد لسلطة بنك السودان وهيمنته يف هذا اجملال .إن املادة ()45
من قانون بنك السودان كفلت له احلدود الكميه والنوعية على تسهيالت البنوك التجارية وهي
بذلك متثل األداة األساسية للسياسة النقدية للبالد .أما البند الثاني من هذه املادة فقد قصد
به التأكيد على تنفيذ سياسات بنك السودان االئتمانية وإلزام البنوك التجارية بها ،وميكن
أن حتدد العقوبة حسبما يتالءم واملمارسات املصرفية للبنك املعنى ،فهي عقوبة حتسب بنسبه
مئوية من التجاوز على احلدود املقررة ملن مل يلتزم بالسياسات االقتصادية اليت تقررها الدولة
وليست فوائد ربويه كما تعتقدون.
إن ما تسمونه باالختالف األساسي بني طريقة التمويل باملشاركة – واليت ميارسها
مصرفكم– والتمويل عن طريق التسهيالت املصرفية العادية إمنا هو اختالف ال يؤثر إطالقا
يف حقيقة أن كل هذين النوعني من التمويل يتيحان للعميل موارد مالية مل تكن متوفرة له مما
يعنى زيادة يف العرض النقدي ويف القوه الشرائية األمر الذي يرتتب عليه زيادة يف احلجم الكلى
للطلب وما يتبع ذلك من زيادة يف األسعار وزيادة الضغط على موارد البالد من النقد األجنيب.
وعلى هذا األساس فان أي أموال يستثمرها بنك فيصل تدخل يف نطاق احلدود القصوى اليت
يقررها بنك السودان وفقا لسلطته يف اإلشراف على السياسة االئتمانية وتوجيهها.
لقد متخضت االجتماعات املتعددة اليت عقدت يف هذا اخلصوص عن اقتناع ممثليكم
47

الكامل بوجهة نظرنا من انه ال سبيل الستثنائكم من السقوف االئتمانية هذا على الرغم من
أننا حريصون على زيادة السقوف االئتمانية لبنك فيصل عند إقرار احلدود االئتمانية للعام
املالي احلالي وستقر خالل الشهور القليلة القادمة وذلك كما سبق لنا فعله يف العام السابق
مما أتاح لكم حدودا ائتمانيه هي يف واقع األمر اكرب مما تربره مواردكم باملقارنة مبوارد البنوك
التجارية األخرى .أما فيما خيتص بتمويل الصادر فانه يلقى منا كل تشجيع وليس أدل على
ذلك من أننا قد درجنا على التوسع يف احلدود االئتمانية للبنوك التجارية اليت تعمل يف جمال
الصادر أكثر من غريها كما أننا نضع احلدود االئتمانية لكل بنك متوخني تطابق قيمتها مع
دورة متويل الصادر ،وعلى الرغم من ذلك فإننا ال نرى ما يربر عدم إدخال متويل الصادر يف
احلدود االئتمانية املقررة .وعلى البنوك أن تقرر لنفسها حجم العمليات األخرى بالشكل الذي
يتيح هلا مزيدا من عمليات الصادر.
وأخريا أود أن أؤكد لكم أن بنك السودان له من الصالحيات ما ميكنه من تطبيق أي عقوبة
يكفلها قانونه متى ما أخلت البنوك بالسياسة االقتصادية واالئتمانية واليت يوجه بها السيد/
وزير املالية كما أؤكد لكم مره أخرى أن ما ورد من العقوبة ما هو إال معيار لتحديد نسبة العقوبة

وليس املقصود منه دفع بنك فيصل فائده ربويه».

أثر بنك فيصل على النشاط املصرفى:

الشك أن بنك فيصل االسالمى هو اول مصرف يطبق الصيغ االسالميه يف التمويل بالبالد
ولذلك عندما مت اعالن االسلمه كان هو املصرف الرائد يف هذا اجملال ،وقد استفادت منه كثري
من املصارف يف كيفية تطبيق العمل املصرفى االسالمى ،كما اشارت إىل ذلك املذكرات التى
اعدت بوساطة بنك الســودان عنه.
أيضا كان قدوة ملعظم املصارف االسالميه التى نشات من بعده ،حيث ورد ذلك صراحة
يف مذكرة بنك السودان التى اعدت عنه بتاريخ  1982/5/15والتى جاء فيها يف صفحة :36
« معظم البنوك االسالميه التى تقدمت بطلبات ملمارسة العمل املصرفى تتخذ من بنك فيصل
قدوة فيما يتعلق بنظام العمل املصرفى وفق االسس االسالميه».
ايضا ادخل بنك فيصل مفهوم الشركات التابعه التى مل يكن هلا وجود قبل قيامه ،حيث
كانت له ثالث شركات تعمل يف اجملال التجارى والعقارى والتأمني ،وهو حبق رائد يف هذا
اجملال يف السودان.
ادخل بنك فيصل نظام الفرع املتخصص ،وذلك بانشائه لفرع خيدم شرحية احلرفيني،
 خطاب محافظ بنك السودان لبنك فيصل بتاريخ 1981/7/8
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وهونظام غري معمول به يف السابق يف السودان قبل قيام هذا البنك ،لذلك يعترب من ضمن
االضافات التى حدثت يف نظام العمل املصرفى يف السودان.
استحدث وجود هيئة للرقابه الشرعيه يف هيكل البنك مسئوله عن مراقبة صحة اجلانب
الشرعى من عمليات املصرف ،وقد اصبح وجودها بعد االسلمه ضمن هيكل كل بنك ،لذا ميكن
القول بانه صاحب الفكره االوىل يف هذا اجلال.
لقد قامت بعد بنك فيصل جمموعه من املصارف االسالميه مثل بنك التضامن ،بنـــك
التنميه التعاونى ،بنك الربكه ،وقد ساعد يف قيامها النجاح الذى حققه بنك فيصل يف حتقيق
ارباح كبريه يف وسط كان ال يعرف الكثري عن العمل املصرفى االسالمى ،ولكن نسبة النها
باشرت عملها قبيل تطبيق االسلمه الشامله (باشهر قالئل) فانه مل يكن هلا اثر يف اجملتمع
كالذى احدثه بنك فيصل ،لذا مل يتم التطرق لتجربتها باعتبارها يف حكم املصارف االخرى
التى نشأت بعد اعالن التحول الكامل إىل االسلمه.
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الفصل الثاني
الفرتة بعد صدور منشور األسلمية
الفورية حتى 1989
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أسلمة العمل املصريف يف الفرتة من سبتمرب  1983حتى 1989
ظل النظام املصريف يف السودان بصوره عامه يعمل وفقا للنمط التقليدي ما عدا بعض املصارف
اليت نشأت اسالميه ،استمر هذا الوضع حتى سبتمرب 1983م وهو تاريخ التحول العام يف
البالد إىل النظام اإلسالمي يف كافة مناحي احلياة ،واجلانب املصريف واحدا من هذه املناحي
اليت حدث فيها تغري وحتول كبريان بعد صدور األحكام االسالميه ،وسيتم تناول هذا التحول
وفقا للمراحل اآلتية-:

 -1أوال :صدور القوانني:

 -2بدأ التحول العام بصدور قانون أصول األحكام القضائية لسنة 1983وقد نص يف املـادة
( )2الفقرة (أ) على اآلتي( :إن املشرع ال يقصد خمالفة الشريعة االسالميه تعطيال لواجب
قطعي أو إباحة حملرم ،وانه يراعى توجيهات الشريعة يف الندب والكراهية) .وهذا النص
كفل اإلصالح إذ انه اعتمد ما يوافق الشريعة االسالميه فما وافقها فهو صحيح وما خالفها فهو
باطل مع مراعاة املندوبات.
 -3صدور قانون اإلجراءات املدنية لسنة  ،1983حيث ورد يف املادة ( )110منه اآلتي:
(ال حتكم احملكمة بالفائدة بأي حال من األحوال) ويدخل يف املنع كافة أنواع الفوائد
الربويه سواء كان ربا بيوع أو ربا ديون.
 -3قانون األمر باملعروف والنهى عن املنكر:
صدر هذا القانون يف  1983ومبوجب هذا القانون جيوز ألي سوداني مسلم أن يتقدم إىل
حمكمه ضد أي بنك مملوك لبنك السودان ويطلب منها إصدار أمر إىل البنك املعنى باالمتناع
عن التعامل بالفائدة .بل قانون األمر باملعروف والنهى عن املنكر يعطى مثل هذا احلق لكل

أعضــــاء مجعيات األمر باملعروف والنهى املنكر.

ثانياً :رؤية بنك السودان للكيفيه اليت يتم عن طريقها تطبيق االسلمه:

بعد صدور القوانني أعاله ،قام بنك السودان باعتباره راعى عملية تطبيق االسلمه يف
اجلهاز املصريف بعدة جمهودات يف سبيل إجياد أجنع السبل وانسبها للتحول إىل النظام
اإلسالمي وتتمثل هذه اجلهود يف اآلتي-:
 -1مت إعداد مذكرات تتعلق بآثار تطبيق املواد اليت ختص الربا والواردة يف القوانني
 حسن البيلى رئيس االدراة القانونية ببنك السودان مذكرة بعنوان شروط القروض في قانون
املعامالت املدنية لسنة .1984
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املذكورة سابقا على اجلهاز املصريف ومن أوىل هذه املذكرات ،املذكرة اليت أعدها حمافظ بنك
السودان للسيد النائب العام حول آثار املادة ( )110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة 1983
علي النظام املصريف وكانت بتاريخ  1983/12/3وقد احتوت علي األتي-:
أكد احملافظ علي أن ما يهدف إليه الكل هو الوصول إىل الصيغة العملية للتحول املنشود
يف التعامل وفق التوجه اإلسالمي املعلن مع حماولة تفادي السلبيات اليت قد تنعكس علي
هذه التجربة الرائدة ،ومن ثم قام بسرد منطوق املادة  110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة
1974واليت تقرأ علي النحو التالي-:
 -1جيوز للمحكمة أن حتكم بالفائدة علي أصل مبلغ الدعوى من تاريخ إقامة الدعوى
وحتى السداد أو أي تاريخ تراه مناسبا.
 -2ال يتجاوز سعر الفائدة السعر احملكوم به مببلغ الدعوى للفرتة السابقة إلقامة الدعوى
وال يتجاوز بأي حال:
أ)  %9يف السنة يف حالة املعامالت التجارية.
ب)  %6يف السنة يف حالة املعامالت غري التجارية.
 -3ال حيكم بالفائدة مبوجب هذه املادة ما مل يطلب املدعي ذلك يف عريضته.
 -4إذا أغفل احلكم األمر بالفائدة يعترب ذلك رفضا للحكم بالفائدة وال جيوز للمدعى إقامة
دعوى منفصلة باملطالبة بتلك الفائدة.
ثم حتدث عن املادة  110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  1983وعن أنها جاءت بنص
خمتصر ولكنة مطلق حيث نصت علي أن ال حتكم احملكمة بالفائدة بأي حال من األحوال.
والنص بهذه الصورة جيعل من غري املمكن للبنوك التجارية أن تطالب احلكم هلا بالفائدة
علما بأن القانون – وهذا اجتهاد منه -مل حيرم أخذ الفائدة .وأشار إىل اجلهود املبذولة
لتطبيق أسلمة العمل املصريف .فقد قام بنك السودان باملشاركة أوالتصديق بقيام عدد من البنوك
اإلسالمية للعمل يف البالد وظل يقدم كل الدعم والتشجيع للقطاع اجلديد والذي باشر أعماله،
وبالطبع نبعت سياسة دعم وتشجيع البنوك اإلسالمية يف إطار اإلسرتاتيجية العامة اليت ترمي
إىل أسلمة اجلهاز املصريف وحتريم العمل الربوي بالتدرج مع احلذر واالحتياط تفاديا ألي هزة
قد تكون هلا عواقب ضارة باجلهاز املصريف ككل وبالتالي اقتصاد البالد ،فالبد من التأكد من
أسس األسلمة السليمة املدروسة لنجاح التجربة.
وذكر انه البد من توضيح أن القطاع التقليدي للبنوك ما زال ميثل النشاط األكرب يف
البالد ،فقد تبني بنهاية شهر سبتمرب  1983أن نسبة ودائع البنوك اإلسالمية جلملة ودائع
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البنوك التجارية حوالي  %14كما أن نسبة تسهيالتها بلغت  %9من مجلة تسهيالت البنوك
التجارية،أما بالنسبة للبنوك الوطنية األربعة واليت درجت علي أن تعمل علي أساس سعر
الفائدة فقد بلغت نسبة ودائعها  %63من مجلة ودائع البنوك التجارية كما بلغت نسبة
تسهيالتها حوالي  %72من مجلة التسهيالت املمنوحة.ويتضح من هذا أنها متثل مركز الثقل
يف سوق العمل املصريف التجاري .ومن الطبيعي أن تعتمد البنوك التجارية اليت تعمل بسعر
الفائدة يف دخلها علي متحصالتها من أسعار الفائدة احملتسبة علي احلسابات املدينة كما
تعتمد علي سعر الفائدة يف دعم مواردها عن طريق استقطاب الودائع ألجل وودائع االدخار
ولتوضيح حجم املشكلة بصورة أكثر أضاف اآلتي-:
• الفوائد احملصلة بوساطة بنوك القطاع العام للعشرة سنوات األخرية أي 1982-1973
بلغت  480مليون جنية.
• الفوائد احملصلة بوساطة بنوك القطاع العام خالل تسعة األشهر األوىل من عام 1983
بلغت  105مليون جنية.
• إمجالي القروض املمنوحة بوساطة بنوك القطاع العام يف السنة احلالية كبرية جدا.
• الفوائد املعلقة علي الديون املشكوك فيها لدي بنوك القطاع العام بلغت 102مليون
جنية.
وتؤكد املؤشرات املذكورة أعاله أن التطبيق الفوري للمادة اجلديدة سيخلف أعباء علي بنوك
القطاع العام ألنها الوحيدة اليت حتملت أعباء التنمية ومتويل التجارة اخلارجية يف السابق
والزالت .كما أن قداسة اهلدف الذي يراد تطبيقه جيب أن ال ينسي الدولة ضرورة معاجلة
السلبيات اليت ميكن أن تعيق املنشآت الوطنية ،كما البد من التذكري بأن اغلب السلفيات
والقروض اليت منحت قد استفاد منها املقرتضون يف أعماهلم ،فإذا ما قرر أن تسرتد البنوك
أصول مديونياتها وبالقيمة االمسية فإن ذلك يعين خسارة كبرية ليس فقط الخنفاض قيمة
النقود،ولكن البد أن نأخذ يف االعتبار ما دفعته تلك البنوك يف شكل ضرائب أو أرباح للدوله،
وما عليها من التزامات حنو املودعني واجلهات اليت اقرتضت منها بفائدة.
إن النص يف القانون اجلديد رمبا شجع عدداً كبرياُ من عمالء تلك البنوك علي عدم الوفاء
بالتزاماتهم اخلاصة بدفع الفوائد علي التسهيالت املمنوحة هلم وذلك لعلمهم التام بأن البنوك
عاجزة عن اللجوء للمحاكم ،وسوف يؤدي ذلك إىل إضعاف مراكز البنوك املالية ومسعتها
اخلارجية ومما قد خيلق هزه عنيفة يف اجلهاز املصريف وقد تقود إىل سحب الودائع عندما
حيس املودعون بضعف املواقف املالية لتلك البنوك.
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وتفاديا ألي هزات يف اجلهاز املصريف فمن الضروري السري يف تنفيذ اإلسرتاتيجية واألهداف
الرامية إىل أسلمة اجلهاز املصريف وحتريم العمل الربوي بتدرج حمسوب وبكل احلذر واالحتياط.
ومبا أن القانون الساري حاليا الميكن من حتقيق ذلك رأي احملافظ الكتابة للسيد  /النائب
العام إلجياد املخرج القانوني الذي ميكن من عالج اآلثار اليت قد ترتتب علي تطبيق املادة 110

من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  1983من ناحية ويتسق مع أُسلوب التدرج لالسلمة.
 /2بتاريخ  1983/12/29م أعدت إدارة القروض والرقابة على املصارف مذكرة حول تطهري
النظام املصريف من املعامالت الربوية وإجياد صيغة ملعاجلة القديم منها تضمنت اآلتي-:
 أمنت املذكرة على أهمية التحول إىل النظام املصريف اإلسالمي ،مع التنبيه إىل أهميةتضافر اجلهود من كافة القطاعات املختلفة يف اجملتمع للمساهمة يف حتقيق األهداف املرجوه
والعمل على تطهري اجملتمع من شوائب املاضي ،كما نبهت إىل أن أوىل العقبات اليت تواجه
اسلمة البنوك التجارية يف الوقت احلاضر هي مشكلة الفوائد القدمية املرتتبة على التسهيالت
والقروض التى منحتها البنوك للقطاعات االنتاجيه وكيفية التخلص منها ومعاجلتها دون أن
حتدث هزات كبريه على اجلهاز املصريف ككل بصفة خاصة واالقتصاد القومي بصفة عامه.
والبد أن تتم املعاجلة بصوره متكن اجلهاز املصريف من النجاح يف ممارسة الدور الذي تتطلبه
احلياة االقتصادية .ويف حالة اسلمة اجلهاز املصريف البد من إجراء دراسات عن الدور اجلديد
الذي ينبغي أن يلعبه البنــــك املركزي كقائد وموجه لالئتمـــان املصريف.
 تناولت املذكرة أوضاع البنوك الوطنية فيما خيتص بالفوائد القدمية باعتبارها أكثر تأثرابأي قرار قد يتخذ بشان الفوائد القدمية حبكم دورها التارخيي يف القيام مبعظم العمليات
التمويليه واملصرفية وأن البنوك األجنبية واملشرتكة حديثة عهد بالعمل املصريف فإنها سوف
تكون أقل تأثرا بأي قرار يتخذ ،أما البنوك االسالميه فال شأن هلا بذلك.
 ثم انتقلت املذكرة إىل الوسائل اليت ميكن عن طريقها معاجلة وتسوية الفوائد القدميةواقرتحت بدائل لتطبيق النظام الالربوى بصوره أكثر فاعليه وذلك وفقا لآلتي-:
أ /البديل األول :تطهري النظام املصريف من املعامالت الربويه والعمل على إلغاء مجيع
الفوائد الربويه القدمية على القطاعات والنشاطات القطا عيه املختلفة وذلك متشيا مع أحكام
الشريعة االسالميه اليت حترم الربا أخذا وعطاءً ،ووفقا للتوجه اإلسالمي الذي أقرته الدولة،
ولكن اختاذ مثل هذا القرار ليس باألمر اليسري نسبة ملا له من آثار بعيدة املدى على االقتصاد
الوطين بصفة عامه وعلى اجلهاز املصريف واملودعني بصفة خاصة ،وهذا القرار حسب رأى
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املذكرة الميكن الوصول إليه إال إذا قررت الدولة التضحية ببعض املزايا والفوائد املادية يف
سبيل املبادئ االسالميه اليت تسعى إىل حتقيقها.
تعتمد البنوك اعتمادا كبريا يف إيراداتها على احلسابات املدينة كما تعتمد بنفس القدر على
سعر الفائدة يف دعم مواردها عن طريق استقطاب الودائع بأنواعها املختلفة -ففي عام 1982
بلغت إيرادات هذه البنوك  157مليون جنيه منها حوالي 112مليون جنيه متحصالت الفوائد
على احلسابات املدينة ومتثل  ،%71ومن ناحية أخرى بلغت مجلة مدفوعات تلك البنوك من
الفوائد املد فوعه على احلسابات الدائنة حوالي  39مليون جنيه لنفس العام.
وميكن تصنيف الفوائد املتحصله يف القطاع املصريف على النحو اآلتي:
• الفوائد احملصلة بوساطة البنوك اململوكة للدوله للعشر سنوات املاضية (-1973
)1982بلغت مجلتها  480مليون جنيه.
• الفوائد احملصلة بوساطة بنوك القطاع العام خالل التسعة اشهر األوىل من عام 1983
بلغت  105مليون جنيه.
• إمجالي القروض املمنوحة بوساطة بنوك القطاع العام من بداية العام حتى 1983 /9/30
وعلى أساس الفوائد بلغت  902مليون جنيه ،ومتثل حوالي  %72من مجلة التسهيالت
املمنوحة ،بينما تبلغ نسبة ودائعها  %63من مجلة ودائع البنوك التجارية األمر الذي
يعكس مركز الثقل يف سوق العمل املصريف بالبالد.
• الفوائد املعلقة على الديون املشكوك فيها لدى هذه البنوك بلغت  102مليون جنيه.
تؤكد املؤشرات أعاله على الدور الطليعي واحليوي الذي ظلت تلعبه البنوك الوطنية عرب
السنوات املاضية ،حيث حتملت أعباء متويل املشروعات التنموية باالضافه إىل متويل التجارة
اخلارجية .ومن الطبيعي أن يكون القرار الذي سوف يتخذ يف هذا الصدد ذا تأثري بالغ على
البنوك الوطنية وذلك نظرا ألن نسبه كبريه من أصول هذه البنوك متثل الفوائد احملتسبة على
التسهيالت املمنوحة ،علما بان هذه املبالغ قد فقدت الكثري من قيمتها نتيجة للتضخم ومبا
سبق أن دفعته البنوك للدوله يف شكل ضرائب وأرباح األمر الذي يؤدى إىل خسائر فادحه هلا
مما ال ميكنها من مقابلة التزاماتها حنواملودعني واجلهات اليت اقرتضت منها بفائدة .وهنا
يربز السؤال عن اجلهة اليت سوف تتحمل هذه اخلسائر أهي الدولة أم البنوك التجارية نفسها
؟ وعما إذا كانت هلذه اجلهات املقدرة على حتملها أم ال ؟ ويف حالة اختاذ أي قرار بإلغاء
الفوائد القدمية متشيا مع أحكام الشريعة االسالميه ترى املذكرة اآلتي-:
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• أن تقوم وزارة املالية بتغطية هذه املبالغ أما يف شكل إعفاءات من الضرائب متنح هلذه
البنوك لفرتة مناسبة ،أو عن طريق إصدار سندات طويلة املدى بدون فائده هلذه البنوك
حتى تتمكن من تغطية اخللل الكبري الذي سوف ينشأ يف ميزانياتها – ويف حالة عدم متكن
وزارة املالية من تغطية ذلك يف ظل الظروف االقتصادية الراهنة البد أن يقوم بنك السودان
بتحمل ذلك – وهذا سوف يؤدى إىل ارتفاع معدالت التضخم.
• مبا أن املؤسسات االنتاجيه واألفراد الذين قامت البنوك بتمويلهم سوف حيققون أرباحا
تعادل الفوائد القدمية اليت مت إلغاؤها وشطبها ،عليه يرى أن تقوم وزارة املالية بفرض
ضرائب عليهم المتصاص الزيادة الناجتة يف األرباح نتيجة هلذا اإللغاء.
ب /البديل الثاني :تطهري النظام املصريف من املعامالت الربويه على أن تعمل البنوك
التجارية للتخلص التدرجيي من الفوائد القدمية وتسويتها بالطرق التقليدية كل حاله حسب
ظروفها – وذلك باعتبار أن هذه املبالغ هي أموال عامه تعود بالنفع على كل أفراد اجملتمع
وضرورة تقتضي احلفاظ على ممتلكات اجملتمع ولذا البد من السعي للحصول عليها بالوسائل
املشروعة – قبل ذلك ترى املذكرة انه البد من احلصول على الفتوى الشرعية اليت جتيز
ذلك -والبد من االشاره إىل أن هناك عقبات البد أن تؤخذ يف االعتبار يذكر منها-:
• أن السعي للحصول على الفوائد القدمية أمر يتعارض مع املبدأ اإلسالمي وبالتالي اليتماشى
مع النهج الذي أقرته الدولة.
• إن نسبة كبريه من الفوائد القدمية ليس من امليسور التمكن من احلصول عليها وذلك ألحد
أمرين:
أ /أن بعضا من هذه القطاعات اليت مت إقراضها قد ال تستطيع اإليفاء بالتزاماتها جتاه
البنوك بدفع الفوائد املطلوبة كنتيجة طبيعية للخسائر اليت تكبدتها.
ب /البعض اآلخر سوف حيجم عن الدفع متسكا بالنهج اإلسالمي الذي أقرته الدولة يف
هذا الشأن ،ومما يساعدهم يف اختاذ مثل هذه املواقف أن القوانني املعمول بها اآلن ال تسمح
للمحاكم باحلكم يف القضايا اخلاصة بالفوائد.
ج /البديل الثالث :تطهري النظام املصريف من املعامالت الربويه والعمل على إجياد صيغه
جديده تتماشى مع أحكام الشريعة للحصول على عائد مناسب من القطاعات اليت يتم متويلها
عن طريق هذه البنوك ،وتقرتح املذكرة دخول البنوك املعنية يف تعاقدات واتفاقيات جديده
مع العمالء وفق أسس وضوابط قانونيه حمدده تأخــذ يف االعتبار أن التمويـــل السابق الذي
قامت به البنوك مت على أساس املشـــاركة يف األرباح واخلســــائر ،وهذا يتطلب حتديد تكلفة
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اإلقراض أواملشاركة من واقع اخلدمات واملنافع اليت يقدمها رأس املال للعمليه االنتاجيـه وأن
يتم ذلك وفق الضوابط والرتتيبات التاليه:
 /1إلغاء الفوائد الربويه املرتتبة على القروض االستهالكية واالستعاضة عنها بنظام
املصروفات االداريه وفق النهج اإلسالمي ،أما القروض االنتاجيه طويلة ومتوسطة األجل ميكن
النظر يف إلغاء الفوائد عنها ،وميكن اعتبارها تسهيالت ممنوحة على أساس نظام املشاركة يف
األرباح -على أن تقوم البنوك املعنية بالسعي للدخول يف تعاقدات مع عمالئها من املؤسسات
واألفراد بغرض احلصول على نسبه معينه من األرباح تتماشى مع املبالغ اليت مت إقراضها وذلك
وفق أحكام الشريعة االسالميه مع اختاذ كافة الوسائل الشرعية والقانونية اليت من شانها
املساعدة على حتويل القروض من نظام الفائدة إىل نظام املشاركة يف األرباح .على أن ال يتم
ذلك إال بعد قيام البنوك املعنية بدراسات متأنيه وشاملة لألوضاع املالية لعمالئها .ويف ضوء ما
يتحقق من نتائج اجيابيه أو سلبيه ميكن اختاذ القرار املناسب ،وإذا ما أريد معاجله الفوائد
الربويه على أساس إسالمي حبت فليس هناك من سبيل إال بتبنى البديل األول أوالثالث الذي
قد حيتاج بدوره إىل فتوى شرعيه جتيز اعتبار التمويل الذي مت فيما مضى كأمنا مت على أساس
املشاركة يف األرباح بني البنوك املعنية وعمالئها ،وأياً كان القرار الذي سوف يتخذ البد من
االحتياط واحلذر من األثر الفوري الذي قد حيدثه ذلك القرار الذي يتمثل يف سحب الودائع
من البنوك األمر الذي يتطلب توفري املوارد لتغطية السحوبات املتوقعة -ويف حالة عدم التمكن
من ذلك البد من تدخل بنك السودان ملعاجلة املوقف لطمأنة املودعني.
عموما برزت اجتاهات تتعلق مبقرتحات حلول لعملية التحول ميكن لبنك السودان أن
يتبناها ملعاجلة آثار تطبيق االسلمه متثلت يف اآلتي-:
 /1بالنسبة للفوائد الربويه القدمية ميكن معاجلتها بأي من الطرق اليت سبقت االشاره
إليها إذ أن معظم البنوك اململوكة للدوله أخذت تتبع سياسة عدم احتساب الفوائد على
الديون اهلالكة واملشكوك فيها ضمن إيرادات البنك.
 /2ازدادت القناعة بان موضوع اسلمة اجلهاز املصريف جيب أن تتم تدرجييا وعلى
مراحل ،تأسياً بتجربة باكستان آخذين يف االعتبار تركيبة اجلهاز املصريف وعالقته بالعامل
اخلارجي– ويف نفس الوقت إن اسلمة اجلهاز املصريف وحتريره من املعامالت الربويه
يف البلدان اإلسالمية أمر حساس ومعقد وحيتاج إىل دراسة متأنيه ودقيقه لكل القضايا،
واالستعانة بذوى املعرفة واخلربه يف جماالت العمل املصريف اإلسالمي.
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 /3فيما خيص تسوية املتأخرات املرتاكمة للبنوك التجارية املؤممة على املؤسسات العامة
يالحظ أن بعض هذه املديونيات غري مغطاة بالكامل بضمانات كما أن بعضها متعلق
بالتزامات اجنبيه أصبحت تشكل مشكلة كبريه بالنسبة لتلك البنوك وتؤثر على مسعتها
وتعاملها باخلارج.
واقرتحت معاجلات لبعض مديونياتها منها-:
• مديونيات قطاع الزيوت واليت بدأ تنفيذ االتفاقيات اخلاصة بها بالدخول يف شراكات مع
اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي ويتوجب على وزارة املالية إما أن تقوم بسداد
مديونيات مؤسسات الزيوت اليت مت دجمها يف هذه الشراكات اجلديدة أو أن يتم السماح
لتلك البنوك باملساهمة يف رؤوس أموال الشراكات مبقدار مديونياتها لتلك املؤسسات.
• تنفيذ كافة الضمانات مقابل املديونيات اجملمدة وهذا يعنى أن حتدد وزارة املالية موقفها
من كل املنشآت املدينة إما بتصفيتها أو تقرير استمراريتها.
• قيام وزارة املالية بتوفري املكون احمللى واألجنيب اللتزامات الشركات واملؤسسات املدينة
للمراسلني باخلارج خاصة وأن املوقف قد اصبح حرجا للغاية نتيجة لبدء املراسلني األجانب
يف اختاذ إجراءات قانونيه من شانها أن تؤثر على مسعة تلك البنوك يف تعامالتها باخلارج.
وأن تلك املديونيات قد أصبحت تتضاعف نتيجة للتعديالت املتكررة لسعر الصرف.
أثناء سعى بنك السودان إلجياد وسائل مناسبة للتحول إىل العمل املصريف اإلسالمي دون
حدوث آثار سالبه ذات اثر كبري ،صدر قانون املعامالت املدنية لسنة  1984وكله مستمد من
أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويشمل صيغ التمويل اإلسالمي كافة من بيع واجاره ومشاركة
ومضاربه ومزارعه..اخل.
كما مشل النهى عن ربا الديون ،فنهى يف املادة ( )281اليت تنص على (إذا اشرتط يف عقد
القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق هذا القرض ألغى الشرط وصح العقد) .ويف
هذا تركيز على إلغاء ربا القروض.
 /3بتاريخ  84/3/12خاطب السيد  /حمافظ بنك السودان السيد /وزير رئاسة اجلمهورية
حول آثار املادة ( )110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  ،1983موضحا أن هناك آثاراً
سلبية قد تواجه اجلهاز املصريف بصوره عامه وبنوك القطاع العام بصفة خاصة نتيجة هلذه
املادة ،إذ أن التعديل اجلديد يف املادة ينص على أن ال حتكم احملكمة بالفائدة بأي حال من
األحوال .وأشار إىل انه مل يستلم أي توجيه من ديوان النائب العام حتى اآلن .وكان هدفه
أن ال يطبق القانون على املعامالت السابقة حتى ال يواجه بانهيار يف قطاع كان يعمل منذ
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تأسيسه بالنظام التقليدي ،وأشار إىل انه قبل أن حتل مشكلة آثار املادة ( )110لفت نظره
صدور املادة ( )281من قانون املعامالت املدنية اليت تنص على (إذا اشرتط يف عقد القرض
منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق هذا القرض ألغى الشرط وصح العقد) وهذا يعنى
أن كل قرض بفائدة يصبح الشرط فيه تبع الفائدة باطال ويصبح باقي العقد صحيحا .وأوضح
أن التوجه العام للدوله هو اخلروج من دائرة العمل التقليدي للبنوك التجارية أواملتخصصة
والتحول للعمل وفق األسس االسالميه السليمة ،ولكن التعامل مع السياسات املالية حيتاج إىل
حذر وتقييم النتائج على أسس واضحة .وليس لدى الدولة اإلمكانيات اليت تغطى التزامات
البنوك احلكومية ،ناهيك عن البنوك االجنبيه واملشرتكة اليت مسح هلا مبزاولة العمل املصريف
يف البالد .كما أشار إىل زيارته إىل باكستان اليت كان حمور االهتمام فيها االطالع على جتربتهم
يف اسلمة العمل االقتصادي واملصريف ،وأبان انهم قد بدأوا اسلمة اجلهاز املصريف بالتدرج وعلى
مراحل آخذين يف االعتبار تركيبة القطاع ووضعه القانوني وعالقاته اخلارجية وقد بدأ التطور
املرحلي باسلمة عمليات البنوك املتخصصة وإنشاء نوافذ يف البنوك التجارية للعمل املصريف
اإلســـالمي ملن يريد.
وقال انه الشك أن اسلمة العمل االقتصادي سيظل اهلدف الكبري ،والبد من العمل على
حتقيقه ولكن البد من توضيح اآلثار السلبية اليت تواجه االقتصاد وحتى يتم تفادى أي هزات
لالقتصاد خاصة وانه مير مبرحله حساسة ،هذا بالرغم من أن البنك املركزي بدأ يف عقد
االجتماعات واملشاورات الالزمة لتنفيذ السياسة املعلنة وتطبيقها ،لكن رؤى انه البد من إجياد
خمرج هلذه الفرتة املرحلية حتى يتم تفادى أي أضرار قد تعوق وال تساعد على تنفيذ ما خطط
له من اسرتاجتيه وفق التوجه العام للدوله.
 /4يف  1984/4/9عقد اجتماع ببنك السودان ترأس هذا االجتماع السيد /مهدى الفكي
حمافظ بنك السودان باالنابه وحضره عدد من مديري بنوك القطاع العام منهم مدير بنك
اخلرطوم ومدير بنك النيلني ومدير البنك التجاري ومدير بنك الوحدة باإلضــافة إىل السيد/
مدير عام بنك السودان ،والسادة  /رئيس االداره القانونية ببنك السودان ورئيس إدارة القروض
والرقابة على املصارف وغريهم.
الغرض من هذا االجتماع هو التفاكر والتباحث حول الوسائل اليت ميكن اتباعها السلمة
اجلهاز املصريف ،وقال السيد  /احملافظ باالنابه انه يرى أن يتم ذلك على مراحل ،وأوىل
اخلطوات يف هذا اجملال هي:
فتح منافذ اسالميه يف البنوك التجارية توجه كل معامالتها بالصيغ االسالميه على أن
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حتول بالتدرج كل معامالت البنوك إىل معامالت اسالميه ،وذكر بأنه قد نقل ذلك إىل السيد/
رئيس اجلمهورية.
ثم كلف السيد /احملافظ باالنابه السيد /رئيس اإلدارة القانونية بإعطاء اجملتمعني نبذه
عن التجربة الباكستانية اليت زارها قبيل اللقاء حلضور مسنار حول البنوك االسالميه ،ومتكن
خالل هذه الزيارة من مقابلة عدد من الشخصيات الباكستانية البارزة منهم نائب حمافظ البنك
املركزي السابق ومدير معهد االقتصاد اإلسالمي الدولي باجلامعة االسالميه بإسالم أباد،
والذي ناقش معه العديد من جوانب مشكلة التحول من نظام ربوى إىل نظام إسالمي ،وابرز
ما جاء يف ذلك يتلخص يف اآلتي:
 /1لكي ال حتدث هزه يف االقتصاد يرى أن يتم االنتقال إىل النظام اإلسالمي على
مراحل.
 /2ميكن لبنك السودان تقنني االنتقال إىل النظام اإلسالمي مبوجب منشورات تصدر يف هذا
الصدد طاملا كان ميلك حق إصدار التعليمات امللزمة للبنوك.
 /3مبا أن البنوك املتخصصة بنوك مملوكة للقطاع العام فيمكن أن يصدر توجيهاته هلذه
البنوك بان تنقل معامالتها إىل النظم االسالميه.
 /4ميكن لبنك السودان التدخل يف حتديد طريقة اقتسام األرباح وحتديد النسب بني
العميل والبنك.
 /5إذا كانت سندات اخلزانة يف حيازة البنوك اململوكة لبنك السودان فهذا مما يسهل
طريقة التصرف فيها باالتفاق مع وزارة املالية.
 /6يف حالة حدوث طلب متزايد على الودائع لدى البنوك اململوكة للدوله فيمكن لبنك
السودان اإلعالن عن أن الودائع مكفولة بوساطة بنك السودان أو العمل على دعم البنوك
اليت تعانى نقصا حادا يف السيولة.
 /7بالنسبة لديون البنوك على املؤسسات العاملة بنجاح ميكن السماح بتحويل العمليات
الالحقة إىل عمليات مشاركة أومضاربه والوصول إىل اتفاق حول دفع الديون املستحقة.
 /8بالنسبة للمؤسسات املدينة للبنوك اململوكة للدوله البد أن يكون العالج حامسا ووضع
حد العتمادها على البنوك وبصفة خاصة إذا كانت تعانى اخلسارة.
 /9عندما تتحول البنوك إىل النظام اإلسالمي البد أن يتم احتساب مصروفات اخلدمات
اليت تقدمها على أساس املصروفات الفعلية اليت يتحملها البنك وجيب أال تكون ثابتة أو
على أساس سنوى.
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 /10البنوك االجنبيه واحمللية ليس هلا من خمرج سوى االلتزام بالسياسات اليت يعلنها
بنك السودان.
 /11البد من إجراء تعديل على قانون البنك املركزي مبا يتماشى مع دوره اجلديد على أن
تكون كل معامالته خاليه من الربا أخذا وعطاءً.
بعد هذا حتدث السيد /رئيس االداره القانونية ببنك السودان مركزا حديثه على اجلوانب
القانونية ملسألة التحول موضحا أن املادة ( )110من قانون اإلجراءات املدنية قد خلفت
بعض املشاكل بالنسبة للديون القدمية حيث أن عددا من عمالء البنوك قد طالبوا برد املبالغ
اليت دفعوها للبنوك كفوائد على التسهيالت املمنوحة ،أما خبصوص املادة ( )281من قانون
املعامالت املدنية فذكر أنها قد اعتربت اجلزء املتعلق بالفوائد يف العقود املربمة بني البنوك
وعمالئها باطال ،األمر الذي يشكل عقبه رئيسيه أمام هذه البنوك يف حتصيل الفوائد على
التسهيالت املقدمة بعد يوم  ،84/2/14لذلك تساءَل كيف للبنوك أن تعمل وفقا لقوانني الدولة
وتتحول إىل عدم التعامل بالربا ألن دخول هذه البنوك يف أية عقود جديده ال تتماشى مع
القوانني املعمول بها بعد هذا التاريخ قد يؤدى إىل مشاكل وخيمه هلذه البنوك ،ويرى تفاديا
لكل ذلك أن يتم حتديد تاريخ معني تبدأ فيه البنوك العمل وفقا للنهج اإلسالمي .كما اقرتح
عدم دخول البنوك يف أي عمليات جديده حتمل فوائد ،أما بالنسبة للعمليات القدمية فيمكن
أن تدرس كل حاله وفق ظروفها وعلى الدولة أن تتخذ قرار حاسم يف هذا األمر.
من مداوالت االجتماع رؤى أن يتم اآلتي-:
أ /عملية التحول من النظام التقليدي إىل النظام املصريف اإلسالمي تكتنفها الكثري من
املشاكل واملخاطر اليت البد من إجياد حلول سريعه هلا قبل تنفيذها.
ب /البد من حتديد تاريخ فاصل يتم بعده العمل بالنظم اجلديدة رغم املشاكل املتوقعة من
ذلك خاصة يف جمال الكادر املدرب.
ج /بالنسبة للودائع ميكن حصرها والنظر يف استثمارها حسب النظم االسالميه بعد االتفاق
مع أصحابها.
د /مديونيات املصانع الكبرية البد من تكوين جلنه عليا للنظر فيها ،والبد من إجراء
تسويات وأن على البنك املركزي منح الصالحيات للبنوك للقيام بهذه التسويات بالتشاور
مع املراجع العام.
هـ /تكوين جلنه استشاريه عليا للسيد /احملافظ للنظر يف معاجلة السلبيات والعقبات اليت
ترتتب على تطبيق النهج اإلسالمي على اجلهاز املصريف على أن تسمى هذه اللجنة بلجنة
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إزالة الربا من النظام املصريف.
 /5يف  1984/5/9انعقد اجتماع مبكتب السيد /حمافظ بنك السودان حبضور بعض من
مديري البنوك التجارية منهم مدير عام بنك اخلرطوم ومدير عام بنك النيلني ومدير عام البنك
التجاري ومدير عام بنك الوحدة ،باالضافه إىل السيد/رئيس إدارة القروض والرقابة على
املصارف ببنك السودان.
الغرض من هذا االجتماع هوحتديد حجم املشكلة املالية بالنسبة للبنوك التجارية املرتتبة
على التحول املنشود من النظام الربوى إىل اإلسالمي ،حيث أوضح السيد /احملافظ أن
البنوك التجارية عندما حتول نشاطها لتعمل وفق الشريعة االسالميه ستفقد الفوائد الناجتة
عن استثمارات ودائعها وذلك ألن البنوك االسالميه ليست ببنوك ربويه وإمنا هي شركات
جتاريه ،وأضاف إىل أن التحول إىل النظام الالربوى سيؤدى بالضرورة إىل مشكلة االلتزامات
القائمة على العمالء خاصة وأن احتمال املماطلة وارد من قبل العمالء على فوائد مل يقوموا
بدفعها سابقا ،وإن هناك مشكله أخري تتمثل يف عدم وجود السيولة الكافية اليت متكن البنوك
من العمل الفوري وفق الشريعة االسالميه ،كما أشار السيد /احملافظ إىل النتائج املرتتبة على
التطبيق الفوري لالسلمه وذلك كاآلتي:
• هناك تسهيالت للبنوك التجارية كبريه متبقية توجد صعوبات يف اسرتدادها يف ظل
القوانني اجلديدة.
• هناك احتمال بان يطالب املودعون بودائعهم األمر الذي حيدث هزه يف اجلهاز املصريف،
وعجز البنوك يف تلبيه طلبات املودعني بسبب ضعف املوارد.
• اإليرادات اجلديدة املتوقعة للبنوك اإلسالمية نتيجة لالسلمة غري معروفه يف حني أن
التزاماتها قائمه ومعروفه ومل حتدد القوانني كيفية معاجلتها.
بعد ذلك طلب السيد /احملافظ من مديري البنوك التجارية توضيح وجهة نظرهم وتصورهم
للكيفية اليت تتم بها االسلمه ومقرتحاتهم جملابهة املشاكل املرتتبة على االسلمه الفورية.
قدم مدراء البنوك التجارية املقرتحات التالية جملابهة النتائج املرتتبة على االسلمة
وهي:
 /1أن يتم تعطيل املادة  110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  1983ملدة  5سنوات تعترب
كفرتة مساح للبنوك لتتمكن خالهلا من معاجلة سلبيات النظام احلالي ،وتلك اليت ستنشأ
نتيجة للتحول إلي النظام اإلسالمي .على أن تقوم احملاكم خالل هذه الفرتة بسرعة البت يف
 محضر وقائع االجتماع الذي عقد في 84/4/9
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القضايا املعروضة أمامها.
• يكون تعامل البنوك الوطنية يف العمليات اجلديدة على أسس غري ربويه.
• بالنسبة للعمليات حتت التصفية واحلسابات املعلقة تعامل وفق الصيغ اإلسالمية املعمول
بها.
• محاية البنوك خالل فرتة مخس السنوات السابقة.
• تكون جلنة من خمتلف التخصصات للتوصل إلي حلول حامسة حول مشكلة الديون
اهلالكة أو حتويلها بوضعها احلالي ألي من الصيغ اإلسالمية املعمول بها.
 /2يف حالة عدم قبول هذه املقرتحات يتخذ قرار فوري بتصفية البنوك الوطنية حسب
قانون الشركات لسنة  1925وإنشاء بنك إسالمي واحد بدال عنها أو عدة بنوك اسالميه وذلك
حتى يكون تطبيق التجربة بصوره متكاملة.
 /6يف  1984/5/23أعدت دراسة علميه لتنفيذ سياسة حتول اجلهاز املصريف إىل النموذج
اإلسالمي ،وكان اهلدف منها أن يتم تطبيق سياسة التحول بأسلوب علمي دون إحداث أي
هزه يف قطاع اقتصادي حساس وهام كاجلهاز املصريف .وكانت املهمة صعبه إذ ليس هناك
منوذج متكامل للعمل االقتصادي اإلسالمي ،بل جمرد اجتهادات طبقت يف دول معينه.
إضافة إىل أن التجارب الفردية للبنوك االسالميه القائمة حاليا يف بعض الدول قد بدأت تواجه
مشاكل فعليه يف استثمار ودائعها ،إذ ركزت على النشاط التجاري ومل تشارك بعد يف التنمية
وبالتالي أصبحت لديها ودائع كبريه ال تعرف ماذا تفعل بها ،فبدأت تبحث عن وسائل
جديده لالستثمار.
عملت تلك الدراسة مسحا سريعا للمرحله االقتصادية ،إذ أن أي حتول البد أن يأخذ
يف االعتبار ما تواجهه البالد من مشاكل معقده ،وقدمت الدراسة خيارين واقرتاحني للسيد/
رئيس اجلمهورية وذلك على النحو التالي-:
 /1االقرتاح األول :يتعلق بأسلوب التدرج يف االسلمه وفق جتربة الباكستان على أساس
املشاكل اليت تواجه يف التسهيالت والودائع اليت استغلت يف منح التسهيالت االئتمانية على
أساس تقليدي واليت بلغت حوالي بليون جنيه ،لذلك طرح أسلوب التدرج ملعاجلة املشاكل،
ومبدأ التدرج حسب الدراسة يعنى اآلتي:
• متنح البنوك التقليدية فرتة مساح ملدة ثالث سنوات لتعاجل سلبيات النظام القديم ومتنح
احلماية الكافية أثناء تلك الفرتة من اآلثار القانونية للمادة  110وقانون اإلجراءات املدنية
واملادة  281من قانون املعامالت املدنية.
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• يف فرتة السماح تنشأ حماكم خاصة للبت السريع للقضايا املعروضة ،واليت قد تعرض من
البنوك التجارية لسرعة احلسم ولتمكني تلك البنوك من اسرتداد ما ميكن اسرتداده من
قروضها ،ومع اعتبار الفوائد املطلوبة دون اثر رجعى للقانون.
• تبدأ البنوك التقليدية بنوافذ للعمل املصــريف اإلسالمي وتضع خطه لتصفية مجيع
العمليــــات القدميـــــة والتدرج يف التحول كلية لتوسيع تلك النوافذ لتعمل وفق الشريعة
االسالميه.
• يطبق هذا األسلوب على مجيع البنوك التقليدية مبا يف ذلك فروع البنوك االجنبيه.
وكان اهلدف من ذلك االقرتاح التأكد من جناح التجربة الرائدة خصوصا والسودان يف حالة
حتول تأرخيي سيحول جذريا التعامل االقتصادي يف البالد ويف حالة خلق منوذج حيتذي به
للبالد األخرى ،وبالتالي حيتم الواجب مواجهة املشاكل بروح املسؤولية إلزالة أي معوقات أو
سلبيات قد تعوق جناح ما خطط له.
 /2االقرتاح الثاني :ويشمل التطبيق الفوري للنهج اإلسالمي وحتمل اآلثار املرتتبة على
ذلك ،وكما أوضحت الدراســــــة أن التحول يقتضي توفري السيولة مبا يعـــــادل املستغل من
رؤوس أموال تلك البنـــوك واحتياطياتها لتحقيق الوضعية اجلديدة للبنك التقليدي لكي يصبح
بنكا إسالميا فمن الصعوبة حتصيل كل الديون القائمة على العمالء .ومبا أن إمكانيات الدولة
ال تتحمل تصفية املعامالت الربويه من مناشطها السابقة فقد اختري األسلوب التالي-:
• أن يوفر بنك السودان هلذه البنوك السيولة املطلوبة حسب احتياجات التعامل اليومي
يف حدود ال تتعدى جمموع املستغل من مواردها ،على أن تفتح حساب خاص لدى بنك
السودان ختصم منه املبالغ اليت تقدم للبنوك.
• تصدر البنوك سندات دين أو تصدر احلكومة اذونات خزانه غري قابله للتحويل يف حدود
ما يتم سحبه يف هذا الغرض على أن تستمر البنوك يف تصفية أرصدة املعامالت التقليدية
بالطرق اليت تقلل من اخلسارة ،مستفيدة مما تقدمه هلا الدولة من مسانده قانونيه لتحقيق
أغراض التحصيل السريع.
• يطلب من البنوك وقف أي تعامل تقليدي فورا وذلك بتصفية األعمال املتوقفة متاما
واملتعثرة إضافة إلجياد صيغه مناسبة لتمويل املعامالت املستمرة واملعامالت اجلديدة .على
أن يسوى الرصيد اخلاص حسبما يتوفر لدى البنوك من سيوله يف حساباتها لدى بنك
السودان على مدى فرته زمنية معينه.
أوضح يف املذكرة أن هذا البديل يعنى إعادة متويل البنوك التقليدية وله آثار تضخميه بقدر
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السيولة اليت ستتوفر وستزيد من حجم عرض النقود الذي بدوره يؤدى إىل تدهور قيمة العمله
الوطنية وزيادة الفجوة يف ميزان املدفوعات وبالتالي زيادة حدة التضخم.
 /3عندما شرع بنك السودان بالفعل يف تصفيه املديونيات القدمية للعمالء استعدادا
للمرحلــــــه اجلديدة ،ويف سعيه ملعاجلة املشاكل حتى يصل إىل املرحلة النهائية فوجئ
بتوجيهات قضائية توضح بان أي تعامل بالربا مرخص به أوغري مرخص يعرض صاحبه
للمساءلة اجلنائية بنص القانون والشرع ،بل وجهت احملكمة بوقف التعامل بالربا فورا يف
كافة البنوك العاملة بالسودان.
 /4بصرف النظر عن مبدأ التدرج وما خطط له حلماية االقتصاد ظل بنك السودان يف
حالة معركة مستمرة ملواجهة املشاكل وحلماية القطاع املصريف من أي إجراءات قضائية ال يد
له فيها ،فقد وجه بنك السودان البنوك العاملة بان حتصر عملياتها اجلديدة حسب الصيغ
االسالميه اجلديدة وحماولة معاجلة الديون القدمية بالتفاهم مع العمالء أوبتحويل التمويل إىل
صيغ اسالميه والودائع إىل ودائع استثمارية بقدر اإلمكان.
بالنسبة لبنك السودان فهو بالطبع بنك احلكومة واملشرف على السياسة النقدية واالئتمانية
وتنظيمها وتنفذها مبا يتماشى مع األهداف القومية وحيقق االستقرار النقدي واالستخدام
األمثل للموارد .درج بنك السودان من خالل تعامله مع البنوك التجاريه ومؤسسات القطاع
العام مبوجب قانونه الذي مازال ساريا على تطبيق سعر الفائدة على مديونيات احلكومة
واملؤسسات ليس بغرض الربح ،ولكن بهدف ترشيد تكلفة االستدانة واالستخدام األمثل
للموارد ،وحسب التوجه اجلديد فقد تقرر األسلوب التالي:
• احلسابات اجملمدة واجملدولة ال حيصل منها أي فوائد أو أرباح.
• يتحصل على احلساب اجلاري للحكومة مصاريف اداريه وقد يقدرها البنك ملقابلة
املصاريف الفعلية بقدر اإلمكان.
• تسهيالت املؤسسات احلكومية تفرض عليها مصاريف اداريه لتغطية التكلفة تربرها
الدراسة واملتابعة.
• إذا كانت هناك عمليات استرياد للحكومة أو املؤسسات عن طريق البنك ميكن أن يطبق
عليها أسلوب املراحبة أو املشاركة.
• سيستمر فرض غرامات على البنوك التجارية يف حالة خمالفة السياسة االئتمانية.
• بالنسبة العادة خصم الكمبياالت للبنوك التجارية ستعاجل على أساس نوعية العملية اليت
تقوم بها البنوك التجارية يف الكمبيالة االصليه.
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• بالنسبة للبنوك املتخصصة فأي متويل لالسترياد أو التمويل احمللى سيطبق عليها إحدى
وسائل التمويل املتبعة يف البنوك االسالميه.
• هناك اذونات خزانه غري قابله للتحويل أصدرتها احلكومة منذ إبرام جلنة العمله بسعر
فائده  %2ال ميكن أن يلغى هذا الشرط.
• هناك اذونات لصاحل احلكومة من بعض اجلهات كشركات التأمني ومؤسسة التأمينات
االجتماعية ومؤسسات الدفاع الوطين ودور بنك السودان هو وكيل للحكومة وعليها أن
تقرر يف أسلوب املعاجلة.
• هناك ودائع ببنك السودان لبعض اجلهات تتحصل منها على سعر فائده ميكن إيقاف
ذلك.
• سلفيات البنك للعاملني متنح دون فوائد ،ما عدا سلفيات العقار اليت يتحصل البنك على
 %2منها كرسوم اداريه.
• بالنسبة للمعامالت اخلارجية هناك اتفاقيات موقعه وملزمة للحكومة ،وهناك املعامالت
اجلارية مع البنوك التجارية للحصول على موارد اجنبيه لتمويل احتياجات الدولة،
والقانون ال يفرق بني الديون الداخلية واخلارجية ،وإذا مل نقبل بأسلوب العامل فسنواجه

مبشاكل ال حد هلا.
 /7بتاريخ 1984/7/18م أعدت إدارة القروض والرقابة املصرفية ببنك السودان تصور
خاص لدور بنك السودان يف إطار النهج اإلسالمي واحتوي هذا التصور علي اآلتي-:
كما هو معلوم فان البنك املركزي هواملسئول األول عن تنظيم وإعداد السياسة االئتمانية
واإلشراف علي تنفيذها مبا يتماشى مع األهداف االقتصادية ،ولتحقيق هذا الدور يف ظل النظام
الالربوي جيب علي البنك املركزي أن يقوم بنفس الوظائف وبوسائل وأسلحة نقدية خمتلفة
خالية من شبهة الربا وميكن استعراضها علي النحو التالي-:

 -1التحكم يف حجم االئتمان:

يف ظل النظام الالربوي فإن الوسيلة اليت ميكن من خالهلا تنفيذ السياسة االئتمانية يف
االقتصاد اإلسالمي هي الكتلة النقدية ،ويف ضوء ذلك ميكن للبنك املركزي وضع حد أعلي
إلمجالي التمويل الذي متنحه املصارف التجارية إىل القطاع اخلاص ،أما سياسة وضع السقوف
االئتمانية ففي النظام الالربوي سوف يكون هذا الوضع قائما دون أن ميسه تغري إذ أن التعديل
 مذكرة حول اخلطوات التي متت لتنفيذ سياسة حتويل اجلهاز املصرفي للنموذج اإلسالمي (بدون
تاريخ).
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الوحيد الذي سوف يطرأ هو يف الوسائل اليت ميكن بها إلزام البنوك التجارية للتقيد بهذه
السياسة ،ويف حالة وجود جتاوزات ميكن إجراء الغرامة املربوطة حبجم التجاوز بدالً عن نظام
سعر الفائدة املعمول به حالياً.

 -2نسبة السيولة:

هي إحدى األسلحة النقدية اليت يستخدمها بنك السودان بنسبة معينة من التزامات
البنوك ألجل وحتت الطلب يف شكل سيولة -وقد حتدد هذه النسبة ملقابلة االلتزامات
الطارئة للعمالء ،ويف ظل النظام الالربوي ميكن استخدامها للحد من االئتمان املصريف وهذا
املعيار ال تكتنفه شبهة ربا – أما الشيء الوحيد الذي سيطرأ عليه تغيري فهو انه علي البنوك
ملقابلة نسبة السيولة احملددة توظف جزء من مواردها يف أوجه استثمارات سائلة ال حتمل
سعر الفائدة .كما علي البنوك أن تعمل علي حتول بنود السيولة املتمثلة يف سندات احلكومة
والسندات املعتمدة األخرى إىل أصول شبه سائلة ال تتعارض مع النهج اإلسالمي كما انه ميكن
أن تفرض غرامة جزائية علي البنوك اليت ال تلتزم باالحتفاظ بنسبة السيولة املقررة.

 -3توجيه االئتمان للقطاعات اإلنتاجية ذات األسبقية:

يتم حاليا توجيه االئتمان للقطاعات ذات األسبقية بوساطة بنك السودان وهذا النمط من
التحكم الكيفي ميكن أن يستمر يف ظل النظام الالربوي ،وميكن استحداث فرض غرامة جزائية
ترتبط حبجم التقصري أو أخذ هذا التقصري بعني االعتبار عند حتديد السقف االئتماني للبنك
املعين ،يف حالة عدم تنفيذ احلجم احملدد من التمويل املذكور بوساطة البنوك املعنية.

 -4حتديد نسب املشاركة يف األرباح واخلسارة:

يف ظل النظام اخلالي من الربا يقوم البنك املركزي بتحديد النسب العليا والدنيا للمشاركة
يف الربح واخلسارة لتسهيالته للبنوك ولتسهيالت البنوك لألفراد والقطاعات وميكن تغري هذه
النسب حسبما تقتضيه مرامي السياسة االئتمانية.إال انه ولضمان فعالية صيغة املشاركة يف
الربح واخلسارة يفرتض أن يكون لألفراد والقطاعات حسابات منتظمة تعكس حركة ونتائج
العمليات درءاً ألي ممارسات ميكن عن طريقها تقليل األرباح.

 / -5صيغة املضاربة:

كما معلوم أن املضاربة هي أحد الصيغ التمويليه االسالميه اليت يتوجب أن يكون التعامل
فيها حمكــوم وحبذر لتوجيه االئتمان توجيهاً أمثالً .ومبوجب هذه الصيغة عاده ما يدفع
69

البنك للعميل التمويل مقابل نصيب شائع يف الربح احملقق فعال وليس منسوبا إىل راس املال
حيدد سلفا مع حافز الدارة املضارب .يتحمل البنك اخلسارة يف حالة حدوثها بشرط أن التكون
ناجتة عن تقصري أو إهمال من قبل العميل .هلذا ومبا أن الصيغة كبرية املخاطر نسبة ألن
املال الذي يضارب به هو مال املودعني فيجب أن تستخدم هذه الصيغة يف القطاعات احليوية
ومتويل السلع الضرورية بقدر اإلمكان.

 /6الوسائل النوعية لتحقيق السياسة االئتمانية:

وهى الوسائل اليت تؤثر بدورها على تكلفة وحجم االئتمان وتوجيهه واحلد من تدفقه
للقطاعات غري املرغوبة اقتصاديا ،ومثال هذه اإلجراءات النوعية اليت يستخدمها البنك املركزي
بتحديد هوامش عاليه نسبيا يف حالة التمويل للقطاعات واوجه االسترياد غري املرغوب والعكس
صحيح ،وميكن تغيري هذه اهلوامش بتغري الظروف واألوضاع االقتصادية .من اإلجراءات
النوعية أيضا اليت ميكن أن تستخدم حتديد فرتة قصوى للتسهيالت املمنوحة لتمويل بضائع
معينه ،ومبا أن اإلجراءات النوعية للتحكم يف االئتمان عادة ال تشوبها شبهة ربا فإنها ميكن
أن تستمر كما هي يف ظل النظام الالربوى.
أيضا من اإلجراءات غري املباشرة اليت يفرتض أن تستمر فعاليتها يف ظل النظام الالربوى
أسلوب اإلقناع األدبي بني البنك املركزي والبنوك التجارية وهى اإلجراءات اليت تكون يف
شكل اجتماعات مجاعية أو مع كل بنك على حده بغرض اإلقناع بااللتزام وتنفيذ السياسة
االئتمانية أو أي توجيهات أخري للبنك املركزي.

 /7تصور لدور البنك املركزي كمقرض أخري-:

عادة ما يقوم البنك املركزي بتوفري الدعم التمويلى للبنوك وبعض املؤسسات املالية ليس
فقط لتمويل حاالت العجز السيوىل املفاجئ للبنوك واملؤسسات املالية ،وإمنا ألن مثل هذا الدعم
يوفر للبنوك املوارد املالية لتمويل بعض القطاعات ذات االسبقيه يف خطط التنمية .يعامل البنك
املركزي مثل هذه احلاالت بأسعار فائده تفضيلية لتوفري التمويل للقطاعات املذكورة.
يف ظل النظام الالربوى ميكن أن ميارس البنك املركزي هذا النوع من الدعم والتمويل على
أساس املشاركة يف الربح واخلسارة .ففي بعض القطاعات األكثر أهميه كإعادة متويل الصادر
واسترياد السلع االسرتاتيجية ميكن أن تعامل بنسب مشاركة قليلة نسبيا يف الربح واخلسارة
أو بدون مشاركة يف الربح كلية من جانب البنك املركزي.
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 /8عالقة البنك املركزي مع البنوك املتخصصة-:

كما هو معلوم أن اهلدف األساسي من قيام وإنشاء البنوك املتخصصة هو توفري التمويل
التنموي ودعم استثمارات القطاع اخلاص يف اجملال الزراعي والصناعي والعقاري .وإميانا من
البنك املركزي بالدور الكبري املناط بالبنوك املتخصصة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية
وحرصا منه على حتقيق هذه األهداف قد قام بتقديم الدعم الكامل هلذه البنوك حتى تتمكن
من إجناز هذه املهام ،ويتمثل هذا الدعم يف رفع رؤوس أموال تلك البنوك مبا يتفق والدور الذي
سوف تضطلع به ،ويف ظل النظام اإلسالمي ميكن أن ميارس البنك املركزي دعمه هلذه البنوك
وفقا للصيغ االسالميه اليت تتماشى مع طبيعة عملياتها.

 /9عالقة البنك املركزي مع احلكومة يف ظل النظام اإلسالمي-:

عادة ما تقوم احلكومة املركزية واحلكومات احمللية حبفظ حساباتها مع البنك املركزي
بدون فوائد ،وميكن هلذه اإلجراءات أن تستمر كما هي يف ظل النظام اإلسالمي.
ففي بعض األحيان مينح البنك املركزي قروضاً وتسهيالت قصرية األجل للحكومة املركزية
أو احمللية لسد العجز بني اإليرادات واملصروفات ،وميكن أن يستمر هذا الدعم أيضا بدون
أسعار فائده طاملا أن فائض أرباح البنك املركزي يؤول يف النهاية للحكومة املركزية.
أما القروض للبنوك واملؤسسات املالية األخرى وشراء األوراق املالية منها ميكن أن يتم على
أساس صيغة املشاركه يف الربح واخلسارة.

 /10متويل املؤسسات العامة-:

يف ظل النظام الالربوى حتتاج الدولة إىل متويل بعض املشروعات العامة اليت ميكن املشاركة
يف أرباحها وكذلك بعض املشروعات اليت الميكن فيها ذلك كما يف النظام التقليدي ،فبعض
املشروعات العامة حتقق فائده اجتماعيه كبريه ولكن ليس باملستطاع تقدير الفائدة االقتصادية
منها ألن بيع خدماتها رمبا مل يكن مرغوبا فيه أو غري قابل للتسويق التجاري ،ورغم ذلك
فان املصلحة العامة للمجتمع تقتضي إجياد التمويل هلا.
بداهة أن الغرض من متويل البنك املركزي للمؤسسات العامة هو دعمها وتشجيعها حتى
تتمكن من القيام بواجباتها املطلوبة يف اجملاالت االنتاجيه واخلدميه املتعددة مبا يتفق
واألهداف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع .وميكن للبنك املركزي احلصول على قدر مناسب
من العوائد نتيجة لذلك الدعم والتمويل الذي يقوم به يف إطار السياسة العامة للدوله .وألغراض
هذا التصور ميكن تقسيم املؤسسات العامة يف السودان إىل قسمني:
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 /1املؤسسات العاملة يف اجملال اإلنتاجي وبصفة خاصة اجملال الزراعي فتحقق بذلك
أرباحا سنويه كنتيجة لعملياتها مثل املشاريع الراحبة املختلفة.
 /2املؤسسات اليت تعمل يف جماالت اإلنتاج واخلدمات ،لكنها تسجل عجزا مستمرا يف
ميزانياتها ،مثل بعض املؤسسات واملشاريع اخلاسرة.
مبا أن هذه املؤسسات تعترب مؤسسات عامه تعمل يف اجملاالت اإلنتاجية واخلدميه وفقا
الحتياجات الدولة فينبغي أن يتم إجياد التمويل الالزم هلا حتى تتمكن من تسيري عملياتها
على أن يتم التمويل وفقا للصيغ االسالميه وذلك وفقا للمقرتحات اآلتية:
 /1بالنسبة للمؤسسات اليت تعمل يف جمال اإلنتاج الزراعي بصفة خاصة وحتقق أرباحا
سنويه كنتيجة لعملياتها ،فيمكن أن يتم متويلها على أساس املشاركه يف الربح وتقوم على
أساس أن يكون املال والعمل شركة بني الطرفني ،وان يكون نصيب كل شريك جزءاً شائعاً
من الربح الصايف املتحقق فعال.
 /2ميكن أيضا أن يتم متويل هذه املؤسسات على أساس نظام بيع السلم بشروطه املعلومة
أما بالنسبة للمؤسسات اخلاسرة ،فرتى الدراسة لكي ميكن متويلها بوساطة بنك السودان
فانه البد من فصل البند األول والثاني من امليزانية على أساس أن يتم متويلها من احلكومة
املركزية ويقوم بنك السودان بالتمويل يف حدود الدخل املتاح ،وذلك على أساس نظام
املصروفات االداريه اليت ميكن تقسيمها إىل شقني ،شق يتضمن نفقة البنك من أجور عاملني
وأدوات كتابه واناره ومياه وما شابه ذلك ،وميكن أن يطلق على هذا الشق مصروفات غري
مباشرة .ويتم توزيع هذه املصروفات على العمالء أي املؤسسات اليت يتم متويلها فيدفع
العميل األجر مرة واحده ،والشق الثاني وهو ما ميكن أن يسمى مصروفات مباشرة وهي
تلك املصروفات اليت تنفق على البحوث والدراسات أو اجلهود املباشرة اليت تتعلق بطبيعة
القرض ،ويتحمل القرض يف هذه احلالة بالقيمة الفعلية هلذه املصروفات املباشرة.
ثم انتقلت الدراسة إىل جماالت استخدام الصيغ االسالميه يف البنوك التجارية وكيفية
معاجلة مديونياتها القدمية.
بعد عرض الوسائل واألدوات اليت ميكن عن طريقها التحكم يف حجم االئتمان وتوجيهه.
تناولت الدراسة اجملاالت اليت ميكن للبنوك التجاريــــة أن تستخدم فيها الصيغ االســالميه
اليت سبقت االشـــاره إليها أعاله ،وذلك على النحو األتي:
• املشاركة:
تكون يف حالة العمليات اليت يقدم فيها الشريك مساهمة مـالية أو إمكانيات إنتـاجيه
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(الصناعة) باالضافه إىل اجلهد اإلداري للشريك ،وترى املذكرة أال تقل نسبة املشاركة عن %10
يف العمليات التجارية املستقرة ،وترتفع املساهمة كلما كانت املخاطرة كبرية.
وميكن أن تستغل البنوك صيغة املشاركة يف عمليات الصادر ،الوارد ،راس املال العامل
للصناعه والتجارة احمللية ،وذلك وفقا لضوابط حددتها الدراسة.
• بيع املراحبة-:
عند تطبيق هذه الصيغة يقوم البنك بشراء سلعه معينه وبيعها للعميل مقابل هامش ربح
معني ،وقد يتم البيع فورا للزبون مقابل دفعه لقيمـــة الســــــلعة زائدا هامش مراحبة أو
يتم البيع بأقساط يتفق عليهـــا ،وميكن تطبيق هذه الصيغة يف مناشط الصادر ،االسترياد،
التجارة احمللية ،راس املال العامل للصناعه ،احلرفيني ،وذلك أيضا وفقا لشروط وضوابط
حمدده وردت يف الدراسة.
• املضاربة-:
وهي نوع من أنواع املشاركة ،حبيث يقوم البنك بدفع راس املال للعميل ليتاجر به مقابل
نصيب شائع يف الربح ويتم حتديد نسبة األرباح مسبقا وغالبا ما تكون النسبة لصاحل البنك
لدخوله يف خماطر قد تؤدى إىل خسارة رأس املال وميكن أن تكون يف كل جماالت الصادر،
الوارد ،التجارة احمللية ،وراس املال العامل ،وذلك أيضا وفقا لشروط وضوابط وردت يف
الدراسة.
ثم انتقلت الدراسة إىل كيفية معاجلة املديونيات القدمية للمصارف الربويه اليت أوضحتها
يف اآلتي:
إن من أهم العقبات اليت تواجه اسلمة البنوك التجارية يف الوقت احلاضر هي مشكلة
معاجلة املديونيات القدمية يف إطار السياسات املصرفية االسالميه ،وذكرت الدراسة بان العمل
بالنظام املصريف اإلسالمي فيما يتعلق مبنح السلفيات وتصفيتها خيتلف متام االختالف عن
النظام الربوى ،وأن املال حسب النهج اإلسالمي ال يستحق رحبا إذا مل خيالطه عمل ،وأن
استغالل ظاهرة الزمن واختالف الزمان واملكان أو السلع أو أي ظاهره أخرى بدون اجلهد
البشرى ال تربر وحدها عائد املال.
أما بالنسبة للعمل االئتماني للبنوك الربويه فهو يتم مبنح السلف النقدية للعمالء مقابل
دفع فوائد مصرفيه للبنك يتم احتسابها على أساس حجم السلفية املمنوحة وفرتة سريانها،
وكلما كرب حجم السلفية وطالت مدتها زادت إيرادات البنك ،لذا فان املديونيات القائمة اآلن
هي عبارة عن املبالغ اليت قامت البنوك التجارية بتسليفها للعمالء يف فرتات خمتلفة مضافا
73

إليها الفوائد املرتاكمة على التسهيالت ،وقد بلغ إمجالي األرصدة املدينة للبنوك الربويه كما
يف  84/5/31حوالي  1.398مليون جنيه ،وتبلغ نسبة مديونيات البنوك الوطنية حوالي
 %77من إمجالي هذه املديونيات ،وهذا يعكس حجم املخاطرة اليت ميكن أن تتعرض هلا هذه
البنوك يف حالة عدم التمكن من اسرتداد مديونياتها.
أما فيما خيتص باإلجراءات اليت ميكن اختاذها ملعاجلة هذه املديونيات فقد اقرتحت
الدراسة ،أن يتم تصنيف الديون حسب القطاعات (صناعي ،جتارى ،زراعي) ،فالتسهيالت
الصناعية اخلاصة بتمويل راس املال العامل فقد حددت الدراسة أن تكون معاجلتها بتحويلها
إىل صيغة مراحبة بضمان البضائع أو املواد اخلام اليت ختزن حتت إشراف البنك ،على أن
يوافق العميل على شراء البضاعة بقيمتها باإلضافة إلي هامش مراحبة ويكون السداد بنظام
األقساط ،أما التسهيالت اإلنشائية حتول إىل شراكه منتهية بالتمليك وذلك بعد تقييم االصول
وحتديد جدواها املالية والفنية.
التسهيالت التجارية اخلاصة بالتجارة احمللية والصادر والوارد ،فيمكن االتفاق مع العمالء
بتحويلها إىل مراحبات أو الدخول يف عملية شراكه تنتهي بتصريف البضاعة ،أما التسهيالت
املمنوحة مقابل رهونات عقاريه فقد ال توجد بضائع بعينها لذلك ميكن اعتبارها قرضا
حسنا.
أما خبصوص الفوائد املرتاكمة فانه حسب القوانني السائدة اآلن ال تستطيع البنوك املطالبة
بسدادها لدى احملاكم ،لذا رمبا تواجه البنوك بعدم إقرار العمالء بهذه املبالغ ،وتقرتح
الدراسة معاملة هذه الفوائد على النحو اآلتي:
• إلغاء مجيع الفوائد الربويه القدمية على القطاعات واملناشط على أن تتكفل وزارة املالية
بتغطية املبالغ املشطوبة يف شكل سندات أو إعفاءات من أنصبتها يف األرباح والضرائب.
• ميكن أن يصدر توجيه للبنوك الربويه باستبعاد الفوائد غري املتحصله من املديونيات ويقوم
بنك السودان بفتح حساب منفصل بالفوائد املستبعدة.

اإلجراءات اليت ميكن اختاذها يف الوقت احلاضر-:

يف حالة عدم األخذ خبيار التدرج يف اسلمة البنوك ،ترى الدراسة اختاذ اإلجراءات
التالية:
• إصدار منشور لكافة البنوك بالبدء فورا بالعمل وفق الصيغ االسالميه بالنسبة ألي متويل
جديد وتوضح الضوابط لكل صيغه حسب ما أشارت إليه هذه املذكرة.
• عدم قبول أي ودائع ربويه جديده بأسعار فائده ثابتة من تاريخ إصدار هذا املنشور.
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• حتويل كل الودائع الربويه القائمة إىل ودائع استثمار بعد االتفاق مع أصحابها خالل فرته
أقصاها  6اشهر من تاريخ إصدار هذا املنشور.
• بالنسبة لديون العمالء القائمة تتم معاجلتها وفق ما جاء يف هذه املذكرة.
• عقد اجتماعات عاجله مع املختصني يف املؤسسات العامة لبحث صيغ التمويل االسالميه
اليت يود بنك السودان تطبيقها.

• العمل على تعديل قانون بنك السودان لعام  1959ليتماشى مع النهج اإلسالمي.
 /8أعدت دراسة بعد نهاية أكتوبر  1984بعنوان البنوك التقليدية والتحول الفوري لتطبيق
الصيغ االسالميه يف معامالتها املشاكل ومقرتحات معاجلتها ،جاء فيها اآلتي-:
أن االسلمة الفورية للجهاز املصريف أصبحت أمرا حتميا وحقيقة ماثله نتيجة لتوجه الدولة
الرامي إىل اسلمة االقتصاد السوداني وإصدارها التشريعات الالزمة.
ثم تعرضت الدراسة إىل تركيبة اجلهاز املصريف والذي يتكون من  21مصرفا جتاريا منها
 15بنكا تقليديا تشكل نسبة  %71من البنوك التجارية العاملة وتبلغ مجلة ودائعها1.670
مليون جنيه ومتثل نسبة  %80من مجلة ودائع البنوك ،ومتثل الودائع االستثمارية منها نسبة
 ،%35وتبلغ مجلة تسهيالتها  1.382مليون جنيه متثل  %86من مجلة تسهيالت البنوك،
كما متثل التسهيالت متوسطة وطويلة األجل واإلسهام يف رؤوس أموال املؤسسات والشركات
نسبة .%33
بالطبع البد ٍم ْن أن تصاحب اسلمة بنوك مبثل هذا احلجم والوزن الكبريين باجلهاز املصريف
آثار كبريه تنعكس على مواردها واستخداماتها ،فالبنسبه جلانب املوارد فان املشاكل الناجتة
عن تطبيق االسلمه تبدوأخف وطأة وميكن احتواؤها وذلك ألن الودائع اجلارية تشكل نسبة
عاليه من مجلة ودائع تلك البنوك إذ تبلغ نسبتها حوالي  %66.6بنهاية فرباير .1984
باإلضافة إىل أن القناعة الدينية ملعظم املودعني تسهل من عملية حتويل الودائع الجل
وودائع االدخار إىل ودائع استثمار وفق الصيغ االسالميه املتعارف عليها .أما فيما يتعلق
باالستخدامات القائمة فهذا اجلانب حيتاج لوقفه متانيه للبحث يف املشاكل الناجتة عن
تطبيق االسلمه الفورية وذلك بهدف الوصول للحلول املناسبة مبا يتماشى مع متطلبات التعامل
بالصيغ االسالميه املختلفة.
وفيما يتعلق بالكيفية اليت تعامل بها تسهيالت البنوك القائمة بعد االسلمه رؤى تقسيم
تلك االستخدامات إىل فرتتني زمنيتني على النحو التالي:
 التصور اخلاص لدور بنك السودان في إطار النهج اإلسالمي “ أعدت في  ”1984/7/18إدارة القروض
والرقابة على املصارف

75

أ /الفرتة األولي :التسهيالت القائمة حتى نهاية يوم 1984/2/12تاريخ صدور قانون
املعامالت املدنية والذي مبوجبه مت منع التعامل بالفائدة.
ب /الفرتة الثانية :اليت تبدأ بنهاية الفرتة األوىل وتنتهى بنهاية نوفمرب  1984واليت مت
خالهلا منح تسهيالت جديده للعمالء.
وملعاجلة هذا الوضع اقرتح بنك السودان اختاذ اخلطوات والرتتيبات التاليه-:
 /1بالنسبة للمديونيات القائمة اخلاصة بالفرتة األوىل مبا يف ذلك الفوائد احملتسبة عند
صدور قانون املعامالت املدنية ،فيقر بها العمالء كااللتزامات واجبة السداد.
 /2بالنسبة للحسابات املتحركة عند صدور القرار فيتم االتفاق بني البنك والعميل أما
لتحويلها إلحدى الصيغ االسالميه أوبتصفيتها.
 /3بالنسبة للحسابات الراكدة والديون املشكوك فيها واهلالكة عند صدور القرار يتم االتفاق
فيها بني البنك والعميل على تصفيتها خالل فرته زمنية وحتتسب عليها مصروفات اداريه
حسب التكلفة الفعلية.
 /4تكوين حماكم خاصة للنظر يف نزاعات قد تنشأ من التسويات بني البنوك وعمالئها،
وختتص تلك احملاكم بالنظر يف الدعاوى املقدمة من أي من الطرفني.
مبصروفات
ب /بالنسبة ملديونيات الفرتة الثانية تستبدل بالفوائد اليت حسبت عليها
ٍ
اداريه حسبما يقرره البنك املعنى.
ولتخفيف العبء على هذه البنوك نتيجة هلذا اإلجراء ومتشيا مع نص املادة  281من
قانون اإلجراءات املدنية لعام  ،1984يرى بنك السودان أن ال تقوم البنوك بدفع أي أسعار
فائده على الودائع الجل وودائع االدخار للفرتة اليت أعقبت صدور القانون املشاراليه أعاله.
معاجلة النواحي التمويلية للمنشآت الصناعية ذات الوزن يف االقتصاد الوطين:
كما هومعلوم أن بنوك القطاع العام والسباب تارخيية احتكرت العمل املصريف حتى منتصف
السبعينيَات هلذا حتملت أعباء التمويل التنموي يف قطاع الصناعة ،فقد كانت مصانع النسيج
حتصل على متويل كل احتياجاتها من راس املال العامل وكذلك إىل حد كبري اإلنشائيات
من البنوك اململوكة للدوله وقد فشلت تلك املصانع يف مقابلة التزاماتها بسبب اخلسائر األمر
الذي أدى إىل تراكم املديونيات وجتميدها أو جدولتها يف إطار سياسة الدولة الرامية إىل دعم
قطاع النسيج ومساعدته ،أما بالنسبة ملقابلة االحتياجات التمويليه املستقبلية فمن املسلم به
أن تواجه هذا القطاع صعوبات لعدة أسباب منها خسارة القطاع وال توجد صيغه اسالميه
مبوجبها ميكن التعامل مع هذه املصانع وأن أي من الصيغ االسالميه املتعارف عليها تفرتض
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أن حتقق املنشاة أرباحا متكنها من الوفاء بالتزاماتها ورمبا ترفض البنوك االسالميه مبدا
الدخول يف عمليات متويلية مع مصانع النسيج اخلاسرة ألن ذلك سيؤثر على ودائعها واستمرار
تدفقها خاصة إذا ما وضعنا يف االعتبار طبيعة تلك الودائع املبنية على مبدأ املشاركة يف الربح
واخلسارة.
ويف هذا الصدد قدم بنك السودان املقرتحات والبدائل اآلتية:
أ /البديل األول:
 /1أن يتم دعم موارد البنك الصناعي السوداني وهيكله اإلداري مبا ميكنه من متويل هذا
القطاع احليوي مستقبال.
 /2اإلسراع بإنشاء صندوق دعم صناعة النسيج لتوكل إليه مهمة متويل قطاع النسيج.
ب /البديل الثاني:
أن تشارك كل البنوك يف مقابلة االحتياجات التمويليه لقطاع النسيج وذلك بنسب معينه
وعلى أسس حمدده يتم االتفاق عليها ،على أن حتتسب على هذه التسهيالت رسوم اداريه
امسيه ،وميكن أن يكون ذلك التمويل خارج السقوف االئتمانية املقررة للبنوك املشاركة.
وبصفة عامه ميكن النظر يف أمر هذه البدائل يف ضوء توسيع ملكية شركات النسيج وذلك
بتحويلها إىل شركات مساهمة عامه.

املعامالت اخلارجية للدوله

 /1املؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمري):
توجد عالقة ظاهره بني هاتني املؤسستني يف وضع برامج للرتكيز املالي واالقتصادي ألي
من الدول األعضاء ،يقوم الصندوق مبنح قروض نقديه قصرية األجل ،بينما يقوم البنك الدولي
مبنح قروض متوسطة وطويلة األجل للمساعده يف إصالح اخللل يف ميزان املدفوعات وذلك
بأسعار فائده يتم االتفاق عليها وفق لوائح تأسيسها ،فان الدول األعضاء ملزمة مبقابلتها .ويف
حالة عدم قبوهلا فليس هلا من خيار سوى االنسحاب من العضوية مع حتمل مجيع املخاطر
الناجتة عن ذلك االنسحاب.
 /2املؤسسات االقليميه
يقصد بها الصناديق العربية للتنمية االقتصادية ،متنح هذه الصناديق قروضا لتمويل
مشاريع التنمية على نفس النمط الذي يتبعه البنك الدولي لإلنشاء والتعمري بسعر فائده حتدده
لوائح تأسيسها ،إذ تقوم بإيقاف أي سحوبات من أي قروض جديده متنحها للدوله يف حالة
فشلها يف سداد ما عليها من التزامات.
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 /3مراسلي بنك السودان باخلارج
تقدم البنوك املراسلة لبنك السودان تسهيالت مصرفيه قصرية األجل لتغطية املدفوعات
اجلارية ،سواء لتمويل السلع االسرتاتيجه اهلامة أو لسداد قروض والتزامات أخري مستحقه
وذلك لعدم توفر النقد األجنيب للبنك .يتم منح هذه التسهيالت بواقع أسعار الفائدة السائدة
يف السوق العاملية ،وبنك السودان ملزم بسداد هذه القروض وفوائدها احملتسبة عند تاريخ
االستحقاق .ونسبة لشح موارد البالد من النقد األجنيب يف ذلك الوقت فقد أصبحت هذه
التسهيالت تشكل موردا أساسيا يف متويل استرياد السلع االسرتاتيجية ومقابلة االلتزامات
اخلارجية املستحقة.
 /4الدول الصديقة
تقوم هذه الدول مبنح حكومة السودان قروضا نقديه وسلعية بسعر فائده معني ويكون أقل
من سعر الفائدة املطبق على القروض التجارية ،ومبوجب اتفاقيات هذه القروض فان السودان
ملزم بسدادها والفوائد احملتسبة عليها.
 /5البنوك التجارية العاملة بالسودان
تقوم هذه البنوك مبساعدة بنك السودان يف متويل استرياد السلع االسرتاتيجية اهلامة واليت
ال يستطيع بنك السودان توفري النقد األجنيب الالزم الستريادها وااللتزامات األخرى بالنقد
األجنيب ،أما عن طريق فتح اعتمادات مستنديه اليت مينحها هلا مراسلوها باخلارج أو عن
طريق إيداع ودائع بالنقد األجنيب لدى بنك السودان ليقوم باستغالهلا يف مقابلة االلتزامات
اخلارجية.
ومبا أن هذه البنوك حتصل على هذه التسهيالت من مراسليها بسعر فائده فإنها تقوم مبنح
هذه التسهيالت لبنك السودان بعد وضع هامش فوق سعر فائدة املراسلني ،ويقوم بنك السودان
بسداد هذه االلتزامات عن طريق السماح هلذه البنوك حبجز نصيبه من حصيلة الصادر.
 /6البنوك اإلسالمية-:
تتمتع هذه البنوك بفوائض من النقد األجنيب وتضعها يف شكل ودائع استثمار ومضاربه مع
البنوك اإلسالمية العاملة باخلارج .ويف حالة حصول هذه البنوك علي تسهيالت من اخلارج
من بنوك ربوية تشرتط على هذه البنوك باستغالل هذه التسهيالت لفتح اعتمادات مستنديه
مع وضع هامش هلا يرتاوح بني  %50 – 10وال حتتسب عليه أي فوائد .وباملقابل عند تظهري
مستندات الشحن يقوم البنك األجنيب مانح التسهيل بالدفع للعميل إىل حني السداد له من
قبل البنك احمللى وال يتحمل البنك احمللى أي فوائد على هذا التسهيل .وعادة يتم الدفع
78

للبنك األجنيب عند استالم إشعار منه بذلك ،ويف حالة تأخر السداد للبنك األجنيب فان املبلغ
املطلوب يكون عادة ضئيال ويقل عن اهلامش املدفوع لكل االعتمادات .تقوم البنوك االجنبيه
قبل منح هذه التسهيالت باحتساب التكلفة باستخدام سعر الفائدة السائد لتحديد ما إذا كانت
العملية مرحبة أم ال.
خلصت الدراسة إىل أن السودان يعانى من شح يف موارده بالنقد األجنيب ،وبالتالي فهو
يف اشد احلاجة إىل التعامل مع املؤسسات املالية الدولية واالقليميه واملؤسسات املالية اخلاصة
للحصول على الدعم الالزم سواء أكان ذلك يف شكل قروض ميسره أم مساعدات مالية وذلك
لتوفري احتياجاته من النقد األجنيب .وهذا يعنى أن استمرارية عضوية السودان يف هذه
املؤسسات واستمرار تعامله مع املؤسسات املالية اخلاصة ضرورة اقتضها احلاجة والبد من
البحث عن خمرج يسمح للدوله بالتعامل مع هذه املؤسسـات وفق الصيغ اليت تتعامل بها
(وبالذات فيما خيتص بدفع الفوائد) دون أن يؤثر ذلك على توجهها اإلسالمي بالعدم ليس

هناك من خيار من االنسحاب من تلك املؤسسات وبكل ما يعنى ذلك من نتائج.
 /9يف  1984/11/27عقد اجتماع التنسيق والشورى برئاسة اجلمهورية ترأسه السيد/
رئيس اجلمهورية وحبضور كل من النائب األول للسيد /رئيس اجلمهورية ووزير املالية
وحمافظ بنك السودان ومساعد رئيس اجلمهورية لشئون الرئاسة ورئيس القضاء ومدير عام بنك
السودان وآخرين.
موضوع االجتماع هو العمل املصريف يف إطار الشريعة االسالميه ،وابرز نقاط هذا االجتماع
تتمثل يف اآلتي:
• اإلسالم مل يتدرج يف حتريم الربا كما كان احلال بالنسبة لتحريم اخلمر بل أن التحريم
جاء باتا وفوريــا ،وبالتالي فان على الدولة أن تعمل على وقف التعامل الربوى ويف مجيع
مؤسساتها املصرفية.
• أن الضرورة تقتضي التفرقة بني التعامل الربوى يف الداخل والتعامالت الربويه مع
املؤسسات املصرفية على النطاق اخلارجي .حبيث تعمل الدولة على وقف التعامل الربوى
الداخلي بصوره فوريه ،علما بان التشريع اإلسالمي يبيح التعامل مع اخلارج بالصورة
احلالية بناء على العديد من النصوص الفقهية وذلك عند الضرورة.
• بالنسبة لفوائد الديون السابقة لتطبيق الشريعة فانه ينبغي حتصيل الفوائد املتفق عليها
سلفا بالكامل ،ذلك ألن القانون الذي صدر ال يطبق بأثر رجعى.
 دراسة أعدت بعد نهاية أكتوبر  1984بعنوان البنوك التقليدية والتحول الفوري لتطبيق الصيغ
االسالميه في معامالتها املشاكل ومقترحات معاجلتها « بنك السودان »
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• إن هناك حاجه ماسة ملراجعة وإعادة تقويم جتربة املصارف االسالميه يف السودان من
حيث الســــلبيات واإلجيابيات ومدى التوافق والتعارض مع التوجهـــات االسالميه
والسياسة االقتصاديــة والنقدية للدوله.
• دلت النظرة إىل التجارب اخلارجية على أن جتربة املصارف االسالميه يف الباكستان مل
تصل بعد إىل نتائج وصيغ جوهرية يتبلور حوهلا مفهوم االقتصاد اإلسالمي ،وكذلك احلال
بالنسبة لبنك التنمية اإلسالمي.
• أن الربنامج السياسي الشامل للدوله نص بصوره واضحة على وقف التعامل الربوى يف
مؤسسات الدولة ،على أن تتم معاجلة اآلثار املرتتبة على املعامالت السابقة على نهج من
الرويه والتدرج.
• يالحظ أن قانون العقوبات مل ينص على عقوبة للتعامل بالربا ،وان قانون اإلجراءات
املدنية نص على أال حتكم أي حمكمه بدفع فائده ألي شخص ،علما بان املادة  70من
الدستور تنص صراحة على عدم توقيع أي عقوبة إال بنص يف القانون.
• أن هناك حاجه إىل تفجري ثوره اقتصادية تشمل مجيع مؤسسات الدولة االقتصادية
واملصرفية ملواكبه الثورة التشريعية اليت شهدتها البالد.
خالصه األمر وجه السيد /رئيس اجلمهورية بتشكيل جلنه تنظر يف وضع اجلهاز املصريف
يف ضوء قوانني الشريعة االسالميه ورفع توصيات بسياسات حمدده للسيد /رئيس اجلمهورية

وذلك يف اقرب وقت ممكن.
 /10يف  1984/12/10عقد اجتماع مبقر اجتماعات اللجنة باالمانه العامة لرئاسة اجلمهورية
الغرض منه مراجعه األداء االقتصادي للبالد على ضوء التشريعات االسالميه وحبضور كل من
السادة :األمني األول لالحتاد االشرتاكي ،النائب العام ،حمافظ بنك السودان ،أمني ديوان
الزكاة والضرائب باالنابه ،رئيس حمكمه االستئناف اجلنائية ،مدير عام بنك السودان ،رئيس
إدارة القروض والرقابة على املصارف.
تناول االجتماع موقف تنفيذ قرارات جلنة مراجعة األداء االقتصادي للبالد على ضوء
التشريعات االسالميه ،وهي:
 /1أن يصدر حمافظ بنك السودان منشورا لكافة البنوك واملؤسسات بإيقاف التعامل بنظام
الفوائد الربويــه فو ًرا ،ذكر احملافظ انهم كانوا بصدد فعل ذلك إال أن ظروفا اجرائيه حالت
دون ذلك وانه سيتم إصدار املنشور اليوم املوافق  1984/12/10وقد صدر املنشور بالفعل.
 محضر وقائع اجتماع الشورى والتنسيق املنعقد بتاريخ 1984/11/27
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 /2استمرار البنوك يف حتصيل الفوائد الربويه للفرتة السابقة لصدور قانون املعامالت املدنية
يف  ،1984/2/16وأن يقوم بنك السودان والبنوك التجارية مبعاجلة موضوع الفوائد اليت
بعد صدور نفس القانون وحتى نوفمرب  1984بعمل تسويات للفوائد املستحقة هلا على
األفراد واملؤسسات املعنية ،كما وجه االجتماع أن يقوم بنك السودان بإصدار منشور بهذا
املعنى للجهات املعنية ،وقد مت تضمني تلك التوجيهات يف املنشور أعاله.
 /3أن يقوم السيد /رئيس القضاء بإنشاء حمكمه ختتص بالنظر يف الدعاوى اخلاصة
باملنازعات املصرفية.
 /4إنشـــاء جلنه للفتاوى ختتص بالنظر يف الفتاوى املتعلقة باملعامالت واملسائل اليوميــة
اليت تواجه اجلهاز املصريف ،على أن يرتك حملافظ بنك السودان حتديد أسس وكيفية
إنشائها.
 /5استمرار العمل احلالي على النظام التقليدي بالنسبة للمعامالت املصرفية اخلارجية،
وذلك إىل حني الوصول إىل بدائل وصيغ جديده على أساس الضرورة وعلى أساس أن تقدر
الضرورة بقدرها.
 /6دراسة وتقييم جتربة البنوك االسالميه والتحقق من مدى شرعية معامالتها املالية.
 /7إجراء دراسة لوضع قطاع النسيج على ضوء املعلومات الكافية اليت يقدمها بنك السودان
بهدف وضع عالج ملديونيات القطاع.
خلص االجتماع إلي اإلجراءات املطلوب تنفيذها وهي:
ما جاء يف البنود من  7 ،6 ،4أعاله ،باالضــافه إىل تكوين جلنــــه لدراسة ســـياسة
القروض طويلة املـــدى ومدى مساهمتها يف دعم التنمية.
مت إصدار املنشور املذكور يف ( )1أعاله بعد االجتماع مباشرة ويف نفس اليوم ،وفيما يلي
النص الكامل هلذا املنشور الذي مبوجبه بدأ التحول الفعلي إىل العمل املصريف اإلسالمي
بالبنوك التجارية العاملة بالبالد.
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املنشور
التاريخ /17ربيع األول 1405/هـ              النمرة :ب س  /رع م 11/
املوافق /10ديسمرب                   1984/مكرر :ب س  /قروض26 /
السيد /مدير عام   --------------
حتيه طيبه
املوضوع :التحول الفوري للتعامل وفق الصيغ االسالميه
باالشاره إىل االجتماعات السابقة مع مديرى البنوك التجارية للتفاكر حول أجنع السبل
لتطبيق الصيغ االسالميه يف املعامالت املصرفية وتعزيزا للتوجيهات الصادرة خالل االجتماعني
اللذين مت عقدهما يف  21رمضان  1404هـ املوافق /21يونيو 1984 /و 26صفر 1405هـ املوافق
/20أكتوبر 1984 /م بإيقاف التعامل بنظام الفوائد الربويه فقد تقرر إجراء اآلتي-:
أوال :يف جمال الودائع-:
 /1عدم قبول أي ودائع الجل وودائع ادخار بأسعار فائده ابتداءً من تاريخ صدور هذا
املنشور.
 /2االتفاق مع أصحاب ودائع االدخار والودائع الجل القائمة عند صدور هذا املنشور
لتحويلها إىل ودائع استثمارية أو أي ودائع أخرى وفق الصيغ االسالميه املتعارف عليها.
ثانيا :يف جمال املديونيات:
 /1بالنسبة لكل التسهيالت االئتمانية القائمة يف /12مجادى األوىل 1404هـ املوافق
/14فرباير 1984 /تتم معاجلتها وفقا للقرار الذي أصدرته اللجنة املكلفة من قبل السيد/
رئيس اجلمهورية للبحث يف وضع اجلهاز املصريف يف ظل القوانني االسالميه وذلك على
النحو التالي-:
أ /تقوم البنوك حبصر تلك التسهيالت االئتمانية – مبا فيها الفوائد – اليت مت منحها
حتى ذلك التاريخ ،ثم يتم حتويلها باالتفاق مع العمالء إىل إحدى الصيغ االسالميه
املتعارف عليها أو تصفيتها وديا .ويف حالة عدم الوصول إىل تسويه مع العمالء تقوم
إدارة البنك املعنى بإحالتها إىل نيابة حماكم العدالة الناجزه وذلك لتحويلها للمحكمه
اخلاصة اليت ستنشأ هلذا الغرض.
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ب /ترفع مديونيات املؤسسات العامة املتعثرة لبنك السودان للبت فيها بالتشاور مع
جهات االختصاص املعنية.
 /2بالنسبة للتسهيالت االئتمانية اليت منحت بعد  12مجادى األوىل 1404هـ املوافق
/14فرباير 1984 /واليت ما تزال قائمه حتى صدور هذا املنشور ،فيعمل البنك باالتفاق مع
العميل لتحويلها إىل صيغه اسالميه أوتصفيتها ،ويف حالة عدم الوصول التفاق مع العميل
حول التصفية حتال لبنك السودان متضمنة توصيه البنك املعنى.
ثالثا :يف جمال املعامالت اخلارجية للبنوك-:
أن يستمر العمل احلالي على النظام التقليدي بالنسبة للمعامالت املصرفية اخلارجية
وذلك إىل حني الوصول إىل بدائل وصيغ جديده على أساس الضرورة وعلى أ ْن تقدر الضرورة
بقدرها.
رابعا :يف جمال التعريفة املصرفية:
يتبع ما تقدم إلغاء العمل مبنشور بنك السودان رقم ب س  /سرى  /حمافظ (9 -65 /ب)
الصادر بتاريخ 26ربيع األول  1404هـ املوافق  30ديسمرب  1983بشان أسعار الفائدة على
احلسابات املدينة والدائنة على أن تقوم البنوك بتحصيل العمولة على كافة اخلدمات األخرى
اليت تؤديها لعمالئها وفق التعريفة املصرفية وإىل حني إخطار آخر.

ع /بنك السودان

معاوية عبد الوهاب
دياب عبد العزيز      
إدارة القروض والرقابة على املصارف
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ملحقات املنشور

ملحق رقم ()1

أساليب التمويل املسموح بها

أ /متويل بواسطة اإلقراض-:
 /1بالنسبة للقروض املمنوحة بدون فوائد للبنوك أن تتقاضى عليها رسوم خدمات (service
 )chargesال تتعدى تكاليف العمل املناسبة .يقوم بنك السودان من وقت الخر بتحديد احلد
األقصى لرسوم اخلدمات اليت يتقاضاها كل بنك.
 /2قرض حسن مينح على أساس الرأفه والرمحه وهو ال حتتسب عليه أي فوائد أو رسوم
خدمات كما ال يتم اسرتداده اال عندما يبدى املدين رغبته يف السداد أو يكون قادرا عليه.
ب /متويل عمليات متعلقة بالتجارة-:
 /1نظام مراحبة :شراء سلع بوساطة البنوك وبيعها للعمالء على أساس الدفع املؤجل
بسعر أعلى وذلك باضافه نسبه مئوية مناسبة لسعر التكلفة لتحديد سعر البيع وال جيوز
فرض أي زيادة أخرى يف حالة عدم استطاعة العميل على السداد.
 /2شراء كمبياالت.
 /3شراء ممتلكات العمالء املنقولة ( )Movable propertyبوساطة البنوك على أساس
اتفاقية إعادة بيعها مره أخري لعمالئها ( )Buy- back agreementأوبوساطة أي
اتفاقيه أخرى.
 /4عقود اإلجيار (.)Leasing
 /5شرائها بصوره مؤقتة (.)Hire- purchase
 /6متويل لتنمية املمتلكات مقابل رسم تنميه.)Development charges( :
 /7حيدد بنك السودان من وقت الخر نسب اإليرادات القصوى والدنيا اليت تتقاضاها
البنوك مقابل التمويل بوساطة هذه األسس.
ج /أساليب متويل االستثمار وتشمل اآلتي:
 /1املساهمة يف االستثمارات ( )Equity participationوشراء األسهم purchase
.)of) shares
 /2شراء املساهمات يف شهادات العقود  term certificates participationوشهادات
املضاربة (.)certificates mudarba
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 /3إجيار املشاركة :)Rent) – Sharing
حيدد بنك السودان من وقت الخر ،النسب القصوى والدنيا لألرباح اليت سوف تتقاضاها
البنوك من متويل مثل هذه العمليات التجارية وجيب على املمولني أن يتحملوا بنسب فيما
بينهم أي خسارة ناجتة من مثل هذا التمويل.

ملحق رقم ()2

أسس أخرى مسموح بها لتمويل عمليات خمتلفة
طبيعة النشاط

أ /التجارة:
 /1العمليات التجارية اليت تقوم بها احلكومة
املركزية واحلكومات االقليميه ووكالئهم
 /2كمبياالت صادر مشرتاة أوحموله
( )Negotiatedمقابل خطابات اعتماد
(فيما عدا احملفوظة يف االحتياطي (under
)reserve
 /3كمبياالت مستنديه لعمليات جتاريه داخليه
مسحوبة ضد خطابات اعتماد مشرتاة أوخمصومة
 /4كمبياالت استرياد مسحوبة مبوجب
خطابات اعتماد
 /5متويل الصادرات مبوجب مشروع بنك الدولة
الباكستاني ومشروع متويل املعدات احمللية

 /6أنواع التجارة األخرى

أسس متويله
إضافة نسبه مئوية للتكلفه لتحديد سعر البيع
أ /فروقات تبادل عمالت يف حالة كمبياالت
بعمالت اجنبيه.
ب /يف حالة كمبياالت بعمالت حمليه ميكن
تقاضى عموالت أو ختفيض السعر إىل ما دون املقرر
يف البيع ()Mark - down
ختفيض السعر إىل ما دون املقرر لبيعها يف
احملل mark - down
إضافة نسبه مئوية لسعر التكلفة لتحديد سعر
البيع mark - up
رسوم خدمات ( )Serivce Chargesأو
رسوم خدمات امسية لتمويل :للصادرات (لالستفادة
(Concessional
من التجربة
 )Service chargesالباكستانية) الصنع.
استثمارات ثابتة
املساهمة يف االستثمارات
عقود اإلجيار بصوره مؤقتة
راس املال العامل
مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة
أو إضافة نسبه مئوية لسعر التكلفة لتحديد سعر
البيعmark - up .
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ب /الصناعة

ج /الزراعة وصيد األمساك
 /1متويل قصري األجل

 /2متويل متوسط وطويل األجل
 أنابيب اآلبار واألنابيب األخرى-جرارات ،ترالت،ومعدات الزراعة األخرىوالنقل مبا فيها مراكب صيد األمساك –

استثمارات ثابتة
املساهمة يف االستثمارات
شهادات املضاربة ،عقود اإلجيار
شراؤها بصوره مؤقتة أوإضافة
نسبه مئوية لسعر التكلفة لتحديد
سعر البيع .Mark-up
راس املال العامل
مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة
أو إضافة نسبه مئوية لسعر التكلفة لتحديد سعر
البيعmark - up .
إضافة نسبة مئوية لسعر التكلفة لتحديد سعر
البيع ،وميكن تطبيق نظام أل  Mark-upعلى
صغار املزارعني وصائدي األمساك أو بدون فوائد
لتمويل مدخالت إنتاج يف احلدود املقررة.
وميكن أن يستبعد أسلوب أل Mark-up
على الذين قاموا بتسديد مديونيتهم يف الفرتة
احملددة هلا.
عقود إجيار أو شرائها بصوره مؤقته ميكن
للبنوك ،باالضافه مللكيتها للمعدات واملاكينات ،أن
تتقاضى تكاليف أو رسوم على األرض كما هومعمول
به يف القروض األخرى املقدمة للعمالء وفق نظام as
back system
شرائها بصوره مؤقته أوعقود إجيار.

إضافة نسبة لسعر التكلفة لتحديد سعر البيع
 مواشي احلرث ،مواشي األلبان ،الدواجن،( )Mark-upشراؤها بصوره مؤقته ،عقد
الدواب واملواشي األخرى
إجيار.
عقود إجيار أو على أساس املشاركة يف اإلجيار
 التخزين ومنشآت املزارع األخرى (مبا فيهاعلى أن يشارك البنك بنسبه اكرب.
حظائر احليوانات)
 تنمية األراضي -البساتني مبا يف ذلك املشاتل

رسوم تنميه
اضافه نسبه مئوية لسعر التكلفة لتحديد سعر
البيع ،رسوم تنميه
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 الثروة الغابيه - حتسني جمارى املياه - اإلسكان - القروض الشخصية عدا تلكاملمنوحة ألغراض العمل أواإلسكان-
السلع االستهالكية املعمرة
(عربات ،مواتر ،أدوات منزليه)
ألغراض االستهالك

اضافه نسبه مئوية لسعر التكلفة لتحديد سعر
البيع،أوتكاليف رسوم تنميه
رسوم تنميه
املشاركه يف اإلجيار على أن يشارك البنك
بنسبه اكرب أو بوساطة اتفاقية إعادة بيعها مره
أخرى للبائع أو بوساطة نسبه مئوية لسعر التكلفة
لتحديد سعر البيع
شرائها بصوره مؤقته.
متنح مقابل ضمانه مادية ملموسه باتفاقيه إعادة
بيعها مره أخرى للبائع.

تكوين اللجنه الفنيه لالئتمان

بتاريخ1984/2/12م اصدر بنك السودان قرار بتكوين اللجنة الفنية لالئتمان املصريف برئاسة
نائب حمافظ بنك السودان وعضوية كل من:
 -1السيد وكيل وزارة التعاون والتجارة والتموين.
 -2السيد وكيل االقتصاد بوزارة املالية والتخطيط االقتصادي.
 -3السيد وكيل املالية بوزارة املالية والتخطيط االقتصادي.
 -4السيد وكيل وزارة الصناعة.
 -5السيد /مدير عام بنك السودان.
 -6السيد /رئيس إدارة القروض والرقابة علي املصارف.

تنظيم عمل اللجنة ومهامها:

تتوىل إدارة الرقابة علي املصارف والقروض أعمال سكرتارية اللجنة ويقوم السيد رئيس
اإلدارة بتعيني أحد موظفيها مقرراً للجنة.
جتتمع اللجنة علي األقل مرة يف األسبوع وفق ما حيدده السيد رئيسها وتعقد اجتماعاتها
ببنك السودان.
تقوم اللجنة بدراسة الطلبات اليت قد تصل من البنوك التجارية واخلاصة بالتسهيالت
االئتمانية املعلنة بدقة ودون اخلروج عنها .وبصفة خاصة متنح اللجنة أهمية خاصة يف
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مداوالتها وكمؤشرات دالة وغري شاملة لألتي:
أ /الرتكيز علي متويل الصادرات.
ب /الرتكيز علي متويل املناشط اإلنتاجية مبا يف ذلك رأس املال العامل.
ج /التأكد من اتباع األسس املصرفية السليمة.
د /التقييد حبجم االئتمان املسموح به.
هـ /األخذ يف االعتبار مرتكزات السياسة االقتصادية العامة للدولة.
و /يف حالة وجود رئيس اللجنة تكون التوصيات على الطلبات ملزمة وحتول لإلدارة
املختصة الختاذ القرارات فيها دون الرجوع للمحافظ.
ز /ترفع االستئنافات إذا وجدت بالنسبة ألي طلب للمحافظ.
ح /جيوز لرئيس اللجنة تفويض بعض اختصاصات اللجنة للسيد رئيس إدارة القروض
والرقابة علي املصارف وذلك لسرعة البت يف الطلبات العادية.
ط /ال جيوز أن ميثل أي شخص آخر أي عضو يف اللجنة وفق التكوين أعاله.

ى /جيوز للجنة اختاذ أو حتديد اإلجراءات اليت حتكم أعماهلا.
فاروق املقبول
حمافظ بنك السودان

 قرار تكوين اللجنة الصادر في 1984/2/12
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السياسة االئتمانية للعام 1984
تعرضت السياسة االئتمانية لعام 1984م الول مرة للتعامل بالصيغ اإلسالمية للتمويل يف
كافة جماالت االقتصاد وبقية مناحي احلياة .وقد اشتملت السياسة اجلديدة اليت مت إعالنها
يف1984/10/ 17م علي ما يلي:

( /1 )1يف جمال الصادرات

تهدف السياسة االئتمانية إىل تشجيع تصدير السلع عموما وعليه فقد طلب من كل بنك
إعطاء اولوية قصوى لتمويل الصادرات وذلك يف إطار السقوف االئتمانية املقررة مع مراعاة
حتفيز املصدرين عند تقسيم األرباح أو احتساب تكلفة متويل الصادرات .وقد أضيف التوجيه
اخلاص بالتحفيز مؤخرا نتيجة تقييم التوجيهات املصدرة يف عام 1983م.

 / 2يف جمال متويل راس املال العامل

تهدف السياسة االئتمانية إىل زيادة اإلنتاج واستغالل الطاقات الفائضة يف الصناعات
احمللية وعليه فقد مت توجيه البنوك التجارية بإعطاء عناية خاصة لتمويل احتياجات رأس
املال العامل للصناعة مع مراعاة تطبيق صيغ تفضيلية عند احتساب تكلفة التمويل أو تقسيم
اإلرباح.

 /3يف جمال متويل الواردات

تهدف السياسة االئتمانية إىل احلد من استرياد السلع غري األساسية وعدم ختزين السلع
التموينية ،وعليه فقد مت توجيه البنوك التجارية للعمل مبوجب األسس املوضحة أدناه والتقيد
الصارم بها دون أي استثناء أو اجتهاد أو احنراف يف التطبيق.
أوال-:
بالنسبة للسلع األساسية الواردة يف الكشف املسمي (أ) واليت تشمل السلع املستوردة
ذات األسبقية األوىل (حنو 22سلعة) يقوم العميل بدفع  %40من موارده اخلاصة كحد
أدنى أو كهامش عند ختم رخصة االسترياد بوساطة البنك املعنى سوى يف حالة االعتمادات
املستنديه– االطالع أوالقبول -وكل وسائل الدفع األخرى ضد البوالص أوخالفه ويطبق نفس
اهلامش حتى يف حالة حصول العميل على تسهيالت خارجية قد يتحصل عليها من اجلهات
اليت يتعامل معها .وقد مت إضافة السماح للبنوك بتخفيض اهلامش املذكور إىل  %10كحد أدني
بالنسبة ملدخالت الصناعة احمللية من مواد خام وقطع غيار .هذا علي انه غري مسموح إطالقا
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ألي بنك بتقديم أي متويل للنسبة اليت جيب أن يقوم العميل بدفعها.
(ويف وقت الحق وللتمشى مع صيغة املراحبة الشرعية مسح للبنوك يف مثل تلك احلاالت
بدفع اهلامش نيابة عن العميل).
ثانيا-:
يف حالة الرتاخيص املفتوحة واملصدقة للمصانع احمللية السترياد مدخالت إنتاج يدفع
اهلامش املقرر كما هو وارد سابقا لكل رسالة على حده.
ثالثا -:حيول أي طلب العتماد ترخيص استرياد يتعلق مبشاريع إمنائية أومعدات مصانع
لبنك السودان للنظر يف إصدار التوجيه الالزم حوله قبل االعتماد.
يف حالة التعامل وفق صيغيت املضاربة واملراحبة تقوم البنوك بوضع قيمة اهلامش النقدي
يف حساب خاص ببنك السودان – أما إذا كان التعامل وفق صيغة املشاركة فيجب أن يدفع
كل شريك من موارده اهلامش املقرر عليه حسب نسبة مشاركته.
رابعا-:
بالنسبة جلميع السلع غري الواردة يف الكشف (أ) تطبق اإلجراءات التالية:
 /1رفع اهلامش على االعتمادات املستندية – االطالع أوالقبول – وكل وسائل الدفع
األخرى سواء ضد البوالص أوخالفه إىل  %100من املوارد احمللية اخلاصة بالعميل وذلك
عند ختم رخصة االسترياد بواسطة البنك املعين ويطبق هذا اإلجراء يف حالة حصول العميل
على متويل خارجي من اجلهات اليت يتعامل معها.
 /2بالنسبة السترياد السلع ويف حالة الدفع من املوارد الذاتية من العملة األجنبية للعميل
وقبول العميل مبارج علي العميل أن يودع بالعملة احمللية ومن موارده اخلاصة الفرق بني
القيمة الكلية واملارج املدفوع بالعملة األجنبية .ويطبق هذا اإلجراء ايضا يف حالة حصول
العميل علي متويل خارجي من اجلهات اليت يتعامل معها.
خامسا:
يف حالة التعامل وفق صيغيت املضاربة واملراحبة تقوم البنوك بوضع قيمة اهلامش النقدي
يف حساب خاص ببنك السودان .أما إذا كان التعامل وفق صيغة املشاركة جيب أال تقل نسبة
مشاركة العميل عن  %40علي أن يدفع كل شريك من موارده اهلامش املقرر عليه حسب نسبة
مشاركته وذلك بالنسبة للسلع الواردة يف القائمة (أ) يدفع البنك لبنك السودان اهلامش املقرر
البالغ مقداره  %100علي أن يتحصل البنك من العميل نسبة مشاركته.
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سادساً:
جيب علي مجيع البنوك العاملة يف السودان عدم اعتماد أي ترخيص استرياد صادر من
وزارة التعاون والتموين يقدم هلا بعد فرتة األسبوعني املقررة من تاريخ تصديق الوزارة.

 /4يف جمال التمويل مقابل ختزين السلع

أ -عند تقديم متويل مقابل ختزين الدقيق والقمح والسكر جيب اال تزيد فرتة التسهيالت
عن ثالثة اشهر وبهامش  %40كحد ادني .وإذا ما رأي البنك املعين متديد فرتة التخزين
ألي سبب فيجب عليه احلصول علي موافقة بنك السودان.
ب -حظر تقديم تسهيالت ائتمانية للعمالء بغرض ختزين حمصول الذرة.
ج -وضع هامش كحد ادني بنسبة  %30علي كل تسهيل ائتماني مقابل ختزين السلع يف
الكشف (ب) ا لذي ميثل السلع التموينية والضرورية (حنو21سلعة).

 /5يف جمال متويل السحب علي احلساب

مت توجيه البنوك التجارية باآلتي:
 رفع كل الطلبات اخلاصة بالسحب علي احلساب اليت ترد إليها من عمالئها وأليمبلغ سواء الول مرة أو بغرض التجديد لبنك السودان للتصديق عليها مع استثناء املبالغ
اليت تقل عن  150الف جنية مقابل ختزين البضائع ختزينا مباشرا ،وسابقا كان للبنوك
احلق يف التصديق باملبالغ اليت تقل عن 150الف جنية.
 مراعاة أن يكون متويل السحب علي احلساب بضمان مقبول وبهامش مناسب. مراعاة أن يكون الغرض من التمويل واضحا وحمددا وال يتعارض مع حظر التمويللبعض األنشطة الواردة يف البند ( )6التالي.
 -عدم السماح ألي عميل بتجاوز احلدود القصوى احملددة للتمويل املمنوح له.

/6حظر متويل بعض األنشطة

مت توجيه البنوك التجارية باالمتناع عن أي متويل أوتسهيالت لعمالئها بغرض شراء
العمالت األجنبية كما أن عليها أن متتنع عن تقديم اية تسهيالت ائتمانية وألي غرض
للصرافات اخلاصة إال بعد موافقة بنك السودان.
 أن تستمر البنوك يف حظر تقديم أي سلفيات أو تسهيالت لتمويل وشراء األراضيوالعقارات.
 أن تستمر البنوك يف حظر تقديم أي سلفيات أو تسهيالت لألغراض الشخصية.91

 أن تستمر البنوك اململوكة للقطاع العام يف حظر منح التسهيالت االئتمانية متوسطة وطويلةاألجل لالستثمارات الرأمسالية مبا يف ذلك إصدار خطابات الضمان لصاحل مستفيدين يف
الداخل واخلارج وان حتصر هذه البنوك نشاطها يف التمويل قصري االجل لكل املناشط
اإلنتاجية.

/7التمويل لألغراض التنموية

يقتصر التمويل لألغراض التنموية – التمويل متوسط وطويل االجل – علي بنوك القطاع
اخلاص وذلك حبدود ال تقل عن نسبة  %10من السقف احملدد لكل بنك،ويقتصر منح هذه
التسهيالت يف الوقت احلاضر علي القطاعات اإلنتاجية.
وحتقيقا ألغراض هذه الفقرة وتفاديا ألي لبس أو غموض قد يكتنف املقصود مبصطلحي
«التمويل متوسط وطويل األجل» و «القطاعات االنتاجيه» مت حتديد املدى الزمين املقصود
باآلتي:
أوال :التمويل متوسط وطويل االجل
أ /التمويل متوسط األجل هو التمويل الذي تتم تصفيته خالل فرته تزيد عن العام وتقل
عن مخسه أعوام.
ب /التمويل طويل االجل هو الذي تزيد فرتة تصفيته عن مخسه أعوام.
ثانيا:املقصود بالقطاعات االنتاجيه-:
املقصود مبصطلح القطاعات اإلنتاجية اآلتي-:
أ /متويل الشركات واملؤسسات اليت تعمل يف قطاع اإلنتاج الزراعي بنوعيه (النباتي
واحليواني) وقطاع اإلنتاج الصناعي وقطاع نقل احملاصيل والبضائع مبا يف ذلك مدخالت
اإلنتاج.
ب /اإلسهام يف رؤوس أموال الشركات واملؤسسات اليت تعمل يف قطاع اإلنتاج الزراعي
وقطاع اإلنتاج الصناعي وقطاع النقل واحملاصيل والبضائع.

 /8التقييم واعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت

مت توجيه البنوك التجارية جمددا االلتزام مبا جاء يف كل املنشورات الصادرة من بنك
السودان واليت حتدد أسس التقييم وإعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت.

عرض الطلبات اخلاصة بتسهيالت العمالء علي بنك السودان

أ /تقرر أن ترفع كل البنوك التجارية العاملة بالسودان طلبات التسهيالت اخلاصة بتمويل
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راس املال العامل ،واليت ترد إليها من عمالئها إىل بنك السودان ألخذ موافقته وفقا للطريقة
اليت حددها بنك السودان يف هذا اخلصوص ،كما تقرر أن يستمر احلد األدنى املقرر علي مبالغ
التسهيالت املطلوب عرضها علي بنك السودان  150ألف جنيه.
ب /وجهت كل البنوك التجارية بإرسال البيانات عن التسهيالت اليت يتم التصديق
عليها ملبالغ تقل عن مائة ومخسني ألف جنيه وتزيد عن عشرة ألف جنيه إىل إدارة القروض
والرقابة علي املصارف.
ج /تقرر أن ترفع بنوك القطاع اخلاص لبنك السودان للموافقة علي كل طلبات التمويل
اليت ترد إليها من عمالئها للحصول علي تسهيالت متوسطة وطويلة األجل وألي مبلغ وذلك
وفقا ملا حدده البند ( )7السابق.

ثانيا :احلد من سيولة البنوك التجارية

حتقيقا للحد من السيولة املفرطة اليت تتمتع بها معظم البنوك التجارية العاملة يف البالد،
وترشيدا الستخدام املوارد املتاحة لتلك البنوك وللحد من جتاوزها للسقوف االئتمانية املقررة
هلا من حني الخر فقد تقرر اختاذ اإلجراءات التالية-:
 /1أن حتتفظ البنوك التجارية العاملة يف البالد بارصدة نقدية لدى بنك السودان ال تقل عن
نسبة  %12.5من مجلة ودائعها بزيادة  %2.5علي النسبة السابقة .وسوف يتم احتساب
هذه النسبة عند نهاية كل شهر من واقع أرصدة البنوك احملتفظ بها لدى رئاسة بنك
السودان منسوبة إىل مجلة ودائع تلك البنوك كما تعكسها امليزانية الشهرية لكل بنك .وإذا
اخفق أي بنك يف االحتفاظ بهذه األرصدة فسوف توقع عليه غرامه مناسبة حسبما حيدده
بنك السودان.
 /2أن تستمر كل البنوك التجارية يف حتويل كل مستحقات املوردين األجانب لتحفظ يف
حساب جممد يف بنك السودان .هذا ولن يتم السحب من هذا احلساب اجملمد إال بغرض
حتويل مستحقات املوردين األجانب باخلارج وبعد توفري العملة األجنبية بوساطة البنك
املعنى هلذا الغرض.
 /3حظر االستالف فيما بني البنوك «  » inter bank lendingوحظر حفظ الودائع
االستثمارية لدى بعضها البعض إال بعد اخذ موافقة بنك السودان.
 /4غري مسموح لفروع البنوك األجنبية العاملة يف البالد بفتح حسابات جاريه أوحسابات
توفري أوحسابات ودائع الجل بالعملة احمللية إال لعمالئها من املستوردين واملصدرين
املسجلني يف سجل وزارة التجارة أوالشركات واملؤسسات اإلنتاجية اليت تقوم بتنفيذ
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أوالعمل يف مشاريع إمنائية تقوم تلك البنوك بتمويلها وفقا ملا جاء يف البند  7سالف الذكر.
إضافة ميكن لتلك البنوك فتح حسابات للسودانيني العاملني باخلارج بالعملة احلرة .وقد
مت توجيه فروع البنوك األجنبية لتصفية كل احلسابات القائمة لغري الفئات املذكورة لفرتة

ال تتعدى .1984/12/31
ونسبة ألن السياسة التمويليه للعام  1984قد مت إصدارها قبل منشور التحول الفوري
لالسلمه لذلك مل تكن شاملة لكل التغيريات اليت أحدثها هذا املنشور ،واليت رمبا تكون أكثر
وضوحا يف السياسة التمويليه للعام 1985م ،واليت سوف نستعرضها فيما يلي:
بنك السودان
مكتب احملافظ
التاريخ /21مجادى األوىل 1405هـ
املوافق11:فرباير 1985م

الرقم :ب س/حمافظ /سري (9/65ب)
مكرر :ب س/حمافظ/سري 11/65/

السيد/مدير عام
املوضوع :السياسة االئتمانية
قام بنك السودان بتقييم السياسة االئتمانية املعمول بها بصورة عامة واداء البنوك التجارية
يف ضوء التوجه اإلسالمي للدولة وحتول كل البنوك العاملة يف السودان للعمل يف السودان للعمل
وفق الصيغ اإلسالمية .وعليه فقد تقرر إلغاء منشور بنك السودان بنفس الرقم أعاله بتاريخ
22حمرم 1405هـ املوافق 17اكتوبر  1984واستبداله بالتوجيهات التالية:
أوال :توجيهات خبصوص ضبط التمويل املصريف وترشيده
( )2يف جمال الصادرات
تهدف السياسة االئتمانية إىل تشجيع تصدير السلع عموما وعليه جيب على كل بنك
إعطاء اولويه قصوى لتمويل الصادرات وذلك يف إطار السقوف االئتمانية املقررة مع مراعاة
حتفيز املصدرين عند احتساب هامش املراحبة يف حالة صيغة املراحبة أوعند حتديد نسبة
العميل من األرباح نظري االداره يف حالة صيغيت املشاركة واملضاربة.
 السياسة االئتمانية للعام  1984الصادرة في 1984/10/17
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 /2يف جمال متويل راس املال العامل
تهدف السياسة االئتمانية إىل زيادة اإلنتاج واستغالل الطاقات الفائضة يف الصناعات
احمللية وعليه جيب على كل بنك أن يعطى عناية خاصة لتمويل احتياجات راس املال
العامل للصناعه مع تطبيق صيغه تفضيلية عند احتساب هامش املراحبة يف صيغة املراحبة
أوعند حتديد نسبة العميل يف األرباح نظري االداره يف حالة صيغيت املشاركة واملضاربة.
 /3يف جمال متويل احملاصيل
نسبة لالخنفاض الكبري يف إنتاج احملاصيل خالل املوسم الزراعي احلالي وبغرض تأمني
احتياجات املواطنني من املواد الغذائية االساسيه وتشجيع حركة الصادر نرجو مراعاة اآلتي:
أ /على كل البنوك التجارية االستمرار يف حظر متويل الذرة والصمغ جبميع أنواعه مع
استثناء التمويل املقدم لشركة الصمغ العربي.
ب /حظر متويل شراء وختزين حمصولي السمسم والفول اال بغرض الصادر وتغطية
احتياجات املصانع احمللية ووفقا لألسس التالية:
 /1بالنسبة لتمويل الصادر يكون مبوجب خطابات اعتماد مفتوحة غري قابله لإللغاء.
 /2بالنسبة لتمويل احتياجات املصانع يتم ذلك يف حدود االحتياجات الفعلية حسبما
حتدده وزارة التجارة والصناعة والتعاون.
 /4يف جمال متويل الواردات
تهدف السياسة االئتمانية إىل احلد من استرياد السلع غري االساسيه وعدم ختزين السلع
التموينية ،وعليه جيب على البنوك التجارية أن تعمل مبوجب األسس املوضحة أدناه والتقيد
الصارم بها دون أي استثناء أو اجتهاد أو احنراف يف التطبيق.
أوال-:
بالنسبة للسلع األساسية الواردة يف الكشف أدناه يقوم العميل بدفع  %40من موارده
اخلاصة كحد أدنى أو كهامش عند ختم رخصة االسترياد بوساطة البنك املعنى سوى يف حالة
االعتمادات املستنديه – االطالع أوالقبول -وكل وسائل الدفع األخرى ضد البوالص أوخالفه
ويطبق نفس اهلامش حتى يف حالة حصول العميل على تسهيالت خارجية قد يتحصل
عليها من اجلهات اليت يتعامل معها .يسمح للبنك املعنى ختفيض اهلامش املذكور إىل %10
كحد أدنى بالنسبة ملدخالت كل من اإلنتاج الزراعي والصناعة احمللية .ونلفت النظـــــــر
وحنذر بأنه غري مسموح إطالقا ألي بنك بتقديم أي متويل للنسبة اليت جيب أن يقوم العميل
بدفعها.
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ثانيا-:
يف حالة التعامل وفق صيغيت املضاربة واملراحبة تقوم البنوك بوضع قيمة اهلامش النقدي
يف حساب خاص ببنك السودان – أما إذا كان التعامل وفق صيغة املشاركة فيجب أن يدفع
كل شريك من موارده اهلامش املقرر عليه حسب نسبة مشاركته.
ثالثا-:
يف حالة الرتاخيص املمنوحة املصدقة للمصانع احمللية السترياد مدخالت إنتاج يدفع
اهلامش املقرر كما سبق ذكره لكل رسالة على حده وإخطار بنك السودان بكل عمليه تتم
مبوجب هذا التوجيه مع توضيح رقم الرتخيص واسم املصنع واحلجم الكلى املصدق به
للرخصة املفتوحة وقيمة الرسالة املعتمدة.
رابعا-:
حيول أي طلب العتماد ترخيص استرياد يتعلق مبشاريع امنائيه أو معدات مصانع لبنك
السودان للنظر يف إصدار التوجيه الالزم حول قبول االعتماد.

كشف السلع االساسيه وذات االسبقيه األولي واملسموح بتمويل استريادها-:

 /1املواد الغذائية (الشاي ،السكر ،النب ،العدس ،اللنب اجملفف ،القمح ،الدقيق ،األرز،
اخلمرية).
 /2األدوية واملستلزمات الطبية.
 /3اآلالت واملعدات الزراعية.
 /4املدخالت الزراعية (السماد ،البذور احملسنة ،املبيدات احلشرية).
 /5اخليش وجواالت البالستيك.
 /6احتياجات املصانع احمللية.
 /7احتياجات املصفاة وشركات البرتول من املنتجات البرتولية.
 /8الورق ومدخالت الطباعة.
 /9قطع الغيار من مجيع األنواع.
خامسا-:
حيظر تقديم أي متويل السترياد مجيع السلع غري الواردة يف الكشف أعاله.
 /5حظر متويل بعض املناشط:
أ /على كل البنوك التجارية االمتناع عن تقديم أي متويل أوتسهيالت لعمالئها بغرض
شراء العمالت األجنبية.
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ب /على كل البنوك التجارية أن تستمر يف حظر تقديم أي متويل لشراء األراضي
والعقارات
ج /على كل البنوك التجارية حظر تقديم أي متويل لألغراض الشخصية.
 /6التمويل لألغراض التنموية-:
أ /جيوز للبنوك اململوكة للقطاع العام تقديم متويل متوسط وطويل االجل واملساهمة يف رؤوس
أموال املشاريع اإلنتاجية على أال تزيد نسبة التمويل واملساهمة عن  %5من إمجالي السقف
التمويلى احملدد لكل بنك.
ب /بالنسبة لبنوك القطاع اخلاص جيب أال تقل نسبة التمويل متوسط وقصري االجل
واملساهمة يف رؤوس أموال الشركات اإلنتاجية عن نسبة  %25من إمجالي السقف احملدد
هلا
ج /يقتصر منح هذا التمويل يف الوقت احلاضر على القطاعات االنتاجيه .وحتقيقا ألغراض
هذه الفقرة وتفاديا ألي لبس أوغموض قد يكتنف املقصود مبصطلحي « التمويل متوسط وطويل
األجل » و« القطاعات االنتاجيه » جتدون فيما يلي تفسريا للمصطلحات املذكورة.

أوال :التمويل متوسط وطويل االجل

أ /التمويل متوسط األجل :هوالتمويل الذي تتم تصفيته خالل فرته تزيد عن العام وتقل
عن مخسه أعوام.
ب /التمويل طويل االجل :هو الذي تزيد فرتة تصفيته عن مخسه أعوام.

ثانيا :القطاعات االنتاجيه-:

املقصود مبصطلح القطاعات اإلنتاجية اآلتي-:
أ /متويل العمالء الذين يعملون يف قطاع اإلنتاج الزراعي بنوعيه (النباتي واحليواني) وقطاع
اإلنتاج الصناعي وقطاع نقل احملاصيل والبضائع.
ب /اإلسهام يف رؤوس أموال الشركات واملؤسسات التى تعمل يف قطاع اإلنتاج الزراعي
قطاع اإلنتاج الصناعي وقطاع نقل احملاصيل والبضائع.
كما نرجوأن نوضح انه عند اختيار املشاريع االنتاجيه بغرض التمويل أواملساهمة يف رؤوس
أمواهلا أن توىل هذه البنوك عناية خاصة لألقاليم املتخلفة اقتصاديا وعلى وجه اخلصوص
األقاليم اجلنوبية وجيوز للبنوك اتباع أسلوب التمويل اجلماعي «»consortia Financing
ملثل هذه املشاريع.
97

 /7التقييم واعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت
على كل البنوك التجارية االلتزام مبا جاء يف كل املنشورات الصادرة من بنك السودان والتى
حتدد أسس التقييم وإعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت.
 /8طلبات متويل العمالء
أ /تقدم كل البنوك طلبات متويل العمالء التى تبلغ  250الف جنيه فما فوق إىل بنك
السودان للتصديق عليها وذلك وفق االستمارة املرفقة.
ب /على البنوك تقديم طلبات العمالء للتمويل التنموي متوسط وطويل االجل وفق ملا مت
حتديده يف الفقرة  6اعاله وملبالغ تبلغ  50الف جنيه أو أكثر إىل بنك السودان للتصديق
عليها.
ج /على كل البنوك التجارية إرسال البيانات عن طلبات التمويل اليت يتم التصديق عليها
ملبالغ تقل عن  250ألف جنيه وتزيد عن  15ألف جنيه الدارة القروض والرقابة على
املصارف

ثالثا :احلد من سيولة البنوك التجارية

حتقيقا للحد من السيولة املفرطة اليت تتمتع بها معظم البنوك التجارية العاملة يف البالد،
وترشيدا الستخدام املوارد املتاحة لتلك البنوك وللحد من جتاوزها للسقوف االئتمانية املقررة
هلا من حني الخر فقد تقرر اختاذ اإلجراءات التالية-:
 /1أن حتتفظ البنوك التجارية العاملة يف البالد بارصدة نقدية لدى بنك السودان ال تقل
عن نسبة  %12.5من مجلة ودائعها .وسوف يتم احتساب هذه النسبة عند نهاية كل شهر
من واقع أرصدة البنوك احملتفظ بها لدى رئاسة بنك السودان منسوبة إىل مجلة ودائع
تلك البنوك كما تعكسها امليزانية الشهرية لكل بنك .وإذا اخفق أي بنك يف االحتفاظ بهذه
األرصدة فسوف توقع عليه غرامه مناسبة حسبما حيدده بنك السودان.
 /2أن تستمر كل البنوك التجارية يف حتويل كل مستحقات املوردين األجانب لتحفظ يف
حساب جممد يف بنك السودان .هذا ولن يتم السحب من هذا احلساب اجملمد اال بغرض
حتويل مستحقات املوردين األجانب باخلارج بعد توفري العملة األجنبية بوساطة البنك
املعنى هلذا الغرض.
 /3حظر االستالف فيما بني البنوك «  » inter bank lendingوحظر حفظ الودائع
االستثمارية لدى بعضها البعض إال بعد اخذ موافقة بنك السودان.
 /4غري مسموح لفروع البنوك األجنبية العاملة يف البالد بفتح حسابات جاريه أوحسابات
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استثمار للمواطنني إال لعمالئها من املستوردين واملصدرين املسجلني يف سجل وزارة التجارة
أو الشركات واملؤسسات اإلنتاجية اليت تقوم بتنفيذ أوالعمل يف مشاريع إمنائية تقوم تلك
البنوك بتمويلها وفقا ملا جاء يف البند  6أعاله .إضافة لذلك ميكن لتلك البنوك فتح حسابات
للسودانيني العاملني باخلارج بالعملة احلرة والعملة احمللية.
هذا وسوف يقوم بنك السودان مبتابعة دقيقه ومستمرة لتنفيذ السياسة املوضحة أعاله،
وعليه البد لكل بنك من املراجعة إذ انه لن يسمح باخلروج عن ما حدد من توجيهات ومهما

كانت الظروف وحنذر مجيع البنوك التجارية التقيد وااللتزام التام مبا أعلن من ضوابط.
فاروق إبراهيم املقبول
حمـافـظ بنك السودان                        
تناولت السياستان املذكورتان أعاله بعض مالمح النظام التمويلى اجلديد ،ففي السياسة
االئتمانية للعام  1984واليت أصدرت قبل منشور التحول الفوري لالسلمه ،مل حتمل كافة
جوانب التعامل املصريف اإلسالمي نسبة لعدم البت القاطع يف مسالة تطبيق االسلمه هل ستكون
فوريه شاملة أم متدرجة ألن األمر يف ذلك الوقت الزال يف طور املكاتبات بني البنك املركزي
من جهة ورئاسة اجلمهورية ووزارة املالية ووزارة العدل من جهة أخرى
واستمر هذا احلال إىل أن مت التوجيه بإصدار املنشور اخلاص بالتحول الفوري للتعامل وفق
الصيغ االسالميه والذي مبوجبه مت حسم هذا األمر ،ووجهت اجلهود إىل كيفية تنفيذ هذا
التوجيه ،ومن أوىل اجملهودات يف سبيل تطبيق االسلمه بعد املنشور مباشرة صدور السياسة
التمويليه للعام  1985واليت حتمل مسات االسلمه بصوره أكثر وضوحا من سابقتها ولكي تتم
املقارنة بني السياسة التمويليه قبل االسلمه وبعدها رأينا أن يتم سرد آخر سياسة متويليه قبل
االسلمه ملقارنتها بأول سياستني بعد االسلمة ملعرفة الفروق اجلوهرية بينها.
التاريخ /4أغسطس1983/م

النمرة ب س /حمافظ سري 9/65/ب
مكرر ب س حمافظ سري 11/65

 السياسة االئتمانية للعام  1985الصادرة في 1985/2/11
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السياسة االئتمانية للعام 1983
بتاريخ  1983/8/4صدرت توجيهات خبصوص ضبط االئتمان املصر يف وترشيده جاء فيها
اآلتي-:
 /1يف جمال الصادرات
بهدف تشجيع تصدير السلع عموما على كل البنوك منح العناية الالزمة لتمويل الصادرات
مع إعطاء اهتمام خاص لتمويل تصدير السلع اهلامشية الواردة يف الكشف (أ) املرفق واحتساب
سعر فائده تفضيلي على التمويل املقدم لصادرات السلع اهلامشية ال يتعدى احلد األدنى
املنصوص عليه يف التعريفة املصرفية.
 /2يف جمال متويل راس املال العامل يف الصناعة
بهدف زيادة اإلنتاج واستغالل الطاقة الفائضة يف الصناعات احمللية على كل بنك أن
يعطى عناية خاصة لتمويل احتياجات راس املال العامل للصناعه وبسعر فائده تفضيلي ال
يتعدى احلد األدنى املنصوص عليه يف التعريفة املصرفية.
 /3يف جمال متويل الواردات
بهدف احلد من كل من استرياد السلع غري الضرويه وختزين السلع التموينية والسلع
الضرورية األخرى تقرر اآلتي-:
أ /رفع اهلامش على االعتمادات املستنديه – االطالع أوالقبول – وكل وسائل الدفع
األخرى سواء ضد البوالص أوخالفه من  %40إىل  %100من املوارد احمللية اخلاصة
بالعميل ويطبق هذا على كل السلع عدا تلك السلع الواردة يف الكشف (ب) املرفق .ويف
حالة الدفع من املوارد الذاتية بالعملة االجنبيه للعميل وقبول البنك مبارج يودع العميل
الفرق بني القيمة الكلية واملارج املدفوع بالعملة االجنبيه ،بالنسبة السترياد السلع خارج
الكشف املرفق من موارده اخلاصة بالعملة احمللية.
ب /وضع هامش حبد أدنى بنسبة  %30على كل تسهيل ائتماني مقابل ختزين البضائع
الواردة يف الكشف(ج) املرفق.
 /4يف جمال تسهيالت الدفع على احلساب()overdraft facilities
أ /جيب أن تكون تسهيالت السحب على احلساب بضمان مقبول وبهامش مناسب.
ب /جيب مراعاة أن يكون الغرض من التسهيل واضحا وحمددا وال يتعارض مع حظر
التمويل لبعض االنشطه الواردة يف البند ( )5أدناه.
ج /جيب أن ال يسمح ألي عميل بتجاوز احلدود القصوى احملددة للتسهيالت املمنوحة له.
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 /5حظر متويل بعض املناشط:
أ /على كل البنوك التجارية االمتناع عن تقديم أي سلفيات أو تسهيالت لعمالئها بغرض
شراء العمالت األجنبيـــة.
ب /على كل البنوك التجارية أن تستمر يف حظر تقديم أي سلفيات أو تسهيالت لتمويل
وشراء األراضي والعقارات.
ج /على كل البنوك التجارية حظر تقديم أي سلفيات أو تسهيالت لألغراض الشخصية.
د /على كل البنوك اململوكة للقطاع العام أن تستمر يف حظر منح التسهيالت االئتمانية
متوسطة وطويلة األجل لالستثمارات الرامساليه مبا يف ذلك إصدار خطابات الضمان لصاحل
مستفيدين يف الداخل أواخلارج وحتصر هذه البنوك نشاطها يف التمويل قصري األجل لكل
املناشط االنتاجيه.
 /6التمويل لألغراض التنموية-:
يقتصر التمويل لألغراض التنموية – متوسط وطويل األجل  -على البنوك االجنبيه
واملشرتكة واالسالميه وذلك ابتداء من العام املالي  1984/1983وأن يكون ذلك حبدود فرعيه
التقل عن نسبة  %10من السقف احملدد لكل بنك.
ويقتصر منح هذه التسهيالت يف الوقت احلاضر على القطاعات االنتاجيه.
 /7التقييم وإعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت.
على كل البنوك التجارية االلتزام مبا جاء يف كل املنشورات الصادرة من بنك السودان واليت
حتدد أسس التقييم وإعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت.
 /8اللجنة االستشارية لالئتمان املصريف:
أ /تقرر أن ترفع كل البنوك التجارية العاملة يف السودان طلبات التسهيالت اخلاصة
بتمويل رأس املال العامل واليت ترد إليها من عمالئها إىل اللجنة االستشارية لالئتمان
املصريف الخذ موافقتها وفقا للطريقة اليت حددها منشور بنك السودان يف هذا اخلصوص
بتاريخ  .1980/3/19كما تقرر رفع احلد األدنى املقرر على مبالغ التسهيالت املطلوب
عرضها علي اللجنة االستشارية لالئتمان املصريف من  100ألف إىل  150ألف جنية.
ب /على كل البنوك التجارية إرسال البيانات عن التسهيالت اليت يتم التصديق عليها
ملبالغ تقل عن مائة ومخسني ألف جنية وتزيد عن عشرة ألف جنية إىل إدارة القروض
والرقابة على املصارف.
ج /تقرر أن ترفع البنوك األجنبية واملشرتكة واإلسالمية للجنة االستشارية لالئتمان املصريف
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للموافقة علي كل طلبات التسهيالت اليت ترد إليها من عمالئها للحصول على تسهيالت
متوسطة وطويلة األجل وألي مبلغ وذلك وفقا ملا حدده البند  6أعاله.
يبدأ العمل مبا جاء يف هذا املنشور من تاريخ إصداره.
فاروق املقبول
حمافظ بنك السودان
معنون لكل البنوك التجارية
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كشف (أ) الصادرات اهلامشية

 /1االمبازات
 /2اخلضر وات
 /3الفواكه
 / 4املوالس
 /5الردة
 /6جلود الزواحف
/7املصنوعات اليدوية والفلكلورية
/8العلف املصنع
/9الغزول القطنية
/10خام احلديد والكروم واملايكا وخردة املعادن األخرى
/11اجللود مدبوغة ونصف مدبوغة
 /12زغب القطن
الكشف (ب)

السلع املستوردة ذات األسبقية األولي
/1املواد الغذائية(الشاي –النب –العدس -وكل املواد الغذائية اليت يسمح باستريادها)
/2األدوية واملعدات الطبية
/3اآلالت الزراعية
/4طلمبات املياه
/5الرتكرتات
/6الزراعات -احلاصدات –احملاريث
/7املطاحن وملحقاتها
/8املخابز اآللية
/9املولدات
/10السماد
/11املبيدات احلشرية
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/12التقاوي
/13اخليش
/14بآالت حزم القطن
/15األمسنت
/16مواد البناء األخرى –خشب ،حديد تسليح -صاج ،زوى –خوص
/17منتجات مزارع الدواجن
/18املدخالت الصناعية (املواد اخلام للصناعة قطع الغيار للمصانع).
كشف (ج)
السلع التموينية والضرورية

/1الذرة
/2زيت الطعام
/3األرز
/4العدس
/5الشاي
/6النب
/7لنب البودرة
/8الصلصة
/9الفول املصري
/10الفاصوليا
/11األقمشة
/12الكربيت
/13حجارة البطارية اجلافة
/14السجاير احمللي واملستورد
/15الصابون
/16األمسنت
/17مواد البناء جبميع أنواعها
/18قطع الغيار

104

/19اإلطارات واألنابيب
/20اخليش
/21زيوت العربات
/22أكواب الشاي
يف سبيل ضبط السيولة وترشيد االئتمان اصدر بنك السودان منشورين مت التعرض إليهما
الرتباطهما بالسياسة االئتمانية للعام  ،1983األول بتاريخ 1983/8/4والثاني
بتاريخ  1983/9/24فيما يلي نصهما-:
التاريخ /4أغسطس1983/م

الرقم ب س /حمافظ سري 9/65/ب
مكرر ب س حمافظ سري 11/65

املوضوع /احلد من سيولة البنوك التجارية
حتقيقا للحد من السيولة املفرطة اليت تتمتع بها معظم البنوك التجارية العاملة يف السودان
وترشيداً الستخدام املوارد املتاحة لتلك البنوك وللحد من جتاوزها للسقوف االئتمانية املقررة
هلا من حني إىل آخر فقد تقرر اختاذ اإلجراءات التالية-:
أوال -:أن حتتفظ البنوك التجارية العاملة يف البالد بارصدة نقدية ال تقل عن نسبة %10
من مجلة ودائعها وذلك ابتداء من اليوم األول من شهر نوفبمر .1983وسوف يتم احتساب
هذه النسبة عند نهاية كل شهر من واقع أرصدة البنوك احملتفظ بها لدي رئاسة بنك السودان
منسوبة إىل مجلة ودائع تلك البنوك كما تعكسها امليزانية الشهرية لكل بنك .وإذا اخفق أي
بنك يف االحتفاظ بهذه األرصدة فسوف توقع عليه العقوبة املنصوص عليها يف املادة  )5(44من
قانون بنك السودان واليت تقرأ على النحو التالي-:
«إذا اغفل أي بنك االحتفاظ باالحتياطي املطلوب ،التزم بان يدفع للبنك قيمة العجز فائدة
حتسب بنسبة تزيد مبقدار  %5سنويا علي اعلي نسبة حيددها البنك يف ذلك الوقت ألي من
عملياته مبوجب املادة »42
ثانياً -:حتول كل مستحقات املوردين األجانب لتحفظ يف حساب جممد يف بنك السودان
وذلك خالل فرتة أقصاها نهاية شهر أكتوبر  .1983هذا ولن يتم السحب من هذا احلساب
اجملمد إال بغرض حتويل مستحقات املوردين األجانب للخارج وبعد توفري العملة األجنبية
بواسطة البنك هلذا الغرض.
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ثالثاً -:حظر االستالف فيما بني البنوك  inter-bank lendingوحظر حفظ الودائع
االستثمارية لدي بعضها البعض إال بعد اخذ موافقة بنك السودان علي أن خيضع أيضا التجديد
ملثل هذه التسهيالت واليت متت قبل تاريخ إصدار هذا املنشور ملوافقة بنك السودان.

يبدأ العمل مبا جاء يف هذا املنشور من تاريخ إصداره.
فاروق إبراهيم املقبول
حمافظ بنك السودان
معنون لكل البنوك التجارية
التاريخ1983/9/24:م

الرقم ب س /حمافظ سري 9/65/ب
مكرر ب س حمافظ سري 11/65

املوضوع :ترشيد االئتمان املصريف
أرجو اإلشارة إىل املنشور الصادر بنفس الرقم بتاريخ  4أغسطس  1983حول التوجيهات
املتعلقة بضبط االئتمان املصريف وترشيده والي االستفسارات اليت أثريت يف االجتماعات اليت
عقدت مع البنوك التجارية العاملة يف السودان.
لتوضيح السياسة املعلنة ودون املساس مبا جاء يف املنشور املذكور أعاله تعدل الفقرة  3من
املنشور واخلاصة بتمويل الواردات علي النحو التالي:
اوال :بهدف احلد من استرياد السلع غري الضرورية وختزين السلع التمويلية والسلع
الضرورية تقرر العمل مبوجب التوجيهات املوضحة أدناه وعلي مجيع البنوك التجارية التقيد
الصارم بها دون أي استثناء أو اجتهاد أو احنراف يف التطبيق.
ثانياً :بالنسبة للسلع الواردة يف الكشف (ب) يقوم العميل بدفع  %40من موارده اخلاصة
كحد ادني وكهامش عند ختم رخصة االسترياد بوساطة البنك املعين سواء يف االعتمادات
املستندية (االطالع أو القبول) وكل وسائل الدفع األخرى ضد البوالص أو خالفه يطبق نفس
اهلامش حيت يف حالة حصول العميل علي تسهيالت خارجية قد يتحصل عليها من اجلهات
 منشور احلد من سيولة البنوك التجارية.
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اليت يتعامل معها.
ثالثاً :تضاف السلع اآلتية إىل الكشف (ب):
( )1اللواري والشاحنات والرتالت
( )2قطع الغيار من مجيع األنواع
( )3املنتجات البرتولية
رابعاً :يف حالة الرتاخيص املفتوحة واملصدقة للمصانع احمللية السترياد مدخالت إنتاج
يدفع اهلامش املقرر للسلع حتت الكشف (ب) لكل رسالة علي حده وإخطار البنك املركزي
بكل عملية تتم مبوجب هذا التوجيه مع توضيح رقم الرتخيص واسم املصنع واحلجم الكلي
املصدق به للرخصة املفتوحة وقيمة الرسالة املعتمدة.
خامساً :حيول أي طلب العتماد ترخيص استرياد يتعلق مبشاريع إمنائية أو معدات
مصانع لبنك السودان للنظر يف إصدار التوجيه الالزم حوله قبل االعتماد.
سادساً :بالنسبة جلميع السلع غري الواردة يف الكشف (ب) تطبق اإلجراءات التالية:
( )1رفع اهلامش علي االعتمادات املستندية االطالع أو القبول وكل وسائل الدفع األخرى
سوي ضد البوالص أو خالفه إىل  %100من املوارد احمللية اخلاصة بالعميل وذلك عند ختم
رخصة االسترياد بوساطة البنك املعين ويطبق هذا اإلجراء حتى يف حالة حصول العميل
علي متويل خارجي من اجلهات اليت يتعامل معها.
( )2يف حالة الدفع من املوارد الذاتية بالعملة األجنبية للعميل وقبول البنك مبارج يودع
العميل الفرق بني القيمة الكلية واملارج املدفوع بالعملة األجنبية بالنسبة السترياد السلع
من موارده اخلاصة بالعملة احمللية ويطبق هذا اإلجراء أيضا يف حالة حصول العميل علي
متويل خارجي من اجلهات اليت يتعامل معها.
سابعاً :وضع هامش كحد ادني بنسبة  %30علي كل تسهيل ائتماني مقابل ختزين
البضائع الواردة يف الكشف (ج) يف املنشور الصادر يف أغسطس .1983
ثامنا :جيب علي مجيع البنوك التجارية العاملة يف السودان عدم اعتماد أي ترخيص
استرياد صادر من وزارة التجارة والتعاون والتموين ويقدم هلا بعد فرتة األسبوعني املقررة من
تاريخ تصديق الوزارة.
وعلي مجيع البنوك التجارية العاملة يف السودان التقيد الصارم مبا جاء يف الفقرات األخرى
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يف املنشور الصادر يف  4أغسطس  1983حول توجيهات ضبط االئتمان املصريف وترشيده وسوف
يقوم البنك املركزي مبتابعة دقيقة لتنفيذ السياسة املعلنة وسوف لن يسمح مهما كانت الظروف

باخلروج عما صدر من توجيهات.
فاروق إبراهيم املقبول
حمافظ بنك السودان

 منشور ترشيد االئتمان الصادر في 1983/9/24
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صدور منشور اهليئه القضائيه رقم ()1405/40
بتاريخ  1985/1/5أصدرت اهليئة القضائية منشوراً مدنياً 1405/40هـ جاء فيه اآلتي:
قال تعالي « وما آتيتم من ربا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند اهلل «(الروم )39/
وقال تعالي-:
« الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك
بأنهم قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي
فله ما سلف وأمره إىل اهلل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .ميحق اهلل الربا
ويربي الصدقات واهلل ال حيب كل كفار أثيم « (البقرة.)275،276/
لقد جاءت التشريعات األخرية مستمدة من الشريعة اإلسالمية السمحاء واليت حرمت الربا
وذلك النطوائه علي مفاسد تلحق اجملتمع من جرائه والفساده كيان اجلماعة البشرية وهدم
تضامنها فنصت املادة  110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  1983علي اآلتي-:
ال حتكم احملكمة بالفائدة بأي حال من األحوال وعلي ضوء ذلك مت إصدار املنشور اآلتي
فيما يتعلق بالفوائد والتسهيالت اليت تقدمها البنوك لعمالئها وعلي احملاكم االهتداء مبا ورد
يف هذا املنشور.
أوال :وفقا للقاعدة اإلجرائية العامة واليت تنص بعدم رجعية القوانني للمحكمة أن حتكم
للبنك بالفائدة بالنسبة للقضاء اليت وقعت وقائعها بعد صدور القوانني اإلسالمية.
ثانيا :ال جيوز للمحكمة أن حتكم بالفائدة بالنسبة للقضايا اليت وقعت وقائعها قبل صدور
تلك القوانني.
ثالثا :علي احملكمة أن توجه البنك بالدخول يف تسويات مع العمالء يف حالة مطالبة
البنك بالفوائد عن القضايا الالحقة لصدور القوانني اإلسالمية ويف حالة عدم االتفاق بني البنك
والعميل علي احملكمة حتويل االتفاق بني البنك والعميل إىل إحدى الصيغ اإلسالمية املتعارف

عليها
فؤاد األمني عبد الرمحن
رئيس القضاء
 منشور الهيئة القضائية منشور مدني 1405 /40هـ
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الفئات التعويضية

بتاريخ 1987/9/30م صدر القرار رقم  255الفئات التعويضية علي احلسابات الدائنة
واملدينة لدي البنوك من األمانة العامة جمللس الوزراء جاء فيه اآلتي:
بعد مناقشة توصية وزير املالية واالقتصاد جبلسته رقم ( )42بتاريخ  30سبتمرب ،1987
قرر:
تفويض حمافظ بنك السودان ،بعد التشاور مع وزير املالية واالقتصاد ،حتديد الفئات
التعويضية املناسبة بالنسبة للحسابات الدائنة واملدينة لدي البنوك التجارية.

وعلي وزير املالية واالقتصاد وحمافظ بنك السودان اختاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
األمانة العامة جمللس الوزراء
1987/9/30
بتاريخ  1987/10/20وكرد فعل هلذا القرار خاطب حمافظ بنك السودان وزير املالية
حول موضوع الفئات التعويضية للحسابات الدائنة واملدينة لدي البنوك التجارية فحواه
اآلتي:
إشارة إىل خطاب األمانة العامة جمللس الوزراء بالرقم م و/أ ع /أ 4/5 /بتاريخ  7صفر
1408هـ املوافق /30سبتمرب  1987/واخلاص بتنفيذ قرار جملس الوزراء املوقر منرة  255فيما
يتعلق بالفئات التعويضية علي احلسابات الدائنة واملدينة لدي البنوك التجارية أرجو توضيح
اآلتي-:
 -1درج بنك السودان قبل التحول للنظام اإلسالمي يف العمل املصريف علي احتساب سعر
الفائدة علي احلسابات الدائنة واملدينة لدي البنوك التجارية وفق مؤشرات حمددة تشمل
سعر الفائدة السائد يف األسواق العاملية ونسبة التضخم يف البالد إضافة إىل مراعاة أهداف
السياسة االئتمانية واليت تشجع استخدام املوارد املتاحة يف البنوك التجارية يف القطاعات
اإلنتاجية كقطاع الصادر ومتويل راس املال العامل للصناعات احمللية وتشجيع اإلنتاج
الزراعي مع العمل علي تقييد االئتمان للقطاعات غري املنتجة واليت ال متثل أسبقية يف
التمويل ،هذا إضافة إىل تشجيع واستقطاب ودائع اجلمهور يف اجلهــاز املصريف.
وقد درج بنك السودان يف املاضي علي حتديد سعر الفائدة علي احلسابات الدائنة واملدينة
 القرار  255من األمانة العامة جمللس الوزراء
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وذلك رغم أن سعر الفائدة ال يعترب أداة أساسية يف تنظيم االئتمان املصريف وتعبئة الودائع
بل ظل بنك السودان يعتمد بدرجة اكرب علي وضع سقوف لتسهيالت البنوك علي أن
ختصص نسب معقولة للقطاعات اإلنتاجية وقطاع الصادر.ويوضح منشور بنك السودان املرفق
والصادر بتاريخ  30ديسمرب  1982أسعار الفائدة اليت كانت سائدة حتى 1984/12/10
حني صدر منشور بنك السودان املرفق بنفس التاريخ والذي مت مبوجبه التحول الفوري
للعمل وفق النهج اإلسالمي.
 -2مت التحول الفوري للتعامل املصريف وفق الصيغ اإلسالمية بقرار سياسي بالرغم من أن
بنك السودان كان يري حينذاك ضرورة مرحلة هذا التحول مستفيدين من جتارب الدول
اليت سبقتنا يف هذا اجملال مثل الباكستان وقد وضح ذلك كتابة إال انه مل يعط هذه الفرصة
حني تقرر التحول الفوري للصيغ اإلسالمية دون موافقة ودون اخذ رأيه يف االعتبار.
 -3وعليه اصدر بنك السودان منشوره القاضي بالتحول الفوري للصيغ اإلسالمية وحظر
التعامل وفق أسعار الفائدة مع استثناء املعامالت اخلارجية باعتبار أنها ضرورة .وظل بنك
السودان يتابع عن كثب عملية التحول وفق الصيغ اجلديدة وسد الثغرات اليت صاحبت
التطبيق .ويف إطار تلك املتابعة وجهت بتكوين جلنة من املختصني بالبنك إضافة إىل ممثلني
للبنوك التجارية لتقوم بدراسة إمكانية توحيد اهلوامش اليت تفرضها البنوك علي مجيع
معامالتها اإلسالمية والعائد املمنوح للمستثمرين من اجلمهور بعد أن اتضح لي االختالف
الكبري يف هذه املعامالت بني بنك وآخر.
( -4الدراسة مرفقة) .وقد كنا بصدد إصدار توجيه للبنوك التجارية وإلزامها بتوحيد
اهلوامش وفق الدراسة اليت متت ببنك السودان إال انه وبناء على قرار جملس الوزراء املوقر
اخلاص بتطبيق الفئات التعويضية على احلسابات الدائنة واملدينة لدى البنوك التجارية
وبعد دراسته إلجياد صيغه مناسبة للتطبيق وجدنا أنفسنا أمام خيارين-:

اخليار األول:

 إلغاء النظام املتبع حاليا يف البنوك التجارية الذي يشتمل على الصيغ االسالميه منمراحبة ومضاربه ومشاركة وتبنى نظام الفئات التعويضية .بالرغم من امليزات اليت ينطوي
عليها النظام إال انه سوف يثري جدال فقهيا وقانونيا .فكما تعلمون انه وفقا للقوانني اليت
صدرت يف سبتمرب  1983جند أن املادة ( )110واليت تقرأ (ال حتكم احملكمة بالفائدة بأي
حال من األحوال) متنع التعامل بالفائدة كما أن املادة ( )281من قانون املعامالت املدنية
لسنة  1984واليت تقرأ (إذا اشرتط يف عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى
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توثيق حق املقرتض ألغي الشرط وصح العقد) .مما يعنى أن الوضع القانوني الساري اليوم
هو أن القروض تسرتد عند حلوهلا بنفس حجمها دون زيادة وال اعتبار لتخفيض القوه
الشرائية الناجتة عن التضخم .إن إلغاء املادة ( )281وحدها ال يعاجل املوقف ألن قانون
أصول األحكام القضائية يلزم احملاكم بالرجوع إىل األحكام الشرعية عند عدم وجود نص
حيكم أي حاله.

اخليار الثاني

تطبيق نظام الفئات التعويضية جنبا إىل جنب مع النظام املتبع حاليا للبنوك التجارية.
وهذا األمر أيضا له سلبيات عديدة تتمثل يف اآلتي:
 /1قد ختتار بعض البنوك العمل وفق الصيغ االسالميه بينما تتقيد األخرى بالفئات
التعويضية األمر الذي يؤدى إىل فوارق كبريه يف تكلفة االئتمان والعائد على الودائع بني
البنوك.
 /2قد يؤدى هذا اخليار إىل أن ختتار بعض البنوك العمل وفق النهجني األمر الذي يؤدى
إىل فوارق كبريه يف تكلفة العمليات والعائد على الودائع مما يضعف املراقبة الدقيقة .وعليه
رأيت رفع األمر لكم للتوجيه لتطبيق أحد اخليار ين .أما فيما خيتص بنسب الفئات
التعويضية املقرتحة من قبل صندوق النقد الدولي والتى يرى فيها أن تزيد نسب الفئات
على نسبة التضخم السائدة نرجو أن نبدى املالحظات التاليه-:
 /1إذا ما مت األخذ مبستوى الفئات التعويضية املقرتحة فان ذلك يعنى وضع نسب
عالية بالنسبة لتكلفة االئتمان األمر الذي سوف يؤثر يف حجم االستثمار ونوعه واملستوى
العام لألسعار.
 /2األخذ بالفئات املقرتحة من قبل الصندوق سوف يؤدى إىل تغري أساسي يف تركيبة
ونوعية الودائع حيث يتوقع أن تلجأ البنوك إىل االعتماد على الودائع اجلارية وودائع
االدخار وتصفية الودائع االستثمارية لديها.
ولذلك يرى بنك السودان األخذ بفئات تعويضية تقل عن املقرتح من قبل صندوق النقد
الدولي وذلك على النحو املقرتح من قبل بنك السودان .ونشري هنا إىل أننا قد أخذنا يف االعتبار
ما يلي من نقاط عند حتديد الفئات املقرتحة وذلك باإلضافة إىل االعتبارات التى سبق أن
أشرنا إليها-:
 /1إن الفئات املقرتحة تتمشى مع ما هو سائد اآلن وأيضا الذي كان سائدا قبل التحول
إىل الصيغ االسالميه.
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 /2كل املؤشرات االحصائيه اليت تستخدم يف فئات التضخم تشوبها بعض النواقص.
وحاليا تستخدم يف السودان األرقام القياسية لتكاليف املعيشة حيث يبلغ معدل التضخم
حوالي  %30يف العام .وهذا يعنى األخذ بفئات تعويضية ترتاوح بني  33و %40يف العام
يف حالة األخذ مبقرتحات الصندوق .وال شك أنها نسب عالية تضر باالستثمار وتنعكس
سلبا على مستوى األسعار.

األمر مرتوك لكم وأرجو أن استمع إلي وجهة نظركم فيه قريبا.
بتاريخ  1987/10/31اصدر بنك السودان منشور التعريفة املصرفية  -الفئات
التعويضية:
جاء فيه اآلتي :تنفيذا لقرار جملس الوزراء املوقر رقم  255الصادر بتاريخ 1987/9/30
اخلاص بنظام الفئات التعويضية على احلسابات الدائنة واملدينة لدي البنوك التجارية وإحلاقا
ملنشور بنك السودان بالرقم ب س/ر ع م  11/مكرر ب س  /قروض  26/بتاريخ 1984/12/10
ويف إطار إثراء التجربة اإلسالمية وبالنظر إىل الظروف االقتصادية السائدة يف هذه املرحلة والي
جانب ما ورد يف منشور بنك السودان املشار إليه أعاله فقد تقرر إدخال صيغة إسالمية جديده
تتمثل يف الفئات التعويضية على احلسابات الدائنة واملدينة ميكن العمل بها اعتبارا من أول
نوفمرب  1987على النحو التالي-:
أوال :احلسابات املدينة-:
أ /حتدد الفئات التعويضية على احلسابات املدينة بواقع  %27يف العام.
ب /حتدد الفئات التعويضية على السلفيات والقروض للقطاع الصناعي وقطاع اإلنتاج
الزراعي وقطاع الصادر بواقع  %24يف العام.
ثانياً :احلسابات الدائنة-:
أ /الودائع الجل:
 3شهور  %20يف العام كحد أدنى.
6شهور  % 21يف العام كحد أدنى.
 9شهور  %22يف العام كحد أدنى.
 12شهر  %24يف العام كحد أدنى.
ب /ودائع االدخار-:
 /1احلد األدنى لودائع االدخار  %20يف العام.
 خطاب محافظ بنك السودان إلى وزير املالية بتاريخ 1987/10/20
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 /2حتدد الفئات التعويضية على أموال املعاشات والتأمني بواقع  %20يف العام.
ثالثا :تظل بقية األحكام والضوابط والتوجيهات املتعلقة بالتعريفة املصرفية الصادرة لكم

يف شهر فرباير  1981كما هي.
إمساعيل املصباح مكي
حمافظ بنك السودان
يف  1987/11/7اعد السيد/مدير عام اإلدارة القانونية مذكرة عن موضوع الفئات التعويضية
يف منشور بنك السودان بتاريخ 1987/10/21م جاء فيها اآلتي:
طالعت الصحف الصادرة يف يومي األربعاء  11/5واخلميس  11/6اجلاري والحظت فيها
هجوما علي املنشور الذي صدر من بنك السودان يف  1987/10/21وقد بدأ اهلجوم يف صحيفة
األيام بتاريخ  11/5من السيد مدير عام بنك النيلني حسب ما جاء يف الصحيفة ،ثم تعرضت
صحيفة ألوان بعدد  11/6للمنشور وكذلك صحيفة الراية عدد 11/6وقد محلت صحيفة الراية
تصرحيا لنائبني برملانني من نواب املعارضة ،وإزاء هذا املنشور الذي اصبح مثارا للجدل ورمبا
ناقشت أمره اجلمعية التأسيسة بعد استئناف أعماهلا أرجو أن ابدي املالحظات القانونية
حول املنشور الذي مل أجد فرصة العطاء رأي قانوني فيه قبل إصداره ومالحظاتي تتلخص
فيما يلي:
أوال :إن سلطة بنك السودان يف حتديد أسعار اخلصم وسعر الفائدة حتددها املادة  42من
قانون بنك السودان لسنة  1959وهي تنص علي ما يلي « :حيدد البنك من وقت آلخر أسعار
اخلصم واعادة اخلصم وسعر الفائدة علي القروض والسلفيات وله أن حيدد أسعارا تتباين
حبسب أنواع العمليات املختلفة وتواريخ االستحقاق ».فعليه إذا كانت الفئات التعويضية
شيئا مستحدثا فان بنك السودان ليس مفوضا مبوجب املادة  42أعاله يف إصدارها ألن املادة
 42تتحدث عن أسعار اخلصم أو إعادة اخلصم وسعر الفائدة والفئات اجلديدة ال تدخل ضمن
واحدة من هذه األنواع الثالثة.
أما إذا اعتربت الفئات اجلديدة هي أسعار خصم أو أسعار فائدة فان هذا خمالف للمادة
 281من قانون املعامالت املدنية لسنة  1984الصادر يف  1984/2/14اليت تنص علي ما يلي
 منشور التعريفة املصرفية الفئات التعويضية.
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« إذا اشرتط يف عقد القرض منفعة زائدة علي مقتضى العقد سوي توثيق حق املقرض الغي
الشرط وصح العقد».
وهذه املادة مل تلغ حتى اآلن ولذلك فان توقيع أي عقد مبوجب ما جاء باملنشور اجلديد
يتيح الفرصة للعابثني أن يدخلوا يف إقراض بالفئات اليت حددت ثم يتنصلون عن دفعها
مبوجب املادة  281من قانون املعامالت لسنة .1984
ثانياً :املادة  110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  1983متنع احملاكم من احلكم بأي
حال من األحوال وال ادري كيف ميكن تعريف الفئات اجلديدة خارجا عن القول بأنها فوائد
يف غيبة تعديل للمادة  281من قانون املعامالت املدنية لسنة .1984
ثالثاً :قانون املعامالت املدنية لسنة  1984جاء الحقا لقانون بنك السودان واملادة 819
من قانون املعامالت املدنية تنص علي ما يلي « :تراعي القوانني اخلاصة وتقدم عليها املبادئ
األساسية وأحكام هذا القانون حيث ينص علي ذلك .وإذا قرأنا املادة ( 5ظ) قانون املعامالت
املدنية نفسه جندها تقرر يف املبادي األساسية ال اجتهاد مع النص» .وعليه ففي وجود
املادة  281من قانون املعامالت املدنية لسنة  1984يصبح من غري املمكن القول بان الفئات
التعويضية مما ميكن تربيره بأنها ليست منفعة زائدة علي مقتضى العقد مما خيضعها للبطالن،
وقد مساها القانوني « بوب » يف بابه جبريدة السياسة الصادرة يوم  1987/11/7بأنها أسعار
للفائدة وان مسيت بالفئات التعويضية.
رابعا :أن أوامر بنك السودان ملزمة حتت املادة ( 6أ) من قانون بنك السودان لكن ال
يوجد يف قانون بنك السودان عقوبة حمددة هلذه املخالفة واتهام أي بنك يف السودان باملخالفة
ملنشور الفئات التعويضية ال ميكن أن تنتج عنه إدانة ألن البنك املقرتض سيدفع بان املنشور
تضمن ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية وبالتالي خيالف قانون أصول األحكام القضائية
لسنة  1983كما خيالف املادة  281من قانون املعامالت املدنية لسنة  1984وكال القانونني
حيرم الفائدة.
خامسا :إذا كان من الالزم اإلصرار علي صحة شرعية الفئات التعويضية علي أساس أن
ذلك رأي مدعوم ببعض الفقه اإلسالمي فالبد من اخذ رأي جملس اإلفتاء األعلى التابع لديوان
النائب العام وموافقته علي صحة الرأي شرعا وإال فان هذا املنشور سيكون ضرره أكثر من نفعه
وستضار منه بنوك القطاع العام يقينا ألنه يعارض القوانني سارية املفعول ويفتح الباب واسعا
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أمام أكل املال العام واخلاص بالباطل ولذلك أوصى بتدارك األمر أن يصبح األمر جماال ملعيار
سياسة .أرجو أن أكون فيها قد أوضحت معينا علي اختاذ القرار املناسب.
حسن البيلي
مدير عام اإلدارة القانونية
مل تغب عين النقاط اليت ذكرها السيد البيلي  -فقد تعرضنا هلا يف خطاب مفصل للسيد
وزير املالية – وكان رد السيد الوزير (أن الفئات التعويضية) تقع ضمن سياسات احلكومة– وقد
طلبنا منه تقييمه – وقد جاءنا ذلك بقرار من جملس الوزراء – ورمبا (ميكن إرسال نسخ للسيد
البيلي من خطاب حمافظ بنك السودان للسيد وزير املالية قبل إصدار القرار) إلفادة اإلدارة
القانونية واالتصال بالنائب العام – أن كان ذلك ضروريا – لقد صدرت هذه القرارات إبانه
ومن السيد البيلي والسيد وكيل احملافظ للسياسات االئتمانية.
نائب احملافظ
1987/11/11م
أوافق وأرجو إرسال صورة خطابنا وكل املكاتبات السابقة علي إصدار املنشور إليه.



احملافظ
1987/11/17
بتاريخ  1987/11/17بعثت اعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية بفتوى لبنك
السودان وجملس الوزراء عن التعريفة املصرفية – الفئات التعويضية اليت صدرت من بنك
السودان بتاريخ  1987/10/31باعتبارها صيغة إسالمية جاء فيها اآلتي:

 مذكرة السيد/حسن البيلى بتاريخ 1987/11/7
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املوضوع

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلكم الشرعي علي التعريفة املصرفية  -الفئات

التعويضية الصادرة من بنك السودان بتاريخ 1987/10/31م

مقدمة :حتريم الربا وتغليظ التفكري فيه

مل يبلغ بنصوص الشريعة اإلسالمية أن حذرت وأنذرت ونفرت عن شئ من املوبقات
واملخالفات – بعد الشرك باهلل والكفر به – مثلما فعلت يف أمر الربا واملرابني ..جعلت الشريعة
من الربا موبقة:
 -1توجب سخط ومقت اهلل ورسوله علي املرابني ،واحملللني واملعينني وتستوجب فوق
ذلك احلرب عليهم من اهلل ورسوله.
 -2وتنقض اإلميان وتوجب الكفر.
 -3ويكب بها الناس علي وجوههم يف النار خالدين فيها.
 -4وميحق بها اهلل كسب الفرد واالمة.
كل هذه املعاني – وغريها كثري -وردت يف كتاب اهلل الكريم ،ومن ذلك قوله تعالي:
(الذين يأكلون الربا ال يقومون اال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس ذلك بأنهم
قالوا إمنا البيع مثل الربا وأحل اهلل البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما
سلف وأمره إىل اهلل ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .ميحق اهلل الربا ويربي
الصدقات واهلل ال حيب كل كفار أثيم .إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالة وآتوا
الزكاة هلم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم حيزنون .يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني .فان مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله وان تبتم
فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون .وان كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة وان تصدقوا
خري لكم إن كنتم تعلمون .واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهلل ثم تويف كل نفس ما كسبت وهم ال
يظلمون) .اآليات من سورة البقرة.
وان سنة الرسول صلي اهلل عليه وسلم املبينة لكتاب اهلل قد أوضحت وأكدت هذه املعاني.
قال الرسول صلي اهلل عليه وسلم:
 -1اجتنبوا السبع املوبقات .قالوا وما هن يا رسول اهلل ؟ قال الشرك باهلل والسحر وقتل
117

النفس اليت حرم اهلل اال باحلق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف
احملصنات الغافالت املؤمنات – متفق عليه.
 -2وقال يف خطبة حجة الوداع املشهورة :اال وان كل ربا كان يف اجلاهلية موضوع .وان
اهلل عز وجل قضي أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد املطلب لكم رؤوس أموالكم ال
تظلمون وال تظلمون)2( .
 .3وعن ابن مسعود أن النيب صلي اهلل عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه
(وقال هم سواء) (.)3
 -4الربا اثنان وستون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه)4( .
من اجل اتقاء هذا املصري املظلم – الذي يؤدي باإلميان ويورث الكفر والفسوق والعصيان–
ختم اهلل عز وجل اآليات السابقة خبطاب ونداء إمياني بليغ ،يدعو فيه إىل مقاومة شح األنفس
وبريق األمل يف معامالت الربا « :واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهلل ثم تويف كل نفس ما كسبت
وهم ال يظلمون ».سورة البقرة.
وعلي هذا النهج الواضح مضي سلف هذه االمه وخلفها علي تغليظ النكري ألمر الربا
واملرابني .وتورعوا من أن حيوم الفرد أواجلماعة حول محي الربا ناهيك من غشيانه أو اجلرأة
علي حتليله مل يشذ منهم أحد .ولن يصلح آخر هذه االمه اال مبا صلح عليه أوهلا .يقول
الرسول صلي اهلل عليه وسلم »:حيمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف
الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني « .وقال اإلمام مالك « :إن هذا األمر دين فانظروا
ممن تأخذون دينكم».

تعريف الربا:

ولئال يكون الناس يف حريه من أمرهم حول موضوع خطري كالربا ،اجتهد املفسرون واحملدثون
والفقهاء وسائر العلماء يف تعريف الربا وحتديده .وبينوا أن الربا نوعان.
األول منهما هو ربا اجلاهلية الذي كان متداوال بني الناس يف اجلاهلية وصدرا من اإلسالم،
حتى نزل القران بتحرميه .وكانوا يتعاملون به ويسمونه بامسه – الربا .-ويعرف ربا اجلاهلية
أيضا بربا الديون وربا القرض .ولربا اجلاهلية –القرض -صورتان .األولي منهما :أن يتفق
املتعاقدان املقرض – الدائن – املستقرض –املدين -على زيادة مشروطة يف العقد تعطى للدائن
فوق اصل دينه .سواء كانت الزيادة املشروطة كميه معلومة أو قدرا منسوبا إلي اصل الدين .وكما
ميكن أن تكون الزيادة املشروطة زيادة يف الكميه ،وجيوز كذلك أن تكون زيادة يف الصفة .كأن
يسلفه قمحا من نوع معني على أن يعيده بوزنه أوكيله ولكن بصفة أجود مما اخذ املدين.
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أما الصورة الثانية لربا القرض فتكون عند حلول اجل الدين سواء كان سببه معامله مشروعه
كالبيع والشراء أوغري مشروعه كالقرض بشرط الزيادة .وعند حلول األجل وعجز املدين عن
الوفاء خيري الدائن املدين بني أن يدفع ما عليه من دين أو يزيد يف اصل الدين حتى ميد له
الدائن يف األجل .وهذا ربا حمكوم بقاعدة« :تقضى أم تربى».
ويف صورتي ربا اجلاهلية – القرض  ،-تكون هناك زيادة مشروطة ومقرونة باألجل سوى
أن املعاملة تبدأ بالضرورة ربوية يف الصورة األولي وتؤول إلي معامله ربوية عند حلول األجل
يف الصورة الثانية .هذا وإن الزيادة املشروطة يف القرض يف مقابل األجل تكون ربا سواء كانت
يف مال ربوى أو غري ربوى.
وربا اجلاهلية – القرض – كان معروفا .وعندما نزل القران وحرم الربا انصرفت كلمة الربا
يف آيات القران ملا كان معهودا يف معامالت الناس حرمته .وحرم كذلك يف سنة الرسول صلي
اهلل عليه وسلم كما يف حديث حجة الوداع .وعلى ذلك سار املفسرون والفقهاء.
قال اجلصاص :والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إمنا كان قرض الدراهم والدنانري
إلي اجل بزيادة على مقدار ما استقرضه على ما يرتاضون به.
وقال :معلوم أن ربا اجلاهلية إمنا كان قرضا مؤجال بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدال
من األجل فابطله اهلل سبحانه وتعاىل وحرمه وقال « وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم « وقال «
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنني « حظر أن يؤخذ لألجل عوض (مأخوذ من أحكام
القران تفسري آيات البقرة).
وقال ابن جرير الطربي :إن ربا أهل اجلاهلية يبيع الرجل البيع إلي اجل مسمى ،فإذا
حل األجل ومل يكن عند صاحبه قضاء زاده واخر عنه ..وعن زيد بن أرقم قال :إمنا كان الربا
يف اجلاهلية يف التضعيف ويف السن ،ويكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل األجل فيقول له
تقضينى أو تزيدني ،فان كان عنده شئ يقضيه قضى واال حوله إىل السن اليت فوق ذلك إن
كانت أبنت خماض جيعلها أبنت لبون ثم حقه ثم جذعه ثم رباعية ثم هكذا إىل فوق.
ويف العني أي النقود يأتيه فان مل يكن عنده اضعفه يف العام القابل ،فان مل يكن عنده
أضعفه أيضا فان كان مائه جيعلها إىل قابل مائتني وإن مل يكن عنده جعلها اربعمائه يضعفها
له كل سنه أويقضيه (مصدره جامع البيان تفسري اآليات من سورتي البقره وآل عمران).
وقال االلوسى روى غري واحد انه كان الرجل يربى إىل اجل فإذا حل األجل قال للمدين
زدني يف املال حتى أزيدك يف األجل فيفعل .وهكذا عند كل اجل فيستغرقوا بالشيء الضعيف
ماله بالكلية فنهى عن ذلك (مصدره روح املعاني).
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وسئل اإلمام امحد عن الربا الذي ال يشك فيه فقال :هو أن يكون دين فيقول له تقضى أم
تربى فان مل يقض زاده يف املال وزاده هذا يف األجل (الظالل وتفسري املنار).
وليس هناك فرق بني صورتي ربا اجلاهلية من حيث التعريف :وهو الزيادة املشروطة يف
الدين بسبب األجل .وإمنا االختالف يف الشكل الذي تتم به كل معامله .ولذلك مجع بعض
الفقهاء بني صورتي ربا اجلاهلية –القرض -يف عبارة واحده.
قال الفخر الرازى :أن ربا النسيئة هو الذي كان مشهورا متعارفا يف اجلاهلية .وذلك انهم
كانوا يدفعون املال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون راس املال باقيا ثم إذا حل
الدين طالبوا املدين براس املال ،فان تعذر عليه األداء زادوا يف احلق واألجل فهذا هو الربا
الذي كانوا يف اجلاهلية يتعاملون به.
وقال الضرير :فهذه الروايات صرحية يف أن ربا اجلاهلية كان يأخذ شكل القرض إىل اجل
بزيادة وكما يأخذ شكل الزيادة يف الدين عند حلول األجل إذا مل يكن عند املدين ما يفي به
ثم تتكرر الزيادة ويتكرر التأخري يف األجل .هذا هو النوع األول من الربا وهو ربا اجلاهلية أو
الدين أو القرض مبعنى واحد.
وامجع العلماء على حتريم ربا اجلاهلية قال ابن رشد :هو أي الربا صنفان صنف متفق
عليه وهو ربا اجلاهلية الذي نهى عنه وذلك انهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون فكانوا
يقولون انظرنى ازدك وهذا هو الذي عناه الرسول صلي اهلل عليه وسلم بقوله يف حجة الوداع
«اال أن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه هو ربا العباس بن عبد املطلب» وقال ابن قدامه:
وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغري خالف .قال ابن املنذر :امجعوا على أن السلف
إذا شرط على التسليف زيادة أم هديه فاسلف على ذلك ،أن اخذ الزيادة على ذلك ربا.
وبناء على تعريف ربا اجلاهلية – القرض – نالحظ-:
 /1انه ذات الربا الذي تقوم عليه املصارف الربويه يف عصرنا هذا.
 /2وأن العرب آنذاك وبسبب اختالطهم باليهود وهم سدنة النظام الربوى عرب التاريخ
ومازالوا محاته إىل اليوم عرفوا القرض وسيله من وسائل االستثمار وتنمية املال متاما كما
تفعل املصارف الربويه وغريها من املؤسسات املشابهة.
 /3ومبا أن اإلسالم قد حرم هذا التعامل الذي وجده سائدا بني الناس باعتباره ربا فسيظل
هذا التعامل – ربا اجلاهلية – حراما إىل يوم الدين مهما تغري امسه أو شكله.
وال حنتاج إىل كثري عناء لبيان أن ما جاء بهذا املنشور ليس صيغة إسالمية .وامنا هو عني
سعر الفائدة الذي ظل البنك املركزي يصدره يف قائمة التعريفة املصرفية واشار إلية يف أخر هذا
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املنشور بصفحيت (17و )18من التعريفة املصرفية 1981م .وانه بالتالي ال يعدو أن يكون عني
ربا اجلاهلية – القرض – اجملمع علي حترميه يف الشريعة اإلسالمية لألسباب التالية- :
 -1إن هذا املنشور جعل العالقة بني البنك وعمالئه عالقة دائن ومدين ،أي مقرض
ومقرتض .وجعل للدائن فائدة حمددة علي املدين تتفاوت علي حسب درجات األجل،
وهذا هو تعريف ربا اجلاهلية املتفق على حترميه يف الشريعة.
 -2أعطى املنشور البنوك ،عندما تكون مقرضة فئة اعلي مما كانت مقرتضة ،مما يؤكد أن
هذا ليس من التعويض يف شيء وإال الستوي االئتمان ما داما يف بيئة اقتصادية واحدة.
 -3وان ما ورد يف الفقرة ( )2أعاله يفيد أن املقصود بهذا اإلجراء استخدام الصـيغة (الفئات
التعويضية) كوسيلة استثمارية عن طريق القروض .وهذا هو النظام الذي يقوم عليه بناء
البنوك الربوية.
 -4هناك اليوم نظامان لالستثمار وتنمية األموال .نظام ربوي ونظام إسالمي النظام الربوي
يقوم علي القروض كوسيلة لالستثمار ،ويكاد يعتمد عليها دون غريها من الوسائل،
باعتبارها الوسيلة الوحيدة املضمونة العائد للمقرض .أبطلت الشرعية اإلسالمية هذه
الوسيلة .وحرمت أن تكون القروض وسيلة لالستثمار .وجاءت بدال عنها بصيغ االستثمار
اإلسالمية اليت يعرف الناس منها البيوع بأنواعها واملشاركات واملضاربات وتقوم مجيعها
علي مبدأ الغنم بالغرم .وال ميكن حبال أن تكون الصيغة اليت تعتمد القروض وسيلة
لالستثمار(الفئات التعويضية) ،صيغة إسالمية ألن اإلسالم حيرم اخذ أي عائد علي
القروض سواء مسيناه فائدة أو رحبا أو فئات تعويضية .فالنظام اإلسالمي والربوى إذاً
نظامان متقابالن خمتلفان جوهرا ووسيلة.
وما يشري إليه املنشور بالفئات التعويضية ليس كذلك من التعويض يف شيء عند من يقول
به .واملسالة االجتهادية املطروحة كانت حول« :ربط االلتزامات مبستوي األسعار» وذهب
بعض الباحثني إىل جواز ذلك اعتمادا علي فهم منهم خاطئ لقول من أحد االئمة السابقني...
وبعد البحث واملداولة املتأنية انتهي جممع الفقه اإلسالمي إىل عدم جواز ربط القروض
باألسعار.
ولكن حيت ذلكم االجتهاد اخلاطئ احملجوج بإمجاع املتقدمني واملتأخرين واملعاصرين من
فقهاء اإلسالم  -مل يكن يهدف وال دار خبلد أصحابه ،أن جيعلوا من القرض وسيلة لالستثمار
وتنمية األموال ،حيت يطلبوا من اجلمهور أن يقرض ماله للبنوك لينال عليه من  %20إىل
 %24يف العام وان تقرض البنوك هذه األموال لرجال األعمال بواقع  %24إىل  %27يف العام فهم
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كغريهم مسلمون بأن التعامل الذي جاء يف منشور بنك السودان ربا حمرم بإمجاع.

الفتوى

مما تقدم خنلص إىل أن ما جاء مبنشور بنك السودان املذكور عن التعريفة املصرفية –الفئات
التعويضية-:
ليس صيغة إسالمية من صيغ املعامالت اإلسالمية.
وليس من قبيل الفئات التعويضية عند من يقول بها ،علما بان الفئات التعويضية كذلك
غري إسالمية.
وأنه من ثم من قبيل الفائدة الربوية اجملمع علي حترميها يف الشريعة اإلسالمية ،بناء علي
حتريم ربا اجلاهلية وان ذلك معلوم من الدين بالضرورة.

الدين النصيحة

تعلمون أن واجب النصيحة ملن اعظم الواجبات يف الدين ولذلك نتوجه إىل حكومة السودان
والبنك املركزي بهذه النصيحة خالصة لوجه اهلل الكريم .قال تعالي :فان تنازعتم يف شيء
فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر( )...النساء )59/وقال رسول اهلل
صلي اهلل عليه وسلم « :لقد تركت فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا:كتاب اهلل وسنيت ».
ولقد علمنا من خالل هذا السياق حكم اهلل ورسوله يف الربا والفئات التعويضية املطروحة..
وإنها حرام مبوجب الكتاب والسنة وامجاع األمة.
وان هذه االمة املؤمنة لقادرة حبول اهلل وريادة والة امورها ،علي مصارعة الفقر والعدم،
وعلي حتمل تكاليف الفرج مبزيد من االعتماد علي النفس .ولكن ال حول وال قوة ملناهضة أمر
اهلل عز وجل .قال عمر رضي اهلل عنه يف رسالته املشهورة :وال مينعنك قضاء قضيته أمس،
فراجعت اليوم فيه عقلك ،وهديت فيه لرشدك ،أن ترجع إىل احلق ،فان احلق قديم ومراجعة
احلق خري من التمادي يف الباطل.
أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية:
الربوفسري الصديق حممد األمني البصري
فضيلة الشيخ الصديق عبد احلي
فضيلة الشيخ عبد اجلبار املبارك
الدكتور امحد احلاج علي األزرق
الدكتور عبد امللك اجلعلي
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الدكتور امحد اخلتم عبد اهلل
الشيخ عوض اهلل صاحل « فضيلة مفيت السودان سابقا «
الربوفسري يوسف حامد العامل
الدكتور امحد علي عبد اهلل

الشيخ /شيخ حممد اجلزولي

رد رئيس الوزراء على فتوى اعضاء هيئة الرقابه الشرعيه بالبنوك االسالميه
حول الفئات التعويضيه.

رد رئيس الوزراء علي فتوى أعضاء هيآت الرقابة بالبنوك اإلسالمية يف خطابه بتاريخ
 1987/11/22جاء فيه اآلتي:
أشكركم علي خطابكم اخلاص بفتوى أصدرمتوها حول منشور الفئات التعويضية ويف بداية
جوابي لكم أود أن أكد أنكم كعلماء حيق لكم إبداء الرأي وإسداء النصح ملسئولني وأنكم كذلك
كمواطنني تتيح لكم قاعدة الشورى اليت يقوم عليها حكم البالد املساهمة بالرأي الصريح
الواضح.
وردا علي ما جاء يف خطابكم أقول:
أوال :ال خالف علي حتريم الربا بكل أنواعه وال خالف بيننا أن حنرم كل ممارسة ربوية
يف نظمنا املالية واملصرفية.
ثانيا :موضوع الفئات التعويضية ال صلة له مبفهوم العوض عن األجل الذي أشرمت إليه
إمنا هو عوض عن تدني قيمة النقود.
إن حساب الربا يف املعامالت املالية قدميا ينطبق من أن للنقود من ذهب وفضة قيمة
موضوعة وثابتة.
النقود اليوم شئ خمتلف جدا أنها تتاثر بقرارات سياسية وادارية عن طريق حجم الكتلة
النقدية وتتأثر بالسعر التبادلي للعملة فقيمة النقود ليست موضوعية وال ثابتة .وموضوع األسعار
ليس يف حد ذاته مهما اال عند ما تعكس األسعار حركة الزيادة والنقصان يف قيمة النقود ألن
الزيادة الورمية يف الكتلة النقدية تؤدي لتدنى يف قيمة النقود مما يظهر يف شكل زيادة يف
األسعار.
التعويض الذي نتحدث عنه هو ذلك الذي حيافظ علي قيمة النقود مع الزمن احملدد
ومصدر مشروعيته هو أن جيعل من النقود اليوم شيئا مماثال لنقود األمس من حيث حفظها
 فتوى أعضاء هيئات الرقابة بالبنوك اإلسالمية
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للقيمة وقياسها للقيمة.
أن أي عوض أو مقابل لألجل يدخل يف نطاق الربا هو حمرم وأي عوض أو مقابل حيافظ
علي قيمة األصل مبقياس موضوعي وال يتجاوزها يدخل يف مقاصد الشريعة.
إذا اتفقنا علي هذا األساس واتضح أن الفئات والنسب خرجت منه فينبغي تصحيحها.
وقد طلبت من اجلهات املعنية بيان األسس اليت بنيت عليها النسب لكي تتمكنوا من دراستها
وتقوميها.
ثالثا :أنتم تعلمون أن جتربة الصيغة اليت مسيت إسالمية قد مورست لفرتة يلزم تقيمها
علي أساس مقاصد الشريعة االقتصادية وانتم مؤهلون للقيام بدور الرقابة الشرعية واحسبكم
تؤيدون انه من مقاصد الشريعة حتقيق اآلتي:
أ .أن يكون الغنم بالغرم.
ب .أن يكون دور القطاع املصريف يف مثل بالدنا الفقرية مركزا علي املعامالت االستثمارية
مقال من املعامالت التبادلية الطفيلية.
ج .أن يكون أداء املصارف املتصفة باإلسالم افضل من حيث االلتزام بالعهود والضوابط
من غريها.
فهل كان اداء هذه املصارف متمشيا مع تلك املقاصد ؟
أ .يبدو لنا أن الغنم يف كثري من احلاالت كان اكرب من الغرم.
ب .وان املعامالت املالية بصيغة املراحبة القصرية األجل كانت اكرب من غريها علي
حساب التمويل االستثماري.
ج .وان عدداً من البنوك اإلسالمية مل تلتزم بالعهود والضوابط بالدرجة املطلوبة.
واحلقيقة هي أن أي كسب يأتي بهذه الوسائل خيرج من مقاصد الشريعة ويستحق منكم
تقصي احلقائق حوله ومنعه باسم الرقابة الشرعية.أننا سنضع أمامكم بيانا واضحا بكل هذه
املخالفات ملقاصد الشريعة آملني أن نسمع رأيكم الواضح حوهلا فالدين النصيحة وان كان لكم
دور معرتف به يف النصح العام فدوركم يف النصح يف املؤسسات اليت كلفتم بالرقابة الشرعية
فيها أوىل.

اخلالصة-:

 .1الربا حرام وكل (عوض) أو (مقابل) لألجل حرام.
 .2النقود احلديثة فقدت قيمتها وبعض دورها كمقياس للقيمة ألسباب طرأت علي عامل املال
والنقود ولتسرتد ذلك الدور ينبغي إجراء تعويض شكلي يثبت القيمة املوضوعية وال يزيدها.
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 .3كل نقد موجه للفئات التعويضية بأنه عوض الجل ال لتثبيت القيمة مقبول وينبغي
تصحيحه.
 .4الشريعة ميزت بني التجارة والربا ألن التجارة تدر رحبا مقابل عطاء وخماطرة بينما
الربا يدر زيادة دون كسب حقيقي وبعض املمارسات اليت قبلت اآلن يف املصارف اإلسالمية
معامالت حتقق عائدا دون خماطرة وال كسب.
 .5الرقابة الشرعية هلا دور واسع لتقويم كل املمارسات علي ضوء مقاصد الشريعة.
 .6أنين ارحب بلقائكم والي حني حتديد موعد سأبعث إليكم البيانات املذكورة هنا راجيا
أن يوفقنا اهلل مجيعا لتحقيق مقاصد الشريعة وحتري تلك املقاصد لرتشيد احلياة احلديثة

مببادئها املضيئة.
الصادق املهدى
رئيس الوزراء
تقرير بنك السودان عن فئات العائد التعويضى
بتاريخ 1988/1/20م قدم بنك السودان تقريراً للجنة الوزارية للقطاع االقتصادي عن فئات
العائد التعويضي علي احلسابات الدائنة واملدينة لدي البنوك التجارية جاء فيه اآلتي:
إشارة إىل خطاب اللجنة الوزارية للقطاع االقتصادي بالنمرة /1أ 192/11/بتاريخ
13يناير1988م واخلاص بقرار اللجنة أن يقوم بنك السودان بتقديم تقرير للجنة عن اسس حتديد
العائد التعويضي بالنسبة للقطاع الصناعي والقطاعات األخرى .نرجو اإلفادة باآلتي-:
 /1بادر السيد /وزير املالية واالقتصاد بإخطار بعثة صندوق النقد الدولي أثناء املباحثات
التى جرت يف اخلرطوم يف شهر أغسطس  1987أن احلكومة بصدد إصدار العائد التعويضي
يف إطار إصالح اجلهاز املصريف .هذا وقد سبق أن تعرض السيد /الوزير ملضمون الفكرة ضمن
خطاب مشروع امليزانية العامة وميزانية التنمية للعام املالي .1988/87
وقد مت يف شهر سبتمرب  1987مناقشة الفكرة مره أخرى مع إدارة الشرق األوسط بصندوق
النقد الدولي .وأخريا متت مناقشتها بصوره موسعه أثناء مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي
التى متت يف اخلرطوم يف شهر أكتوبر  1987حيث مت االتفاق على اسس حتديد العائد
التعويضي وكيفية مراجعته .ويف ضوء ذلك مت إصدار قرار جملس الوزراء رقم  255بتاريخ
 خطاب رئيس الوزراء ألعضاء هيئات الرقابة بالبنوك اإلسالمية
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/30سبتمرب 1987/بتفويض السيد /حمافظ بنك السودان بعد التشاور مع وزير املالية بتنفيذ
قرار العائد التعويضي.
نشري إىل أن بنك السودان قد قام بإرسال خطاب للسيد  /وزير املالية يف 1987/10/20
موضحا فيه أن تطبيق نظام العائد التعويضي يتطلب تعديل املادة  110واملادة  281من قانون
املعامالت املدنية لسنة  1983إضافة إىل أن ربط العائد التعويضي مبعدالت التضخم سوف
تكون له انعكاسات سلبيه على االستثمار واملستوى العام لألسعار وعليه رأى بنك السودان أن
يتم تطبيق فئات تعويضية تتمشى مع ما هو سائد اآلن وأيضا الذي كان سائدا قبل التحول
إىل الصيغ االسالميه.
وفيما يلي نص التقرير الذي أعده بنك السودان عن فئات العائد التعويضي-:
 /1أسس حتديد العائد التعويضي بصفة عامة
نشري إىل أن اسس حتديد العائد التعويضي قد مت االتفاق عليها عقب املفاوضات اليت متت
بني احلكومة وسلطات صندوق النقد الدولي يف  1987/10/26وقد مت يف ذلك االتفاق علي أن
تكون األسس لتحديد العائد التعويضي علي النحو التالي-:
أ /أن يتم حتديد فئة العائد التعويضي من وقت آلخر عن طريق بنك السودان علي أن
يراعي اآلتي-:
 /1ضمان القيمة احلقيقية للودائع والقروض وذلك بتعويض اخنفاض قيمتها نتيجة التضخم
النقدي.
 /2تغطية املصروفات اإلدارية اليت يتحملها البنك.
 /3حتتسب نسبة التضخم لتحديد نسبة العائد التعويضي علي أساس الرقم القياسي
لتكاليف املعيشة لذوي الدخول العليا.
 /4حتديد نسبة العائد التعويضي علي أساس التغري يف متوسط الرقم القياسي لتكاليف
املعيشة لذوي الدخول العليا للثالثة األشهر السابقة مقارنا بنفس الفرتة العام السابق مع
إضافة نسبة  %3للرقم القياسي احملتسب لتغطية املصروفات اإلدارية اليت يتحملها البنك
 /5تعدل نسبة العائد التعويضي دوريا كل ثالثة اشهر ويف حالة أن كان التعديل الناتج
يساوي  %2بالزيادة اوالنقصان ميكن إجراء تعديل نسبة العائد التعويضي للفرتة التالية.
علي ضوء هذه األسس مت االتفاق مع سلطات الصندوق أن تكون نسبة العائد التعويضي
 %27علي أساس أن الرقم القياسي لتكاليف املعيشة احملتسبة وفق األسس املبينة عالية تعادل
 %24يف العام مضافا اليه نسبة  %3لتغطية املصروفات اإلدارية للبنك.
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 /2أسس حتديد العائد التعويضي للقطاع الصناعي والقطاعات األخرى:
رأي بنك السودان أن االتفاق الذي مت بني سلطات صندوق النقد الدولي واحلكومة واخلاص
بتحديد العائد التعويضي بنسبة  %27لكل السلفيات املمنوحة لكافة املناشط االقتصادية ال
تعطي أفضلية للقطاعات اإلنتاجية وذات األولوية يف التمويل حسب السياسة االئتمانية املتبعة
وعلية مت االتفاق مع وفد صندوق النقد الدولي علي ختفيض نسبة العائد التعويضي علي
القروض والسلفيات للقطاع الصناعي وقطاع اإلنتاج الزراعي وقطاع الصادر الي  %24يف العام
وذلك لألسباب اآلتية-:
أ /أن الرقم القياسي لتكاليف املعيشة والذي مت االتفاق عليه بني احلكومة وسلطات صندوق
النقد الدولي والذي ميثل االخنفاض احلقيقي يف قيمة القروض املمنوحة للعمالء من جانب
البنوك التجارية ملزمة للحكومة حسب برنامج الرتكيز والدعم املالي واالقتصادي.
ب /أن حتديد نسبة  %24علي القروض والسلفيات واملمنوحة للقطاعات اإلنتاجية املذكورة
أعاله ميثل احلد األدنى للتمويل مما يعين أن البنوك ستتحمل املصروفات اإلدارية ملثل
هذا النوع من التمويل مما يدل على أن نسبة ال  %3كان ميكن أن تضاف لصاحلها كعائد
ملثل هذا التمويل.
ج /يالحظ أن االتفاق الذي مت مع سلطات الصندوق قد حدد نسبة العائد التعويضي علي
الودائع ألجل ملدة عام مبا يعادل  %24كحد ادني مما يصعب معه حتديد العائد التعويضي
على التمويل املمنوح هلذه القطاعات ذات األسبقية بأقل من  %24يف العام دون حتقيق
خسائر للبنوك املمولة.
 / 3العائد التعويضي من واقع التطبيق الفعلي.
من جانب البنوك التجارية:
مبوجب االتفاق الذي مت مع سلطات الصندوق حول الفئات التعويضية على احلسابات
الدائنة واملدينة لدى البنوك التجارية قام بنك السودان بإصدار منشور الفئات التعويضية
بتاريخ  1987/10/31لكافة البنوك التجارية العاملة بالبالد وقد جاء يف هذا املنشور العمل
بالفئات التعويضية املبينة فيه اعتبارا من اول نوفمرب  .1987وعليه وملعرفة تطبيق هذا املنشور
قمنا باالتصال بكل البنوك اململوكة للدولة وبعض البنوك االجنبيه واملشرتكة وقد اتضح لنا أن
كل البنوك التجارية العاملة بالبالد مل تطبق منشور العائد التعويضي بالفئات احملددة فيه
للحسابات الدائنة واملدينة وذلك لألسباب اآلتية:
 /1تنص املادة  110من قانون اإلجراءات املدنية لسنة  1983على اآلتي:
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« ال حتكم احملكمة بالفائدة بأي حال من األحوال « من هذا فان الوضع القانوني الساري
اليوم هو أن القروض تسرتد عند حلوهلا بنفس حجمها دون أي زيادة وال اعتبار لتخفيض
القوه الشرائية الناجتة عن التضخم مما جعل أمر تطبيق الفئات من جانب البنوك التجارية
حمفوفا باملخاطر الكبرية اذ ال يستطيع البنك اسرتداد الفئة التعويضية احملددة على اصل
الدين حتى إذا استدعى األمر اللجوء إىل احملاكم.
 /2اتضح أن الفئات التعويضية احملددة يف املنشور والتى ترتاوح بني  %27-24يف العام
للحسابات املدينة أعلى من الفئات االسالميه املعمول بها قبل إصدار املنشور
(صيغة املراحبة) خاصة املراحبات االنتاجيه ذات االولويه يف التمويل كقطاع الصادر
والتمويل الزراعي والصناعي إذ يرتاوح هامش املراحبة يف هذه القطاعات يف بنوك القطاع
العام بني  %1.8 -1.3يف الشهر وبني  %2 -1.5بالنسبة للبنوك االجنبيه واملشرتكة.
 /3يالحظ أن هامش املراحبة املعمول به حاليا يف البنوك التجارية والذي هو أقل من
الفئات التعويضية احملددة يف املنشور قد جاء نتيجة ألن البنوك التجارية متنح املودعني
وأصحاب حسابات االستثمار فئات أقل كثريا من تكلفة التمويل مما أتاح هلذه البنوك قدرا
معقوال من العائد لتغطية املصروفات االداريه وأرباح املساهمني.
 /4قامت بعض بنوك القطاع العام بدارسة إمكانية تطبيق منشور العائد التعويضي على
احلسابات الدائنة واملدينة وتوصلت إىل أن التطبيق سيعرضها إىل خسائر كبريه وذلك ألن
الفرق بني الفئات الدائنة واملدينة احملددة ضئيل وال يكفى لتغطية املصروفات االداريه
للبنك وحتقيق عائد جمز يضاف لإليرادات.
يضح مما سبق صعوبة تطبيق فئات العائد التعويضي لألسباب القانونية واالقتصادية
املذكورة وعليه نرى أن ينظر يف أمر تطبيق الدراسة التى قامت بها إدارة الرقابة على املصارف
بتوجيه السيد /احملافظ اخلاصة بتوحيد اهلوامش التى تفرضها البنوك يف مجيع معامالتها

االسالميه كبديل مناسب لنظام العائد التعويضي.
مقرتحات حول حتديد هوامش املراحبات واملشاركات
واملضاربات يف النظام املصريف اإلسالمي
من اجملهودات اليت بذلت يف سبيل ترسيخ التجربة املصرفية االسالميه ،كون بنك السودان
جلنة لدراسة األسس اليت على ضوئها يتم حتديد هوامش املراحبات ونسب املشاركات للنظام
 تقرير عن فئات العائد التعويضي اعد في .1988/1/20
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املصريف ،ورفع تقرير وتوصيات مبا توصلت إليه يف هذا الصدد ،وقامت اللجنة بإعداد الدراسة
التاليه:
« باإلشارة إىل التوجيه الصادر من السيد حمافظ بنك السودان واخلاص بتكليف جلنة من
إدارة الرقابة علي املصارف والبنوك التجارية العداد دراسة وتقديم مقرتحات حول حتديد
هوامش املراحبات ونسب املشاركات يف النظام املصريف .لقد اسرتشدت اللجنة باألسس التالية
للقيام بعملها-:
 -1تكوين فكرة عامة عن هوامش املراحبات ونسب املشاركات املطبقة فعال يف البنوك
التجارية وفق معلومات طلبتها اللجنة من هذه البنوك عن تلك اهلوامش والنسب وكيفية
حتديدها.
 -2إجراء مقارنة عامة للهوامش والنسب لتحديد املفارقات واسبابها والكيفية اليت مت
بها حتديد النسب واهلوامش.
 -3وضع هوامش ونسب تكون موحدة الستخدام كل البنوك التجارية مع توضيح األسباب
اليت دعت الختيار النسب واهلوامش.
 -4تقييم عام وتوصيات وتعليق حول عالقة اهلوامش والنسب بالسياسة االئتمانية املعلنة
وموقف البنوك التجارية وسياسة السقوف والرتشيد.
تكونت اللجنة من اآلتية أمساؤهم-:
إدارة الرقابة علي املصارف
 -1عثمان السيد
« « « « «
 -2النور عبد السالم
« « « « «
-3حممد امحد البشري
بنك فيصل اإلسالمي
 -4امحد البشري فضل
 -5خوجلي عبد الرمحن بنك النيلني
« التضامن اإلسالمي
 -6مساعد حممد امحد

مقدمــــة-:

يرتكز األساس األول لفكرة البنوك اإلسالمية يف أن املال هلل والبشر مستخلفون فيه ،أي
أن املال يف اإلسالم ملك هلل والناس وكالء علي املال مستخلفون عليه ،وان « العمل » هوالقيمة
األساسية يف النشاط االقتصادي اإلسالمي وهو الوحيد الذي يستحق عائدا اقتصاديا ،حيث
ال يستحق املال رحبا إذا مل خيالطه عمل وان استغالل ظاهرة أخرى ال تربر وحدها – بدون
اجلهد البشري – عائد للمال.
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من ذلك املنطق جند يف النظرية اإلسالمية أن املال ال يكسب رحبا جملرد كونه ماال بدعوى
أن الفائدة هي مثن االنتظار ،والبنوك اإلسالمية يف إطار الدولة اإلسالمية تقوم بدور جتميع
الثروة واستغالهلا عن طريق املشاركة ومن أهم معامل املشاركة هي أن املال والعمل شركة بني
الطرفني (البنك والعميل) ونصيب كل من الشريكني جزء شائع من الربح وليس نسبة إىل راس
املال حبيث يتم االتفاق مقدما بني الطرفني علي نسبة تقسيم الربح الصايف بينهما بعد تقييم
مساهمة عنصر العمل واعطائه نسبة من األرباح هذا ويقوم البنك بدراسة أي عملية مشاركة
مهما صغر حجمها للتأكد من جدواها الفنية واالقتصادية ولتحديد مساهمة العمالء يف راس
املال واألرباح واملدي الزمين النتهاء العملية .وعلي ضوء تلك الدراسة يفوض البنك الشريك
لإلدارة املباشرة مع االحتفاظ لنفسة حبق املتابعة ومقابل قيام الشريك باإلشراف مينح نصيبا
من األرباح نظري هذا اجلهد حسب رأي العلماء يف االقتصاد اإلسالمي جيوز يف البيع بالتقسيط
أن يكون السعر اعلي من السعر العادي وإذا مل يوف العميل باألقساط ال جيوز زيادة السعر،
وإذا اعسر فيجب أن يعطي مهلة دون مطالبة بالزيادة يف السعر ومن البيع يف اإلسالم « بيع
املراحبة لسلعة ما ميثل مثنها األول والذي اشرتاها به البنك مع زيادة ربح للبنك هو ما يسمي
بهامش املراحبة.
والصيغة الشرعية للمراحبة ترتكز يف قيام عميل معني بتقديم طلب للبنك لشراء سلعة معينة
له ويقوم البنك بشرائها ثم يعرضها عليه « أو يعرض املستندات الدالة عليها » بالثمن الثاني
املتفق عليه فيقوم العميل بشرائها .وتوضيحا للخلط بني بيع املراحبة والربا يري املفكرون
اإلسالميون انه يف بيع املراحبة يتم بيع ســلعة مقابل نقود وليس األمر جمرد تبادل نقود بنقود
كما يف حالة الربا ،كما أن هناك أيضا عنصر خماطرة يف بيع املراحبة ألن الصيغة الشرعية
املستخدمة ال تلزم العميل بشراء السلعة عند وصوهلا حتى إذا كانت مطابقة للشروط اليت
طلبها وهذا اختالف جوهري بني بيع املراحبة والربا.
أما فيما يتعلق بقبول الودائع وعالقة البنك مع أصحابها فتستخدم البنوك اإلسالمية
صيغة املضاربة املطلقة اليت تعطي البنك احلق يف حتديد جماالت وأسلوب االستثمار .يلتزم
املودع المواله يف البنك كتابة بتفويض البنك الستثمار الوديعة علي طريقة املضاربة املطلقة وال
يلتزم البنك بضمان ا سرتدادها حيث أن رب املال حبكم طبيعة الصيغة يتحمل لوحده كل
اخلسارة املالية اال إذا نتجت عن تعد أو تقصري من املضارب .أما يف حالة التمويل لطرف
ثالث فتستخدم البنوك اإلسالمية صيغة املضاربة املقيدة ويقتسم الربح حسب النسب احملددة
مسبقا ،وجيب أن تكون نسبة اقتسام األرباح الصافية معلومة سلفا وهي نسبة من األرباح
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الصافية املتحققة فعال وليست نسبة إىل راس املال.
حتدد نسب املشاركة وانصبة اإلدارة « املطلوب حد اعلي وحد ادني بدال من الصيغة
احلالية»:
لقد طلبت اللجنة مبوجب خطابها لكل البنوك التجارية بتاريخ  86/10/22مدها مبعلومات
حول نسب الشراكات وانصبة الشركاء يف اإلدارة وكيفية حتديدها وذلك من واقع التطبيق
الفعلي يف البنوك التجارية لدراستها وقد الحظنا من رد معظم البنوك التجارية انها ال تتعامل
بصيغة املشاركة وان تعاملها ينحصر أساسا يف صيغة املراحبة ....أما البنوك التجارية اليت
تتعامل بصيغة املشاركة فمعظمها درج علي حتديد أنصبة العمالء من األرباح نظري اإلدارة
بالنظر للعوامل التالية-:
أ -اجلهد اإلداري املبذول يف العملية.
ب -نوع العملية ومدي وقوعها يف أكثر القطاعات إنتاجية.
ج – اجلهد املبذول من البنك يف اإلشراف واملتابعة.
د – خربة العميل يف هذا اجملال ودوره يف جناح العملية.
هـ -املدى الزمين لتصفية العملية.
و– درجة املخاطرة.
هذا ومل ميدنا أي من البنوك التجارية بطريقة عملية mathematical equation
لتحديد أنصبة العمالء يف اإلدارة خاصة وان كل البنوك أمجعت حول توزيع أرباح الشراكات
بعد خصم نصيب الزبون يف اإلدارة حسب نسب املساهمة يف راس مال العملية.
وعلية جند أن نصيب العميل من األرباح نظري اإلدارة يف معظم البنوك ترتاوح ما بني %25
و %40مع مراعاة منح حافز إدارة تشجيعي للزبائن الذين يعملون يف القطاعات اإلنتاجية وقطاع
الصادر  -لقد الحظنا كذلك أن البنوك اإلسالمية بوجه خاص – مثل بنك فيصل– لديهم
جداول لتحديد أنصبة الزبائن من األرباح نظري اإلدارة حسب القطاعات املختلفة.
ويف ضوء املعلومات املذكورة عالية وبعد النقاش املستفيض للجوانب املتعلقة باملوضوع رأت
اللجنة أن يكون حتديدها النصبة الزبائن يف األرباح نظري اإلدارة ونسب املساهمات يف ضوء
السياسة االئتمانية املعلنة ،آخذين يف االعتبار املؤشرات العامة اليت درجت البنـــوك التجارية
علي اتباعها عند حتديد أنصبة الزبائن.
وعليه فقد قمنا بتبويب القطاعات التمويلية إىل عشرة قطاعات كما موضح يف اجلدول املرفق
رقم ( )1ويف هذا الصدد نرجو أن نبني أدناه بالشرح والتوضيح األسس اليت علي ضوئها مت
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حتديد تلك النسب-:
 -1قطاع التجارة احمللية-:
لقد مت حتديد نسبة  %25كحد ادني ملساهمة العميل يف راس مال عملية املشاركة لالجتار
احمللي وهذه النسبة ( )%25تعترب متمشية مع توجيهات الفقرة (-5د) من منشور السياسة
االئتمانية الصادر عن بنك السودان يف .1986/11/8
أيضا فقد مت حتديد نصيب الشريك (الزبون) من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ ب%15
كحد ادني و %20كحد اعلي ،علي أن يتم توزيع ال %80او %85املتبقية حسب مساهمة
كل طرف يف العملية ويف حالة تكبد خسائر يتم التوزيع علي أساس نسب املشاركة يف راس
مال العملية .يعترب حتديد احلد األعلى لنصيب الشريك من األرباح بـ %20انه مت مراعاة
لتوجهات السياسة االئتمانية واليت حددت حجم متويل التجارة احمللية للبنوك املشرتكة
ب %20من إمجالي السقف االئتماني املمنوح لكل بنك ويف هذا الصدد تستطيع تلك البنوك
من خالل منحها للشريك نسبة متدنية من األرباح يف جمال متويل التجارة احمللية تعويض
األرباح املوجهة للقطاعات املنتجة األخرى واليت اقرتحت اللجنة أن مينح فيها العميل نسبة
عالية من األرباح لتحفيزه.
 -2قطاع التجارة احمللية (متويل تعاوني)
تشجيعا للتعاونيات رفعت اللجنة نصيب الشريك من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ الي
 %25كحد ادني و %35كحد اعلي وأبقت علي نسبة مشاركة للعميل يف راس املال يف حدود
ال  %25كحد ادني متشيا مع روح السياسة االئتمانية املعلنة....
 -3االسترياد ضد تسليم املستندات:
لقد اقرتحت اللجنة حد ادني ملساهمة الزبون يف استرياد مدخالت اإلنتاج الصناعي
والزارعي واألدوية ب %10متشيا مع نص الفقرة (-4ج) من منشور السياسة االئتمانية بتاريخ
 86/11/8واليت تقرأ «يسمح للبنك التجاري بتخفيض اهلامش الي  %10كحد ادني بالنسبة
ملدخالت كل من اإلنتاج الزراعي والصناعة احمللية « .اما بالنسبة للسلع ذات االسبقية األوىل
واملسموح بتمويل استريادها فقد اقرتحت اللجنة مساهمة الشريك ب %40تدفع من موارد
الزبون اخلاصة كحد ادني وهامش عند الدخول مع البنك يف أي عملية استرياد.
وبالنسبة لنصيب الشريك من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ،فقد اقرتحت اللجنة %15
حداً ادني و %25حداً اعلي دعما ملوقف إيرادات البنوك اليت حدد منشور السياسة االئتمانية
أال يتعدي متويلها لالسترياد واألغراض األخرى  %20كما أن اللجنة أخذت يف االعتبار اجلهد
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املبذول بوساطة الشريك يف استخراجه للرخصة وإبرامه لعقودات االسترياد.
 -4االسترياد ضد تسليم البضاعة:
ينطبق ما جاء يف الفقرة ()3اعاله علي الفقرة ( )4لكن رأت اللجنة ختفيض احلد األعلى
لنصيب الشريك يف األرباح نظري اإلشراف واملتابعة إىل  %20يف حالة تسلمه للبضاعة بوساطة
البنك وذلك مراعاة للجهد املبذول بواسطة البنك يف ختليص البضاعة وترحيلها إىل موقع
العميل.
 -5متويل راس املال التشغيلى
أ -للقطاع الزراعي والصناعي حددت اللجنة نسبة مساهمة العميل ب %10كحد ادني
ونصيبه من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ بني  % 40-30وذلك تشجيعا لتنمية القطاعات
املذكورة وحتفيزا للمنتجني وتنفيذا لنص الفقرة ( )2من منشور السياسة االئتمانية بتاريخ
 .1986 /11/8ويف حالة متويل البنك لعميله علي نظام اإلجارة للمعدات واآلليات واألرض
حتسب قيمة اإلجيار « عندما يكون التمويل للقطاع الزراعي » وفقا السعار السوق اجلارية
أو مبعاونة البنك الزراعي ومؤسسة الزراعة االليه أما يف حالة منح متويل للقطاع الصناعي
فتحتسب االجياره على أساس الطاقة االنتاجيه املعتمدة لدى وزارة الصناعة.
ب -لقطاع التعدين :مت حتديد نسبه مساهمة العميل بـ  %10ونصيبه من األرباح نظري
اإلشراف والتنفيذ بني  %45 - 40وذلك تشجيعا للقطــــاع وملا يتصف به من خماطر .أما
يف حالة التمويل على نظام االجياره فان حتديد قيمة اإلجيار للمعدات واآلليات يتم بعد
استشارة مصلحة اجليولوجيا ومؤسسة الدولة للتعدين.
ج -لقطاع اخلدمات :اقرتحت اللجنة نسبة  %20كحد أدنى ملساهمة العميل يف رأمسال
العملية ونسبة  %30-25نصيبه من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ .ويف حالة االجياره
تستشار املؤسسات احلكومية صاحبة االختصاص لتحديد وحدة ومقدار االجياره.
د -لقطاع احلرفيني :مت اقرتاح  %15كحد أدنى ملساهمة العميل يف رأمسال العملية
وحتديد نصيبه من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ بني  %45 -40على أن يعامل الزبون
يف حالة االجياره كما يف حالة القطاع الصناعي /الزراعي  /احلريف....اخل.
 -6متويل احملاصيل الزراعية للصادر   -:
حددت اللجنة نسبة  %20كحد أدنى للمساهمة من العميل يف رأمسال العملية ،وان يكون
نصيبه من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ بني  %35 -25وذلك تشجيعا للعمالء لتصدير
احملاصيل الزراعية ومتشيا مع توجهات السياسة االئتمانية املعلنة.
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 -7متويل اآلالت واملعدات الصناعية (املصانع)
رأت اللجنة أن يتم متويل اآلالت واملعدات الصناعية بصيغة املشاركة املتناقصة املنتهية
بالتمليك وقد اقرتحت اللجنة مساهمة الزبون بـ  %25من رأمسال العملية وال يدفع نصيب
الشريك من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ وذلك ألن متويل شراء املعدات واآلالت ال يتطلب
جمهوداً كبرياً من الشريك يف اإلشراف واملتابعة ،كما يستخدم نصيبه من األرباح يف سداد قيمة
املعدات واآلالت حتى يتم السداد الكامل هلا .ويف حالة اشتمال التكلفة الكلية للمشروع على
متويل التشغيل تقسم األرباح واخلسائر حسب املساهمة الفعلية لكل طرف.
 -8متويل اآلالت واملعدات الزراعية-:
تشجيعا للقطاع الزراعي رأت اللجنة أن يكون احلد األدنى ملساهمة العميل يف التمويل
 %15وال يدفع للشريك نصيبه من األرباح نظري اإلشراف والتنفيذ الستخدام صيغة املشاركة
املتناقصة املنتهية بالتمليك ،اما إذا مول البنك التشغيل فيكون نصيب الشريك من األرباح نظري
اإلشراف واملتابعة يف حدود .%40 – 30
 -9متويل قطاع اخلدمات
يعامل حسب ما جاء يف الفقره ( )7اعاله والفقره (-5د) مع حتديد مساهمة العميل يف
التمويل كحد ادنى بـ .%30
 -10متويل القطاع التعاونى(خدمات – زراعه – صناعه):
رأت اللجنة أن تكون مساهمة العميل يف التمويل هلذا القطاع يف حدود  %20 – 10كحد
اعلى مراعاة لطبيعته اهلامه وحتفيز املقرتضني للمساهمه يف حل ازمة التمويل لقطاع كبري
من املواطنني على أن تكون طريقة التمويل حسب ما جاء يف الفقره ( )7اعاله والفقره (5
– أ/ب/ج/د/هـ) اعاله.

حتديد هوامش املراحبات

لقد طلبت اللجنه كذلك من البنوك التجاريه يف خطابها املذكور عاليه مدها مبعلومات
حول هوامش املراحبات املستخدمه يف كل انواع التمويل وكيفية حتديدها .يالحظ من رد معظم
البنوك التجاريه تركيزها على صيغة املراحبه لسهولة استيعابها ورمبا ألنها شبيهة بالتعامل
الربوى .وجند يف املتوسط أن اهلامش الشهرى للتمويل ال يزيد عن  %2وال يقل عن  %1وقد
درجت البنوك على منح هوامش تفضيليه للقطاعات املنتجة وقطاع الصادر واحلرفيني ومتويل
راس املال العامل ...وهذه ظاهره تعترب صحيه من واقع السياسه االئتمانيه املعلنه.
أما عن كيفية حتديد اهلوامش بوساطة البنوك فلم ميدنا أي بنك بصيغه عمليه الحتساب
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هامش املراحبه للقطاعات املختلفه وقد اتفقت معظم البنوك تقريبا على اسس حمدده لتحديد
اهلوامش .سريد ذكرها فيما بعد .اضافه لذلك يالحظ أن البنوك االسالميه على وجه اخلصوص
وعلى راسها بنك فيصل لديها جداول الحتساب اهلوامش للقطاعات املختلفه ،اما بالنسبه
للبنوك االجنبيه وبنوك القطاع العام واملشرتكه فان معظمها درج على وضع حد عام هلامش
املراحبه يتم تطبيقه وفق توجيهات السياسه االئتمانيه ومل متدنا تلك البنوك بتفاصيل أو
جداول كما فعلت بعض البنوك االسالميه وعليه ومن واقع دراستنا للهوامش املطبقه وجدنا
أن البنوك التجاريه مجيعها متفقه حول النقاط العامه لتحديد اهلوامش وقد الحظنا أن الفرق
الرقمى يف اهلوامش ليس كبريا لذلك رات اللجنه أال خيرج حتديدها للهوامش من نطاق االرقام
التى حتصلت عليها من البنوك التجاريه .وقبل أن نتطرق بالتفصيل لنسب اهلوامش التى
توصلت اليها اللجنه نوضح االسس العامه التى على ضوئها يتم حتديد هوامش التمويل.
 -1الربح القانونى للسلعه موضوع املراحبه :وهذا الربح حتدده وزارة التجاره يف مراحل
البيع املختلفه حسب نوع البضائع املباعه واهميتها .خيتلف مثال الربح القانونى للسلعه
املباعه من املستورد لتاجر اجلمله لتاجر القطاعى ثم اجلمهور حيث وضعت وزارة التجاره
حدا اعلى للربح يتم اقتسامه بني املستورد وتاجر اجلمله وتاجر القطاعى حتى تصل السلعه
للمشرتى بسعر معقول .لذا جيب مراعاة الربح القانونى لتحديد هامش املراحبه حتى ال
تصل السلعه للمستهلك بسعر عال.
 -2يراعى ايضا اجلهد االدارى للبنك والتكلفه الدنيا الدارة العمليات التمويليه حتى ال
تفوق املصروفات االيرادات املتوقعه للبنك لتفادى أي خسائر ماديه.
 -3يراعى عند حتديد اهلوامش العائد املادي للمساهمني واملستثمرين من حيث كفايته
لضمان توزيع أرباح مناسبة المواهلم املستثمره يف البنك خاصه يف حالة وجود مســـــاهمني
أو مستثمرين اجانب.
 -4يؤخذ يف االعتبار السقف االئتمانى احملدد للبنك بوساطة بنك السودان يف ضوء تركيبة
اموال املساهمني واملستثمرين والتوزيع القطاعى للسقف حسب ما جاء يف منشور السياسه
االئتمانيه املعلنه.
 -5املنافسه بني البنوك التجاريه يف سبيل استقطاب العمالء املمتازين ،ويتطلب أال تزيد
هوامش املراحبات عن االرباح السائده يف سوق املال.
 -6ربط تكلفة التمويل ألجل بالتضخم املاىل يف البالد واالنفالت الزمنى للتصفيات يف نطاق
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الوضع االقتصادي واألزمات احلرجة واليت تقف حائال يف كثري من األوقات أمام برجمة
السداد لألقساط.
 -7لقد أدى التحول السريع للبنوك التقليدية للعمل وفق التعاليم االسالميه إىل منافسه
حادة بني البنوك التجارية ،وتسبب يف تفاقم أزمة املديونيات املرتاكمة حيث أصبحت
تكلفة حتويلها إىل صيغه إسالمية أوتصفيتها باهظة لذا وجب مراعاة وضع البنوك الوطنية
على وجه اخلصوص عند حتديد اهلوامش للمراحبات لتخفيض أي ضرر متوقع.
 -8عند التعامل بصيغة املراحبة التأكد من رواج السلعة املتعامل فيها يف السوق وسرعة
تصريفها وذلك لتجنب خماطر التسويق والتحكم بقدر اإلمكان يف تاريخ التصفيات .كما
جيب التأكد من نوعية السلعة املمولة ومدى وقوعها يف أكثر القطاعات إنتاجيه.
 -9من ضمن األسس املاخوذه يف االعتبار أسعار الفائدة اليت كانت سائدة قبل تطبيق
الصيغ االسالميه .لقد مت يف ضوء املعلومات املذكورة وبعد التفكر يف اجلوانب املتعلقة
باملوضوع يف ظل السياسة االئتمانية املعنية ،مت حتديد هوامش املراحبات لقطاعات التمويل
املختلفة.
لقد استعانت اللجنة يف حتديدها للهوامش على خربة البنوك االسالميه حبكم وضعها املتميز
يف جمال العمل املصريف اإلسالمي ،خاصة يف جمال توزيع قطاعات التمويل وأنواعه .ولقد
اختارت اللجنة هذا األسلوب مراعية لوجهات السياسة االئتمانية ومنحها لبعض القطاعات
اولويه يف حتديد اهلوامش تشجيعا هلا وألثرها املباشر يف تنمية االقتصاد الوطين.
وسوف نقوم بتوضيح األسس اليت مت مبوجبها حتديد تلك اهلوامش بالتفصيل يف
اآلتي-:

أ .هوامش املراحبات للقطاعات االستثمارية قصرية األجل-:

رأت اللجنة حتديد هامش شهري للمراحبات يطبق حسب الفرتة احملددة للتمويل،
وهناك حداً اعلى وحداً ادنى للهامش الشهري يرجى أن يطبق مبرونة تامه وفق توجيهات
السياسة االئتمانية املعلنة ويف هذا الصدد نورد يف اآلتي بالشرح والتوضيح اهلوامش للقطاعات
املختلفه واالسس التى على ضوئها مت حتديد تلك اهلوامش.
 .1متويل قطاع التجاره احملليه-:
وضعت اللجنه حدا ادنى  %2.5وحدا اعلى  %4لتمويل التجاره احملليه ومبا أن التمويل
بغرض االجتار احمللى اصبح قاصراً على بنوك القطاع العام واملشرتكه حسب ما جاء يف منشور
السياسة االئتمانية املعلنة ،وقد خصص له يف التوزيع القطاعى للسقف االئتمانى نسبة %10
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فقط ،فقد رات اللجنه زيادة اهلامش الشهرى للحد املذكور عما هو مطبق حاليا بواسطة
البنوك ،وذلك مراعاة للدخل العام للبنوك عند تعاملها يف السلع بغرض االجتار احمللى ،كما
وان زيادة هامش املراحبه للتجاره احملليه يزيد تكلفه التمويل للعمالء ورمبا حيد من استالفهم
من البنوك وبذلك حتقق السياسه احد اغراضها االساسيه.
 .2متويل القطاع التعاونى التجارى
حددت اللجنه نسبة هامش شهرى يرتاوح بني  %1.5و %2.5للتمويل التعاونى والتجارى
وقد رات اللجنه يف ذلك تشجيعاً للقطاع التعاونى ليضطلع بدوره يف التنميه.
 .3االسترياد ضد تسليم املستندات:
رأت اللجنه حتديد نسبة ترتاح بني  %1.5و %2.5يف حالة استرياد االدويه واملواد الغذائيه
ومدخالت االنتاج الزراعى والصناعى ،ويف حاالت االسترياد االخرى رفعت اللجنه النسبه
لتصبح  %3إىل  %4وذلك ألن السياسه االئتمانيه املعلنه تهدف إىل احلد من استرياد السلع غري
االساسيه .هذا ويالحظ أن احلد االعلى للهامش الشهرى مرتفع بعض الشئ عند مقارنته مع
احلد االعلى املطبق حاليا بوساطة البنوك التجاريه ،وقد كان الغرض االساسى من رفعه لزيادة
ايرادات البنوك يف ظل التكلفه العاليه للعمليات واحلد من االسترياد على وجه اخلصوص
تنفيذا لتوجيهات السياسه االئتمانيه املعلنه.
 .4االسترياد ضد تسليم البضاعه
لقد رفعت اللجنه النسبه الشهريه هلامش املراحبه السترياد االدويه واملواد الغذائيه
ومدخالت االنتاج الصناعى والزراعى إىل  %1.75إىل ،%2.75كما رفعت نسبة اهلامش يف
حاالت االسترياد االخرى إىل  %3.5و %4.5وذلك النه يف حالة االسترياد ضد تسليم البضاعه
تضاف نسبة جلهد البنك يف ختليص البضائع وترحيلها.
 .5متويل املواد اخلام التشغيليه:
تهدف السياسه االئتمانيه املعلنه إىل زيادة االنتاج واستغالل الطاقات الفائضه يف الصناعات
احملليه ،لذلك وجهت بتطبيق صيغه تفضيليه عند احتساب هامش املراحبه بوساطة البنوك،
عليه رات اللجنه أال يزيد احلد االعلى للهامش الشهرى عن  %2وال يقل عن  %1.33عند
منح البنوك متويال لراس املال العامل لكل القطاعات.
 .6متويل احملاصيل الزراعية بغرض الصادر والتجارة احمللية:
لقد حظرت السياسة االئتمانية متويل وختزين حمصولي السمسم والفول اال بغرض الصادر
وتغطية احتياجات املصانع احمللية وأن يكون التمويل مباشرة لشركة السودان للحبوب الزيتيه
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أو لتجار احملاصيل املتعاقدين معها وان يتم متويل املصانع بعد التأكد من االحتياجات الفعلية
للمنشأة يف ضوء طاقتها اإلنتاجية كما حظرت السياسة االئتمانية متويل وختزين حمصول
الصمغ اال بغرض الصادر ولشركة الصمغ العربي أو لتجار احملاصيل املتعاقدين معها .وفيما
خيتص بتمويل احملاصيل الزراعية األخرى ميكن للبنوك تقديم التمويل هلا ...يف ضوء ذلك
حددت اللجنة نسـبة  %2إلي  %3كهامش مراحبة لتمويل احملاصيل الزراعية بغرض التجارة
احمللية و %2 - %1.33بغرض الصادر.

ب -هوامش املراحبات للتمويل التنموي متوسط وطويل األجل

حسب توجيهات السياسة االئتمانية املعلنة يقتصر منح التمويل التنموي يف الوقت احلاضر
علي القطاعات االنتاجية بغرض التمويل أو املساهمة يف رؤوس امواهلا أن تولي البنوك
عناية خاصة لالقاليم املتخلفة اقتصاديا ،كما تولي عناية خاصة ايضا بتمويل احلرفيني
وصغار املنتجني ...ويف ضوء التوجية الصادر راعت اللجنة يف حتديدها هلوامش املراحبات
للتمويل التنموي احتساب هامش تفضيلي تشجيعا لالنتاج ...ويف هذا الصدد نوضح فيما يلي
وبالتفصيل االسس اليت بنت عليها اللجنة توصياتها.
 /1متويل االآلت واملعدات الصناعية- :
يتم احيانا متويل االآلت واملعدات الصناعية الكثر من عام واحد واقل من عامني اثنني
لذلك حددت اللجنة هامش مراحبة يرتاوح بني  %15و %18يف السنة ،وقد رات اللجنة
أن ختفض الزيادة يف هامش املراحبة يف العام الثاني والثالث بنسبة معقولة ،علي أن يكون
اهلامش ثابتا ويعامل التمويل الكثر من ثالثة اعوام بتطبيق نفس هامش املراحبة للعام الثالث.
وكذلك بغرض منح هامش مراحبة تفضيلي للقطاعات املنتجة وأال يكون اهلامش احملتسب
عبئا علي استمراريتها وزيادة إنتاجها.
 /2متويل االآلت واملعدات الزراعية-:
ينطبق ما جاء يف الفقرة ( )1اعاله علي متويل البنوك لآلالت واملعدات الزراعية.
 /3متويل العربات املختلفة واخلدمات عامة-:
ينطبق ما جاء يف الفقرة ( )1اعاله علي متويل العربات املختلفة واخلدمات عامة ،ولكن رأت
اللجنة أن تزيد هامش املراحبة قليال إلعطاء أهمية وأسبقية للقطاعات التنموية األخرى.
 /4متويل قطاع احلرفيني-:
ينطبق ماجاء يف الفقرة ( )1اعاله علي متويل هذا القطاع.
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 /5متويل القطاع التعاوني-:
ينطبق ما جاء يف الفقرة ( )1اعاله علي متويل هذا القطاع ألهميته وأسبقيته يف التنمية.

ج /توزيع أرباح االستثمارات-:

 -1لقد ذكرنا يف مطلع هذا التقرير أن البنوك اإلسالمية تستخدم صيغة املضاربة املطلقة
عند قبوهلا لودائع االستثمار ،حيث يلتزم املودع المواله يف البنك كتابة بتفويض البنك
الستثمار وديعته بصيغة املضاربة املطلقة ،وال يلتزم البنك بضمان اسرتدادها ألن رب املال
حبكم طبيعة الصيغة يتحمل لوحده كل اخلسارة املالية اال إذا نتجت عن تعد أو تقصري من
املضارب.
يتضح من ذلك أن رب املال يعطي البنك احلق يف حتديد جماالت وأسلوب االستثمار،
وال يلتزم البنك بضمان اسرتداد الوديعة لرب املال أو منحه أرباحا ثابتة نظري استخدامها،
ألن ذلك خيضع لعائد االستثمار الكلي وطريقة توزيعه خاصة إذا علمنا أن العائد الكلي يتم
توزيعه بني املساهمني واملستثمرين يف نهاية كل سنة مالية وليس من الضروري أن يتم التوزيع
بالتساوي ألن ذلك خيضع لعدة عوامل منها :إمجالي املوارد املستثمرة لدي البنك وقيمة العائد
علي هذه األموال املستثمرة حسب مصادر التمويل.
ولقد طلبت اللجنة من البنوك التجارية مدها بإحصائية عن أرباح االستثمار اليت مت
توزيعها خالل مخسة األعوام املاضية ،وطلبت منهم توضيح طريقة توزيع العائد السنوي
علي املساهمني واملستثمرين ...جاء ليس لديهم إحصائية باألرباح وال طريقة لتوزيعها...
أما بالنسبة لرد بعض البنوك اإلسالمية وعلي رأسها بنك فيصل اإلسالمي والتضامن فيوضح
اجلدول اآلتي إحصائية األرباح املوزعة لألعوام من.....وحتى (يرفق مع املالحق).
أما عن طريقة توزيع العائد السنوي فان البنوك املذكورة تتبع اخلطوات التالية-:
أ  /تقوم البنوك حبصر مجيع املبالغ املستثمرة يف العمليات سواء أن كانت من موارد
املساهمني أو املستثمرين أو من موارد احلسابات اجلارية.
ب /بعد حصر العائد الكلي للعمليات االستثمارية يتم توزيعه نسبيا بني املساهمني
وحسابات االستثمار واحلسابات اجلارية.
ج /بعد حتديد نصيب حسابات االستثمار اإلمجالي ختصم منه نسبة قد تصل إىل %25
عبارة عن عائد البنك يف إدارة االستثمارات ويضاف املبلغ إىل حصة املساهمني.
د /وبعد حتديد حصة احلسابات اجلارية – للجزء املستخدم منها يف االستثمار – تضاف
احلصة لنصيب املساهمني للتوزيع عليهم ،وذلك ألن أصحاب احلسابات اجلارية قد
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وقعوا إقرارا عند فتحهم حلساباتهم مع البنك بعدم املطالبة بأي عائد نظري استخدام البنك
المواهلم بضمان اسرتدادها هلم عند الطلب.
وملزيد من التوضيح نورد املثال التالي-:
املثال :بلغت األرباح السنوية الصافية لبنك جتاري حنو 500ألف جنية وقد وجد البنك
أن املبلغ الكلي املستثمر يف حدود  3مليون جنية عبارة عن مليون جنية للمساهمني ومليون
جنية للمستثمرين ومل جيد البنك سبيال إال أن يستثمر مليون جنية من أرصدة احلســــابات
اجلاريـــة .يتم توزيع األرباح املذكــورة علي النحو التالي-:
=  3مليون جنية.
					
 املبلغ املستثمرنصيب كل من املساهمني واملستثمرين واحلسابات
 3مليون
= واحد.
		
اجلارية من املبلغ املستثمر
3
=  500ألف جنية.
					
 األرباح احملققة نصيب املساهمني من األرباح		
 نصيب املستثمرين نصيب احلسابات اجلاريةاجلملة

 500000ج × 1
3
 500000ج × 1
3
 500000ج × 1
3

=  167ألف جنية.
=  167ألف جنية.
=  166ألف جنية.

=  500ألف جنية.

  %25أتعاب البنك نظري إدارة حسابات االستثمار167 × 25
= حنو  42ألف جنيه
		
				
100
 نصيب حساب االستثمار القابل للتوزيع  125 = 42 – 167ألف جنيه.نصيب املساهمني القابل للتوزيع  376 = 42 + 167 + 167ألف جنيه.
يتضح من املثال اعاله أن اجلزء األعظم من األرباح احملققة تكون من نصيب املساهمني
حيث يذهب هلم من إمجالي األرباح البالغة  500ألف جنية حنو 376الف جنيه بينما يذهب
للمستثمرين فقط حنو 125ألف جنيه.
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 /2من واقع مناقشة اللجنة ملوضوع توزيع األرباح علي النحو املذكور وبالنسبة لبعض
البنوك التجارية اإلسالمية نورد النقاط التالية-:
أ /درجت البنوك اإلسالمية علي توزيع نصيب للجزء املستثمر من احلسابات اجلارية
وإضافته لنصيب املساهمني ليوزع عليهم بدال من توزيعه الصحاب احلسابات اجلارية
النهم مسحوا للبنك باستخدام أمواهلم مقابل حصوهلم عليها عند الطلب .فهم إ ًذا ال
يستحقون عائداً عليها .أما عن ملاذا ال يتم توزيع األرباح فقط بني املساهمني واملستثمرين.
هناك رأى بعدم استحقاق املستثمرين جلزء من عائد استثمارات احلسابات اجلارية ألن
البنك والذي ميثله املساهمون هو الذي وعد برد الودائع كاملة عند الطلب ،يعين إذا
حدثت أي خسارة فسوف يتحملها البنك لوحده ما دام قد التزم بدفع الودائع اجلارية إذاً
فهو يستحق عائد علي احلسابات اجلارية بدرجة اكرب من املستثمرين.
ب /حول ختصيص جزء من األرباح ألصحاب احلسابات اجلارية وتوزيعه عليهم وهو
شئ جائز حسب رأي بعض املفكرين اإلسالميني ،قد خيلق ذلك لبنك السودان معادلة
صعبة عند حتديد السقوف االئتمانية باإلضافة إىل أن معظم البنوك التجارية تعتمد اعتمادا
كليا علي أرصدة احلسابات اجلارية ملساهمتها املباشرة يف استثمارات البنوك ،،بل أن
بعض البنوك تعتمد كليا علي أرصدة احلسابات اجلارية لعدم احتفاظها حبسابات استثمار
(ودائع الجل).
ج /قد يصبح توزيع أرباح الصحاب احلسابات اجلارية عبئا علي البنوك التجارية خاصة
الوطنية منها ألن حجم ودائع االستثمار عموما يعترب بسيطاً بالنسبة حلجم احلسابات
اجلارية.
د /لقد كان رأى ممثلي بنك السودان يف اللجنة أن ختصص البنوك نصيبا يف األرباح
للحسابات اجلارية وحيتفظ به كاحتياطي عام للبنك بدال عن الطريقة املتبعة اآلن :وهي
إضافة الناتج من أرباح احلسابات اجلارية لنصيب املساهمني.
هـ /فيما يتعلق بالنسبة اليت يستقطبها البنك من نصيب املستثمرين بعد حتديده لنصيب
البنك يف إدارة أمواهلم املستثمرة ،فان حتديد تلك النسبة يتوقف علي حجم املوارد الذاتية
للبنك اليت تتكون من راس املال املدفوع واالحتياطيات ...فكلما كربت تلك املوارد كلما
قلت تكلفة العمليات االستثمارية وبالتالي تقل النسبة املستقطعة من نصيب املستثمرين...
لذلك إذا قمنا بتحديد نسبة بشكل عام لكل البنوك التجارية قد تكون مناسبة لبعض
البنوك اليت متلك موارد ذاتية كبرية ويف نفس الوقت تكون جمحفة يف حق البنوك اليت
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ال متلك موارد ذاتية كبرية ...عليه تري اللجنة أن يتوقف حتديد النسبة علي قرار بنك
السودان بدراسته ملوقف أي بنك علي حدة.

تقييم عام وتوصيات-:

تهدف السياسة االئتمانية يف كل منشوراتها الصادرة إىل ترشيد استخدام موارد البنوك
التجارية احملدودة وذلك برتكيز وتشجيع استخدامها يف جمال الصادر وزيادة اإلنتاج ويف
جمال االستثمار التنموي والذي من شأنه أن حيقق زيادة ووفرة يف حجم املعروض من السلع
واخلدمات والتحكم يف التضخم املالي يف البالد ...إن حتقيق هذا اهلدف يتطلب فيما يتطلب
توافر موارد تتسم بالثبات النسيب ،وهلا القدرة والقابلية واالستعداد علي حتمل خماطر
االستثمار أيا كان نوعه .ونعين بهذه املوارد موارد البنوك الذاتية (رأمسال واحتياطيات)
زائداً ودائع االستثمار ....أما واقع احلال فيشري بغري ذلك ،حيث أن موارد البنوك التجارية
تعتمد بصفة أساسية علي الودائع اجلارية واليت متثل أكثر من  % 60من مجلة املوارد ...ومن
ناحية عملية يفرتض أن ال تشارك الودائع اجلارية يف خماطر االستثمار اال بقدر بسيط وعند
الضرورة ..لكن الذي حيدث ويف كثري من البنوك أن أصبحت تعتمد بصفة أساسية علي موارد
احلسابات اجلارية يف متويل عملياتها االستثمارية لألسباب التالية-:
أ  /التشجع سياسة السقوف االئتمانية علي قبول ودائع االستثمار ،حيث أن البنوك
التجارية ومن منطلق حرصها علي تأمني عائد جمزي للمساهمني واصحاب ودائع االستثمار
ال تقبل ودائع استثمارية بعد حد معني ،بل وقد تسعي لتقليصها.
ب /متيزت حركة احلسابات اجلارية عموما بالضعف ألن املبالغ احملفوظة تعترب مبالغ
ادخارية وضعت يف حسابات تدفع عند الطلب لعدم رغبة البنك يف زيادة حسابات
االستثمار لألسباب املذكورة يف (أ) اعاله ....هذا الوضع مكن البنوك التجارية من احلصول
علي موارد بدون دفع تكاليف عليها كما أن حصول البنك من صاحب احلساب اجلاري
علي تعهد مكتوب باستخدام ماله املودع يف عمليات استثمارية قد منح البنك احلق القانوني
يف امتالك العائد من استثمار أموال احلسابات اجلارية.
لقد نتج من الوضع املذكور عدم تشجيع البنوك لالدخار عموما ألن لديها من املوارد ما
يكفي لعملياتها االستثمارية احملدودة بأقل تكاليف ،ويف هذا هدم للسياسة النقدية اليت تسعي
يف ذات الوقت إىل تشجيع االدخار للحد من القوه الشرائية ومن ثم الطلب الكلي حملاربة
التضخم.
عليه تري اللجنة إلزالة هذا التضارب أن يؤخذ عند حتديد السقوفات االئتمانية نوعية
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الودائع مع وضع اعتبار لتشجيع ودائع االستثمار
تقرير حتديد هوامش املراحبات واملشاركات واملضاربات يف النظام املصريف اإلسالمـي .
1987/7/22م


إلغاء منشور الفئات التعويضية
على الرغم من اعرتاض أعضاء هيئات الرقابة الشرعية يف البنوك اليت نشأت اسالميه لنظام
الفئات التعويضية وكذلك رغم الصعوبات اليت واجهت البنوك التجارية األخرى يف تنفيذ ما
جاء يف منشور الفئات التعويضية إال انه ظل ساريا حتى قيام ثورة اإلنقاذ الوطين واليت أعلنت
احنيازها للشريعة االسالميه وعلى ضوء ذلك تقرر إلغاء هذا املنشور وذلك مبوجب املنشور
الصادر يف  1990/6/27والذي حيمل الرقم ( )90/64نصه ص .161

األثر الرقابي واإلشرايف الذي أحدثه هذا التحول:

قبل تناول األثر الرقابي واإلشرايف الذي حدث يف هذه املرحلة البد من التطرق إىل املالمح
الرقابية واالشرافيه للبنك املركزي اليت كانت سائدة قبل هذا التحول واليت تتمثل يف اآلتي:

أوال :املواد الرقابية واالشرافيه يف قانون بنك السودان

 /1أغراض البنك
جاء يف املادة ( )5تكون األغراض الرئيسية للبنك « تنظيم إصدار أوراق النقد والنقود
املعدنية واملساعدة على تنمية نظام مصريف ونظام للنقد واالئتمان يف السودان ،والعمل على
استقراره ،بغرض حتقيق التنمية االقتصادية للبالد على حنو منتظم ومتوازن ،تدعيم االقتصاد
اخلارجي للعمله وأن يكون مصرفا للحكومة ومستشارا هلا يف الشؤون املالية »
 /2سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات
نصت املادة (-6أ) على « يكون للبنك سلطة إصدار تعليمات ألي بنك أو أي شخص يقوم
بأي عمل مصريف وجيب على ذلك البنك أو الشخص االلتزام بتلك التعليمــــات وتنفيذها كل
فيما خيتص بالعمليات املتعلقة به».
 /3سلطة حتديد احتياطي للبنوك
جاء يف املادة ( )44حتديد احتياطي البنوك )1( :جيوز للبنك أن يطلب من البنوك أن
 تقرير جلنة حتديد هوامش املرابحات واملشاركات واملضاربات في النظام املصرفي اإلسالمي
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حتتفظ مبقادير من االحتياطي يف صورة ودائع لدي البنك أو يف أي صورة أخرى حيددها
علي أن يكون االحتياطي بنسبة معينة إىل خصوم تلك البنوك سواء أكانت التزامات اطالع أم
التزامات الجل.
( )2جيب أن ختطر البنوك يف وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب مبوجب البند
السابق.
( )3ال جيوز أن يتجاوز احلد األقصى لنسبة االحتياطي املطلوب من البنوك االحتفاظ
بها .%20
( )3للبنك أن يغري من وقت الخر نسبة االحتياطي الالزمة وان حيدد نسبا خمتلفة
اللتزامات االطالع والتزامات األجل علي أال تزيد النسبة عن احلد األقصى املنصوص عليه يف
البند السابق.
( )4إذا اغفل أي بنك االحتفاظ باالحتياطي املطلوب ،التزم بان يدفع للبنك عن قيمة
العجز فائدة بواقع  %5سنويا من اعلي نسبة حيددها البنك يف ذلك الوقت ألي من عملياته
مبوجب املادة .42
املادة  45احلد من االئتمان املصريف )1(:جيوز للبنك-:
(أ) أن يطلب من البنوك أن تقدم له للموافقة مجيع الطلبات املقدمة هلا للحصول علي
قروض تزيد عن مقدار حمدد.
(ب)أن يقرر احلدود القصوى حلجم القروض والسلفيات واخلصوم املمنوحة من كل بنك
وذلك الوجه النشاط املختلفة اليت تستعمل فيها.
(ج) أن يقرر احلد األقصى للقيمة اإلمجالية للقروض والسلفيات واخلصوم اليت مينحها
أي من البنوك واملستحقة الدفع يف أي وقت.
 /2جيوز أن يطلب من أي بنك جياوز أيا من احلدود اليت يقررها البنك مبوجب البند
السابق أن يدفع للبنك فائدة علي الزيادة حتسب بواقع  %5يف السنة عالوة علي احلد األعلى
الذي قرره البنك يف ذلك الوقت مبوجب املادة  42ألي من عملياته.
 /4سلطة طلب املعلومات
نصت املادة ( )46حق طلب املعلومات علي اآلتي:
( )1جيوز للبنك أن يطلب من البنوك أن تقدم اآلتي-:
(أ) خالل ثالثة اشهر من نهاية السنة املالية نسخة معتمدة من امليزانية قام مبراجعتها
مراجعو حسابات مستقلون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقرير املراجعني.
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(ب) خالل ثالثني يوما من نهاية كل شهر بيانا معتمدا باصول البنك وخصومة عند
نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذي يقرره البنك.
(ج) أية معلومات أخرى يطلبها البنك.
( )2جيوز للبنك أن يطلب من أي بنك إعداد دفاتره للفحص وان يقدم ما يري البنك
ضرورة تقدميه من األدلة ألثبات انه قد نفذ توجيهات البنك الصادرة مبوجب املواد 44
و45و.46
 /5سلطة الرتخيص مبمارسة العمل املصريف
جاء يف املادة ( )51خبصوص تأسيس بنوك جديدة أو القيام جبزء من األعمال املصرفية
اآلتي « :ال جيوز ألي شخص القيام بأعمال مصرفية أو أي جزء منها يف السودان إال برتخيص
من البنك مبوافقة رئيس اجلمهورية».
املواد أعاله تقريبا هي املواد الرقابية واالشرافيه اليت وردت يف كل قوانني بنك السودان
بغض النظر عن التعديالت اليت حدثت يف قوانني بنك السودان حتى  1989ومل يشملها أي
تعديل أوتغيري ومبوجبها ظل بنك السودان ميارس صالحياته الرقابية واالشرافيه على البنوك
العاملة بالسودان وذلك حسب الضوابط التالية-:
 /6تطوير مستوى اخلدمات املصرفية
أعطت املاده  49من قانون بنك السودان سلطة إصدار توجيهات للمصارف بغرض تطوير
وترقية مستوى اخلدمات املصرفية وتنص على «ينشد البنك كلما دعت الضرورة ومعاونة البنوك
األخرى بالسودان كما يعمل على التعاون معها على خدمة اجلمهور خدمة تتسم بالكفاية،
وتهدف اليت تطوير مستوى اخلدمات اليت تؤديها للجمهور كما يهدف البنك من وراء ذلك
إىل االحتفاظ مبستوى رفيع لالداره والسلوك يف كافة مرافق اهليكل املصريف وإىل انتهاج سياسة
ختدم املصلحة الوطنية وال تتعارض مع هذا القانون».

خبصوص سلطة الرتخيص مبمارسة العمل املصريف:

مت وضع شروط التصديق ملزاولة العمل املصريف للبنوك االجنبيه واملشرتكة واليت تتمثل يف
اآلتي-:
 /1االلتزام بكافة اللوائح واملنشورات اليت يصدرها بنك السودان بغرض تنظيم العمل
املصريف بالبالد.
 /2الرتكيز على التمويل التنموي متوسط وطويل األجل وذلك أن ختصص هذه البنوك
كبداية نسبة ال تقل عن  %35من السقوف االئتمانية للتمويل التنموي متوسط وطويل األجل
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للقطاعات االنتاجيه.
 /3أن يستغل راس املال املدفوع يف كل أو أي من اوجه االستخدام اآلتيه-:
أ .أن يباع لبنك السودان ويستلم البنك املعادل له بالعملة احمللية.
ب .أن يودع يف حساب لدى بنك السودان بدون فوائد.
ج .متويل واردات البالد حسب األسبقيات املوضوعة.

ختتلف بقية الشروط بالنسبة للبنوك االجنبيه واملشرتكة على النحو التالي:

يف حالة فروع البنوك االجنبيه فباقي الشروط الواردة هي-:
أ .يفرتض أن يكون البنك فرعا الحد بنوك الدرجة األولي ذات السمعه االداريه املمتازة
واملركز املالي السليم.
ب.أن يكون راس مال البنك املدفوع عشرة مليون دوالر تدفع مخسه مليون دوالر قبل بدء
العمل وعلى أن يدفع الباقي خالل فرته أقصاها سته اشهر من بدء العمل.
ج.ال يسمح للبنك بفتح حساب جارى أو حساب توفري أو حساب ودائع بالعملة احمللية
فيما عدا لعمالئه من املصدرين واملوردين باالضافه إىل السودانيني العاملني باخلارج.
أما يف حالة البنوك املشرتكة فالشروط هي-:
 /1أن يكون راس املال املدفوع عشرين مليون دوالر تدفع عشره ماليني دوالر منها قبل بدء
العمل والباقي خالل فرته أقصاها سته اشهر من تاريخ بدء العمل.
 /2أن يلتزم البنك بتحويل  %25من صافى أرباحه الحتياطي عام حتى تبلغ مجلة
االحتياطي  %50من راس املال املدفوع على أن حيول بعد ذلك ما يعادل  %15من صافى
أرباحه لالحتياطي إىل أن يتساوى االحتياطي العام وراس املال.
 /3أن يلتزم البنك بان يكون شريكه األجنيب من بنوك الدرجة األولي .وهذا الشرط ال
يسرى على البنوك املشرتكة االسالميه.
 /4أن تكون للبنك اتفاقيه اداريه تسرى ملدة ثالث سنوات أو أكثر ،أيضا البنوك االسالميه
ال ختضع هلذا الشرط فقط يشرتط يف األشخاص الذين سيديرون البنك أن يكونوا من ذوى
اخلربه والكفاية والسرية الذاتية احلسنه يف جمال عملهم.
بعد موافقة بنك السودان على أي طلب لقيام بنك مينح البنك تصديقا مبدئيا متضمنا
الشروط سالفة الذكر ويلغى التصديق املبدئي تلقائيا يف ظرف سته اشهر من تاريخ إصداره إذا
مل يقم البنك بإكمال إجراءات قيامه يف مدة الستة اشهر املذكورة.
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ميكن القول اخلطوط الرقابية واالشرافيه العريضة يف هذه الناحية تتلخص يف اآلتي:
 /1حتديد راس املال.
 /2التأكد من سداد وتكملة راس املال.
 /3استخدام اجلزء املدفوع باملكون األجنيب من راس املال.

سلطة وضع السياسة االئتمانية وما يتعلق بها

كما هو معلوم فان اهلدف من السياسة االئتمانية املتغرية اخلاصة بالتسهيالت والسقوف
االئتمانية ترشيد أسس منح االئتمان والتحكم فيه كما ونوعا وفقا ملتطلبات السياسة النقدية
واملالية للدوله املتعلقة مبيزان املدفوعات ومنح األولويات لتمويل القطاعات اهلامة لالقتصاد
الوطين مثل الصناعة والصادر والزراعة وغريها واحلد من االسترياد غري الضروري بالرتكيز
على استرياد السلع الضرورية لتحفيذ وزيادة االنتاج احمللى واستغالل الطاقه الصناعية
احمللية ملقابلة احتياجات املواطنني .كما أن الغرض من وضع سقوف ائتمانية حمدده للبنوك
هو التحكم يف عرض النقود واالئتمان وصوال إلي وقف مظاهر التضخم.
يهدف بنك السودان يف رقابته لالئتمان إىل مدى التزام البنوك مبوجهات السياسة االئتمانية
أو األسس املصرفية السليمة املتعارف عليها فيما خيتص مبنح التسهيالت االئتمانية والسقوف
وطرق توزيعها للعمالء واالنشطه املختلفة للتمويل التنموي وراس املال العامل ولتقليل املخاطر
وعدم تركيز التمويل ،ويف سبيل متكني البنك املركزي من الرقابة الفعالة على االئتمان املصريف
وتوجيهه الوجهة الصحيحة ،حددت املنشورات اخلاصة بالسياسة االئتمانية إلدارات البنوك
مبالغ حمدده لصالحياتها للتصديق على تسهيالت جديده حبيث جيب على تلك البنوك
ضرورة عرض التسهيالت اليت تفوق احلدود املعنية للموافقة عليها بواسطة اجلهة املختصة
ببنك السودان.
أيضا متنع السياسة االئتمانية متويل مناشط بعينها عن طريق اجلهاز املصريف من ذلك
عمليات بيع وشراء العمالت احلرة ،التمويل لألغراض الشخصية ،متويل االسترياد ،االجتار
يف بعض الســلع ،متويل شراء العقارات.

سلطة حتديد االحتياطي النقدي القانوني

صدر أول منشور يتعلق باحلد من سيولة البنوك يف /4أغسطس1983/م والذي حدد مبوجبه
بنك السودان وجوب احتفاظ البنوك التجارية باحتياطي نقدي قانوني طرفه بنسبه التقل
عن  %10من مجلة ودائعها وذلك ابتداء من اليوم األول من شهر نوفمرب  .1983وسوف يتم
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احتساب هذه النسبة عند نهاية كل شهر من واقع أرصدة البنوك احملتفظ بها لدي رئاسة بنك
السودان منسوبة إىل مجلة ودائع تلك البنوك كما تعكسها امليزانية الشهرية لكل بنك.

سلطة اإلشراف على النواحي االداريه

فيما خيتص بالنواحي االداريه للبنوك االجنبيه واملشرتكة ،ووفقا لتوجيهات بنك
السودان فقد اصبح لزاما على تلك البنوك القيام بوضع برامج تدريب حمدده بهدف االستعانة
بالسودانيني لتصريف أعمال تلك البنوك .وبالنسبة ملنصب املدير العام فقد ترك اخليار لتلك
البنوك لتعيني من تراه مناسبا هلذا املنصب من السودانيني أو األجانب وذلك على أن للبنوك
برامج حمدده لتدريب السودانيني على أعمال املوظفني غري السودانيني ليحلوا حملهم (فيما
عدا منصب املدير العام) خالل فرته أقصاها ثالثة سنوات تنتهي يف يونيو  1987وعدم
استخدام أي موظف أجنيب بعد ذلك التاريخ مهما كانت األسباب واملربرات.
بعد االسلمه اشرتط بنك السودان على البنوك االجنبيه واملشرتكة قبل مباشرة أعماهلا بعرض
السرية الذاتية ملن تود استخدامه على بنك السودان الخذ موافقته املسبقة قبل التعيني.

سلطة إصدار التوجيهات والتعليمات

مبوجب هذه السلطة درج بنك السودان على توجيه البنوك بإعداد تقارير دوريه عن
مناشطها التمويليه وميزانياتها الشهرية وغريها من التقارير واإلحصائيات اليت حيتاج إليها
البنك املركزي ألغراضه الرقابية واالشرافيه.
ظل بنك السودان ميارس سلطاته الرقابية واالشرافيه اليت كفلها له القانون دون تغيري
يذكر مع استصحاب املستجدات اليت حدثت بعد صدور منشور التحول الفوري لالسلمه وما
صاحب ذلك من تغيري يف بعض مالمح السياسة االئتمانية وخاصة فيما يتعلق باستخدام صيغ
التمويل اإلسالمي ،واستبدال سعر الفائدة بهوامش األرباح ورسوم اخلدمات ،ومراعاة احلل
واحلرمه يف النشاط املمول ،وبروز االجتاه االجتماعي يف التمويل إىل حد ما بصوره أوضح عما
كان عليه يف السابق.
أيضا من املستجدات إدخال نظام العائد التعويضي يف عام  1987كأداه جديده هدف من
إدخاهلا يف العمل املصريف تعويض الفارق يف قيمة النقود الذي حيدثه التضخم مبرور الزمن وقد
مت حتديد فئاته حسب ما ورد يف تفاصيل الفقرات اخلاصة بالعائد التعويضي بعاليه.

ثانيا :القوانني واللوائح وهيكل إدارة الرقابة على املصارف:
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حسب التحول املصريف الكبري الذي حدث يف اجلهاز املصريف السوداني كان من الطبيعي
أن يصاحب ذلك تغري يف القوانني واللوائح وهيكل االداره املنوط بها متابعة تنفيذ هذا التحول،
لكن حسب ما مت الوقوف عليه حتى اآلن مل جند ما يفيد بتعديل قانون بنك السودان حلذف
املواد اليت تتعلق باملمارسات املصرفية غري االسالميه واليت تتعارض مع الشريعة وكانت هناك
حماوالت عديدة لتعديل قانون بنك السودان ليتماشى مع واقع التجربة املصرفية اجلديدة مثل
مشروع قانون بنك السودان لسنة  1987وغريها من املشاريع وكل التعديالت اليت متت حتى
نهاية  1989جلها إن مل تكن كلها تتعلق مبادة واحده هي املادة ( )57فقط وأيضا إلجياد إطار
قانوني آخر حيكم من رقابة بنك السودان متمثال يف قانون لتنظيم العمل املصريف ،لكن مل تتم
إجازة مشروع هذا القانون لسنة  1986و.1989
ولتوضيح جزء من هذه احملاوالت نستعرض بعضا منها وذلك على النحو اآلتي:
يف  1986/3/8خاطب السيد /حمافظ بنك السودان السيد /وزير املالية والتخطيط االقتصادي
خبصوص مشروع قانون تنظيم العمل املصريف لسنة  1986جاء فيه اآلتي-:
« أرجو أن أفيدكم انه قد جرت حماوالت كثريه إلصدار قانون لتنظيم العمل املصريف وذلك
بهدف منح سلطات لبنك السودان لتنظيم عمل اجلهاز املصريف ومراقبته ويف الوقت احلالي
أصبحت هناك ضرورة وحاجه ملحه إلصدار هذا القانون.
أرجو أن ارفق مع هذا:
 /1مشروع قانون تنظيم العمل املصريف لسنة .1986
 /2مذكرة تفسرييه ملشروع قانون تنظيم العمل املصريف لسنة .1986
 /3مذكرة جمللس الوزراء املوقر خبصوص مشروع قانون تنظيم العمل املصريف لسنة
.1986
رجاء رفع املوضوع جمللس الوزراء املوقر.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام».
إمساعيل املصباح مكي
حمافظ بنك السودان
 خطاب السيد /احملافظ إلى وزير املاليه بتاريخ 1986/3/8
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مشروع القانون هذا يقع يف  24صفحه ويتكون من  48مادة ،املواد من ( )5-1منها تتعلق
ببعض التعريفات اخلاصة باملشروع والتاريخ املقرتح لبدء العمل به.
املواد من ( )11-6خاصة برتخيص البنوك وتفتيش األشخاص الذين يشتبه يف ممارستهم
للعمل املصريف ،وإلغاء الرخصة.
املواد ( )14-12تتعلق بافتتاح الفروع وتغيري مواقعها وقفلها والدمج املصريف.
املواد ( )19-15تتعلق براس املال واالحتياطي ونسبة القروض والتسهيالت لراس املال
والقيد على حيازة األسهم وحيازة املمتلكات الثابتة.
املادة ( )20خاصة بالقيد على أسعار الفائدة والرسوم.
املادتان ( )22-21ختصان االحتفاظ بأصول سائله والقروض.
املواد ( )27-23ختص احلسابات وامليزانية واملراجعة.
املواد من ( )30 -28تتعلق بالبيانات الشهرية وسلطة طلب بيانات أخرى والتفتيش
واألوامر التالية للتفتيش.
املادتان ( )32-31تتعلقان بتعيني وعزل القياديني اإلداريني بالبنوك.
املادة ( )33تتعلق بالسلطات األخرى لبنك السودان على البنوك.
املواد من ( 34إىل  )48تتعلق بأحكام متنوعة منها تصفية البنوك والتصرف يف املوجودات
بعد التصفية ،فقدان أهلية املدير ،اجلزاءات ،صالحية النظر يف اجلرائم ،شغل منصب
عضو جملس االداره يف أكثر من بنك ،العطالت ،السرية ،اللوائح واألوامر ،سلطة االستثناء،
حصانة اإلجراءات املتخذة مبوجب القانون ،املوظفون ،واحتاد البنوك.
مل تتم إجازة هذا املشروع كما أسلفنا.
تقدم بنك السودان مبشروع قانونه لسنة  1959تعديل  1987أهم ما جاء فيه تعديل املواد
اليت تتعارض مع الشريعة االسالميه ،متمثلة يف املواد اآلتية-:
يف املادة ( :)42اقرتح املشروع أن يضاف إليها « ..وله أن حيدد ويعلن من وقت الخر
هوامش الربح يف عمليات التمويل اليت تقوم بها البنوك اليت تعمل وفقا الحكام الشريعة وله
أن حيدد هوامش ربح تتباين حسب العمليات املختلفة وتواريخ االستحقاق».
يف املادة  44اقرتح املشروع أن حيذف البند رقم ( )5ويستعاض عنه باآلتي:
« ( 5أ) إذا اغفل أي بنك االحتفاظ باالحتياطي املطلوب التزم بان يدفع للبنك عن قيمة
العجز فائده حتسب بنسبه تزيد مبقدار  %5سنويا على أعلى نسبه حيددهــــا البنك يف
ذلك الوقت ألي من عملياته مبوجب الـمـــادة .42
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(ب) تستثنى البنوك اليت تعمل وفقا الحكام الشريعة االسالميه من األحكام الواردة يف
الفقرة (أ) أعاله وجيوز للبنك يف حالة إغفال أي منها يف االحتفاظ باالحتياطي املطلوب أن
يطلب منه أن يدفع له جزاء املبلغ الذي يراه مناسبا شريطة أال يتجاوز اجلزاء نفس املبلغ
الذي ميكن أن يطالب به أي بنك آخر مبوجب الفقرة (أ)»
جاء يف املادة  45حيذف البند ( )2ويستعاض عنه باآلتي:
« (( )2أ) جيوز للبنك أن يطلب من أي بنك يتجاوز أي من احلدود اليت يقررها مبوجب
البند السابق أن يدفع للبنك فائده على الزيادة حمسوبة بسعر حيدده البنك.
على أال يقل سعر الفائدة الذي حيدده البنك عن  %5فوق أعلى سعر فائده حيدده يف ذلك
الوقت وفقا للمادة  42إلجراء أي من عملياته .وجيوز للبنك أن يزيد سعر الفائدة املشار
إليه يف حالة تكرار التجاوز.
(ب) تستثنى البنوك اليت تعمل وفقا الحكام الشريعة من األحكام الواردة يف الفقرة (أ)
أعاله وجيوز للبنك يف حالة التجاوز املشار إليه يف الفقرة (أ) أن يطلب من البنك املعنى أن
يدفع له جزاء املبلغ الذي يراه مناسبا شريطة أال يتجاوز اجلزاء نفس املبلغ الذي ميكن أن

يطالب به أي بنك آخر مبوجب الفقرة(أ) أعاله ويشمل ذلك حاالت تكرار التجاوز »
جتدر االشاره إىل أن هذا املشروع عندما قدم للجهات املعنية لالجازه مل تتم إجازته ،بل
متت إجازة تعديل قانون بنك السودان لسنة  1985بدال عنه ،وهذا ما يوضحه نص خطاب
السيد /حمافظ بنك السودان إىل السيد /وزير املالية بتاريخ  1987/9/17جاء فيه اآلتي
«تعلمون سيادتكم أن جملس الوزراء املوقر قد اجاز تعديال لقانون بنك السودان وقد الحظنا
بكل أسف أن التعديل الذى اجازه جملس الوزراء املوقر كان هو التعديل الذى تقدمنا به إىل
جملس الوزراء يف عام  1985بل أن املشروع الذى اجازه اجمللس ال يزال حيمل عنوان تعديل
 1985وهى مرحله يف التعديالت جتاوزناها واصبح التعديل املقرتح الذى استقر عليه الرأي
هو التعديل الذي تقدم به بنك السودان مؤخرا ووزعه على الساده اعضاء جلنة وزراء القطاع
االقتصادي.
أن التعديل الذي اجازه جملس الوزراء املوقر قد فاته الكثري وعلى وجه اخلصوص التعديل
الذى يعرتف بالتجربة االسالميه يف اجملال املصرفى وجيعل لبنك السودان احلق يف مراقبة
تلك التجربة وترشيدها جنبا إىل جنب مع النظام املصرفى التقليدى وعندى أن تقديم التعديل
بصورته التى اجازها جملس الوزراء امام اجلمعيه التاسيسه خاليا من االشاره إىل كيفية التعامل
 مشروع قانون بنك السودان تعديل  1987م.
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مع جتربة املصارف االسالميه سيخلق وضعا يصعب الدفاع عنه امام اجلمعيه.
يضاف إىل ذلك أن التعديل الذي أجازه جملس الوزراء قد خال من تعديل املادة  57من
قانون بنك السودان وكما تعلمون فان آخر تعديل للمادة  57كان قد مت يف عام  1984ومبوجبه
منحت احلكومة فرته مقدارها أربعون عاما لتسديد مديونية احلكومة املركزية وعشرون عاما
لتسديد مديونية وكاالت احلكومة وجلانها على أن يبدأ السداد يف  1987/1/1لكن شيئا من
ذلك مل يكن حتى اآلن وقد مضى جل عام  1987ومل يبدأ سداد املديونية ومل يعدل القانون
ليتيح للحكومة فرصه جديده للدفع بعد فرتة مساح جديده والبد أن عرض التعديل على
اجلمعية التاسيسه سيثري بعض هذه االسئله والبد من االستعداد للرد على ما ميكن أن يثار.
لقد لوحظ أيضا أن مشروع التعديل الذي أجيز يشري إىل املادة  )3(52من دستور السودان
االنتقالي لسنة  1985وقد كانت السلطة عند جملس الوزراء االنتقالي باالشرتاك مع اجمللس
العسكري للتشريع االنتقالي أما السلطة يف التشريع اآلن يف فقد انتقلت إىل اجلمعية التاسيسه
وجملس راس الدولة وعليه فالتعديل اجلديد للقانون جيب أن جياز وفقا للمادتني )3(56
و )1(58من دستور السودان االنتقالي لسنة .1985
وعلى سبيل املثال ال احلصر نورد بعض الفروق بني املشروع الذي قدمه بنك السودان مؤخرا
والتعديل الذي اجازه جملس الوزراء املوقر:
 /1تعديل جملس الوزراء مل يشمل تعديال للمادة  21من قانون البنك واليت سيصبح
مبوجبها من حق بنك السودان اختيار موظفيه وتدريبهم دون اخلضوع للجنة االستخدام
وجلنة التدريب املركزية.
 /2مل يشمل التعديل الذي اجازه جملس الوزراء تعديال للمواد 42و 44و 45وهي املواد
اليت كانت تعاجل موضوع الرقابة على البنوك التقليدية وقد اقرتح بنك السودان أن
تعديلها كمؤشر لالعرتاف بنظام مصريف يتبع األسس االسالميه جنبا إىل جنب مع النظام
التقليدي.
/3مل يشمل التعديل الذي اجازه جملس الوزراء تعديل املادة  67واليت اقرتح بنك السودان
تعديلها لتتم مراجعة حسابات بنك السودان بوساطة بيت مراجعه مستقل عن املراجع
العام السوداني.
وعليه فباالضافه إىل التعديل األساسي الواجب إدخاله على املادة  57تبقى معاجلة مسالة
االعرتاف بنظام مصريف مزدوج مسألة يف غاية األهمية والبد من معاجلة األمر يف هذه املرحلة
قبل أن يتقدم السيد /النائب العام مبشروع القانون إىل اجلمعية التاسيسيه وقد اجازه جملس
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الوزراء ولذلك أرجو أن يتمكن سيادتكم من تالفى هذا األمر بالغ االهميه واإلسراع
بتقديم تعديل بنك السودان للقانون الذي وزعه على وزراء القطاع االقتصادي مؤخرا.

وتقبلوا شكري وتقديري والسالم».
إمساعيل املصباح مكي    
حمافـظ بنك السـودان
1987/9/17
أيضا هيكل إدارة الرقابة على املصارف ظل على ما كان عليه يف السابق دون تغيري يذكر
حتى بداية التسعني وقد انعكس ذلك جليا يف ضعف رقابة البنك املركزي على البنوك كافة
وقد أشار إىل ذلك التقرير اخلتامي للجنة التحقيق يف خمالفات اجلهاز املصريف املعد يف مارس
 1987والذي أوضح أن من ضمن أسباب ضعف رقابة بنك السودان هو قلة عدد املفتشني وقد
ورد يف ذلك التقرير أن عددهم حوالي سته فقط مناط بهم القيام بتفتيش واحد وعشرين مصرفا

كانت عاملة يف ذلك الوقت».

 خطاب السيد /احملافظ إلى وزير املالية بتاريخ 1987/9/17
 التقرير اخلتامي للجنة التحقيق في اجلهاز املصرفي.
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الفصل الثالث

الفرتة بعد إلغاء منشور الفئات التعويضية

االسلمة
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أسلمة العمل املصريف يف الفرتة من سبتمرب  1989حتى 1993
كما أسلفنا فان جهود اسلمة اجلهاز املصريف قد أصابها شئ من الفتور وبطء السري يف فرتة
ما بعد سقوط نظام الرئيس جعفر منريى ،وظلت على ما هي عليه طوال فرتتي احلكم االنتقالي
والدميقراطية الثالثة ،بل وصف بعضهم أن اسلمة النظام املصريف يف السودان إبان احلقبة
املذكورة أعاله شابها ما يشبه التعطيل ،ويبدو ذلك يف إدخال نظام شبيه بالنظام الربوى
حسب رؤية بعضهم له ويتمثل يف نظام العائد التعويضي حيث استغلت بعض املصارف هذا
النظام للرجوع إىل ممارسة نظام سعر الفائدة يف بعض معامالتها ،وأيضا أصبحت بعض من
القوانني اليت صاحبت التجربة يف بدايتها عرضه لإللغاء بعد قيام االنتفاضة ،كذلك مل جتز
كثري من مشاريع القوانني التى ارتبطت بالتحول حنو االسلمه ،واستمر هذا احلال إىل قيام ثورة
اإلنقاذ الوطين واليت أعلنت احنيازها للشريعة االسالميه يف كل مناحي احلياة االقتصادية
والسياسية واالجتماعية ،ولذلك تعترب الفرتة اليت تلت قيام هذه الثورة مبثابة إحياء لعملية
اسلمة النظام املصريف وانطالقته وقامت بعدة جمهودات يف سبيل حتقيق ذلك نتناوهلا يف
الصفحات التاليه ،لكن قبل ذلك البد من سرد بعض النصوص اليت تؤيد صحة ما ذهبنا إليه
من واقع املستندات اليت مت احلصول عليها من أرشيف البنك املركزي.

دراسه عن االسلمه يف السودان

مت إعداد دراسة عن االسلمه عثرنا علي جزء منها يف أرشيف بنك السودان جاء يف
الصفحتني  13-12من هذه الدراسة أن خطوات اسلمة اجلهاز املصريف يف السودان بدأت يف
 1984/12/10بإصدار بنك السودان ملنشور التحول الفورى للتعامل وفق الصيغ االسالميه
وتعترب هذه أول خطوه للقضاء على االزدواجية يف العمل املصريف يف السودان الذي كانت
تتقامسه بنوك ربويه مبا يف ذلك البنك املركزي وبنوك أخرى نشأت اسالميه منذ أول يوم تعمل
مجيعها يف بيئة اقتصادية واحده ،غري أن املتتبع ملسرية االسلمه يف هذه الفرتة يلحظ أنها مل
تبدأ وتستمر باجلدية املطلوبة حيث-:
 /1مل يكن هناك برنامج زمين واضح الكمال مراحل التحول كما حددت دول أخرى مثل
باكستان وإيران ،بينما جاء التحول فجأة ودون موجهات.
 /2مل يكن البنك املركزي قد اعد نفسه هلذه املهمة ليحدث تغيريا جذريا يف سياساته
ووسائله يف الرقابة لتواكب اسلمة النظام املصريف حيث مل تتضح لديه بعد االليه اليت
يستخدمها كبديل لسعر الفائدة والتعامل مع البنوك التجارية ،واكتفى بتوجيه البنوك
التجارية لتمويل عمالئها مستخدمة صيغيت املراحبة واملشاركة دومنا توضيح.
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 /3بالتالي مل تبذل البنوك جمهودا كبريا يف االلتزام باألسس والضوابط الشرعية للعمل
املصريف اإلسالمي لعدة أسباب أهمها-:
• ضعف اإلملام بصيغ املعامالت االسالميه حيث ظلت ولفرتة طويلة تعمل بنظام
الفائدة.
• عدم االقتناع بالتجربة نفسها لدى بعضهم حيث كان ينظر إليها كشعار سياسي أكثر
منه توجه اقتصادي مبنى على أخالق وعقيدة.
• ضعف الرقابة على هذه البنوك لاللتزام بتطبيق االسلمه حيث كان البنك املركزي
غري مهيأ لذلك ومل تكن هلذه البنوك هيئات للرقابه الشرعية ترشدها وتلزمها بالتطبيق
السليم كما هو احلال يف البنوك االسالميه ،وبالتالي جاءت استجابة البنوك التجارية
هلذا التحول يف بداية األمر ضعيفة ومشوهه ال تتعدى يف كثري من األحيان تغيري اسم
الفائدة إىل اسم املراحبة دون االلتزام بضوابط املراحبة الشرعية فيما عدا ذلك ظل كل
شئ كما هو تقريبا ومل جتتهد يف تطبيق أي صيغ أخري خالف املراحبة ،كما مل جتر
أي تعديالت على عقود تأسيسها ولوائحها ووثائقها لتستوعب هذا التحول ليتسق مع
أحكـــام ومبادئ الشريعة االسالميه.
وبالتالي ظلت االزدواجية يف العمل املصريف قائمه عمليا رغم صدور منشور اسلمة اجلهاز
املصرفى املشار إليه ،وتعمقت هذه االزدواجية بعد قيام االنتفاضة يف أبريل  1985حيث
أصبحت كل القوانني االسالميه اليت صدرت يف سبتمرب  1983هدفا لإللغاء وأصبحت البنوك
االسالميه موقع محله سياسية حممومة منظمه استهدفت وجودها كما مل تتقدم جتربة االسلمه

بعد ذلك أي خطوه حنو األمام وإمنا بدأت خطوات الرتاجع والردة.
بعد قيام ثورة اإلنقاذ الوطين يف يونيو 1989/مت عقد املؤمتر الوطين لإلنقاذ االقتصادي يف
الفرتة ما بني  1989/10/30إىل 1989/11/21وتضمنت توصيات املؤمتر اليت متت إجازتها
بوساطة جملس الوزراء يف  1989/11/26فيما يتعلق باجلانب املصريف اآلتي-:
 /1تقليل اعتماد القطاع العام على االستدانة من النظام املصريف ،وذلك عن طريق متويل
عجز املوازنة حتى ال يكون التوسع يف االستدانة على حساب القطاعات اإلنتاجية يف
القطاع اخلاص ،وللتحكم يف معدل التضخم الذي وصل إليه االقتصاد السوداني وإلزام وزارة
املالية بأحكام املادة  57من قانون بنك السودان.
 /2حتديد سقف ائتماني للقطاع اخلاص يف ضوء املعطيات االقتصادية يأخذ يف االعتبار
 دراسة عن االسلمه في السودان بدون تاريخ وبدون حتديد اسم اجلهة التي أعدتها.
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الدور اهلام واملتعاظم الذي يلعبه هذا القطاع يف التنمية وميكنه من استقطاب املدخرات
 /3توجيه السياسة االئتمانية لتلبى احتياجات القطاعات ذات االولويه يف االقتصاد

السوداني.
تركز عمل ثورة اإلنقاذ الوطين يف بدايتها على برناجمها لإلنقاذ االقتصادي للفرتة من
 1993-90جاء يف جمال السياسة االئتمانية والنقدية اآلتي:
 /1العمل على تثبيت سعر الصرف لفرتة معقولة.
 /2تعديل السياسات لرتاعى مقتضيات التنمية واإلنتاج مع التشدد يف تطبيق اإلجراءات
اليت حتد من زيادة الكتلة النقدية لدواعي غري إنتاجيه.
 /3تعميق اسلمة النظام املصريف التجاري واملركزي والبنوك املتخصصة وشركات التأمني
وتعديل القوانني والسياسات املنظمة هلذا القطاع مبا حيقق ذلك.
 /4إنشاء سوق لألوراق املالية.
 /5ختفيض أقسام الصادر ورقابة النقد بوازرة التجارة وبنك السودان متشيا مع سياسة
حترير الصادر.
 /6حتويل البنوك التجارية اململوكة للدوله واملتخصصة إىل شركات مساهمة عامه والبدء
فورا بتحويل البنك التجاري السوداني.
 /7البدء يف رمسلة ديون القطاع العام واخلاص على البنوك التجارية وفق اتفاقيات عادله

وإصدار اسهم جديده والبدء يف بيع تلك احلصص للقطاع اخلاص.
يف  1990/6/24عقد اجتماع بني السيد /وزير املالية والسيد /حمافظ بنك السودان ومعاونيه
لبحث كيفية تطبيق ما ورد يف الربنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي ،فيما يلي نسرد وقائع هذا
االجتماع:
«بعد نقاش مستفيض للسياسات الواردة يف الربنامج فيما يتعلق بالنظام املصريف والسياسة
االئتمانية والنقدية وسياسة التعامل بالنقد األجنيب ميكن تلخيص ما دار يف االجتماع على
النحو التالي:
أوال :يف جمال السياسة االئتمانية:
 /1فيما يتعلق بتمويل اإلنتاج الزراعي واحليواني خارج السقف االئتماني املقرر لكل بنك
اوضح بنك السودان إن السياسه االئتمانيه الساريه متنح البنوك التجاريه احلق يف التمويل
متوسط وطويل االجل لالنتاج الزراعى بشقيه النباتى واحليوانى خارج السقف املقرر بعد
 التقرير اخلتامي للجنة املوازنات بتاريخ .1989/11/15
 مأخوذ من البرنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي.
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الرجوع إىل بنك السودان هذا باالضافه إىل التمويل الصناعى مبا يف ذلك قطاع التعدين ،وقد
شرح السيد /الوزير بان املقصود مما ورد يف الربنامج خيتص بالتمويل الزراعى واحليوانى
متويال كامال خارج السقف املقرر على أن يشمل ذلك التمويل قصري االجل لراس املال
العامل والتمويل متوسط وطويل االجل وذلك بضوابط حمدده تهدف إىل توجيه االئتمان
املقصود حنو االحتياجات املباشره املرتبطه بعملية االنتاج وال يشتمل على متويل وسائل
الرتحيل والتخزين ،وعليه تقرر أن يصدر بنك السودان منشورا للبنوك التجارية يستثنى
مبوجبه التمويل الزراعي بشقيه النباتي واحليواني من السقوف املقررة للبنوك.
 /2أوضح السيد /الوزير بأنه تقرر مبوجب الربنامج الثالثي فك االحتكار الذي تتمتع به
شركة احلبوب الزيتية ،ورغم أن ما جاء يف الربنامج يشري إىل أن فك االحتكار ابتداء من
املوسم القادم إال أن السيد /الوزير وجه بفك االحتكار قبل بداية املوسم وذلك باعتبار أن
الشركة قد غطت احتياجات املوسم احلالي وعليه تقرر أن يصدر بنك السودان منشورا
للبنوك التجارية يف هذا الشأن.
 /3اخذ السيد /الوزير علما بالتعريفة املصرفية اليت أصدرها بنك السودان مؤخرا للبنوك
التجارية وتعرف على مساتها االساسيه وأوضح بنك السودان للسيد /الوزير أن األسلوب
الذي مت اتباعه يف حتديد هوامش الربح والرسوم الواردة يف التعريفة كان بالتعاون والتنسيق
الكامل مع احتاد املصارف السودانية .ويف هذا اإلطار وجه السيد /الوزير بإلغاء منشور بنك
السودان اخلاص بفئات العائد التعويضي الصادر يف عام 1987م.
 /4تعرض االجتماع الحتياجات القطاع اخلاص من التمويل وصلته بالكتلة النقدية وصلة
ذلك مبقدار وتطور ودائع البنوك التجارية .أفاد السيد  /الوزير االجتماع بان هناك جلنه
تقرر إنشاؤها لدراسة السياسة االئتمانية ودراسة عالقة حجم التسهيالت حبجم الودائع
صلة مبا جاء يف الربنامج فيما يتعلق بإنشاء صندوق متويل اإلنتاج الزراعي واحليواني
برأس مال قدره واحد مليار جنيه يتوقع أن تساهم فيه البنوك مببلغ قدره سبعمائة مليون

جنيه».
تنفيذا لتوجيه السيد /الوزير اصدر بنك السودان منشورا ألغى مبوجبه منشور الفئات
التعويضية ،فيما يلي نصه-:

 مأخوذ من وقائع اجتماع تطبيق البرنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي املنعقد في .1990/6/24
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ب س /رع م 16/
منشور رقم ()90/64

التاريخ 5 :ذواحلجة  1410هـ
املوافق1990/6/27 :

املوضوع :التعريفة املصرفية – إلغاء منشور الفئات التعويضية
باالشاره إىل التعريفة املصرفية الصادرة بتاريخ مايو 1990ومنشور الفئات التعويضية الصادر
بتاريخ .1987/10/31

بهذا تقرر إلغاء العمل بأحكام املنشور املذكور والعمل مبوجب التعريفة املصرفية.
إدارة الرقابة على املصارف
معنون إىل كافة البنوك التجارية واملتخصصة وبنك االدخار
جاء هذا اإللغاء بعد اكتمال إعداد التعريفة املصرفية الصادرة يف مايو 1990واليت مت إعدادها
بالتعاون مع احتاد املصارف السودانية وهي أول تعريفه صدرت بعد اسلمة اجلهاز املصريف
ومت مبوجبها إلغاء تعريفة عام  1981كآخر تعريفه كانت سارية قبل إعالن اسلمة اجلهاز
املصريف ،والتعريفة اجلديدة جاءت حتمل بعض مالمح االسلمه واليت ميكن أن يستشف بعض
منها يف خطاب السيد /احملافظ الذي مبوجبه مت تعميم هذه التعريفة على املصارف ،والذي
ينص على:
بنك السودان
مكتب احملافظ
اخلرطوم يف  16يونيو              1990 /النمرة :ب س  /حمافظ/سرى(9/65 /ب)
املوضوع :التعريفة املصرفية
« باالشاره إىل منشور بنك السودان رقم ب س  /ر ع م  11 /مكرر ب س  /قروض 26 /
بتاريخ  1984/12/10بشأن حظر التعامل بسعر الفائدة والعمل وفق الصيغ االسالميه وبعد
 نص املنشور الذي ألغى مبوجبه منشور الفئات التعويضية.
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التشاور مع احتاد املصارف السودانية وبعد األخذ يف االعتبار هوامش االرباح املعمول بها يف
البنوك التجارية خالل السنوات االخريه لقد تقرر العمل مبوجب التعريفة املصرفية املرفقة
اعتبارا من تاريخ اليوم واعتبار التعريفة الصادرة بتاريخ فرباير  1981الغيه.
اما فيما خيتص بعائد أرباح الودائع االستثمارية وودائع االدخار وفق الصيغة االسالميه
سوف نوافيكم بها عند اكتماهلا واليت هي قيد النظر يف الوقت احلالي.
رجاء االلتزام بالرسوم وهوامش األرباح الواردة يف التعريفة املصرفية املرفقة مع العمل على

استخراج نسخ كافيه وتوزيعها على كل فروع البنك وإداراته».
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير،،،،
مهدى الفكي
حمافظ بنــك السودان
معنون إىل كافة البنوك التجارية واملتخصصة وبنك االدخار

تكوين جلنة مراجعة السياسات االئتمانية

يف  1990/6/24مت تكوين جلنة مراجعة السياسات االئتمانية من بنك السودان والبنوك
التجارية وممثلي احتادات أصحاب العمل ،املصدرين ،املستوردين ،الصناعات وبعض ذوى
االختصاص من األكادمييني والفنيني وذلك مبوجب القرار الوزارى رقم ( )63للسيد /وزير
املالية والتخطيط االقتصادى وقد مت تشكيل اللجنة على النحو التالي:
رئيساً
			
 السيد /د .عبدالوهاب عثمانرئيساً مناوباً
		
 السيد /الباقر يوسف مضوىعضواً
		
 السيد /نائب حمافظ بنك السودانعضواً
			
 السيد /مدير عام بنك النيلنيعضواً
 السيد /مدير عام بنك اخلرطوم		عضواً
		
 السيد/مدير عام بنك التنمية التعاونىعضواً
 السيد /مدير عام بنك التضامن		عضواً
 السيد /مدير عام بنك الوحدة		 تعميم السيد /احملافظ اخلاص بالتعريفة املصرفية.
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 السيد /مدير عام الربكة السيد /مدير عام البنك األهلى السودانى		
 السيد /مدير عام بنك الشمال اإلسالمى			
 السيد /مدير عام بنك عمان			
 السيد /د .أمحدعلى عبداهلل			
 السيد /د .مصطفى زكريا			
 السيد /على عبداهلل على		
 السيد /ممثل احتاد أصحاب العمل			
 السيد /ممثل إحتاد املصدرين السيد /ممثل إحتاد املستوردين		 السيد /ممثل إحتاد الصناعات		 السيد /مندوب ديوان الضرائب		 السيد /عثمان السيد /مقرراً			

أوال :اختصاصات اللجنة:

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

يف إطار تنفيذ الربنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي اصدر السيد  /وزير املاليه قرارا بتكوين
 9جلان للنظر يف كيفية تنفيذ ما جاء يف الربنامج .ومن ضمن هذه اللجان املكونه جلنة مراجعة
السياسات االئتمانية وقد اوكلت اليها املهام التاليه:
 /1مراجعة السياسات االئتمانية على ضوء الربنامج االقتصادى خاصة فيما خيتص بتمويل
القطاع الزراعي.
 /2اقرتاح الوسائل واإلجراءات التى حتد من زيادة حجم الكتله النقديه.
 /3اقرتاح الوسائل لتعميق واستكمال اسلمة النظام املصريف التجاري واملركزي والبنوك
املتخصصة.
 /4مراجعة أسس وأجهزة رقابة النقد والرقابة على املصارف على ضوء مقتضيات الربنامج
االقتصادي.
 /5اقرتاح أسس لتحويل متويل مشرتيات احلكومة واملؤسسات العامة إىل البنوك التجارية
واقرتاح املؤسسات والقطاعات اليت ميكن حتويل متويلها للبنوك التجارية.
 /6اقرتاح الطرق العملية الستعمال البنوك التجارية جلباية الضرائب على أرباح األعمال.
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ثانياً :النهج الذي سلكته اللجنة

لتسهيل أعمال اللجنة مت االتفاق على تكوين أربع جلان فرعيه يف إطار اختصاصات اللجنة
االم واللجان هي:
 /1جلنة اقرتاح الوسائل لتعميق واستكمال اسلمة النظام املصريف التجاري واملركزي والبنوك
املتخصصة.
 /2جلنة مراجعة السياسات االئتمانية والنقدية.
 /3جلنة اقرتاح حتويل متويل مشرتيات احلكومة واملؤسسات من بنك السودان للبنوك
التجارية.
 /4جلنة مراجعة أسس وأجهزة رقابة النقد والرقابة على املصارف.

ثالثاً :توصيات اللجنة

بعد مدارسة موضوع التكليف ومناقشة جوانبه املختلفة خرجت اللجنة املكلفة بالتوصيات
التالية-:

 /1وسائل تعميق واستكمال اسلمة النظام املصريف

أوال :ملعاجلة املعامالت السابقة لالسلمه توصى اللجنة باآلتي-:
 /1املعامالت التى متت مبوجب صيغ االستثمار اإلسالمي تعترب شرعيه وفقا للشكل الذى
متت به على أن خيضع كل مصرف تعامله السابق وفق الشروط الصحيحة للمراحبة وغريها
من الصيغ.
 /2تتم معاجلة املعامالت اليت متت بصيغة العائد التعويضي أو أي صيغه ربويه أخرى
باستيفاء العائد التعويضي أو أي فائده ربويه أخرى على وجه اإللزام.
 /3مبا أن الفائدة الربويه كسب خبيث ال جيوز لصاحبه االنتفاع به حتول فوائد البنوك
اململوكة للدوله لصندوق التكافل .وتوصى اللجنة بنوك القطاع اخلاص بتوجيه هذه األموال
إىل وجوه اخلري والرب.
 /4الفائدة املعنية يف معامالت العائد التعويضي وما يف حكمه هي الفائدة عن السنه املالية
اجلارية دون النظر يف األصل الذي حسبت عليه الفائدة.
بالنسبة ملعامالت البنوك التجارية توصى اللجنة باآلتي-:
 /1يتم التعامل مع املراسلني باخلارج مبوجب الفتوى السابقه والتى تقضى بعدم اخذ أو
اعطاء الربا على أن يعاد النظر يف النظام احلاىل ،فاذا ثبت أن امليزان غالبا ما يكون لصاحل
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البنوك املراسله ومعظمها ربويه يرفع عندئذ االمر للهيئه العليا للفتوى والرقابه املقرتحه
العادة النظر يف الفتوى.
 /2بالنسبه لالستثمارات اخلارجيه تتم هذه االستثمارات مع املؤسسات االسالميه ما
امكن وجيوز التعامل مع البنوك التى تدير اقساما لالستثمار االسالمى مع ضرورة مراجعة
استثمارات هذه البنوك من وقت الخر.
 /3بالنسبة للتمويل باخلصم فان االصل أن تتم معامالت الدوله وفقا لصيغ االستثمار املعلنة
وميكن قبل اللجوء للتمويل لبيع بعض صادراتنا النظر يف امكانية بيعها عن طريق السلم
أو بالصفة على أن تقوم البنوك احملليه بشراء ما حتتاجه الدوله عن طريق املراحبه من
ودائعها بالعمله االجنبيه أو أي صيغه اخرى وال تلجأ لنظام اخلصم اال عند الضروره.
/4بالنسبه للقروض فان الظروف الراهنة اليت تواجه السودان والتوجه حنو البناء متثل
ضرورة الستجالب العون اخلارجي ومن ثم قبول نظام القروض احلالي غري أن ذلك ال
يعفى الدولة من أن تسعى للتعريف بصيغ االستثمار املعلنة وصالحيتها للتعامل اخلارجي
ومتى جنحت يف ذلك فعليها التعامل بها.
ثانيا :بالنسبة لإلجراءات اليت جيب اختاذها من البنك املركزي وسائر بنوك القطاع
املصريف توصى اللجنة باآلتي-:
أ /تكوين هيئه عليا للفتوى والرقابة ببنك السودان ينص على تكوينها يف قانون بنك
السودان وتكون قراراتها ملزمة للجهاز املصريف.
ب /يلزم بنك السودان مجيع البنوك العاملة بتعيني باحثني ملمني بصفة املعامالت يقومون
بإجراء البحوث ومجع املادة الالزمة واالتصال جبهات االختصاص لضمان سالمة معامالت
البنوك وفقا لربنامج االسلمه.
ج /تأهيل ودعم اإلدارات املعنية يف البنك املركزي والبنوك التجارية فنيا وفقهيا حتى
تضطلع هذه اإلدارات بدورها الكامل يف إنفاذ برنامج االسلمه.
د /تضاف العبارة التالية للمادة ( )5من قانون بنك السودان-:
« يؤدى البنك هذه األغراض وكل واجباته وفقا الحكام الشريعة االسالميه».
على أن يراجع القانون حتت إشراف اهليئة العليا للفتوى والرقابة مبا حيقق أغراض
االسلمه.
هـ /مراجعة قانون الرقابة على املصارف مبا حيقق أغراض االسلمه.
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ثالثا :بالنسبة للتدريب توصى اللجنة باآلتي-:

 /1إدخال املادة الشرعية الالزمة لإلملام بصفة املعامالت ضمن منهج معهد الدراسات
املصرفية.
 /2هناك تصور لربنامج تأهيل إسعايف عاجل يدرس مبعهد الدراسات املصرفية اوباملعاهد
التابعة للبنوك وميكن أن يبدأ فورا ويشمل اآلتي-:
أ /التكييف األعلى للمعامالت املصرفية.
ب /حاالت عمليه لتنفيذ العمليات االستثمارية وميكن االستعانة مبرشد أحد البنوك
االسالميه.
ج /حماضرات للقيادات حبسب احلاجة ووفقا للمستويات املطلوبة.
د /كورسات عامه أومتخصصة حبسب احلاجة ووفقا للمستويات املطلوبة.
 /3جيب على البنوك االسالميه القائمة أن تعني القطاع املصريف باملشاركة يف التدريب
املشار إليه وبتدريس املوظفني يف بنوكها وبأي صوره تطلبها البنوك.
رابعا :توصى اللجنه بان يبدأ تعميق االسلمه فورا وتنتظم كل البنوك يف برامج التدريب
والتأهيل على أن تباشر ادارة الرقابه على املصارف رقابتها وفقا لصيغ املعامالت املعلنه ابتداء
من .1991/1/1
خامسا /1 :العالن االسلمه يصدر حمافظ بنك السودان منشور السياسة االئتمانيه اجلديده
يشري فيه إىل اآلتى-:
أ /منشور اسلمة النظام املصرفى .1984
ب /منشور إلغاء العائد التعويضي .1990
ج /وتنفيذا ملا جاء يف الربنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي عن تعميق اسلمة النظام
املصريف حبيث يتضمن هذا املنشور كل صيغ االستثمار اإلسالمي.
 /2يعقد السيدان وزير املالية وحمافظ بنك السودان اجتماعا مع مديرى البنوك العاملة
بالسودان لشرح وتبادل الرأي حول:
أ /التوجيه باختاذ كافة التدابري اليت تعني على استكمال االسلمه وتنفيذ الربنامج
خاصة من ناحية التأهيل والتدريب.
ب /الدور الذي تضطلع به البنوك يف تنفيذ سياسات الربنامج الثالثي لإلنقاذ
االقتصادى.
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 /2مراجعة السياسات االئتمانية والنقدية
أوال :بالنسبة للسياسات االئتمانية للقطاع اخلاص توصى اللجنة باآلتي-:

 /1أن يضمن بنك السودان يف السياسة االئتمانية ما يلزم البنوك التجارية بتخصيص ما ال
يقل عن  %10من سقفها املتاح للموسم  91/90لتمويل الزراعة .ويف حالة إخفاق أي بنك
عن متويل هذه النسبة بنفسه يقوم البنك بدفع ما يعادل هذه النسبة للبنك الزراعي ليقوم
األخري باستثمارها يف النشاط الزراعي وفقا للضوابط االئتمانية السليمة.
هذا بالطبع إضافة إىل إخراج أي متويل يزيد عن هذه النسبه خارج السقف االئتمانى املقرر
لكل بنك مع العمل على رفع هذه النسبه سنويا خالل فرتة الربنامج حتى تصل إىل نسبة
 %34من السقف املقرر لكل بنك.
 /2يف جمال متويل احملاصيل وبالرغم من أن سياسة متويل احملاصيل تتعدل من سنه
الخرى حسب ظروف اإلنتاج وسياسة الدولة يف جمال جتارة احملاصيل اال أن اللجنه
توصى يف جمال متويل احملاصيل بغرض الصادر ومتشيا مع اهداف الربنامج بتحرير
الصادر بالغاء الشرط اخلاص مبنح التمويل بوجود عقود صادر مصدقه من بنك السودان
اوخطابات اعتماد مفتوحه وغري قابله لاللغاء.
 /3توصى اللجنه بان يتم التمويل لكل االغراض خاصة متويل راس املال العامل للصناعه يف
اطار كل الصيغ االسالميه املتاحه اال تلك التى يرى بنك السودان عدم االخذ بها السباب
موضوعيه.
 /4يف جمال استرياد السلع اخلاصه مبشاريع تنمويه أو معدات مصانع فقد الحظت
اللجنه أن بنك السودان يطلب من البنوك التجاريه ضرورة رفع الطلبات له للنظر يف امر
حتديد اهلامش املناسب قبل اعتمادها ،وعليه توصى اللجنة بان يراعى بنك السودان
ضرورة ختفيف القيود واإلجراءات متشيا مع سياسة الدولة لتشجيع االستثمار وفق قانون
االستثمار اجلديد.
/5يف جمال حظر متويل وختزين بعض السلع فقد اتضح للجنه أن بنك السودان يقوم حبظر
متويل وختزين بعض السلع بتوجيه من وزارة التجارة والتعاون ومبا أن هذا احلظر له
انعكاسات على أسعار وإنتاج بعض السلع توصى اللجنة بان يتم احلظر بقرار من جملس
الوزراء.
 /6يف جمال التمويل عن طريق السحب على احلساب ترى اللجنة ضرورة استمرار بنك
السودان يف تقييد التمويل بهذه الطريقة يف سين الربنامج اليت حتتاج إىل احلد من السيولة.
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 /7بالنسبة لتقييم وإعادة تقييم األراضي والعقارات واملنشآت فقد لوحظ أن بنك السودان
قد اقتصر هذا التقييم على البنك العقاري فقط مما يشكل قيدا كبريا على البنوك خاصة يف
األقاليم وعليه توصى اللجنة بان يسمح للبنوك التجارية بإجراء تقييم وإعادة تقييم األراضي
والعقارات واملنشآت لدى أي جهه مرخص هلا .كما توصى اللجنة بضرورة إعادة النظر يف
رسوم الرهن العقاري بغرض ختفيضها تشجيعا لتوفري ضمانات أقوي للبنوك التجارية.
 /8توصى اللجنة بالسماح للبنوك التجارية بتمويل تشييد املباني اخلاصة باملشروعات
الزراعية والصناعية عدا السكن.
 /9توصى اللجنة بان تستمر السياسه اخلاصه بتمويل مشاريع جديده أو توسيع أو اعادة
تأهيل ملشروعات قائمه لالنتاج السلعى يف القطاع الصناعى مبا يف ذلك قطاع التعدين
خارج السقف املقرر للبنك املمول وان توىل البنوك التجاريه اهميه خاصه ملثل هذا النوع
من التمويل.

ثانيا :يف جمال السياسة االئتمانية للقطاع العام واحلد من الكتلة النـقدية توصي
اللجنة بالتالي-:
 /1العمل علي وضع سقف ائتماني كلي يستوعب االحتياجات الرئيسية لكافة املناشط
االقتصادية املختلفة ويساعد يف ذات الوقت يف ختفيض الكتلة النقدية بصورة تدرجيية
خالل فرتة الربنامج مع حترير االحتياجات التمويلية لإلنتاج الزراعي واحليواني يف إطار
ذلك السقف.
 /2أن تعمل احلكومة علي خفض العجز يف امليزانية وذلك عن طريق ختفيض املصروفات
وزيادة إيرادات الدولة ويف هذا اجملال تؤيد اللجنة ما جاء يف الربنامج الثالثي لإلنقاذ
االقتصادي يف جمال السياسات املالية والذي أوضح االلتزام والبدء يف إزالة عجز املوازنة
العامة نهائيا خالل ثالث سنوات وعدم اللجوء إىل التمويل بالعجز خالل وبعد هذه الفرتة
إال لإلنتاج.
 /3أن تلتزم احلكومة بروح املادة ( )57من قانون بنك السودان عند استالفها من البنك
وإلجياد صيغة واقعية تبين عليها احلكومة استالفها املؤقت من بنك السودان توصى
اللجنه باجراء دراسة وافيه ليكون احلد املقرر الستالف احلكومه من بنك السودان مبنيا
على متوسط إيرادات امليزانيه الفعليه خلمس السنوات السابقه مع الوضع يف االعتبار
العوامل التاليه-:
أ /االيرادات املتوقعه للسنه املاليه املعنيه.
168

ب /مقدرة احلكومه على السداد يف التاريخ احملدد لذلك يف املاده  57من قانون بنك
السودان.
ج  /حجم العجز املتوقع للسنه املاليه املعنيه.
د /إمكانية احلصول على متويل من مصادر داخليه اخرى عدا اجلهاز املصرفى.
هـ /نسبة الزيادة املتوقعه يف امجاىل الدخل القومى.
و /أن يكون االستالف احلكومى متمشيا مع االهداف املوضوعه للتوسع مع التزام
احلكومه بعدم جتاوز الربط املتفق عليه.
 /4توجيه االقرتاض احلكومى إىل خاج اجلهاز املصرفى وذلك عن طريق طرح صكوك
وسندات للجمهور وشركات ومؤسسات القطاع اخلاص على أن تتمتع هذه الصكوك
والسندات بعائد جمزى يتمشى مع معدالت التضخم وميكن استثمار العائد منها يف مشاريع
تنمويه راحبه مع توزيع جزء من ارباح هذه املشاريع كارباح على هذه السندات باالضافة
إىل ابتكار االدوات االخرى التى تساعد يف هذا اجملال .على أن تكون هلذه السندات
القابيله السرتداد قيمتها بالكامل عند الطلب وبضمان بنك السودان وان تكون هذه السندات
والصكوك من ثالث فئات صغريه ومتوسطة وكبريه لتغطيه مجيع فئات املدخرين.
 /5اإلسراع يف تنفيذ اخلطوات اخلاصة بقيام سوق األوراق املالية وتشجيع قيام شركات
املساهمة العامة ملقابله احتياجاتها التمويليه من هذا السوق بدال عن االعتماد على اجلهاز
املصرفى باالضافة إىل مراجعه قانون الشركات لسنة 1925م ليستوعب املستجدات
االقتصاديه وبالتالي تشجيع القطاع اخلاص على انشاء شركات املساهمة العامة يف جماالت
االستثمار من صناعة وزراعه وخدمات.
 /6توصى اللجنه باالسراع يف تنفيذ ما جاء يف الربنامج الثالثى لالنقاذ االقتصادى من
اجتاه الدوله للتخلص واخلروج من بعض مؤسسات القطاع العام بالبيع أو التصفيه أو
احلل أو التحويل إىل شركات مساهمه عامه تشرتك فيها الدوله باالضافة إىل حتويل
متويل املؤسسات العامه إىل البنوك التجاريه ليكون التمويل على اسس مصرفيه سليمه كما
توصى اللجنه يف هذا اجملال السماح هلذه املؤسسات باصدار سندات دين للجمهور ملقابلة
احتياجاتها التمويليه وامتصاص السيوله املفرطه من اجلمهور.
 /7تالحظ اللجنة أن معظم وحدات ومؤسسات القطاع العام حتتفظ بأكثر من حساب
واحد لدى اجلهاز املصريف مما يصعب إدارة ومراقبه هذه احلسابات ومعرفة املوقف املالي
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احلقيقي هلذه املؤسسات والوحدات ،وعليه توصى اللجنة بالنظر يف إمكانية دمج هذه
احلسابات حتى يتسنى على ضوء ذلك الرقابه والتخطيط على اسس سليمه.
 /8بالرغم من أن ربط السقوف االئتمانيه للبنوك التجاريه بالودائع التى تقوم البنوك
باستقطابها ميكن للبنوك التجاريه زيادة مواردها واستغالهلا يف مقابل االحتياجات
التمويليه للمناشط املختلفه اال انه لتحقيق هذا الربنامج الثالثى لالنقاذ االقتصادى اخلاص
باقرتاح الوسائل واالجراءات التى حتد من زيادة الكتله النقديه ترى اللجنه أن يستمر بنك
السودان يف العمل بسياسة السقوف االئتمانيه املتبعه يف الوقت احلاىل تراعى االحتياجات
الفعليه لالئتمان على أن يعاد النظر يف االمر مستقبال يف ضوء االداء الفعلى لالقتصاد القومى
خاصة استدانة القطاع العام من اجلهاز املصرفى.
 /9يف ضوء توجيهات الربنامج بانشاء صندوق لتمويل االنتاج الزراعى واحليوانى وضمان
ارباح وتعويض اخلسائر اخلاصه باالستثمارات الزراعيه التى تقوم بها البنوك التجاريه
توصى اللجنة بان يقوم بنك السودان بتشجيع البنوك باستثمار بعض األموال اليت تقوم
البنوك التجارية بتجميعها يف املناطق الريفية املختلفة يف نفس املناطق التى مجعت منها
مما سيدفع بعملية التنميه يف الريف ويعيد توزيع االستثمار لصاحل املناطق الريفيه املختلفه
باالضافة إىل رفع الوعي االدخاري ونشر العادة املصرفية وتعزيز الدور التنموي للجهاز
املصريف.
 /10يف اطار تقليل النقد يف ايدى اجلمهور وادخاله يف دائرة التعامل من خالل النظام
املصريف توصى اللجنة بان جيعل بنك السودان سياساته بفتح فروع البنوك باألقاليم أكثر
مرونه.
 /11توصى اللجنة بان ختضع رقابه شركات املضاربات املالية إىل رقابه بنك السودان.
 /12توصى اللجنة باإلسراع بتحويل متويل مشرتيات احلكومة واملؤسسات العامة من
بنك السودان إىل البنوك التجارية حتى تتمكن البنوك التجارية من استغالل ما لديها من
أموال لتمويل هذه العمليات باإلضافة إىل أن هذا اإلجراء يساعد البنوك يف استقطاب ودائع
جديده.

ثالثا :اقرتاح حتويل متويل مشرتيات احلكومه والشركات واملؤسسات العامه
من بنك السودان للبنوك التجاريه-:
أ /السلع اليت ميكن متويل شرائها بوساطة البنوك لتجاريه هي:
 /1القمح والدقيق والسكر والذرة وتبلغ القيمه الكليه هلذه السلع ما يعادل  3.8مليار جنيه
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سودانى ،وتوصى اللجنة مبراعاة اآلتي يف هذا اجملال-:
أ  /تضمني تكلفة التمويل اما يف السعر أو يف الدعم احلكومى للسلع املدعومه من
الدوله.
ب /اجياد طريقه سهله وغري معقده وميكانيكية لسداد الدعم من متويل هذه السلع
للبنوك التجاريه املموله.
ج /أن تاخذ السياسه االئتمانيه يف االعتبار امد فرتة التخزين بالنسبه هلذه السلع.
د /اجياد جهه أو جهاز حمدد يقوم مبسؤولية التخزين والتحصيل لتستطيع البنوك
التجاريه التعامل يف التمويل وحتصيل مستحقاتها من متويل هذه السلع.
هـ /يالحظ أن سلعة البرتول ومشتقاته مل تضمن يف كشف السلع املقرتح متويلها من
البنوك التجارية وذلك لتوفر السيولة بالعمله احملليه لدى املؤسسة العامة للبرتول مما
ال يستدعى تقديم متويل هلا يف الوقت احلاضر.
 /2املواد الغذائية :وتشمل الشاى والنب وزيت الطعام والعدس واألرز وأخرى تبلغ قيمتها
الكلية  615مليون جنيه سودانى ،يالحظ انه التوجد أي صعوبه يف متويل هذه السلع وفق
االسس املصرفيه السليمه ،وميكن متويل هذه السلع مببالغ تقل عن القيمه املذكوره وذلك
استنادا على سرعة التمويل الدائرى.
ب /اسس التمويل-:
توصى اللجنة أن تقوم البنوك التجاريه بتحديد االسس التى مبوجبها يتم التمويل وهى
االسس املصرفيه السليمه مع وضع اعتبار خاص للضمانات التى متكن البنوك من اسرتداد
امواهلا يف الوقت احملدد وتتضمن هذه االسس ما يلى:
 /1أن تكون السلعه املموله قابله لتطبيق الضوابط املصرفيه العاديه التى تقوم البنوك باتباعها
مع عمالئها مبا يف ذلك التصرف يف السلعه أو الرهن وفاء لاللتزام املاىل املطلوب.
 /2أن تكون فرتة التمويل متناسقة مع طبيعة الودائع املصرفيه املتاحــه (التمويل قصري
االجل) على اال تتعدى فرتة عام واحد كحد اقصى.
 /3تلتزم الدوله بعدم التدخل مبا يتنافى وطبيعة العمل املصرفى السليم.
 /4أن تراعى البنوك عند متويل هذه السلع وحتديد الرحبيه اهلدف القومى الرامى إىل
ختفيض العجز يف امليزانيه العامه للدوله.
 /5أن تكون املشرتيات املراد متويلها جزء من اولويات الدوله وان تكون مضمنه يف امليزانيه
العامه املصدقة للوحده املعنية حينما يستدعى االمر ذلك.
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 /6ميكن للبنوك التجاريه متويل هذه املشرتيات على انفراد أو اشرتاك.
رأت اللجنة كذلك انه إذا ما تقرر متويل مشرتيات معينه مبوجب االسس اعاله أن تقوم
البنوك بتطبيق نفس االجراءات والضمانات املصرفيه تطبقها على عمالئها يف القطاع اخلاص
وتشمل هذه االجراءات والضمانات اآلتى:
أ /تدرس العملية املراد متويلها للتأكد من سالمتها وانها مستوفيه للشروط املطلوبه وكذلك
السلع املراد متويلها مضمنه يف ميزانيه الوحده املعنيه أو مصدق عليها إذا تطلب االمر
ذلك.
ب /يتم تقييم املؤسسه أو الشركة أو الوحده مقدمة الطلب تقييما ماليا وقانونيا واداريا.
ج /يف حالة قبول البنوك التجاريه لقبول متويل العمليه يطلب من الوحده املعنيه فتح
حساب جارى ليبدأ التعامل معه وفقا للضوابط املصرفيه السليمه وتلتزم املؤسسه اوالشركة
أو الوحده باملساهمه اجلزئيه يف التمويل (هامش اجلديه يف حالة املراحبه) كذلك يشرتط
ختزين السلعه ختزينا مباشرا من الدرجه االوىل وحتت اشراف البنك وعلى حساب
املؤسسه العامه أو الشركة أو الوحده ،ويشرتط التأمني الكامل على حساب الوحده.
د /توصى اللجنه كذلك باخذ ضمانات اضافيه جبانب التخزين املباشر للسلعه كما هو
احلال بالنسبه للقطاع اخلاص وان يكون الضمان االضافى يف شكل رهونات ما امكن ذلك.
ويف حالة عدم توفر الضمانات املطلوبه أو الضمانات الكافيه ميكن االستعاضه عنها خبطاب
ضمان من بنك السودان.
توصى اللجنه كذلك بان يشمل التمويل راس املال العامل ومدخالت االنتاج للمؤسسات
احلكوميه إذا استوفت تلك املؤسسات متطلبات التمويل التجارى وفقا لالسس املصرفيه
السليمه وعلى اساس الضمانات التلقيديه التى تعمل مبوجبها البنوك التجاريه.
ولتنفيذ االقرتاح اخلاص بالبنوك التجاريه يف حتصيل الضرائب على ارباح االعمال توصى
اللجنه باالتى:
 /1فتح حساب باسم وكيل ديوان الضرائب بالبنوك التجاريه الضافة املبلغ املستقطع من
الضريبه من حجم العمليات التمويليه.
 /2استقطاع الضريبة من مجلة التمويل الكلى لكل عمليه بنسبة  %1من حجم التمويل
وتوضع يف احلساب املبني اعاله ،اما العمالء املعف ُوون من الضرائب عليهم ابراز شهادة
االعفاء الضرييب اليت تؤكد ذلك.
 /3أن تقوم مصلحة الضرائب بتغطية تكلفة اخلدمات التى تقدمها البنوك التجاريه حسب
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التقدير املعقول لتلك التكلفة وينص على ذلك يف التعريفة املصرفية.
 -4مراجعة أسس وأجهزة رقابة النقد والرقابة على املصارف.
أوال :فيما خيتص مبراجعة اسس واجهزة رقابة النقد الحظت اللجنه أن بنك السودان
قد قام ببعض اإلجراءات اليت تساعد يف تنفيذ توجيهات الربنامج الثالثى وعليه وباالضافه ملا
اختذ بنك السودان من إجراءات توصى اللجنه باآلتى:
 /1ضرورة التنسيق الكامل بني إدارة النقد األجنيب والبنوك التجارية يف متابعة حصيلة
الصادر وتبادل املعلومات بالدقة والسرعة املطلوبتني.
 /2أن تقوم البنوك بإنشاء أقسام ملتابعة حصيلة الصادر وان تبدأ املتابعه بعد نهاية الفرته
احملددة يف وسيلة الدفع التى ينفذ بها الصادر ومالحقة املصدرين واخطار بنك السودان
أوال بأول مبوقف كل مصدر مع مراعاة عدم تاخري بداية املتابعه إىل حني نهاية فرتة الثالثه
اشهر اليت حددها منشور بنك السودان .هذا باالضافه إىل ضرورة االحتفاظ ببيانات كافيه
عن كل مصدر وادخال نظام الكمبيوتر حلفظ تلك البيانات.
 /3تقوية نظام متابعة حصيلة الصادر وتقرتح اللجنه يف هذا اجملال أن يطلب من وكالء
البواخر إرسال صورة من مانفستو الشحن الدارة النقد االجنبى.
 /4أن تلتزم كل البنوك التجاريه بتقديم كشوفات حساباتها مع مراسليها باخلارج شهريا
مصحوبة باالستثمارات املرتبطه بتلك القيود لبنك السودان وعلى ادارة النقد االجنبى
مراجعة هذه الكشوفات للتاكد من أن كل االيرادات من النقد االجنبى قد اضيفت حلسابات
البنوك املعنيه وان السحب منها قد مت وفق سياسات استخدام النقد االجنبى املعلنه.
 /5دعم وتأهيل ادارة النقد االجنبى ببنك السودان على النحو التالي:
أ /دعم العماله كما ونوعا يف كل اقسام االداره خاصة قسمى متابعة الصادر ومراجعة
النقد االجنبى.
ب /تزويد االدارة بالتقنيه املتطوره وادخال نظام احلاسب االىل نسبة لكرب حجم
العمل.
ج /انشاء وحدة تلكس كاملة واالشرتاك مع وكاالت االنباء التجاريه ملتابعة االسعار
العامليه وتوزيعها على البنوك التجاريه.
 /6أن يضمن يف قانون النقد االجنبى نص واضح بفرض عقوبات حمدده على املصدرين
املقصرين والبنوك املقصره يف توريد حصيلة النقد االجنبى املنظوره وغري املنظوره.
 /7توصى اللجنه بتكوين جلنه استشاريه من احتاد املصارف واحتاد املصدرين ووزارة
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التجارة وبنك السودان لتضع مؤشر السعار الصادرات يف ضوء االجتاه العام لالسعار يف
األسواق العامليه لتستعني به البنوك التجاريه عند قبول العقودات املقدمه هلا من عمالئها
املصدرين وحتت رئاسة ممثل احتاد املصارف.
ثانيا :بالنسبه ملراجعة اسس واجهزة الرقابه على املصارف توصى اللجنه باالتى-:
 /1أن تقوم ادارة الرقابه على املصارف ببنك السودان جبانب اداء دورها الرقابى التقليدى
بالعمل وفقا لتصور جديد يقضى بقيامها بدور قيادى توجيهى ومساعد للجهاز املصرفى
حبيث يؤدى ذلك إىل تطوير مستوى اخلدمات املصرفيه ومتكني اجلهاز املصرفى من
القيام بدوره يف تنفيذ السياسه االئتمانيه التى ختدم اهداف الربنامج الثالثى لالنقاذ
االقتصادى.
 /2أن تعزز ادارة الرقابه على املصارف دورها يف االشراف على سالمة الوضع املاىل للبنوك
التجاريه والتاكد من حسن ادائها وذلك بوضع نظام دقيق لتدفق املعلومات والبيانات
والتفتيش بصوره دوريه ومنتظمه متكن بنك السودان من احكام الرقابه واكتشاف أي
احنرافات تضر باملوقف املاىل للبنك يف وقت مبكر حتى تتم املعاجله خاصة يف جمال كفاية
ضمانات االستثمار واملوقف السيوىل للبنك.
 /3اتضح من واقع األداء الفعلي للبنوك التجاريه أن جزءا كبريا من التسهيالت املتعثره قد
نشأ يف البدايه كالتزامات عرضيه مثل خطابات االعتماد أو الضمان أو القبول فشل العمالء
يف الوفاء بها عند استحقاقها لذلك البد أن تشمل الرقابه كل عمليات البنوك خارج امليزانيه
(احلسابات النظامية) .under the line
 /4يالحظ أن عمليات املتابعة يف املاضي كانت ترتكز على خمالفات البنوك يف جماالت
التقيد بالسقف االئتماني واالحتياطي النقدي والنقد األجنيب ،ومبا أن الربنامج قد أتاح
فرصة واسعة للتمويل الزراعي واحليواني وتأكيدا لسالمة استخدام التمويل يف األغراض
اليت حددت له استخداما صحيحا تقرتح اللجنة أن تقوم إدارة الرقابة على املصارف بوضع
الضوابط الالزمة مبا يف ذلك الزيارات امليدانية للمشاريع الزراعية التى يتم متويلها خارج
السقف االئتماني.
 /5انشاء وحدات للرقابه على املصارف بفروع بنك السودان باالقاليم لتمد الرئاسه باملعلومات
من املواقع حتى تكتمل صورة املراقبه.
 /6توحيد املصطلحات واملسميات الوارده بالرواجع واالستمارات املختلفه وشرحها حتى
تسهل مهمة تعبئتها بوساطة البنوك التجاريه وبالتالي تسهيل مهمة التجميع والتحليل
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والتقييم.
 /7أن يتم توجيه البنوك التجاريه بانشاء اقسام خاصه باعداد وجتهيز الرواجع واالستمارات
التى يطلبها بنك السودان دوريا أو من وقت الخر وان يكون هذا القسم جمهزا بكل ما
يطلبه بنك السودان من معلومات.
 /8أن يتم توحيد وتبسيط االستمارات والرواجع املطلوب ملؤها بوساطة البنوك التجاريه
مع ضرورة مراجعة تناسبها ومتطلبات املرحله وتنظيم ارساهلا لبنك السودان على أن يتم
التشاور بشانها مع البنوك التجاريه.
 /9لالسراع بانسياب املعلومات بني بنك السودان والبنوك التجاريه توصى اللجنه بضرورة
حث البنوك التجاريه على ادخال احلاسب االىل على االقل يف رئاساتها يف الوقت
احلاىل.
 /10لضمان عدم انسياب االئتمان املصرفى للقطاعات غري ذات االولويه أو املناشط
احملظوره توصى اللجنه بوضع متابعة للبنوك تتعلق باالستغالل الفعلى واحلقيقى للعمليات
االستثماريه حبيث ميكن كشف أي احنراف عن السياسات وهذا يتطلب تعديل استمارة
حتليل االستثمارات املصرفيه والتعريف الواضح واحملدد النواع االنشطه التى تدرج حتت
املسميات العريضه حول القطاعات ذات االولويه والقطاعات االخرى منعا لالجتهـــــاد.
 /11مراقبة البنوك يف االلتزام باحلدود الدنيا السعار اخلدمات املصرفية وتكلفة االستثمار
ملنع املنافسة غري املتوازنة بني البنوك.
 /12لتوسيع أنواع الضمانات توصى اللجنة بإعادة نظام إيصاالت املخازن املعرتف بها بعد
تقييم املخازن اليت ميكن قبول ايصاالتها كضمان لالستثمار.
 /13توصى اللجنة بدعم إدارة الرقابة على املصارف بالكوادر املؤهلة وانتداب موظفيها
للتدريب الداخلي بالبنوك التجارية والتدريب يف املؤسسات املالية املماثلة.
 /14ألهمية قسم خماطر االئتمان بإدارة الرقابة على املصارف يف تقليل املخاطر اليت
تتعرض هلا البنوك التجارية وللحفاظ على سالمة استثماراتها وضرورة توفري البيانات
واإلحصاءات الالزمة لوضع ومتابعة تنفيذ السياسات االئتمانية توصى اللجنة باآلتي:
أ /توسيع هذا القسم ليصبح أحد األقسام الرئيسية باإلدارة ووضع مرشد للعمل به.
ب /أن حيرص القسم على مد البنوك التجارية باملعلومات الضرورية لتقييم خماطر
االئتمان سواء كان ذلك من ناحية حداثة املعلومات أو تفاصيل التسهيالت ودرجة
جودتها.
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ج /وضع معايري لتصنيف تسهيالت البنوك التجارية إىل ديون جيده أو مشكوك يف
حتصيلها أو هالكة.
 /15أن يتضمن قانون بنك السودان تشديدا يف العقوبة على البنوك اليت تتجاوز احلدود
االئتمانية املقررة هلا بوساطة بنك السودان على أن يتم التمييز بني البنك الذي يظهر
التجاوز يف حينه مع عدم تكراره والبنك الذي يقوم بإخفائه أو تكرار التجاوز ،وتوصى
اللجنة بان يقوم بنك السودان بابتداع عقوبات إضافية خبالف العقوبات املالية.
 /16تالحظ اللجنة بان كثريا من املشكالت واملعوقات اليت تواجهها إدارة الرقابة على
املصارف يف أداء دورها والذي سيتعاظم يف ظل الربنامج الثالثى لإلنقاذ االقتصادى ميكن
التغلب عليها تلقائيا بإجازة قانون تنظيم العمل املصريف والذي ظل يف طور املسودة منذ عام
 1968وعليه توصى اللجنة باإلسراع بإجازة هذا القانون.
 /17طاملا أن الربنامج الثالثي قد سعى إلي تقليل األجهزة وتبسيط اإلجراءات فانه من رأى
اللجنة من االهميه تقوية الرقابة الذاتية ودور احتاد البنوك السودانية واحتاد املصدرين
على أن يقوم كل من االحتادين بوضع ميثاق بالسلوك السوي يلتزم به األعضاء وحتديد

عقوبات يتم تطبيقها يف حالة عدم االلتزام بهذا امليثاق.

صدور قانون بيع األموال املرهونة للمصارف لسنة 1990

يف  1990/6/26صدر قانون بيع األموال املرهونة للمصارف لسنة  ،1990وصدور هذا
القانون له أهميه خاصة للمصارف حبيث انه سهل عليها إجراءات بيع العقارات واألموال
املرهونة اليت كان بيعها يف السابق خيضع إلجراءات ودعاوى تأخذ وقتا طويال أمام احملاكم
مما أدى إىل ضياع الكثري من األموال ،وقد اثر ذلك سلبا على أداء املصارف وموقفها املالي
والسيوىل.
فيما يلي نستعرض فقرات هذا القانون-:
قانون بيع األموال املرهونة للمصارف لسنة 1990
عمال بأحكام املرسوم الدستوري الثالث لســنة  ،1989أجاز جملس قيادة ثورة اإلنقاذ
الوطين ،القانون اآلتي نصه:
 توصيات جلنة السياسات االئتمانية.
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الفصل األول
أحكام متهيدية

أسم القانون وبدء العمل به

 /1يسمى هذا القانون « قانون بيع األموال املرهونة للمصارف لسنة  »1990ويعمل به من
تاريخ التوقيع عليه.

تفســري

 /2يف هذا القانون ،ما مل يقتض السياق معنى اخر:
« اموال » تشمل العقارات واملنقوالت،
« عقارات » تشمل األراضي جبميع انواعها والفوائد الناشئه عنها واملبانى واالشياء الثابته
عليها بصورة دائمة ،كما تشمل أي نوع من انواع املنشآت االخرى.
« املدير » يقصد به مدير عام أي مصرف أو من يفوضه.
« مصرف » يقصد به أي مصرف من املصارف العامله يف السودان يكون له اموال مرهونه
ويشمل ذلك أي مؤسسه متويل حكوميه.

سيادة أحكام هذا القانون

 /3تسود أحكام هذا القانون يف حالة تعارضها مع أحكام أي قانون آخر للمدى الذى يزيل
التعارض بينهما.

تطــبيق

 /4بالرغم من أحكام املادة ( )1يطبق هذا القانون بأثر رجعى على األموال املرهونة
للمصارف حتى ولو بدئ يف أي إجراءات خاصة بها أمام احملاكم.
الفصل الثاني
بيع األموال املرهونة للمصارف وإجراءاته

بيع املال املرهون للمصرف

 )1(-5إذا حل األجل احملدد لسداد املبلغ املضمون بالرهن ملصرف وتأخر الراهن يف سداده
حيق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة ملدة شهر بالسداد ،إن يبيع املال املرهون أو أي جزء منه،
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مبا عليه من رهونات سابقه ،بعد انقضاء مدة االنذار املذكورة.
( )2ألغراض البند ( )1يعترب اإلنذار قد مت استالمه بوساطة الراهن-:
(أ) إذا أرسل على آخر عنوان عمل أوسكن معروف له أوالصق على العقار املرهون الذي
يسكنه ،أو
(ب) يف حالة تعذر توصيل اإلنذار وفق أحكام الفقرة (أ) ،إذا أرسل بالربيد املسجل ،بعلم
الوصول ،ومل يعده الربيد لعدم االستالم.

إجراءات بيع العقارات

 )1( -6يقوم املصرف ببيع العقار املرهون له مبا عليه من رهونات ،تنفيذا الحكام املادة
( ،)5عن طريق املزاد العلين ،على أن يكون الثمن االساسى لذلك العقار مبلغا ال يقل عن
قيمة املبلغ املرهون له به اوالقيمه احلقيقيه التى حيددها املصرف بالتشاور مع اجلهات
املختصة أيهما اكرب.
( )2إذا مل يقدم عرض للشراء اوكان العرض املقدم أقل من الثمن االساسى فيجوز للمصرف
عرض العقار املرهون مره اخرى بدون حتديد سعر اساسى.
( )3جيوز إيقاف إجراءات البيع باملزاد العلنى يف أي مرحله قبل رسواملزاد يف حالة دفع
املدين الراهن ملبلغ الدين وأي مصروفات أخرى تكبدها املصرف يف تلك اإلجراءات نقدا.
( )4عند اكتمال البيع وفق أحكام هذا القانون يقوم مسجل عام األراضي بتعديل سجل
العقار املرهون باسم املشرتى على اال يؤثر أي خطأ يف اجراءات بيع العقار يف حق املشرتى
بنقل امللكية.
( )5يتم التصرف يف حصيلة بيع العقار املرهون على الوجه اآلتي-:
أ /سداد مصاريف البيع.
ب /سداد دين املصرف ،يف حدود قيمة الرهن املسجل.
ج /ما تبقى من قيمة البيع إذا وجد يسلم للمدين الراهن.
إذا مل يكن عائد البيع كافيا لسداد املبلغ املرهون به ،جيوز للمصرف مقاضاة املدين الراهن
ليفى باملبلغ عن طريق رفع دعوى مدنيه.

إجراءات حجز املنقوالت وبيعها

 )1(-7يف حالة املنقوالت املرهونه تتبع االجراءات اآلتية يف حجزها وبيعها-:
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أ /إذا كانت املنقوالت املرهونه يف حيازة املصرف كامله يقوم املصرف ببيعها بالطريقه
احملدده يف هذا القانون بعد انتهاء مدة االنذار املنصوص عليها يف املادة (.)5
ب /إذا كانت حيازة املنقوالت املرهونة مشرتكة بني املصرف والعميل جيوز للمصرف بعد
انتهاء مدة اإلنذار املنصوص عليها يف املادة ( )5دخول أي امكنه توجد بها املنقوالت
وحجزها بالطريقة اليت يراها مناسبة وحيازتها حيازه كامله.
ج /إذا كانت املنقوالت املرهونة يف حيازة العميل الكاملة جيوز للمصرف أن حيجز على
تلك املنقوالت بعد نهاية مدة اإلنذار املذكورة يف املادة (.)5
( )2أ :يقوم املصرف ببيع املنقوالت املرهونة له واليت مت حجزها وفقا الحكام البند ()1
فورا باملزاد العلنى على أن يكون الثمن األساسي للمنقوالت مبلغا ال يقل عن املبلغ املرهونة
به أو القيمه احلقيقيه ايهما اكرب.
ب /إذا مل يقدم عرض للشراء أو كان العرض أقل من الثمن االساسى جيوز للمصرف أن
يعرض املنقوالت املرهونه للبيع مره أخرى بدون حتديد لذلك.
ج /يتم التصرف يف حصيلة البيع على الوجه اآلتي:
اوال :سداد مصروفات حجز تلك املنقوالت وحفظها وبيعها.
ثانيا :سداد قيمة الدين املستحق.
ثالثا :ما تبقى من قيمة البيع إذا وجد ،يسلم للمدين الراهن.
د /إذا مل يكن عائد البيع كافيا ملبلغ الرهن جيوز للمصرف مقاضاة املدين الراهن بباقى
املبلغ عن طريق رفع دعوى مدنيه.
 /3من اجل توقيع احلجز املنصوص عليه يف البند ( )1جيوز للمدير أو من يفوضه أن يدخل
بالقوة مصحوبا مبن يرى ضرورة وجودهم من املستخدمني أي أمكنه توجد بها املنقوالت
احملجوزة أثناء ساعات العمل للشخص املطلوب منه سداد الدين ،جيوز للمدير أو من
يفوضه حسبما يكون احلال ،أن يطلب من ضابط الشرطه املسؤول ،الذى توجد امكنة
تواجد املرهونات املنقوله يف دائرة اختصاصه متكنه من دخول واجراء احلجز وعلى ذلك
الضابط يف هذه احلاله تلبية الطلب.
 /4جيوز للمصرف ايقاف اجراءات بيع املنقوالت باملزاد العلنى يف أي مرحله قبل رسو
املزاد يف حالة دفع املدين الراهن ملبلغ الدين واى مصروفات اخرى تكبدها املصرف يف تلك
اإلجراءات نقدا.
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الفصل الثالث
أحكام عامه

سلطة إصدار اللوائح

جيوز حملافظ بنك السودان مبوافقة وزير املالية إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا

القانون.
صدر حتت توقيعي يف اليوم الرابع من شهر ذي احلجة سنة 1410هـ املوافق السادس
والعشرين من شهر يونيو.1990
فريق ركن  /عمر حسن امحد البشري
رئيس جملس قيادة ثورة اإلنقاذ الوطين  

صدور قرار الغاء الصيغه الربويه يف معامالت الدوله

بتاريخ  1990/8/14اصدر السيد /وزير املالية القرار الوزاري رقم ( )69لسنة  1990يتعلق
بإلغاء الصيغة الربويه يف معامالت الدولة جاء فيه اآلتي-:
الرقم وم ت أ  /م و/
التاريخ/14 :أغسطس1990/
املوافق:
قرار وزاري رقم ( )69لسنة 1990
املوضوع  /إلغاء الصيغة الربويه يف معامالت الدولة
«بعد إجازة الربنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي بوساطة اجلهات التشريعية واالستشاريه
والتنفيذية لثورة اإلنقاذ االقتصادي ووضعه موضع التنفيذ بعد أن وجد القبول والتأييد من
قطاعات الشعب ويف إطار السياسات املالية املضمنة يف هذا الربنامج وإلزالة التعامل الربوى يف
املناشط االقتصادية املختلفة تنفيذا المر اهلل سبحانه وتعاىل اصدر القرار اآلتي:
 نص قانون بيع األموال املرهونة للمصارف لسنة .1990
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أوال:
بالنسبة لقروض التنمية اليت تقوم وزارة املالية بإعادة إقراضها للمؤسسات العامة مقابل
فوائد فقد قررت إلغاء هذا النظام وأن يستبدل به نظام التمويل عن طريق املراحبة واملشاركة
واملضاربة واملزارعة واملساقاه والسلم وغريها .أما إذا تعذر ذلك أو رؤى أال يتحمل أي تكلفه
السباب اجتماعيه أو سياسية فيمكن أن يتم التمويل بال أي فائده على صيغة القرض احلسن
على أن يتم ذلك مبعرفة وموافقة وزارة املالية.
ثانيا:
إلغاء نظام التعامل بالفائدة يف سلفيات املباني والعربات وسائر السلفيات اليت متنح ملوظفي
الدولة على املستوى املركزي واإلقليمي وكذلك املؤسسات العامة واهليئات وشركات القطاع
العام وأن يستبدل به نظام املراحبة واالجياره والصيغ االسالميه األخرى حسب احلالة .وحتى
توضع النظم اجلديدة وتطبق تستمر االستقطاعات املطبقة حاليا.
ثالثا:
إلغاء نظام السندات احلكومية ،أما بالنسبة للسندات اليت سبق طرحها واشرتتها جهات
معينه تعامل فوائدها بنفس الطريقة اليت عوجلت بها فوائد العائد التعويضي وذلك بان تقوم
كل املؤسسات اليت متتلكها الدولة أو متلك جزءً غالبا منها حتويل عائدها إىل صندوق التكافل
االجتماعي اجلديد.
أما املؤسسات األخرى غري اململوكة للدوله فيستمر االلتزام ولكن ميكن أن يعرض عليهم
دفع مبلغ اصل السند اآلن مقابل تنازهلم عن كل أو جزء من الفائدة يعادل املدة املتنازل
عنها وحتويلها إىل صندوق التكافل واخليار هلم يف قبول هذه اخليارات أو االستمرار يف تلقى
العائد.
رابعا:
يراجع نظام استبدال املعاش ليحذف منه العنصر الربوى وتكون جلنه هلذا الغرض وكذلك
لفحص ومراجعة بقية نظام املعاشات ليتوافق ذلك مع توجه الدولة القاضي بإلغاء نظام الفوائد
واالستعانة يف حتقيق ذلك بالدراسات السابقة.
خامسا-:
يتم استثمار كل فائض أموال الصناديق واملؤسسات اليت متلكها احلكومة بالصيغ االسالميه
داخل السودان وخارجه.
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سادساً-:
اعتماد صيغة القرض احلسن يف حالة استدانة احلكومة (من بنك السودان).
سابعاً-:
تطبق البنوك احلكومية املتخصصة صيغ التعامل االسالميه لتنسجم مع هذا التوجه ويزال
عنها كل تعامل ربوى.
صدر حتت توقيعي يف اليوم الثالث والعشرين من شهر احملرم 1411هـ املوافق اليوم الرابع

عشر من شهر أغسطس ».1990
عبد الرحيم حممود محدى
وزير املالية والتخطيط االقتصادي
معنون إىل-:
السادة الوزارء  /السيد /وزير العدل والنائب العام
السيد /حمافظ بنك السودان
السادة  /مديرى اهليئات العامة واملؤسسات العامة وشركات القطاع العام
بعد صدور هذا القرار طلب من اجلهات املعنية اختاذ اإلجراءات القانونية واالداريه الالزمه
لتطبيق ما جاء فيه ،وذلك حسب نص اخلطاب املرفق معه والذى ينص على-:
«ارفق لكم القرار الوزاري رقم ( )69لسنة  1990م.
رجاء اخذ العلم واختاذ اإلجراءات القانونية واالداريه الالزمة فيما يليكم من قوانني ولوائح
أو نظم أوال وتكوين ما ترونه من جلان اختصاص أو أي نظام آخر للتكليفات لتنفيذ ما يتعلق
بكم راجيا إفادتي مبا يتم يف هذا الصدد .وأرجو أن أؤكد لكم أننا على استعداد ملعاونتكم

بالرأي واملشورة حول التطبيق».
عبد الرحيم حممود محدي
وزير املالية والتخطيط االقتصادي
 نص القرار الوزارى رقم ( )69لسنة 1990
 نص اخلطاب املرفق مع القرار بتاريخ .1990/8/14
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استجاب بنك السودان هلذا القرار وعمل على تنفيذه فاصدر تعميما لكافة وحدات اجلهاز
املصريف خبصوصه جاء فيه اآلتي:
التاريخ 1990/9/19

النمرة  /ب س  /قروض  /س ح /

السيد /مدير عام ..................................
حتيه طيبه وبعد،،،،،
نشري إىل القرار الوزاري رقم  69بتاريخ  1990/8/14الصادر من السيد /وزير املالية
والتخطيط االقتصادي والذي تقرر مبوجبه إلغاء الصيغة الربويه يف معامالت الدولة.
نرجو أن خنطركم بأنه قد تقرر اسرتداد قيمة اصل السندات  /االذونات اليت حبوزتكم
ولذا نرجو تسليمها فورا لبنك السودان.
كما نرجو االشاره إىل أن الفوائد املستحقة بعد  1990/6/30سيتم حتويلها لصاحل صندوق

التكافل االجتماعي.
وتفضلوا بقبول فائق التحايا،،،،،،،،،،
ع /بنك السودان
ادارة القروض والرقابه على املصارف
مل يكتف بنك السودان يف تنفيذه لقرار وزير املالية املشار اليه يف هذا التعميم فقط ،بل
كون فريق عمل برئاسة السيد /نائب احملافظ وعضوية بعض مديري عموم اإلدارات ذات
االختصاص لدراسة اخلطاب واختاذ اإلجراءات الواجبة التنفيذ ،وقد اعد هذا الفريق التقرير
اآلتي حول هذا التكليف وما مت خبصوصه.
تقرير حول تنفيذ اجلانب املتعلق ببنك السودان من القرار الوزاري رقم
( )69لسنة  1990واخلاص بإلغاء الصيغة الربويه يف معامالت الدولة

اصدر السيد /وزير املالية والتخطيط االقتصادي القرار الوزاري رقم ( )69لسنة 1990
واخلاص بإلغاء الصيغة الربويه يف معامالت الدولة وذلك بتاريخ  1990/8/14وقد وجه القرار
 نص التعميم الذي أصدره بنك السودان في 1990/9/19
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كل الوحدات احلكومية باختاذ اإلجراءات القانونية واالداريه الالزمة لتنفيذ ما يتعلق بكل
وحده.
كون بنك السودان فريق عمل برئاسة السيد /نائب احملافظ وعضوية بعض مديري عموم
اإلدارات ذات االختصاص لدراسة اخلطاب واختاذ اإلجراءات الواجبة التنفيذ.
قام فريق العمل حبصر كل بنود القرار اليت تقع مسئولية تنفيذها على بنك السودان وتشمل
اآلتي-:
 /1إلغاء نظام التعامل بالفائدة يف سلفيات املباني والعربات وسائر السلفيات التى متنح
ملوظفي الدولة.
 /2إلغاء نظام السندات احلكومية.
 /3مراجعة نظام استبدال املعاش ليحذف منه العنصر الربوى.
 /4استثمار كل فائض أموال الصناديق واملؤسسات اليت متلكها احلكومة بالصيغ االسالميه
داخل السودان وخارجه.
 /5اعتماد صيغة القرض احلسن يف حالة استدانة احلكومة من بنك السودان.
فيما يلي نورد ما توصل اليه فريق العمل من إجراءات ومالحظات حسب تسلسل النقاط
املذكورة أعاله-:
اوالً :إلغاء نظام التعامل بالفائدة يف سلفيات املباني والعربات وسائر السلفيات اليت متنح
ملوظفي الدولة على املستوى املركزي واإلقليمي وكذلك املؤسسات العامة واهليئات وشركات
القطاع العام واستبداله بنظام املراحبة واالجياره والصيغ االسالميه األخرى حسب احلالة.
وحتى توضع النظم اجلديدة وتطبق تستمر االستقطاعات املطبقة حاليا سارية املفعول.
يف هذا اخلصوص ظل بنك السودان مينح العاملني سلفيات مباني وسلفيات عربات وفق
شروط خدمة العاملني ببنك السودان.
فبالنسبة لسلفيات العربات وسائر السلفيات األخرى – خالف املباني – فان البنك ال
يتقاضي عليها أية فوائد وامنا متنح كقرض حسن وهو ما درجت البنوك علي تطبيقه .اما
سلفيات املباني فقد كانت متنح بأسعار فائدة يف املاضي وقد الغي التعامل بالفائدة منذ عام
 1984حسب قرار جملس ادارة بنك السودان يف ذلك الوقت واستبدل برسوم إدارية قدرها
 % 1.5من قيمة السلفية وتؤخذ مرة واحدة بالنسبة لكل فرتة السداد وذلك لتغطية نفقات
املهندس من زيارات ومتابعة وتغطية اجره الشهري وكذلك النفقات االخري النامجة من إدارة
تلك السلفيات.
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ثانيا :إلغاء نظام السندات احلكومية  
صدر قانون القروض احمللية حلكومة السودان (السندات املسجلة) لسنة  1964مبوجب
االمراملؤقت رقم ( )7لسنة  1964كما صدر قانون سندات اخلزانة لسنة  1966م وسوف نتناول
أدناه املوقف بالنسبة للسندات واذونات اخلزانة يف القطاعني العام واخلاص حتى تارخيه
وكال علي حده-:

أوال :السندات احلكومية  

أ /السندات احلكومية للقطاع العام
بلغ إمجالي قيمة السندات احلكومية اليت قامت بشرائها مؤسسات القطاع العام يف
 1990/7/1ما مقداره  161.1مليون جنيه ،جتدر االشاره إىل انه قد مت دفع ما مقداره 35.6
مليون جنيه من السندات احلكومية اليت حتملها املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خالل
شهر أغسطس املاضي ومت تعليق الفائدة املستحقة عليها والبالغ قدرها  1.7مليون جنيه
وعليه فان إمجالي السندات احلكومية التى حتملها مؤسسات القطاع العام اآلن يبلغ حوالي
126مليون جنيه وتبلغ الفوائد املستحقة عليها حتى نهاية املدة  8.3مليون جنيه .هذا ونشري
أيضا إىل أن تاريخ انتهاء اجل هذه السندات ميتد إىل النصف الثاني من عام  1990وحتى
نهاية أكتوبر عام  1993غري أن معظمها يقع فيما تبقى من هذا العام.
متشيا مع قرار السيد /وزير املالية واخلاص بطريقة معاجلة السندات احلكومية املشرتاة
بواسطة مؤسسات القطاع العام فقد مت إلغاؤها يف  1990/9/30ووضعت الفائدة املستحقة عليها
خالل الفرتة من  7/1وحتى  1990/9/30واليت تبلغ  4.3مليون جنيه يف حساب معلق متهيدا
لتحويلها لصاحل صندوق التكافل االجتماعي.
ب /السندات احلكومية للقطاع اخلاص
تبلغ قيمة السندات احلكومية للقطاع اخلاص  4.6مليون جنيه وتبلغ قيمة الفوائد املستحقه
عليها للفرتة من  7/1وحتى  1990/9/30ما مقداره  35.5ألف جنيه وترتاوح آجال هذه
السندات بني النصف الثاني للعام  1990وحتى النصف الثاني من عام  .1995وتنفيذا
لقرار السيد /وزير املالية حول إلغاء السندات احلكومية قام بنك السودان بالكتابة الصحاب
السندات من القطاع اخلاص عارضا عليهم دفع مبلغ اصل السند اآلن مقابل تنازهلم عن الفائده
للمده املتنازل عنها وحتويلها لصندوق التكافل االجتماعي أو االستمرار يف تلقى العائد حتى
آخر املدة .هذا وقد أبدت شركات القطاع اخلاص موافقتها على اسرتداد قيمة سنداتها فورا
ما عدا الشركة الصناعية التجارية للتأمني واليت أبدت رغبتها يف االستمرار حتى نهاية املده
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وهي متلك سندات قيمتها الكلية 100الف جنيه .هذا وقد مت وضع مبلغ ال  35.500جنيه
يف حساب معلق متهيدا إلضافته لصاحل صندوق التكافل.

سندات املؤسسة العربية لضمان االستثمار

جتدر االشاره إىل هناك سندات حكومية ختص الشركة العربية لضمان االستثمار تبلغ
قيمتها  2.2مليون جنيه وهي يف األصل متثل نسبة  %25من املبالغ املستحقة على حكومة
السودان يف رأمسال الشركة املذكورة وهذه السندات عليها فوائد قيمتها  217.8ألف جنيه
حتى .1991/6/25
من ناحية أخرى فقد تسلم بنك السودان خطابا من مراقب التأمني بوزارة املالية بتاريخ
 1990/10/2يطلب فيه بان تظل بعض السندات اخلاصة بشركات التأمني يف عهدتهم وتبلغ
قيمة هذه السندات  665ألف جنيه وليست عليها فوائد ويف هذا الصدد نرى أن تتم املعاجلة
مع السيد /وزير املالية بصفته صاحب القرار.

ثانيا :اذونات اخلزانة

تبلغ اذونات اخلزانة يف  1990/7/1ما مقداره  11مليون منها  8مليون جنيه لدى بنك
الوحدة و 3مليون جنيه لدى البنك التجاري السوداني وتتجدد هذه االذونات كل  3اشهر
بسعر فائده  %5يف العام وتاريخ آجال هذه السندات تقع يف الفرتة املمتدة حتى 1990/10/1
وتدفع الفوائد عليها مقدما وعليه فانه لن تكون هناك أي مبالغ يتم حتويلها لصاحل صندوق
التكافل االجتماعي.
هناك أيضا اذونات غري قابله للتحويل وقد نتجت عن مديونية جلنة العمله واليت حتولت
من دفاتر البنك األهلي املصري إىل بنك السودان وتبلغ قيمة هذه االذونات  13مليون جنيه
(غطاء العمله) وحتسب عليها فوائد مقدارها  %2يف العام وقد مت إيقاف احتساب مثل هذه
الفوائد اعتبارا من  .1990/7/1كذلك هنالك أيضا اذونات خزانه تبلغ قيمتها  6مليار جنيه
وهي عبارة فروقات ختفيض العمله لفرتات متعددة وال يتقاضى عليها فوائد علما بان هذه
املبالغ قابله للزيادة حسب تواريخ بعض االلتزامات اليت ستحل يف تواريخ الحقه ومبا انه ال
جمال لتصفية هذا احلساب اآلن فقد تقرر أن يستمر كما كان.
وهنا البد من نشري إىل أن السندات احلكومية واذونات اخلزانة قد صدرتا بقانون خاص
وعليه البد من إصدار تشريع مببادرة من السيد /وزير املالية إللغاء قانون القروض احمللية
لسنة 1964والئحة القروض احمللية لسنة  ،1964وكذلك قانون سندات اخلزانة لسنة 1966
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والئحة سندات اخلزانة لسنة  1966م.
كما نورد بان قانون بنك السودان لسنة  1959ينص يف املادة  58واملادة  74على جواز
اإلصدار والتعامل يف سندات احلكومة وسندات على اخلزانة دون االشاره لعنصر الفائدة ومبا
أن االحتمال قائم بإصدار سندات حكومية أو سندات على اخلزانة دون اشرتاط الفائدة لذلك
نرى اإلبقاء على املادتني دون تعديل.

ثالثا :نظام استبدال املعاش:

نرجو أن نوضح أن لدى بنك السودان الئحة معاشات صدرت يف عام  1983وذلك يف
أعقاب استثناء بنك السودان من أحكام قانون معاشات اخلدمه العامة لسنة  1975حسب
القرار اجلمهوري رقم  833لسنة  .1981وبالرغم من هذا االستثناء إال أن الئحة معاشات بنك
السودان قد ظلت مواكبه للقانون العام للمعاشات ومبا أن قرار السيد /وزير املالية قد أشار إىل
تكوين جلنه ملراجعه نظام االستبدال للمعاش فان بنك السودان سوف يلتزم مبا تتوصل إليه
هذه اللجنه من توصيات ونرى أن ميثل بنك السودان يف كل اجلهات األخرى اليت تتمتع
بنظام معاش خاص يف اللجنة املذكورة.

رابعا :يتم استثمار كل فائض أموال الصناديق واملؤسسات اليت متلكها احلكومة
داخل السودان وخارجه

لدى بنك السودان صندوق خاص باملعاش وهو الذي ميكن استثمار فوائضه ويبلغ رصيد هذا
الصندوق يف الوقت الراهن  1.9مليون جنيه متثل رصيد اشرتاك املعاش  %7زائدا التزام بواقع
 %15ويعزى ضعف هذا الرصيد لقلة العدد الذي اختار نظام املعاش يف الوقت الراهن وسوف
ينظر يف استثمار هذا الرصيد وفق الصيغ االسالميه املناسبة.

خامسا :اعتماد صيغة القرض احلسن يف حالة استدانة احلكومة من بنك
السودان

درجت احلكومة املركزية ومؤسسات القطاع العام على االستالف من بنك السودان وفق
املادة  57ومشتقاتها من قانون بنك السودان مقابل فائده سنويه.
ميثل العائد على استالف احلكومة  %6واملؤسسات  %9جزءً كبرياً من إيرادات بنك
السودان السنوية وكمثال لذلك فانه يف عام  1989فقد شكلت الفوائد على السلفيات املؤقتة
للحكومة املركزي ما مقداره  86.3مليون جنيه بينما شكلت الفوائد على سلفيات املؤسسات
العامة مبلغ  273مليون جنيه وبالتالي فان الدخل الذي سيفقد نتيجة لتنفيذ هذا القرار
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ميثل حوالي  %70من دخل البنك السنوي يف الوقت الذي تتصاعد فيه املصروفات االداريه
واإلنشائيه.
عليه وملعاجلة هذا الوضع نوصى باآلتي-:
تتحمل احلكومة الفوائد على القروض االجنبيه اليت قام بنك السودان باستالفها نيابة عن
احلكومة ملقابلة االلتزامات االجنبيه للحكومة وقد بلغت هذه الفوائد يف عام  1989ما مقداره
 212.6مليون جنيه.
تتحمل احلكومة املركزية مصروفات طباعة العمله اليت بلغت يف عام  1989ما مقداره
 39.8مليون جنيه يتوقع أن تتصاعد هذه التكلفة السنوية آخذين يف االعتبار الصلة املباشرة
بني استالف احلكومة وطباعة العملـه.
وضع عقوبة ائتمانية على سلفيات احلكومة اليت تزيد عن احلد املسموح به أي  %20من
مجلة إيرادات امليزانية السنوية للدوله واليت ستمنح كقرض حسن حسب قرار السيد /وزير
املالية على أن تكون هذه العقوبة يف حدود  10مليون جنيه عن كل 100مليون جنيه وختصم
تلقائيا من حساب احلكومة عند نهاية العام.
رئيس وأعضاء فريق العمل
السيد /حسن عبد الوهاب  /نائب احملافظ رئيسا.
السيد /على امحد ابوسن  /مدير عام إدارة الشؤون االداريه عضوا.
السيد /خمتار سعيد بدري  /مدير عام إدارة احلسابات واخلزينة باالنابه عضوا.
السيد /مصطفى محزة  /نائب مدير عام اإلدارة القانونية عضوا.
السيد /حممد طه عبد القادر /نائب مدير عام إدارة القروض والسلفيات عضوا.
السيد /عوض عثمان حممد امحد  /سكرتري جملس اإلدارة عضوا.

صدور اول سياسة متويليه يف بداية فرتة انطالقة االسلمه

يف  1990/11/17اصدر بنك السودان السياسة االئتمانية للعام  1991/1990واليت جاءت
مشتملة على غالبية توصيات جلنة السياسة االئتمانية اليت سلف ذكرها ،وذلك متشيا مع
متطلبات املرحلة اجلديدة ،وفيما يلي نستعرض ما جاء يف هذه السياسة.
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التاريخ/29 :ربيع اآلخر 1411/هـ
املوافق /17 :نوفمرب  1990/م
املوضوع :السياسة االئتمانية
قام بنك السودان مبراجعة السياسة االئتمانية املعمول بها االن يف ضوء موجهات الربنامج
الثالثى لالنقاذ االقتصادى واداء البنوك خالل الفرته السابقه ويف ضوء سياسة الدوله الراميه
إىل تعميق اسلمه اجلهاز املصرفى وفقا للموجهات الصادره مبوجب منشور بنك السودان رقم
/ 11مكرر /ب س  /قروض  26/بتاريخ /17ربيع االول  1405/هـ املوافق 1984 /12/10م
بشأن التحول الفورى للتعامل وفق الصيغ االسالميه ومنشور بنك السودان بالرقم 90/64
بتاريخ  1990/6/27بشان إلغاء الفئات التعويضيه.بهذا فقد تقرر الغاء منشور بنك السودان
بنفس الرقم اعاله واملؤرخ  1989/11/23واملنشورات التاليه-:
 /1منشور رقم  90/54بتاريخ  1990/3/6واخلاص بتمويل احتياجات حكومات االقاليم
من الذره.
 /2منشور رقم  90/60بتاريخ  1990/5/19واخلاص بتمويل احتياجات األقاليم من السلع
التموينيه.
 /3منشور رقم  90/61بتاريخ  1990/5/28واخلاص حبظر متويل وختزين الفول
املصرى.
 /4منشور رقم  90/63بتاريخ  1990/6/27واخلاص بتمويل االنتاج الزراعى خارج السقف
املقرر.
 /5منشور رقم  90/76بتاريخ  1990/10/17ومنشور رقم  90/79بتاريخ 1990/10/23
ومنشور رقم  90/83بتاريخ  1990/11/8واخلاصه بسياسة حمصول السمسم للموسم
 91/90م.
وعلى البنوك العمل وفقا للتوجيهات التاليه:

اوال :توجيهات خبصوص ضبط التمويل املصرفى وترشيد استخدامه:
 /1متويل القطاعات ذات االولويه:

أ /بهدف توجيه االئتمان املصريف خلدمة القطاعات االنتاجيه واملناشط املرتبطه بها على
البنوك مراعاة أن ال يقل حجم التمويل املمنوح للقطاعات ذات االولويه عن نسبة %80
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من السقف املقرر لكل بنك .ويف حالة اخفاق أي بنك يف االلتزام باحلد االدنى لتمويل هذه
القطاعات جيب أن ال تزيد مجلة التسهيالت املمنوحه لالغراض خالف هذه القطاعات
عن نسبة  %20من السقف املقرر لكل بنك.
ب /يقصد بالقطاعات ذات االولويه اآلتي:
 /1القطاع الزراعي.
 /2القطاع الصناعي.
 /3قطاع النقل والتخزين.
 /4قطاع الصادر.
 /5قطاع احلرفيني.
ج /لغرض حتديد احتياجات القطاعات اخلمسة ذوات االولويه جيب مراعاة اآلتي-:
 /1يقصد بتمويل القطاعات ذوات االولويه تغطية احتياجاتها لراس املال التشغيلى يف
شكل متويل قصري االجل ولراس املال الثابت يف شكل متويل متوسط وطويل االجل.
 /2يقصد بقطاع النقل :الشاحنات لنقل البضائع والسلع والبصات الكبريه لنقل الركاب
اما التخزين فيقصد به انشاء الصوامع واملخازن املربده.
 /3يقصد بالتمويل متوسط وطويل األجل :التمويل املمنوح لفرته أكثر من عام واملمنوح
أصال بغرض متويل راس املال الثابت أي ال يشتمل ذلك على التمويل املمنوح الجل
قصري واصبح دينا متعثر السداد.
 /4تشمل االحتياجات التمويليه للقطاعات اخلمسة ذوات االولويه االسهام يف رؤوس
اموال الشركات واملؤسسات التى ينحصر نشاطها فقط – وفق لوائح وعقود تاسيسها– يف
واحد أو أكثر من القطاعات ذات االولويه.
 /5يقصد بالتمويل الزراعي متويل العمليات االنتاجيه لإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي
واحليواني ومبا يف ذلك صيد األمساك سواء كان ممنوحا للقطاع اخلاص أو مؤسسات
وشركات القطاع العام أي ال يشمل متويل عمليات الشراء واالجتار يف املنتجات الزراعية
النباتية واحليوانية.
د /مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) و(ب) و(ج) أعاله جيب مراعاة أن يكون التمويل الزراعى
بنسبة التقل عن  %40من السقف املقرر لكل بنك وما زاد عن هذه النسبة يعترب خارج
السقف املقرر .ويف حالة فشل أي بنك يف الوفاء بالنسبة املقررة ابتداء من املوسم 91/90
عليه دفع مبلغ يف حدود الفرق بني رصيد متويل القطاع الزراعي لديه والنسبة املقرره إىل
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أي من اجلهات التالية يف شكل قرض حسن-:
 /1البنك الزراعي.
 /2أي بنك جتارى آخر يقوم البنك باالتفاق معه.
 /3صندوق متويل اإلنتاج الزراعي واحليواني.
هـ /يف حالة وجود مشروعات تنموية جاهزة للتمويل متوسط األجل(سواء ملشاريع جديده
أو لتوسيع أو إعادة تأهيل مشروعات قائمه) لإلنتاج السلعي يف القطاع الصناعي مبا يف
ذلك قطاع التعدين يتم رفع الطلبات اخلاصة بها لبنك السودان إدارة الرقابة على املصارف
والتمويل للنظر يف أمر التصديق عليها خارج السقف املقرر للبنك يف حالة التمويل من بنك
واحد أو جملموعة من البنوك يف حالة التمويل اجلماعي هلذه املشروعات.
و /على البنوك عند منح التمويل مراعاة أن تكون مجلة التمويل املمنوح بأي من الفروع
العاملة باملناطق الريفية املختلفة بنسبه التقل عن  %50من مجلة الودائع بأي فرع يف أي
وقت من األوقات وذلك ابتداء من املوقف بنهاية شهر يونيو .1991ولغرض احتساب هذه
النسبة فان الودائع تعنى احلسابات اجلارية واالدخارية واالستثمارية بالعملة احمللية.
ز /على البنوك أن توىل اهتماما كبريا لتنميه األقاليم واملناطق املتخلفة اقتصاديا ومتويل
صغار املنتجني.
 -2متويل القطاعات واملناشط غري ذات االولويه-:
على البنوك التجارية مراعاة أن ال يزيد حجم تسهيالتها للقطاعات واملناشط غري ذات
االولويه عن نسبة  %20من إمجالي السقف االئتماني احملدد لكل بنك وذلك يف أي وقت من
األوقات ويف حالة جتاوز هذا السقف بوساطة أي بنك سيتم تطبيق العقوبة االئتمانية على
هذا التجاوز.
 -3يف جمال متويل احملاصيل
على البنوك مراعاة اآلتي-:
أ /حظر متويل شراء وختزين الذرة إال للبنك الزراعي واحلكومات االقليميه.
ب /بالنسبة لتمويل حمصول السمسم:
حظر التمويل اال بغرض الصادر أو التجارة احمللية إال للجهات التالية:
 /1شركة السودان للحبوب الزيتية.
 /2شركة اجلزيرة للتجاره واخلدمات احملدودة.
 /3شركة كوبرتيد احملدودة.
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 /4املؤسسة التعاونية التجارية.
 /5االحتاد التعاوني القومي.
يسمح بتمويل شراء وختزين السمسم بغرض تغطية احتياجات املعاصر واملصانع وفق
الضوابط اآلتية:
 /1أن يتم الشراء من اجلهات اخلمس املسموح هلا مبوجب هذا البند.
 /2أن تكون كمية السمسم املمولة مسسم امحر ويف حدود الطاقه االنتاجيه للمعصرة
ومبوجب شهادة صادره من وزارة الصناعة اواحلكومة االقليمية بشان الطاقة الفعلية
للمنشأة وليس الطاقه التصميميه.
 /3أن يتم الدفع مباشرة لواحد أو أكثر من اجلهات اخلمس املذكورة واملسموح هلا
بالشراء.
تتم تصفية التمويل املمنوح للسمسم قبل يوم  1990/10/17فورا.
ج /بالنسبة لتمويل الفول السوداني-:
حظر التمويل والتخزين اال للجهات اآلتية-:
 /1شركة السودان للحبوب الزيتية.
 /2شركة اجلزيرة للتجاره واخلدمات احملدودة.
 /3شركة كوبرتيد احملدودة.
 /4املؤسسة التعاونية التجارية.
 /5االحتاد التعاوني القومي.
 يسمح بتمويل شراء وختزين الفول املقشور خبالف النقاوة بغرض تغطية احتياجاتاملعاصر وفق الضوابط اآلتية-:
 /1أن يتم الشراء من اجلهات اخلمس املسموح هلا بالشراء واملذكورة بهذه الفقرة.
 /2أن تكون كمية الفول املمولة يف حدود الطاقه االنتاجيه للمعصرة ومبوجب شهادة
صادره من وزارة الصناعة أواحلكومة االقليميه بشان الطاقة الفعلية للمنشأه وليس الطاقه
التصميميه
 /3أن يتم الدفع مباشرة لواحد أو أكثر من اجلهات اخلمس املذكورة واملسموح هلا
بالشراء.
 /4فيما خيتص بتمويل احملاصيل األخرى غري احملظورة التمويل ميكن للبنوك تقديم
التمويل الالزم هلا.
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 /4يف جمال متويل الصادر
عند منح التمويل بغرض الصادر على البنوك متابعة تنفيذ عملية التصدير بدقه وختزين
السلع املمولة وترحيلها حتت إشرافها املباشر وبامسها اال يف احلاالت اليت ال تسمح فيها
طبيعة السلعة املمولة أو مكان تواجدها بإشراف البنك املباشر عليها ويف هذه احلالة على البنك
احلصول على الضمانات الكافية.
 /5يف جمال متويل الواردات
تهدف السياسة االئتمانية إىل احلد من استرياد السلع غري الضرورية وعدم ختزين السلع
التموينية ،وعليه يتوجب على البنوك التجارية أن تعمل مبوجب األسس املوضحة ادناه
والتقيد الصارم بها-:
أ /ال يسمح بإعادة متويل أي سلع مستورده من موارد السوق الرمسي أو موارد السوق
املصرفية احلرة فيما عدا التمويل األول لرخصة االسترياد والذي جيب أن يصف خالل
فرتة ثالثة اشهر من تاريخ وصول البضاعة وعلى جتار اجلملة وجتار القطاعي احلصول
على احتياجاتهم من املستوردين يف حدود مواردهم اخلاصة.
ويستثنى من هذا األمر السلع اآلتية-:
 /1مستلزمات اإلنتاج الصناعي والزراعي (بشقيه النباتي واحليواني).
/2األدوية واملستلزمات الطبية.
على البنوك التجارية مراعاة أن يتم إعادة التمويل للسلع املوضحة أعاله من املوردين فقط
كما يشرتط احلصول من العميل على إقرار كتابي الستعمال املواد اخلام ومدخالت اإلنتاج
املمولة لغرض اإلنتاج وليس لالجتار احمللى.
ب /بالنسبة للسلع االساسيه املمولة عن طريق البنوك التجارية من موارد السوق الرمسي
والسوق املصرفية احلرة الواردة مبنشور إدارة النقد األجنيب رقم  88/17بتاريخ 88/10/25
يقوم العميل بدفع  %15يف حالة السلع املمولة من موارد السوق الرمسي و %20يف حالة
السلع املمولة من موارد السوق املصرفية احلرة ومن موارده اخلاصة بالعملة احمللية كحد
أدنى وكهامش وذلك يف حالة االعتمادات املستنديه -االطالع اوالقبول – وكل وسائل الدفع
األخرى ضد البوالص أوخالفه ويطبق نفس اهلامش حتى يف حالة حصول العميل على
تسهيالت خارجية من اجلهات اليت يتعامل معها على أن حتتسب ضمن هذا اهلامش
نسبة ال  %5املودعة لدى البنك كتأمني على رخصة االسترياد .بالنسبة ملدخالت كل من
االنتاج الزراعي والصناعة احمللية واالدويه ميكن للبنك االكتفاء بالتأمني املتحصل على
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رخصة االسترياد البالغ  %5كهامش عند فتح االعتماد .كما نرجو أن ننوه إىل انه غري
مسموح ألي بنك تقديم أي متويل بالنسبة اليت جيب أن يقوم العميل بدفعها.
ج /يتم دفع اهلامش بوساطة العمالء يف حالة عمليات االسترياد حسب نوعية السلعة كما
هو مقرر مبوجب هذا املنشور ومهما كانت صيغة التمويل املطبقة.
د /بالنسبة للسلع اليت يتم استريادها بوساطة اتفاقية التجارة والدفع مع مصر بالدوالر
احلسابي يتم احتساب هامش عليها بنسبة  %15كحد أدني على أن يقوم العميل بدفع
اهلامش املقرر من موارده الذاتية وغري مصرح للبنوك بتمويل نسبة اهلامش املذكورة وجيوز
للبنك متويل النسبة املتبقية وقدرها  %85بعد دفع اهلامش.
 /6يف جمال متويل السلع بغرض االجتار احمللى:
أ /يقتصر متويل السلع بغرض االجتار احمللي علي بنوك القطاع العام واملشرتكة.
ب /يف حالة التمويل وفق صيغ البيوع املختلفة يشرتط علي العميل متويل ما ال يقل عن
 %25من حجم العملية كدفع مقدم من موارده الذاتية ويتم ختزين كل السلع املمولة لصاحل
البنك ختزينا مباشرا وحتت إشرافه.
ج /يف حالة التمويل وفق صيغة املشاركة جيب أال تقل مشاركة العميل عن نسبة  %25من
حجم العملية ويتم ختزين كل السلع املمولة لصاحل البنك ختزينا مباشرا وحتت إشرافه.
د /علي البنوك االلتزام بتصفية العمليات املتعلقة باالجتار احمللي خالل فرتة أقصاها
اربعة اشهر من تاريخ التمويل وحيظر إعادة متويلها من نفس البنك أو بنك آخر أو جتديد
التسهيل بوساطة البنك املمول.
 /7حتديد اهلامش يف حالة التمويل لألغراض خالف التجارة احمللية:
يف حالة منح متويل املناشط خالف التجارة احمللية مثل القطاعات واملناشط ذات األولوية
الواردة يف الفقرة (أوال) ( -1ب) أعاله يرتك للبنوك حتديد الدفع املقدم يف حالة التمويل وفق
صيغ البيوع املختلفة أو نسبة مشاركة العميل يف حالة صيغة املشاركة سيتم حتديدها بناء على
االعتبارات اليت يرى البنك األخذ بها يف كل حاله .أما يف حالة متويل شركة الصمغ العربي
واحتادات منتجي الصمغ املتعاقدين مع شركة الصمغ العربي فيمكن إعفاؤهم من اهلامش املشار
إليه يف هذه الفقرة .بالنسبة لتجار الصمغ ميكن ختفيض الدفع املقدم يف حالة التعامل وفق صيغ
البيوع املختلفة ونسبة املشاركة يف حالة التعامل وفق صيغة املشاركة من  %25إىل .%15
 /8حظر متويل بعض املناشط  
أ /على كل البنوك التجارية االلتزام بعدم متويل وختزين السلع اآلتية بغرض االجتار
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احمللى-:
 /1األرز  /2العدس  /3لنب البودره  /4امللح  /5الكربيت  /6الشاي  /7النب  /8الدمورية
والدبالن واالقمشه الشعبيه  /9زيت الطعام  /10الدقيق  /11الصلصة  /12الفحم /13
صابون الغسيل  /14اإلطارات  /15حجارة البطارية  /16مرقة الدجاج  /17بطاريات
العربات  /18اخلمرية  /19األمسنت  /20السيخ والزوى والصاج  /21البوهيات /22
الفول املصري.
ب /على كل البنوك التجارية أن تستمر يف حظر تقديم متويل لشراء وتشييد العقارات
واألراضي ما عدا تلك اليت يتم متويلها ضمن احتياجات التمويل التنموي للمشروعات
اإلنتاجية الصناعية والزراعية.
ج /على كل البنوك التجارية حظر تقديم أي متويل لألغراض الشخصية.
 /9يف جمال متويل القطاع التعاوني
عند منح التمويل الالزم للجمعيات واالحتادات التعاونية يسمح باستثنائها من قرار حظر
إعادة متويل السلع املستوردة الواردة يف البند أوال (( )5أ) وقرار حتديد فرتة التمويل بالنسبة
للتجاره احمللية باربعه اشهر الواردة يف البند أوال (( )6د) كما يسمح للبنك ختفيض احلد
األدنى للهامش املقرر بالنسبة للتجارة احمللية البالغ  %25والوارد يف البند اوال ( )6إىل %10
بالنسبة للتسهيالت املمنوحة للقطاع التعاوني بصيغ البيوع املختلفة ويف حالة املشاركة ميكن
أن تنخفض نسبة مشاركة االحتادات واجلمعيات التعاونية إىل  %10ايضا ،على أن يستمر
تطبيق كل اإلجراءات واألحكام األخرى اخلاصة باسس وضوابط منح االئتمان املصريف على
هذا النوع من التمويل.
 /10عند منح التمويل الالزم للحكومات االقليميه يسمح باستثنائها من قرار حظر متويل
السلع التموينية الواردة يف البند (( )8أ) وقرار حتديد فرتة التمويل بالنسبة للتجاره احمللية
باربعه اشهر الواردة يف البند أوال (-6د) كما يسمح للبنك ختفيض احلد األدنى للهامش املقرر
بالنسبة للتجاره احمللية البالغ  %25والوارد يف البنــد أوال ( )6إىل  %10بالنسبة للتمويل
املمنوح للحكومات االقليميه ويف حالة املشاركة ميكن أن تنخفض نسبة مشاركة احلكومات
االقليميه إىل  %10أيضا وذلك سواء كان التمويل للسلع التموينية أو للذرة ،ويستمر العمل
بكل اإلجراءات واألحكام األخرى اخلاصة باسس وضوابط منح االئتمان املصريف على هذا النوع
من التمويل وحيظر تقديم أي متويل لوكالء احلكومات االقليميه واملتعهدين ،بل يتم التعامل
مباشرة مع السلطات االقليميه.
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 /11التمويل عن طريق السحب على احلساب-:
أ /بالنسبة للتمويل عن طريق السحب على احلساب جيب أن يكون يف أضيق نطاق ولغرض
حمدد ومقابل ضمانات كافيه وأن يتم الدفع مباشرة للجهة املستفيدة وعلى البنك االحتفاظ
باملستندات اليت تثبت ذلك.
ب /على البنوك التجارية عدم إضافة قيمة الشيكات بالعملة احمللية املقدمة من عمالئها
للتحصيل حلساب العمالء حتى وان كانت مسحوبة على نفس البنك ما مل يتم التحصيل
الفعلي ودفع قيمة الشيك على أن يستثنى من هذا اإلجراء الشيكات املصرفية واملعتمدة
وجيب مراعاة عدم تقديم اية تسهيالت يف هذا الشأن مما ينتج عنه حدوث حاالت شيكات
متقاطعة ( )cross firing chequesوجيوز للبنوك شراء الشيكات املسحوبة على بنوك
خارج السودان ( )bank draftsوإضافة قيمتها للمستفيد قبل حتصيلها.
 /12التقييم وإعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت-:
على البنوك التجارية االلتزام مبا جاء يف املنشورات الصادرة من بنك السودان واليت
حتدد أسس التقييم وإعادة التقييم لألراضي والعقارات واملنشآت املقدمة كضمان للتسهيالت
املصرفية.
 /13طلبات متويل العمالء
فيما عدا ما هو وارد يف الفقرة ( -1هـ) تقرر االستمرار يف التوجيه اخلاص بعدم رفع طلبات
متويل العمالء لبنك السودان للتصديق عليها على أن تقوم البنوك التجاريه بالنظر يف طلبات
عمالئها واختاذ ما تراه مناسبا بشأنها يف ضوء االسس املصرفيه السليمه ووفق الضوابط الواردة
مبنشور ضوابط منح االئتمان ،كما نرجو أن ننبه إىل انه يف حالة اخفاق أي بنك يف االلتزام
بالتوجيهات الصادرة إليه من بنك السودان سوف يطلب منه رفع طلبات عمالئه للبت فيها
بوساطة بنك السودان.

ثانيا :احلد من سيولة البنوك التجارية

بهدف التحكم يف السيولة لدى البنوك التجارية تقرر اختاذ اإلجراءات التالية-:
 /1أن حتتفظ البنوك التجارية العامله بالبالد بارصده نقديه لدى بنك السودان ال تقل عن
نسبة  %20من مجلة ودائعها وسوف يتم احتساب هذه النسبة على النحو التالي:
أ /بسط النسبة:
يتكون من االرصده لدى بنك السودان كما تعكسها امليزانية الشهرية للبنوك التجاريه.
196

ب /مقام النسبة:
يتكون من الودائع اجلارية واالدخارية واالستثمارية والودائع األخرى واهلوامش على
خطابات االعتماد والضمان (بالعمالت احمللية واالجنبيه) كما يعكسها بيان األصول
واخلصوم للبنك بنهاية الشهر.ويكون البنك الذي خيفق يف االحتفاظ بهذه النسبة عرضه
للغرامة اليت حيددها بنك السودان.
 /2أن تستمر كل البنوك التجارية يف حتويل كل مستحقات املوردين األجانب لتحفظ يف
حساب جممد يف بنك السودان ،هذا ولن يتم السحب من هذا احلساب اال بغرض حتويل
مستحقات املوردين األجانب باخلارج وبعد توفري العملة األجنبية.
 /3حظر حفظ الودائع واالستالف فيما بني البنوك ( )inter bank lendingإال
ألغراض متويل التنمية بعد اخذ موافقة بنك السودان.
 /4غري مسموح لفروع البنوك االجنبيه العاملة بالبالد بفتح حسابات جاريه أو حسابات
توفري أو حسابات استثمار بالعملة احمللية أو لعمالئها من املستوردين واملصدرين املسجلني
يف سجل وزارة التجارة اوللشركات واملؤسسات االنتاجيه اليت تقوم بتنفيذ أو العمل
مبشاريع إمنائية تقوم تلك البنوك بتمويلها وفقا ملا جاء يف الفقرة أوال ( )1أعاله أو
للسودانيني العاملني باخلارج.
 /5يسمح للبنوك االجنبيه بفتح حسابات بالعملة احمللية يف حالة احتفاظ صاحب احلساب
حبساب بالنقد األجنيب لدى نفس البنك وأن تتم تغذية هذه احلسابات حبصيلة مبيعات

النقد األجنيب فقط مع مراعاة عدم كشف هذه احلسابات ألي سبب من األسباب.
عوض الكريم عثمان مصطفى
حمافظ بنك السودان باالنابه

صدور قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991

ظل العمل املصريف يف السودان دون قانون خاص به ينظمه على أسس قانونيه دقيقه تسهل
من عملية الرقابة واإلشراف عليه ،واستمر هذا احلال على الرغم من اجلهود واحملاوالت
العديدة اليت بذلت يف سبيل إجياد هذا القانون متثلت يف مشاريع القوانني اليت مت إعدادها يف
هذا اخلصوص إال أنها مل يكتب هلا النجاح ،وبعد قيام ثورة اإلنقاذ الوطين جنحت املساعى
 السياسه االئتمانيه لسنة .1990
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بإجازة قانون تنظيم العمل املصريف لسنة  ،1991وفيما يلي نستعرض مواد هذا القانون،
وسوف يكون تناول مواد هذا القانون على النحو التالي-:
سيتم سرد املواد ذات العالقة بالرقابة واإلشراف على النظام املصريف بكامل نصها ،أما
املواد املتعلقة بالتعريفات وبعض املسائل التنظيمية األخرى سريد ذكرها بصوره خمتصره.

قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991

عمال بأحكام املرسوم الدستوري الثالث لسنة  1989م أجاز جملس قيادة ثورة اإلنقاذ
الوطين القانون اآلتي نصه-:
الفصل األول
أحكام متهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

املواد من ( )4 -1تضمنت تعريف القانون ونطاقه وبدء العمل به
حيث عرف القانون العمل املصريف بأنه « يشمل استالم النقود كودائع جاريه أو ودائع
ادخار أو ودائع اســـتثمار وفتح االعتمــادات وإصــــدار خطابات الضمان ودفع الشـــيكات
وحتصيلها أو األوامـــر أو اذونات الصرف وغريها من األوراق ذات القيمة وتوفري التمويل
للعمالء والقيام بعمليات التعامل يف عمليات النقــد األجنيب .وما سوى ذلك من أعمال املصارف
حسبما حيدده بنك السودان واليت ال تتعارض مع حكم شرعي».
الفصل الثاني
ترخيص املصارف
( )5ال جيوز ألي شخص ممارسة العمل املصرفى أو أي جزء منه يف السودان ما مل يكن
حائزا على ترخيص صادر يف هذا الشأن وفقا الحكام املاده  51من قانون بنك السودان
ومستوفيا للشروط املنصوص عليها يف هذا القانون واللوائح الصادره مبوجبه.

وضع املصارف القائمه

 1-6أي مصرف ميارس العمل املصرفى كليا اوجزئيا يف السودان عند صدور هذا القانون
يعترب كما لو كان حائزا على ترخيص بنك السودان.
 /2جيوز لبنك السودان أن يلزم املصارف واملؤسسات املالية األخرى القائمه وقت صدور
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هذا القانون بتكييف أوضاعها وفق هذا القانون وبالكيفية واملدة التى حيددها.

ترخيص املصارف اجلديدة

 1-7على كل شركة قبل البدء يف ممارسة العمل املصريف تقديم طلب ترخيص لبنك السودان
بالشكل املقرر لذلك.
 .2ال يتم تسجيل أي شركة ألغراض ممارسة العمل املصريف أو شبة املصريف أو جزء منه
إال بعد موافقة بنك السودان.
 .3إذا اقتنع بنك السودان من التحريات والدراسات التى جيريها بانه نظرا للمركز املاىل
ملقدم الطلب وتارخيه ونوع االداره وكفاية راس املال واالرباح املتوقعه وهيكل املصرف
املزمع انشاؤه مبا يف ذلك شبكة الفروع والتسهيالت واحتياجات املناطق التى ستقدم هلا
اخلدمه املصرفيه ،ويف حالة ما يكون مقدم الطلب شركة مؤسسه خارج السودان ،عدم
وجود أي تفرقه بني املصارف املؤسسة يف السودان من قبل حكومه أو قانون القطر الذى
مت فيه تأسيس املصرف ،أن منح الرخصة ضروري لتحقيق الصاحل العام فيجوز للبنك بعد
موافقة الوزير منح الرخصة بالشروط اليت حيددها وجيوز لبنك السودان أن يغري أو يضيف
أو يعدل الشروط بأية صورة أخرى من وقت الخر حسبما يراه مناسبا.
 /4جيوز لبنك السودان فرض رسوم عند التصديق مبزاولة كل أو بعض األعمال املصرفية
وفقا ملا تقرره اللوائح كما جيوز له تقاضى رسوم خدمات بذات الكيفيه من كافة اجلهات
اليت متارس أعماال مصرفيه أو جزء منها.

اإلشراف والرقابة على املصارف

 )1(-8يتوىل بنك السودان االشراف والرقابه على املصارف واملؤسسات املاليه وعلى أي
شخص يقوم مبمارسة كل أو جزء من االعمال املصرفيه.
( )2يكون لبنك السودان سلطة اصدار تعليمات ألي شخص يقوم بالعمل املصرفى كليا أو
جزئيا وجيب على ذلك الشخص االلتزام بتلك التعليمات وتنفيذها.

استعمال كلمة مصرف

 )1( –9الجيوز ألي شخص سوى املصرف املرخص له بدون موافقة بنك السودان أن:
أ /يستعمل أو يستمر يف استعمال كلمة «مصرف» اواحدى مشتقاتها بأي لغه أو كلمه
اخرى ترمز للعمل املصرفى باالسم أو الصفه أو العنوان الذى يعمل مبقتضاه بنك
السودان.
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ب /يشري أو يستمر يف االشاره يف الكلمة املذكورة يف الفقرة (أ).
يف الكمبياالت أو املكاتبات أو االخطارات أو اإلعالنات وبأي وسيله أخرى أي كانت.
 /2ليس يف هذه املادة ما ينطبق على:
أ /أي احتاد للمصارف.
ب /فرع اومكتب فرعى ملصرف مرخص له وفق أحكام هذا القانون.

تفتيش األشخاص الذين يشتبه  يف ممارستهم العمل املصريف

 )1(-10إذا وجد لدى بنك السودان سبب لالعتقاد بان شخص ما ميارس العمل املصريف
أو أي جزء منه خمالفا بذلك أحكام هذا القانون سيكون لبنك السودان سلطة فحص دفاتر
وسجالت ذلك الشخص بوساطة واحد أو أكثر من موظفي بنك السودان للتحقق مما إذا
كان ذلك الشخص قد خالف أو خيالف احكام هذا القانون.
 /2يكون من واجب الشخص املعنى شركة اوالشخص املوكل إليه إدارة شؤون الشخص
اآلخر أن يقدم للموظف الذي يقوم بالتفتيش كل الدفاتر واحلسابات واملستندات األخرى
وأن يزوده مبا يطلبه من البيانات واملعلومات املتعلقه بعمل ذلك الشخص ويف الوقت الذي
حيدده.

إلغاء الرخصة

 )1(-11جيوز لبنك السودان مبوافقة الوزير أن يلغى أي رخصه يعترب أن املصرف
حيملها مبوجب أحكام املادة ( )6أوممنوحة له مبوجب أحكام املادة ( )7يف أي من احلاالت
اآلتية-:
أ /إذا توقف املصرف عن مزاولة العمل املصرفى فىالسودان أو مت تصفيته أو مت حله بأي
طريقه اخرى.
ب /إذا فشل املصرف يف أي وقت يف االلتزام بأي شرط مفروض عليه.
ج /إذا قام املصرف مبزاولة العمل املصرفى بطريقه تضر مبصاحل املودعني أو أن اصوله ال
تكفى لتغطية التزاماته حنو الدائنني ،مبا يف ذلك املودعون أو انه خيالف احكام هذا القانون
أو اللوائح واالوامر الصادره مبوجبه أو إذا ادين مبوجبه أو مبوجب أي قانون اخر.
 /2جيب على بنك السودان قبل الغاء الرخصه حتت البند (أ) أو(ب) أو(ج) أن يعطى
املصرف اخطارا مكتوبا بنيته يف االلغاء وان حيدد االخطار التاريخ الذى سيتم فيه اإللغاء على
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أال يقل عن ثالثني يوما تاليه لتاريخ االخطار وان يطلب من املصرف ابداء السبب املانع من
الغاء الرخصه.
 3جيوز لبنك السودان الغاء الرخصه بعد مضى عام من تاريخ التصديق النهائى للشخص
الذى يعجز عن مزاولة العمل املصرفى وفقا لشروط الرتخيص.

فتح مكاتب متثيل

 )1( – 12ال جيوز ألي مصرف أجنيب أن يفتح مكتب متثيل يف السودان ما مل يكن
حامال رخصه صادره يف هذا الشأن من بنك السودان مبوافقة الوزير بناء على طلب من املصرف
املعنى ،وجيوز إصدار الرخصة طبقا للشروط اليت حيددها بنك السودان.
 /2جيوز لبنك السودان مبوافقة الوزير أن يلغى أي رخصة مكتب متثيل منحت ملصرف
أجنيب مبوجب هذه املادة إذا كان من رايه أن املصرف يزاول اعماله بطريقه ضاره مبصاحل
اجلمهور أو أن استمرار املصرف ليس من املصلحه العامه أو إذا فشل املصرف يف أي وقت
بااللتزام بالشروط املفروضه عليه مبوجب احكام البند (.)1

افتتاح الفروع وتغيري مواقعها وقفلها

 )1(-13ال جيوز بدون احلصول على اذن مسبق من بنك السودان-:
أ /ألي مصرف أن يفتح مكانا جديدا للعمل أو يغري مكان العمل أو أن يغلق مكانا موجودا
للعمل يف السودان.
ب /ألي مصرف مؤسس يف السودان أن يفتح مكان عمل جديد أو أن يغري مكان العمل
أو أن يغلق مكانا موجودا للعمل أو أن ميارس عمال مصرفيا بأي صوره من الصور خارج
السودان.

الدمج

 /14على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة -:1925
( )1ال جيوز دمج أي مصرف يعمل يف السودان أوضمه ألي مصرف أومصارف أخري إال
بعد تقديم مشروع حيتوى على شروط ذلك الدمج أو الضم إىل بنك السودان وبعد موافقته.
 /2عند موافقة بنك السودان على مشروع الدمج أو الضم تؤول ممتلكات املصرف الذى مت
دجمه أو ضمه وتتحول التزاماته مبوجب امر الدمج أو الضم إىل املصرف الذى مت دجمه
فيه أو ضم اليه طبقا يف كل االحوال للمشروع الذى مت اقراره.
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الفصل الثالث
اعمال املصارف

راس املال

 )1(-15جيب ألي مصرف عامل يف السودان أن يكون له راس مال مدفوع حسبما حيدده
بنك السودان .وتكون مسؤولية جملس االدارة أو املدير أو وكيل املركز الرئيسى للمصرف
املعنى حسبما يكون احلال يتحقق من أن عناصر راس املال تظل غري متاثره باخلسائر أو
باخنفاض قيمة االصول أو بأي سبب اخر مهما كان وذلك وفق ما حيدده بنك السودان
يف هذا الشأن.
 /2ال جيوز ألي مصرف تعديل رأمساله بالزيادة أو النقصان إال مبوافقة بنك السودان.
 /3جيوز لبنك السودان أن يطلب من أي مصرف أو مؤسسه ماليه أن تزيد رامساهلا لضمان
سالمة األداء املصريف.
 /4تكون كل املصارف واملؤسسات املالية املسجلة بالسودان شركات مساهمه عامه ما عدا
املصارف واملؤسسات املنشأة بقانون.

االحتياطي

 )1(-16جيب على كل مصرف مؤسس يف السودان أن حيتفظ برصيد احتياطى وان حيول
هلذا الرصيد ما ال يقل عن  %25من صافى أرباح كل سنه.
 /2على الرغم مما جاء يف البند ( )1جيوز لبنك السودان بعد التحقق من راس املال املدفوع
واحتياطى املصرف أن يعلن بامر مكتوب ولفرتة حيددها ذلك االمر من أن احكام البند ()1
التسرى على املصرف أو أن املبلغ الذى جيب حتويله إىل رصيد احتياطى ميكن أن يكون
أقل أو أكثر من املبلغ املنصوص عليه يف البند ( )1حسبما حيدد يف االمر.
 /3جيوز لبنك السودان أن يطلب من املصارف واملؤسسات املاليه االخرى تكوين احتياطى
خاص ملقابلة الديون اهلالكه واملشكوك يف حتصيلها بالكيفيه التى حيددها.

نسبة القروض والتسهيالت...اخل لراس املــال

 )1(-17ال جيوز ألي مصرف أن مينح قروضا أو متويال أو يقدم كفالة أو ضمانات أو
أن يتحمل أي التزام مالي آخر لصاحل أي شخص مببالغ تتجاوز يف جمموعها النسبة اليت
حيددها بنك السودان من رأمسال املصرف واحتياطية القانوني.
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قيد على حيازة األسهم

 )1(-18ال جيوز ألي مصرف أن حيوز أو يستبقى كمرتهن أومالك مطلق أية اسهم
ألية شركة أو شراكه تزيد عن نسبه حيددها بنك السودان من رأس مال املصرف ورصيد
االحتياطي املعلن أو من راس مال الشركة أوالشراكه املدفوع ،ما عدا األسهم اليت حيوز
عليها املصرف بوساطة موافقة بنك السودان كسداد كامل لدين أوجزء من دين أوكضمان
ملصلحة املصرف وجيب التصرف يف هذه األسهم خالل املدة اليت يسمح بها بنك السودان
على انه إذا كان لدى أي مصرف يف تاريخ سريان هذا القانون أية اسهم خالفا الحكام
هذا البند ال يكون املصرف عرضه ألي عقوبة من جراء ذلك إذا قدم املصرف تقريرا لبنك
السودان خالل فرته معقولة عن حيازته لتلك األسهم واختذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق
األحكام املذكورة خالل الفرتة اليت يسمح بها بنك السودان.
( )2ال جيوز ألي مصرف أن يساهم أويشرع يف إجراءات تسجيل أي شركة وفقا الحكام
البند ( )1مبوجب قانون الشركات لسنة  1925قبل احلصول على موافقة بنك السودان.
( )3ال تنطبق أحكام البند ( )1على األسهم اليت حيوزها املصرف إال مبوافقة بنك السودان
واخلاصة بأية مؤسسة أو هيئة عامه أو البنيات االساسيه.
( )4ال جيوز ألي مصرف أن يساهم يف أي شركة أومؤسسه مسجله خارج السودان أو أي
مصرف مسجل خارج السودان إال مبوافقة بنك السودان.

متليك وحيازة العقارات

 )1(-19على الرغم من أحكام املادة ( )4ال جيوز ألي مصرف أن ميتلك أو حيوز على أي
عقارات أيا كان مصدرها ما عدا ما هو ضروري العماله أو توفري السكن أو الرتفيه للعاملني
فيه ألية فرتة تزيد على ثالث سنوات من تاريخ احليازة أو على ثالث سنوات من تاريخ
سريان هذا القانون أيهما كان الحقا ،أو على أية فرتة اضافيه يسمح بنك السودان وجيب
التصرف يف هذه العقارات خالل الفرتة املذكورة أو أية اضافه هلا.
( )2ليس يف هذه املادة ما مينع أي مصرف أن يؤجر جزء من أي من مبانيه املستعمله يف
أعماله بعد احلصول على موافقة بنك السودان.

قيد على هوامش األرباح والرسوم

 )1(-20يقوم بنك السودان مبوجب أمر بتحديد هوامش األرباح والعموالت والرسوم
وكيفية احتساب وتوزيع األرباح مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة االسالميه.
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( )2بالرغم من أحكام البند ( )1جيوز لبنك السودان إذا اقتنع أن هناك سببا معقوال أن
حيدد ألي مصرف هامش ربح أوعمولة أورسم مبا ال يتعارض وأحكام الشريعة االسالميه.

االحتفاظ بأصول سائله

 )1(-21جيب على كل مصرف أن حيتفظ يف شكل أصول سائله حسبما هو مبني يف
البند( )2مببلغ ال يقل يف نهاية أي يوم عمل عن نسبة مئوية من التزامات االطالع
وااللتزامات الجل حسبما حيدده بنك السودان من وقت الخر.
( )2ألغراض هذه املادة « األصول السائلة « تشمل كالً أو أيا مما يأتي:
(أ) النقود الورقية واملعدنية املربئة للذمه يف السودان والعمالت االجنبيه.
(ب)صافى االرصده املودعه لدى بنك السودان مبا يف ذلك االحتياطى املطلوب االحتفاظ
به حتت املاده  44من قانون بنك السودان.
(ج) صافى االرصده املودعه لدى مصارف اخرى يف السودان والقابله للسحب عند
الطلب.
(د) صافى االرصده لدى مصارف يف اخلارج والقابله للسحب عند الطلب والنقود القابله
للدفع عند الطلب مقومة بعمالت قابله للتحويل ،كذلك ال جيوز أن تكون تلك االرصده
أو النقود أكثر من نسبه من االصول السائله التى جيب االحتفاظ بها طبقا الحكام هذه
املاده وذلك بالقدر الذى يقرره بنك السودان من وقت الخر.
(هـ) سندات خزانة حكومة السودان.
( )3بالرغم مما جاء يف البند ( )2جيوز لبنك السودان من وقت الخر أن يعدل أو يضيف
إىل أو حيذف من البنود اليت تكون األصول السائلة ألغراض هذه املادة.
( )4أي مصرف يفشل يف االلتزام مبتطلبات هذه املاده يكون ملزما عندما يطلب منه بنك
السودان ذلك أن يدفع مبلغا مناسبا حيدده بنك السودان وذلك عن كل يوم أو ايام يكون
فيه أو يستمر النقصان.
( )5على الرغم مما جاء يف هذه املاده إذا اقتنع بنك السودان أن املصرف املقصر كانت لديه
اسباب كافيه لفشله يف االلتزام باحكام هذه املاده جيوز لبنك السودان أن ميتنع أو يتخلى
عن املطالبه بدفع املبلغ أو مبنح املصرف املقصر مهله لدفع املبلغ الوارد يف البند (.)4

قيد على التمويل

 )1(-22ال جيوز ألي مصرف أن:
204

أ) مينح بدون موافقة بنك السودان أي متويل أو يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية
التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصاحل أي شخص وكان لذلك الشخص التزامات
لدى ذلك املصرف أو لدى أي مصرف آخر وفشل يف سدادها أو تسويتها.
ب) مينح أي متويل بضمان أسهمه اخلاصة أو
ج) مينح أو يدخل يف اتفاق ملنح أي متويل بدون إذن مسبق من بنك السودان.
أوال :ألي من مديريه أو
ثانيا :ألي شراكه أو احتاد تكون ألي من مديريه مصلحه كشريك اومدير أو
مستخدم أو ضامن فيها أو
ثالثا :ألية شركة يكون ايا من مديريه مديرا أو وكيال أو مديرا تنفيذيا أو مستخدما
أو ضامنا أو تكون ألي منهم فيها مصلحه وافره.
رابعا :ألي فرد يكون أي من مديري املصرف شريكا أو ضامنا له.
د) يقدم أية ضمانات أو يتحمل أية التزامــات مالية أخرى نيابة عن أو لصـــاحل
االشخاص املذكورين يف الشرائح (اوال) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من الفقره (ج) من هذه
املاده بدون اذن مسبق من بنك السودان.
( )2يف هذه املادة تشمل كلمة «مدير» رئيس وعضو جملس إدارة أي مصرف ومستشاره
القانوني ومراجعه القانوني ومديره العام ومساعديه ومن يف حكمهم.
( )3يف هذه املادة وفيما يتعلق بأية شركه يقصد بعبارة « مصلحه وافره » امتالك الفرد أو
زوجته أو طفله القاصر كال على حده أو مجيعا حقا ذا فائده يف اسهم الشركة إذا كانت
قيمة تلك األسهم تزيد على نسبه مئوية من راس مال الشركة املدفوع حسبما يقرره بنك
السودان.

متويل املصارف

 )1(-23جيوز لبنك السودان منح متويل للمصارف بالكيفية اليت يراها ووفقا للشروط
واألحوال اليت يقررها.
الفصل الرابع
احلساب السنوي واملراجعة

احلسابات وامليزانية
 )1(-24جيب على كل مصرف مؤسس أو منشأ بقانون يف السودان فيما يتعلق بكل األعمال
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اليت مت إجنازها ،وعلى كل مصرف مؤسس خارج السودان فيما يتعلق بكل األعمال اليت مت
إجنازها بوساطة فروعه يف السودان ،أن يعد امليزانية وحساب األرباح واخلسائر يف التاريخ
الذي حيدده بنك السودان وفق نظام حماسيب يوافق عليه بنك السودان كما جيب عليه
أن حيتفظ جبميع مستندات معامالته وبدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حسابات وافيه
وصحيحه وكاملة عن أعماله ومعامالته.
 )2جيوز لبنك السودان بعد إعطاء إخطار كاف أن يوجه أي مصرف بتعديل نظامه
احملاسيب متى ما دعت الضرورة لذلك.
 )3يقوم بالتوقيع على امليزانية وحساب األرباح واخلسائر:
أ /املدير العام وأي اثنني من أعضاء جملس االداره يف حالة ما يكون املصرف مؤسسا
أومنشأ بقانون يف السودان ،وعندما يكون هنالك أكثر من ثالثة مديرين يقوم بالتوقيع
ثالثة مديرين ،وعندما ال يتجاوز عدد املديرين الثالثة يقوم مجيعهم بالتوقيع.
ب /املدير أو وكيل املركز الرئيسى يف حالة املصرف االجنبى املؤسس خارج السودان.
 )4فيما اليرد فيه نص بالنسبه العداد امليزانيه وحساب االرباح واخلسائر ألي مصرف وفق
احكام البند ( )1جيب االلتزام مبتطلبات قانون الشركات لسنة .1925

املراجعة

 )1(-25تتم مراجعة امليزانية وحساب األرباح واخلسائر للمصارف التى ال ينطبق عليها
قانون املراجع العام لسنة  1986اللذين مت إعدادهما مبوجب املاده  24من هذا القانون
بوساطة مراجع قانونى يعينه املصرف املعنى مبوافقة بنك السودان على انه الجيوز
للمراجع القانونى املعني مبوجب هذا البند أن يراجع ميزانية وحساب أرباح وخسائر أكثر
من مصرفني يف وقت واحد ما مل يوافق بنك السودان على غري ذلك.
 /2جيب على املراجع الذى يتم تعيينه ملراجعة ميزانية وحساب ارباح وخسائر أي
مصرف أن يعد تقريرا إىل بنك السودان مباشرة خالل ثالثة اشهر من نهاية املده املتعلقه
بتلك احلسابات على أن يشتمل التقرير باالضافه إىل املواضيع املطلوبه يف قانون الشركات
لسنة  1925أو أي قانون اخر حيل حمله على:
أ) ما إذا كانت املعلومات والبيانات التى طلبها كافيه.
ب) ما إذا كانت امليزانية تعطى صوره حقيقيه عن موقف املصرف.
ج) ما إذا كانت العمليات التى قام مبراجعتها ختالف أي حكم من احكام هذا القانون
أو قانون بنك السودان لسنة  1959أو قانون تنظيم التعامل بالنقد األجنيب لسنة 1979
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أو اللوائح أو االوامر الصادرة مبوجبها.
د) ما إذا كان حساب االرباح واخلسائر ميثل رحبا حقيقيا اوخساره عن الفرته التى
يغطيها احلساب.
هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلى والنظام احملاسبى املعمول به وتقيد املصرف
بهما.
و) مدى صحة البيانات الدوريه التى ترسل لبنك السودان ومطابقتها حملتويات
السجالت والدفاتر والنظم واالعراف احملاسبيه املعمول بها وتعليمات بنك السودان يف
هذا الشأن.
ز) اوجه القصور يف عمل املصرف وتوصياته لالدارة بشانها ومدى التزام االداره بتطبيق
توصيات ومالحظات املراجعني للسنني السابقه.
ح) طريقة حفظ املستندات والسجالت والدفاتر وانتظامها ومشوهلا لعمليات املصرف مبا
ميكن من اجناز مهمة املراجعه والتفتيش اخلارجى والداخلى.
ط) كفاية ادارة املصرف ممثلة يف جملس االداره واملدير العام ونائبه ومساعديه ومن يف
حكمهم وادائها فيما خيتص حبماية اموال املصرف واملودعني.
ى) أي موضوعات اخرى يرى املراجع انه من الضرورى اخطار بنك السودان بها.
( /3أ) على املراجع قبل بداية املراجعه االطالع على كل اجلداول والنماذج املعده بشان
البيانات الدوريه املطلوبه بوساطة بنك السودان واى قوانني أو لوائح تنظم العمل
املصرفى.
ب) جيوز لبنك السودان أن يطلب من املراجع يف أي وقت تزويده ببيانات أو معلومات
بشان املصرف الذى قام مبراجعته وعلى املراجع تزويد بنك السودان بهذه البيانات
واملعلومات يف الوقت وبالكيفية التى حيددها.
ج) جيوز لبنك السودان استدعاء املراجع القانونى لدراسة ومناقشة حمتويات التقارير
والبيانات املعده بوساطته.
د) ال تكون على املراجع القانونى أي مسؤوليه قانونيه فيما يتعلق بافشاء اسرار العميل
وذلك بالنسبه للبيانات واملعلومات التى يقوم بتزويد بنك السودان بها مبوجب هذا
القانون.
( /4أ) يف حالة املصارف غري تلك اململوكة للدوله واملصارف االجنبيه جيوز لبنك السودان
أن يعني مراجعا وان حيدد املكافاه التى تدفع له إذا مل يعني املصرف مراجعا وفق احكام
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البند ( )1خالل فرته معقوله.
ب) ال جيوز ألي مراجع قانونى أن يستمر يف مراجعة ميزانية وحساب ارباح وخسائر أي
مصرف ملدة تزيد عن سنتني متتاليتني اال مبوافقة بنك السودان.
ج) ال جيوز ألي مصرف أن مينح أي متويل أو قرض أو يقدم كفاله أو ضمانات أو أن
يتحمل أي التزام ماىل اخر لصاحل املراجع القانونى الذى يقوم مبراجعة ميزانيته وحساب
ارباحه وخسائره.

نشر وتقديم امليزانيه

 -26جيب على أي مصرف نشر امليزانيه وحساب االرباح واخلسائر املشار اليهما يف املاده
 24مع تقرير املراجعني يف صحيفتني حمليتني على االقل ،كما جيب ارســـال ثالث نسخ من
امليزانيه وحســاب االرباح واخلسائر ونسخه من كل الصحيفتني املشار اليهما إىل بنك السودان
خالل ثالثة اشهر من نهاية املدة املتعلقة بتلك احلسابات على انه لبنك السودان يف أية حالة
أن ميد فرتة األشهر الثالثة املذكورة لتقديم تلك املستندات ألية فرتة أخرى يراها مناسبة.

عرض امليزانية

 -27جيب على كل مصرف أن يعرض يف موضع ظاهر بكل فرع له يف السودان صوره من
آخر ميزانية متت مراجعتها وحساب األرباح واخلسائر املعدة مبوجب أحكام املادة  24إىل أن
تستبدل بصورة امليزانية وحساب األرباح للسنه اليت تليها.

مراجعه خاصة

 )1(-28مع عدم اإلخالل بقانون الشركات لسنة  1925أو أي قانون آخر ساري املفعول
انه جيوز لبنك السودان للمصلحه العامة أو ملصلحة املصرف أو املودعني أن يعني مراجعا
ليقوم مبراجعة حسابات املصرف فيما يتعلق باية عمليه أو عمليات حمدده يف االمر وعلى
املراجع أن يعد تقريرا عن املراجعه وان يقدم صورة منه للمصرف.
 )2يتحمل املصرف املعنى مصروفات املراجعه اخلاصه أو املتعلقه بالعمليه أو العمليات
املتعلقه باالمر الصادر من بنك السودان.
 )3تكون للمراجع كل السلطات وخيضع لكل االلتزامات والعقوبات كما هو احلال بالنسبه
للمراجعه السنوية.

البيانات الشهرية وسلطة بيانات اخرى
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 )1( -29جيب على كل مصرف قبل نهاية الشهر التالي لنهاية الشهر املعنى أن يقدم
لبنك السودان بالشكل والطريقه املقرره بيانا حسابيا يوضح االصول واخلصوم يف اخر يوم
عمل من كل شهر.
 )2على الرغم من احكام البند ( )1جيوز لبنك السودان يف أي وقت أن يطلب خالل مده
حيددها للبيانات واملعلومات املتعلقه بعمل أو شؤون املصرف حسبما يراه ضروريا.
 )3جيوز لبنك السودان أن يطلب من أي شخص أو هيئه أو شركة أو مؤسسه متارس العمل
املصرفى كليا أو جزئيا أن متده باية معلومات أو بيانات أو وثائق حيتاج اليها بالكيفيه
ويف التاريخ الذى حيدده.

حتديد ميعاد لتقديم املعلومات والبيانات

 -30على الرغم من احكام املادتني  )1( 24و )1( 29جيوز لبنك السودان حتديد التاريخ
الذى يتم فيه اعداد املعلومات والبيانات بالكيفيه التى يراها.
الفصل اخلامس
تفتيش املصارف

التفتيش

 )1(-31جيب على بنك السودان أن جيرى تفتيش بوساطة واحد أو أكثر من موظفيه على
كل مصرف ومكتب متثيل ألي مصرف أجنيب وعلى دفاتره وحساباته مره واحده كل سنه
على األقل أو إذا طلب منه الوزير ذلك السباب معقولة حيددها.
 )2على الرغم من أحكام البند ( )1جيوز لبنك السودان أن جيرى التفتيش على أي مصرف
أو أي من فروعه داخل أو خارج السودان أو أي مكتب متثيل متى ما رأى ذلك مناسبا.
 )3جيوز لبنك السودان أن يعطى املصرف املعنى نسخه من التقرير اخلاص بذلك
التفتيش.
 )4على كل مدير عام أو موظف أو مستخدم يف املصرف أن يقدم للموظف املفوض من بنك
السودان للقيام بالتفتيش مبوجب أحكام البند ( )1مجيع الدفاتر واحلسابات واملستندات
اليت يف حوزته وأن يزود املفتش مبا يطلبه من البيانات واملعلومات املتعلقة بشؤون املصرف
خالل املدة اليت قررها املفتش.
 )5جيوز للموظف املفوض من بنك السودان الذي يقوم بالتفتيش وفقا الحكام البندين ()1
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و( )2أن يستجوب أي مدير عام أومستخدم يف املصرف عن أعمال ذلك املصرف أويطلب
إقرارا مكتوبا موقعا عن أي واقعة أو موقف مالي أو مستند يشمله التفتيش.

األوامر التالية للتفتيش

 )1( 32بناء علي التفتيش الذي يتم إجراؤه مبوجب احكام املادة  31وبعد رد املصرف
علي ما ورد يف تقرير التفتيش جيوز لبنك السودان بامر يصدره أن يطلب من ذلك املصرف
اختاذ اية إجراءات تصحيحية يراها مناسبة.
( )2جيوز لبنك السودان أن يطلب من املصارف معاجلة كافة االلتزامات القائمة والتسهيالت
اليت سبق منحها علي اساس صيغ مصرفية غري اسالمية قبل صدور هذا القانون بالكيفية
اليت حيددها.
( )3علي الرغم مما جاء باملادة  50من هذا القانون جيوز لبنك السودان فرض جزاءات
ادارية يف حالة املخالفات الواقعة حتت هذا القانون أو قانون بنك السودان وذلك مبوجب
لوائح يصدرها هلذا الغرض.
الفصل السادس
الرقابة علي إدارة املصارف وعملياتها

الرقابة علي املصارف غري اململوكة للدولة

 /33علي الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة  1925يكون لبنك السودان الرقابة
اإلدارية علي املصارف غري اململوكة للدولة علي الوجه اآلتي:
(أ) ال يكون تعيني أوإعادة تعيني أي رئيس جملس إدارة أو عضو جملس إدارة أو مدير عام
نافذا ما مل يكن التعيني أو إعادة التعيني قد مت مبوافقة بنك السودان املسبقة.
ب)جيوز لبنك السودان ،إذا اقتنع انه من الضروري للمصلحة العامة أوللحيلولة دون إدارة
شئون املصرف علي وجه ضار مبصلحة املودعني أن يأمر بعزل أي رئيس جملس إدارة أو
عضو جملس إدارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام أو مدير فرع أو من
يف حكمهم.

الرقابة علي املصارف اململوكة للدولة

 -34يف حالة املصارف اململوكة للدوله:
 )1جيوز للوزير بناء على توصية بنك السودان أن يتخذ اإلجراء الالزم بعزل رئيس جملس
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االدراه أو املدير العام أو نائب املدير العام أو عضو من أعضاء جملس االداره.
 )2جيوز لبنك السودان أن يوجه بعزل أي مساعد مدير عام أو مدير فرع أو من يف حكمهما
أو املراقب املالي ورؤساء األقسام.

الرقابة علي املؤسسات املالية

 -35على كل مؤسسة ماليه قائمه أو تنشأ بعد صدور هذا القانون أن تعد أو تنشىء هيكال
اداريا يراعى اهداف ووظائف املؤسسه بالتشاور مع بنك السودان.

الرقابة على عمليات املصارف

 )1(-36بدون املساس بعمومية احكام املاده (6أ) من قانون بنك السودان جيوز لبنك
السودان أن:
أ) مينع أي شخص بصفه عامه أو أي مصرف على وجه اخلصوص من الدخول يف
عمليه أو عمليات مصرفيه معينه.
ب) يامر بعدم التصديق بالقروض أوالتمويل فوق مبلغ معني بدون اذن سابق منه.
ج) يقرر حدا اقصى للقيمه االمجاليه للتمويل والقروض املستحقه التى مينحها كل
مصرف يف أي وقت.
ه) يصدر توجيهات ألي مصرف فيما يتعلق:
اوال :بالغرض الذى من اجله جيوز منح التمويل واالغراض التى ال جيوز منح
التمويل الجلها.
ثانيا :باهلامش الذى جيب االحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات املختلفه مقابل
التمويل املمنوح.
ثالثا :باقصى مبلغ للتمويل الذى ميكن منحه من مصرف ألي شركه أو شراكه أو
جمموعة اشخاص أو لالفراد.
رابعا :باقصى حد للمضانات التى ميكن ملصرف أن يعطيها نيابة عن اية شركة أو
شراكه أو جمموعة اشخاص أو فرد.
خامسا :هوامش الربح والشروط االخرى التى جيوز مبوجبها منح التمويل أو
الضمانات.
سادسا :باية مسائل أو امور اخرى يرى البنك انها الزمه أو مناسبة.
 )2جيوز لبنك السودان أن يطلب من أي مصرف خيالف اية توجيهات صادره مبوجب
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البند ( )1أن يدفع له مبلغ حسبما حيدده هو.
الفصل السابع
أحكام متنوعة

إيقاف األعمال املصرفية

 -37يف حالة حدوث ظروف تستدعى ايقاف االعمال املصرفيه جيوز حملافظ بنك السودان،
بعد موافقة الوزير ،أن يصدر امرا للمصارف باغالق ابوابها مؤقتا ووقف اعماهلا على أن تعود
تلك املصارف إىل مزاولة اعماهلا بامر يصدره حمافظ بنك السودان مبوافقة الوزير.

سلطة اصدار التوجيهات

 -38يكون حملافظ بنك السودان أو من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات
مبوجب أحكام هذا القانون.

تصفية املصارف

 -39مع مراعاة احكام قانون الشركات لسنة  1925أو أي قانون اخر حيل حمله جيوز
لبنك السودان أن يقدم طلبا للمحكمه املختصه لتصفية أي مصرف إذا:
أ) الغيت الرخصه املمنوحه للمصرف حتت هذا القانون أو قانون بنك السودان.
ب) منع املصرف من ممارسة االعمال املصرفيه حتت احكام هذا القانون.
ج) منع املصرف من ممارسة األعمال املصرفيه ألي اسباب اخرى.

املصفى الرمسى

 – 40على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925يتم تعيني بنك السودان أو أي
شخص يرغب بنك السودان يف تعيينه مصفيا رمسيا يف أي إجراء من إجراءات تصفية أي
مصرف يف السودان.

التصرف يف املوجودات

 )1(-41إذا اصبح مصرف ما أو فرع ملصرف اجنبى عاجزا عن مقابلة التزاماته أو توقف
عن الدفع فال جيوز لذلك املصرف أن يتصرف يف تلك املوجودات وحتجز بوساطة بنك
السودان ملقابلة كل التزاماته يف السودان.
 )2جيب على فرع أي مصرف اجنبى قائم أو ينشأ يف املستقبل أن يقدم تعهدا من رئاسته
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تلتزم مبوجبه مقابلة كافة االلتزامات والتعهدات لفروعه بالسودان.

فقدان اهلية املديرالعام

 -42ال جيوز ألي شخص أن يعمل أو يستمر يف العمل مديراً عام أو رئيسا أو عضوا جمللس
ادارة أو نائب مدير أو مساعد مدير أي مصرف أو أن تكون له صله مباشرة أو غري مباشرة
بادارة أي مصرف إذا:
أ) ادين يف جرميه تنطوى على خيانه االمانه أو الغش.
ب) افلس أو توقف عن الدفع أو دخل يف تسويه مع دائنيه.
ج) كان مديرا عاما أو عضوا جمللس ادارة أو نائب مدير عام أو مساعد مدير أي مصرف أو
كان بطريق مباشر أو غري مباشر ذا صله بادارة أي مصرف متت تصفيته بامر من حمكمه
اال باذن صريح من الوزير بناء على توصية بنك السودان.

احملكمه املختصه

 -43ال حياكم على اجلرائم مبوجب احكام هذا القانون امام حمكمه ادنى من حمكمة
قاضى مديريه.

شغل منصب عضوجملس االداره يف أكثر من مصرف

 -44ال جيوز ألي شخص يكون مديرا عاما أو عضوا يف جملس ادارة أي مصرف أو له
عالقه مباشرة أو غري مباشرة بادارة املصرف أن يقوم اثناء مدة اشتغاله مع هذا املصرف باعباء
منصب مماثل يف مصرف اخر اال باذن من بنك السودان.

حرق املستندات

 -45ال جيوز ألي مصرف أن يقوم حبرق املستندات اخلاصه باعماله وعملياته قبل انقضاء
املده أو املدد التى حيددها بنك السودان من وقت الخر وعلى كل مصرف قبل حرق املستندات
املشار اليها اعاله أن يقوم بتسجيلها باجهزة فنيه كلما كان ذلك ممكنا.

عطالت املصارف

 )1(-46يقوم بنك السودان يف بداية كل سنة ميالديه باصدار قائمه بعطالت املصارف وال
جيوز ألي مصرف القيام بأي عمل مع اجلمهور يف أي يوم يعلن عنه انه عطله للمصارف
اال مبوجب اذن خاص من بنك السودان.
 )2جيوز لبنك السودان أن يعلن يف أي وقت اعتبار أي يوم عطله للمصارف.
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السريه

 -47ال جيوز ألي مدير عام أو موظف أو مستخدم أو أي شخص اخر يعينه بنك السودان
الداء أعمال رمسيه مبوجب هذا القانون أن يقدم ألي شخص اخر اية معلومات أو احصاءات
يكون قد حصل عليها اثناء قيامه باعماله الرمسيه مبوجب هذا القانون أو أي قانون اخر اال
إذا كان الداء واجباته الرمسيه أو عندما يطلب منه ذلك قانونا من اية حمكمه .على انه ليس
يف هذه املاده ما يعترب مانعا ألي موظف اومستخدم يف بنك أن يقدم أي معلومات أو احصاءات
لبنك السودان أو الي من موظفيه الغراض هذا القانون.

املوظفون وغريهم يعتربون مستخدمني عموميني

 -48يعترب أي رئيس جملس ادارة أو مدير عام أو مراجع أو مصفى أو موظف أو مستخدم
اخر يف مصرف موظفا عاما الغراض القانون اجلنائى لسنة  1991أو أي قانون اخر حيل
حمله.

احتاد املصارف

 )1(-49ينشأ يف السودان احتاد للمصارف يعرف (باحتاد املصارف السودانى).
 )2تشمل عضوية احتاد املصارف السودانى مجيع املصارف يف السودان ويقوم بتمثيل أي
مصرف املدير العام أو من ينوب عنه ،ويف حالة ما يكون البنك اجنبيا يقوم بتمثيله اكرب
موظفيه منصبا يف السودان.
 )3يتم مبوافقة بنك السودان وضع دستور ينظم اهداف االحتاد واملسائل الداخليه.

العقوبات

 )1(– 50كل من خيالف احكام املاده ( )5يعاقب عند االدانه بالسجن ملدة ال تزيد عن
أربع سنوات أو بغرامه ال تقل عن  25الف جنيه أو بالعقوبتني معا ويف حالة استمرار
املخالفه تفرض غرامه اضافيه التقل عن  5الف جنيه عن كل يوم تستمر فيه املخالفه.
 )2كل من خيالف احكام املاده  42يعاقب بالسجن ملده ال تزيد عن سنتني أو بغرامه ال
تقل عن  10الف جنيه أو بالعقوبينت معا ويف حالة استمرار املخالفه تفرض عليه غرامه
اضافيه ال تقل عن  5الف جنيه عن كل يوم تستمر فيه املخالفه.
 )3مع مراعاة احكام البند  )1(3و( )2كل من خيالف احكام هذا القانون أو اللوائح أو
االوامر أو القواعد الصادره مبوجبه يعاقب عند االدانه بالسجن ملده ال جتاوز  10سنوات
وبغرامه ال تقل عن  10الف جنيه أو بالعقوبتني معا.
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 )4إذا ارتكب موظف أو مستخدم مصرف اثناء تادية واجباته جرميه مبوجب هذا القانون
ترفع الدعوى اجلنائيه يف مواجهة املوظف واملصرف باعتباره مسؤوال عن اجلرميه وتتخذ
االجراءات ضده تبعا لذلك.
 )5بالرغم من احكام البند ( )4عندما يرتكب احد اامصارف أو هيئة ذات شخصيه معنويه
خمالفة الحكام هذا القانون ويثبت أن ارتكابها كان برضاء وتسرت أو نتيجة أي اهمال من
جانب أي مدير عام أو سكرتري أو موظف أو شريك أو مستخدم يف املصرف أو لدى اهليئه
ذات الشخصيه املعنويه أو غري املعنويه يعترب ذلك املدير العام أو السكرتري أو املوظف أو
الشريك أو املستخدم مرتكبا للجرميه معرضا الختاذ االجراءات ضده ومعاقبته تبعا لذلك.

سلطة اصدار اللوائح

 -51جيوز حملافظ بنك السودان أن يصدر اللوائح واالوامر الالزمه لتنفيذ هذا القانون.
صدر حتت توقيعى يف اليوم العشرين يف شهر مجادى األوىل سنة 1413هـ
املوافق اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمرب سنة  1991م



فريق  /عمر حسن امحد البشري
رئيس جملس قيادة ثورة االنقاذ الوطنى
أي قانون لكى يكون نافذا وله سلطه جترب املكلفني باحرتامه والتقيد حبدوده البد من
وجود الئحه جزائيه ختصه حتى يتم ردع كل من خيرج عن هذا القانون مبوجبها ،وتاسيسا
على ذلك مت اصدار الئحة اجلزاءات املاليه واالداريه لسنة  1992كجزء البد منه لقانون تنظيم
العمل املصرفى ،ففى 1992/2/26م اصدر بنك السودان الئحة اجلزاءات املالية واالدارية
للمخالفات املصرفية لسنة 1992م ،وذلك مبوجب احكام املادة  51من قانون تنظيم العمل
املصريف لسنة 1991م جاء نصها كاالتي:

 نص قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  1991م.
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الئحة اجلزاءات املالية واالدارية للمخالفات املصرفية لسنة 1992م
الفصل االول
احكام متهيدية

اسم الالئحة وبدء العمل بها

 /1تسمي هذه الالئحة « الئحة اجلزاءات املالية واالدارية للمخالفات املصرفية لسنة
1992م » ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.

تفسري

 /2يف هذه الالئحة مامل يقتض السياق معين اخر:
أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاني املمنوحة هلا يف قانون تنظيم العمل
املصريف لسنة .1991
ب) تكون للكلمات والعبارات االتية املعاني املوضحة امام كل منها:
«البنك » يقصد به بنك السودان حسب التفسري املمنوح له يف القانون.
« البيانات الدورية » يقصد بها البيانات اليت يطلبها البنك بصورة منتظمة ومستمرة سواء
كان يوميا أو اسبوعيا أو شهريا.
« البيانات غري الدورية » يقصد بها البيانات واملعلومات أو الوثائق اليت ختتص بعملية أو
بعمليات حمددة أو تطلب خالل فرتة حمددة أو بشان واقعة حمددة.
« اجلزاءات » يقصد بها اجلزاءات االدارية واملالية املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
« الشخص املسئول » تشمل رئيس أو عضو جملس االدارة أو املدير العام أو أي موظف أو
مستخدم اخر يف املصرف يكون قد قام باصدار توجيه حمدد بشان عملية أو اجراء معني أو قام
بالتنفيذ إذا كان يف حدود صالحياته أو علي مسئوليته أو قام بالتوقيع علي مستند معني.
« الضمان » يقصد به كل ما ميكن أن يقيم يف ذاته بقيمة مالية حمددة أو مستندات متلكه
القانونية أو تعهدا بالدفع من طرف ثالث يكون للمصرف حق االعتماد عليه قانونا للوفاء
بالتزامات عمليه يف حالة عدم السداد أو االخالل بالشروط املفروضة عليه.
« طريقة اعداد يقصد بها لغرض اعداد البيانات واملعلومات صحتها وموافقتها البيانات »
للشروط واالجراءات اخلاصة بالشكل واللغة والتبويب حسبما يتحدد كما يقصد بها طبيعة
وتعريف العمليات اليت تشملها البيانات ومدي تقيد كل ذلك بالنظام احملاسيب.
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« العميل احملظور » يقصد به أي شخص يرتكب خمالفة ويصدر قرار من البنك حبظر
التعامل معه كليا أو جزئيا أو أي شخص أو شراكة قائمة أو تنشأ بعد قرار احلظر وتكون
لذلك الشخص مصلحة وافرة فيها.
«القانون» يقصد به قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1992م
« النظام احملاسيب » يقصد به جمموعة االسس والقواعد واالجراءات املتبعة يف تسجيل
وحتليل وتبويب وتلخيص البيانات يف املستندات والسجالت والدفاتر املعدة لذلك بهدف
الوصول الي التقارير املالية واالحصائية.

تطبيق

 )1(-3تطبق احكام هذه الالئحة علي مجيع املصارف واملؤسسات املالية اليت متارس
العمل املصريف كليا أو جزئيا.
( )2باالضافة الي أي عقوبات اخري منصوص عليها يف القانون أو أي قانون اخر ،تطبق
اجلزاءات الوارده يف هذه الالئحة علي أي شخص أو مصرف أو مؤسسة تقوم باعمال
مصرفية كليا أو جزئيا.
الفصل الثاني
اجلزاءات

اجلزاءات علي خمالفات االعمال املصرفية

 /4كل مصرف تثبت خمالفته ألي امر أو توجيه صادر اليه من البنك فيما يتعلق باالعمال
املصرفية املنصوص عليها يف املادة  4من القانون مبا يف ذلك:
أ  /ممارسة اعمال مصرفية تتعارض مع االسس الشرعية.
ب /الدخول يف استخدام صيغ متويل مل يوافق عليها البنك.
ج /ممارسة اعمال مصرفية التندرج ضمن االعمال املسموح مبمارستها ،أو ممارستة للعمل
املصريف خارج السودان بدون اذن البنك ،توقع عليه كل أو أي من اجلزاءات االتية-:
(اوال) يدفع املصرف العائد املباشر وغري املباشر الذي حتقق من العملية أو العمليات
موضوع املخالفة للبنك.
(ثانيا) دفع نسبة  %10من حجم املخالفة علي االكثر للبنك.
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تكييف االوضاع

 /5كل مصرف أو مؤسسة مالية ال تقوم بتكييف اوضاعها وفقا الحكام املادة  )2(6من
القانون بالكيفية ويف املدة اليت حيددها البنك ،يوقع عليه واحد أو أكثر من اجلزاءات
االتية:
(أ) دفع مبلغ يعادل نسبة  %10من حجم املخالفة للبنك.
(ب) يف حالة عدم االلتزام يف املدة احملددة ،دفع مبلغ  10الف دينار عن كل يوم استمرت
أو تستمر فية املخالفة.
(ج) االنذار بسحب الرخصة.
(د) سحب الرخصة.

دفع رسوم اخلدمات

 /6كل مصرف ال يقوم بدفع رسوم اخلدمات وفقا الحكام املادة  )4(7من القانون يوقع
عليه واحد أو أكثر من اجلزاءات االتية:

دفع مبلغ يعادل ضعفي الرسم احملدد.

دفع مبلغ اليزيد عن مخسمائة دينار سوداني عن كل يوم استمرت اوتستمر فيه
املخالفة.

افتتاح الفروع وتغيري مواقعها

 /7كل مصرف يقوم ،بدون احلصول علي اذن سابق من البنك ،بفتح فرع جديد للعمل أو
يغري مكان الفرع أو يغلقه داخل السودان أو خارجه ،توقع عليه اجلزاءات االتية:
أ /جزاء مالي بنسبة ال تزيد عن  %15من مجلة اصول الفرع املعين أو مبلغ مليون دينار
سوداني ايهما اكرب.
ب /االمر بفتح أو قفل الفرع كيفما تكون احلالة.

الدمج

 /8يف حالة دمج أي مصرف يف مصرف اخر يف السودان أو ضمه الي مصارف اخري دون
تقديم املشروع الذي حيتوي علي شروط ذلك الدمج أو الضم الي البنك واحلصول علي موافقته
يتم سحب رخصة املصرف املتسبب يف الضم أو الدمج تلقائيا ويف حالة عدم امكانية حتديد
املصرف املتسبب يف ذلك يتم سحب رخص مجيع املصارف الداخلية يف الدمج أو الضم.
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املسئولية يف عدم التحقق من عناصر راس املال

 )1( /9الغراض املادة )1(15من القانون تكون عناصر رأس املال علي الوجه اآلتي:
أ /رأس املال املدفوع.
ب /االحتياطي وفقا الحكام القانون أو أي قانون اخر
ج /فيما عدا ما نص عليه يف الفقرة (ب) االحتياطي العام أو اخلاص وفق ماحيدده
جملس ادارة املصرف.
د /االرباح احملتجزة
ه /احتياطيات الديون اهلالكة واملشكوك فيها.
و /أي احتياطيات اخري حيددها البنك.
( )2يف حالة عدم حتقق جملس االدارة أو املدير العام أو وكيل املركز الرئيسي للمصرف من
عدم تاثر عناصر رأس املال املذكور يف البند ( )1باخلسائر أو اخنفاض االصول أو باي سبب
اخر وفقا للمعايري اليت حيددها البنك يطبق واحد أو أكثر من اجلزاءات االتية:
أ /منع املصرف من توزيع أي ارباح اوحتويلها للخارج مهما كان حجم املخالفة.
ب /إنذار املدير العام أو اعضاء جملس االدارة املسئولني عن املخالفة بالعزل.
ج /إذا جتاوز حجم املخالفة  %40من عناصر راس املال املدفوع واالحتياطيات يوجه
املصرف بعزل جملس االدارة أو املدير العام ويتم دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد
الختيار جملس جديد ،ويف حالة فروع املصارف االجنبية يطلب من الرئاسة ترشيح
مدير عام جديد.

االحتياطي

 /10كل مصرف خيالف احكام املادة  16من القانون وذلك بعدم حتويل النسبة احملددة من
االرباح الي رصيد االحتياطي العام اوعدم تكوين احتياطي خاص ملقابلة الديون اهلالكة واملشكوك
يف حتصيلها بالكيفية اليت حيددها البنك توقع عليه كل أو أي من اجلزاءات االتية:
أ /دفع مبلغ مقداره  %20من املبلغ املفروض حتويله أو من مبلغ االحتياطي املطلوب
تكوينه.
ب /لفت نظر جملس االدارة يف املرة االولي ،ويف حالة تكرار املخالفة يوجه البنك ذلك
املصرف بعزل جملس االدارة ودعوة اجلمعية العمومية لتعيني جملس ادارة جديد ويف
حالة فرع املصرف االجنيب ،ختطر رئاسة ذلك الفرع بعزل املدير وتعيني مدير عام جديد
وتصحيح املخالفة باعادة املبلغ املطلوب لالحتياطي لدي الفرع بالسودان ،فاذا كانت
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املخالفة من رئاسة الفرع ،فيتم انذار املصرف بسحب الرخصة مع حجز ارباح االعوام
التالية حلني استكمال االحتياطي املطلوب.

نسبة القروض والتسهيالت الي راس املال

 /11كل مصرف خيالف احكام املادة  17من القانون فيما يتعلق بتجاوز النسبة اليت
حيددها البنك اللتزامات أي شخص لراس املال املدفوع الحتياطية القانوني توقع عليه
اجلزاءات اآلتية-:
أ /دفع العائد الذي حققه ذلك املصرف من العملية بصورة مباشرة أو غري مباشرة للبنك.
ب /جزاء مالي اليقل عن  500دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه املخالفة.

قيد علي حيازة االسهم

 /12كل مصرف خيالف احكام املادة  18من القانون وذلك بتجاوز النسبة احملددة حليازة
أو امتالك اسهم أي شركة أو شراكة توقع عليه كل أو أي من اجلزاءات االتية:
أ /جزاء مالي بنسبة  %5من قيمة االسهم الزائدة عن احلد املقرر.
ب /جزاء مالي اليقل عن  500دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه املخالفة.
ج /يف حالة استحقاق ارباح عن هذه االسهم تدفع كل ارباح االسهم الزائدة للبنك منذ نشوء
املخالفة الي حني اجراء التصحيح الالزم.

متلك وحيازة العقارات

 /13كل مصرف خيالف احكام املادة  19من القانون اخلاص بتمليك وحيازة العقارات
توقع عليه كل أو أي من اجلزاءات االتية:
أ /دفع ثالثة اضعاف االجيار املتعاقد عليه أو ثالثة اضعاف اجيار املثل بنهاية كل شهر
ايهما أكثر عن كل شهر استمرت أو تستمر فيه املخالفة سواء أكان العقار مؤجرا أم خاليا.
ب /بيع العقارات فورا علي أن يدفع املبلغ الزائد عن قيمة الشراء عند امتالكها للبنك.

خمالفة هوامش االرباح والرسوم

 )1( /14كل مصرف خيالف احكام املادة  20من القانون باحتساب هوامش االرباح
والرسوم والعموالت بنسب أو مبالغ أو احتساب وتوزيع االرباح مبا خيالف مامت حتديده
بواسطة البنك تفرض عليه كل أو أي من اجلزاءات االتية:
أ /دفع ثالثة اضعاف مبلغ املخالفه للعميل على االكثر يف حالة تضرر العميل من املخالفه.
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ب /دفع مخسه اضعاف املخالفه للبنك على االقل.
( )2يف حالة استفادة العميل من املخالفه حسبما جاء يف البند ( )1يقوم املصرف املعنى
باسرتجاع املبلغ منه فورا وبالعدم تتخذ ضده االجراءات القانونيه الالزمه واخطار البنك
بذلك.

االحتفاظ باصول سائله

 /15كل مصرف خيالف احكام املاده  21من القانون فيما يتعلق باالخالل بالنسبه احملدده
لالصول السائله توقع عليه اجلزاءات اآلتية عن كل يوم استمرت اوتستمر فيه املخالفه:
أ /يف حالة املخالفه البالغه واحد مليون دينار فاقل يفرض جزاء ماىل ال يزيد عن مبلغ
الفى دينار.
ب /يف حالة املخالفه البالغه أكثر من واحد مليون دينار إىل مخسه مليون دينار يفرض جزاء
ماىل مقداره عشره الف دينار.
ج /يف حالة املخالفه البالغه أكثر من مخسه مليون دينار إىل عشره مليون دينار يفرض جزاء
ماىل مقداره عشرون الف دينار.
د /يف حالة املخالفه البالغه عشرة مليون دينار فاكثر يفرض جزاء ماىل ال يقل عن ثالثني
الف دينار.

خمالفة القيد على التمويل

 -16كل مصرف خيالف احكام املاده  22من القانون توقع عليه اجلزاءات التاليه-:
أ /يدفع مبلغاً يعادل نسبة  %30من حجم املخالفه للبنك.
ب /يف حالة املخالفه البالغه واحد مليون دينار فاقل يفرض جزاء ماىل ال يزيد عن مبلغ
الفى دينار عن كل يوم ،أو
ج /يف حالة املخالفه البالغه أكثر من واحد مليون دينار إىل مخسه مليون دينار يفرض
جزاء ماىل مقداره عشره الف دينار ،عن كل يوم أو
د /يف حالة املخالفه البالغه أكثر من مخسه مليون دينار إىل عشره مليون دينار يفرض
جزاء ماىل مقداره عشرون الف دينار عن كل يوم ،أو
هـ /يف حالة املخالفه البالغه عشرة مليون دينار فاكثر يفرض جزاء ماىل ال يقل عن
ثالثني الف دينار عن كل يوم مع انذار ه بسحب الرخصه ،أو
و /سحب الرخصه.
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خمالفة الشروط واالحوال املقرره لتمويل املصارف

 -17كل مصرف خيالف احكام املاده  23من القانون فيما يتعلق بالشروط واالحوال التى
يقررها البنك بشان التمويل املمنوح منه للمصارف جيوز أن يوقع عليه جزاء ماىل بنسبة ال تقل
عن  %3من مبلغ التمويل.

خمالفة تقديم احلسـابات وامليزانيه حسبما حيدده البنك

 -18كل مصرف خيالف احكام املاده  24من القانون توقع عليه اجلزاءات اآلتية-:
أ /يف حالة عدم اعداد املصرف مليزانيه ال تعكس حال املصرف وفروعه يفرض عليه جزاء
ماىل بنسبة  %15من حجم االعمال غري املدرجه يف امليزانيه.
ب /يف حالة عدم اعداد امليزانيه يف التاريخ الذى حيدده البنك يوقع على املصرف جزاء
ماىل ال يقل عن مخسمائه الف دينار.
ج /يف حالة خمالفة النظام احملاسبى احملدد بوساطة البنك يوقع عليه جزاء ماىل مببلغ
 25الف دينار أو نسبة  %10من حجم املخالفه ايهما اكرب لكل خمالفه.
د /عدم احتفاظ املصرف مبستندات املعامالت وبدفاتر حسابات منتظمه يوقع عليه جزاء
ماىل يعادل  %10على االقل من حجم املخالفه أو مبلغ مخسني الف دينار ايهما اكرب.
هـ /يف حالة عدم قيد احلسابات بشكل واف وصحيح وكامل يعكس اعمال الشخص
ومعامالته يوقع عليه جزاء ماىل بنسبة  %15من حجم املخالفه.
و /يف حالة ارسال املصرف مليزانيته للبنك دون استيفاء توقيعات املديرين احملدده قانونا
يفرض عليه جزاء ماىل ال يزيد عن مئتى الف دينار.
ز /يف حالة عدم التزام املصرف باحكام القانون أو قانون الشركات لسنة  1925عند اعداد
امليزانية وحساب االرباح واخلسائر تفرض عليه كل أو أي من اجلزاءات اآلتية:
اوال :دفع مبلغ يعادل نسبة  %5من حجم املخالفه أو مبلغ مخسمائة الف دينار ايهما
اكرب.
ثانيا :اجراء مراجعه خاصه للمصرف على نفقته.
ثالثا :توجيه املصارف بعدم تعيني املراجع الذى مل يلتزم بالقانون أو قانون الشركات
ملدة عامني متتالني واخطار جملس احملاسبني القانونيني بذلك.
رابعا :توجيه املصارف بعدم قبول البيانات املراجعه بوساطة ذلك املراجع بغرض
احلصول على التمويل.
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خمالفات املراجع بشأن تقرير احلسابات

 -19باالضافه إىل أي عقوبات اخرى مقرره يف القانون أو أي قانون اخر ،كل مراجع قانونى
خيالف احكام املاده  )2( 25من القانون يوقع عليه كل أو أي من اجلزاءات اآلتية-:
أ /االنذار حبرمانه من مراجعة املصارف.
ب /توجيه املصارف بعدم تعيينه مراجعا ملدة عامني.
ج /توجيه املصارف بعدم قبول امليزانيات املعده بوساطته للعمالء.
د /اخطار جملس احملاسبني القانونيني باملخالفه واختاذ االجراءات الالزمه واخطار البنك
بذلك.

عدم نشر وتقديم امليزانيه وعرضها

 )1(-20كل مصرف خيالف احكام املاده  26من القانون بعدم نشر امليزانية وحساب
االرباح واخلسائر وتقرير املراجعني يوقع عليه جزاء ماىل مببلغ مخسني الف دينار مع
انذاره ملدة شهر لتنفيذ احكام املاده املذكوره ،ويف حالة عدم االلتزام بذلك بعد نهاية االنذار
يوقع عليه جزاء مقداره عشره الف دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه املخالفه.
 )2كل مصرف ال يقوم بعرض امليزانيه وحساب االرباح واخلسائر بأي من فروع املصرف أو
عرضها يف موضع غري ظاهر للجمهور خمالفا بذلك احكام املاده  27يوقع عليه جزاء ماىل
مقداره الفا دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه املخالفه عن الفرع الواحد.

البيانات الشهريه وسلطة طلب البيانات االخرى

 -21كل مصرف أو شخص أو هيئه أو مؤسسه متارس العمل املصرفى كليا أو جزئيا
ختالف احكام املاده  29من القانون تفرض عليها كل أو أي من اجلزاءات اآلتية:
أ /دفع مبلغ مائة دينار على االقل عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه املخالفه من التاريخ
احملدد الرسال املعلومات للبنك.
ب %20 /من حجم املخالفه باالضافه إىل جزاء يفرض مبوجب احكام املاده  )2( 36من
القانون.

خمالفة األوامر التاليه للتفتيش

 -22كل مصرف خيالف احكام املاده  )1(32من القانون بعدم اختاذ االجراءات التصحيحيه
الصادره إىل البنك بناء على تقرير التفتيش توقع عليه اجلزاءات اآلتية:
أ /جزاء ماىل ال يتجاوز مائة الف دينار وانذاره بالتصحيح يف خالل مده معينه.
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ب /إذا مل يتم التصحيح خالل املده املعينه يف البند ( )1يوقع على املصرف جزاء ال يقل
عن مخسمائه دينارعن كل يوم استمرت أو تستمر فيه املخالفه.

انشاء اهليكل االدارى

 -23كل مؤسسه ماليه قائمه أو تنشأ يف املستقبل ال تقوم باعداد أو انشاء هيكل ادارى
بالتشاور مع البنك وفقا الحكام املاده  35تفرض عليها اجلزاءات اآلتية:
أ /االنذار بتقديم اهليكل االدارى خالل شهر واحد.
ب /يف حالة عدم تقديم اهليكل االدارى خالل املده املذكوره يف البند ( )1توقع عليها أي
من اجلزاءات اآلتية:
اوال :دفع مبلغ بواقع الف دينار عن كل يوم استمرت أو تستمر فيه املخالفه.
ثانيا :االنذار بسحب الرخصه.
ثالثا :سحب الرخصه.

الرقابة علي اعمال املصارف

 )1(-24كل مصرف خيالف التوجيهات الصادرة مبوجب احكام املادة  36توقع عليه كل
أو أي من اجلزاءات االتية:
أ /جزاء مالي مبا ال يتجاوز نسبة  %30من حجم املخالفة.
ب /دفع العائد الذي حتقق للمصرف من املخالفة
ج /جزاء مالي اليزيد عن مبلغ  10الف دينار عن كل شهر استمرت أو تستمر فية
املخالفة.
د /جزاء مالي ال يتجاوز مبلغ واحد مليون دينار عن كل شهر استمرت أو تستمر فية
املخالفة.
 /2جيوز للبنك توجيه املصارف بعدم التعامل مع العميل الذي شارك يف ارتكاب أي
خمالفة الحكام املادة .36

خمالفة االمر بايقاف االعمال املصرفية

 /25كل مصرف خيالف احكام املادة  37من القانون بعدم اغالق ابوابه مؤقتا أو وقف
اعماله وفقا المر احملافظ أو من يفوضه توقع عليه اجلزاءات االتية:
أ /دفع كافة االضرار املرتتبة علي هذه املخالفة بعد تقديرها بوساطة البنك.
ب /انذار املصرف املعين بسحب رخصته عند تكرار املخالفة.
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التصرف يف املوجودات

 /26كل مصرف خيالف احكام املادة  )2(41من القانون أو االوامر أو التوجيهات الصادرة
مبوجبها توقع عليه اجلزاءات االتية-:
أ /انذار املصرف بسحب رخصته يف حالة عدم االلتزام يف فرتة ثالثة اشهر باوامر البنك
وفقا الحكام املاده املذكوره.
ب /بعد انتهاء املده احملدده يف الفقره (أ) ينذر املصرف انذارا ثانيا ملدة ستة اشهر ويعني
له مراقب بامر من احملافظ حيدد اختصاصاته وصالحياته وخمصصاته.
ج /بعد انتهاء املهله احملدده يف الفقره (ب) ومل يقم املصرف بتنفيذ اوامر البنك يتم سحب
رخصة ذلك املصرف وتصفيته وفقا الحكام القانون.

خمالفة عطالت املصارف

 –27كل مصرف خيالف احكام املاده  46من القانون وذلك بفتح املصرف يف ايام العطالت
احملدده دون اذن من البنك توقع عليه اجلزاءات اآلتية:
أ /دفع كافة االضرار املرتتبه على هذه املخالفه بعد تقديرها بوساطة البنك.
ب /انذار املصرف وادارته بسحب الرخصه عند تكرار املخالفه.
الفصل الثالث
احكام متنوعه

احتساب اجلزاءات

 -28ال جيوز اعتبار اجلزاءات والغرامات املاليه املفروضه كمصروفات الغراض احتساب
ضريبه ارباح االعمال أو الغراض احتساب نصيب مودعى ودائع االستثمار يف ارباح املصرف
اونصيب محلة الصكوك يف ارباح املضاربات.

اظهار اجلزاءات

 -29على املصارف اظهار اجلزاءات والغرامات يف بند واحد ومنفصل حبساب االرباح
واخلسائر للعام الذى مت فيه تطبيق اجلزاء أو الغرامه ويف حالة عدم قيام أي مصرف بذلك
يفرض عليه جزاء مببلغ مياثل اجلزاء أو الغرامه التى مل يتم اظهارها.
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اجلزاء يف حالة اخفاء أو تكرار املخالفه

 )1( -30يف حالة تكرار املخالفات أو اخفاؤها جيوز للبنك مضاعفة اجلزاءات احملدده
للمخالفه.
 )2إذا ادى تطبيق أي من اجلزاءات إىل حدوث خمالفه اخرى يطبق على هذه املخالفه
اجلزاء املقرر هلا.

التوقيع على البيانات واملستندات

 -31أي بيان أو مستند دورى أو غري دورى يرسل للبنك جيب أن يوقع عليه بوساطة
شخصني خمول هلم بالتوقيع نيابة عن املصرف مع ذكر امسيهما جبانب توقيعاتهما ويكون
االشخاص املوقعني مسئولني بالتضامن واالنفراد عن صحة البيانات واملستندات التى وقعوا
عليها.

التعامل مع الشخص احملظور

 -32الجيوز للشخص الذى حظرت املصارف من التعامل معه كليا أو جزئيا التوقيع أو
ادارة حساب أو عمليات مصرفيه نيابة عن أي شركة أو شراكه ميتلك فيها مصلحه تقل عن
املصلحه الوافره حسبما هي معرفه يف املاده  )3(22من القانون ويف حالة قيام املصرف بعمل
مصرفى مع هذا الشخص توقع على املصرف اجلزاءات اآلتية:
أ /دفع العائد الذى حتقق بصوره مباشره أو غري مباشره من العمليات املذكوره للبنك.
ب /جزاء ماىل ال يقل عن مائه الف دينار.
ج /االنذار بسحب الرخصه.

اعسار املصرف وتعرض موقفه املاىل للخطر واالضرار حبقوق املودعني
 -33إذا تبني للبنك أن أي مصرف:
أ /وقع يف حالة اعسار ،أو
ب /تعرض موقفه املاىل للخطر ،أو
ج /أن يف استمرار نشاطه ضرر حبقوق املودعني ،أو
د /ارتكب خمالفه أو خمالفات جسيمه،
تطبق على ذلك املصرف واحد أو أكثر من اجلزاءات واالجراءات اآلتية-:
اوال :تعيني مشرف.
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ثانيا :تعيني مراقب.
ثالثا :توجيه املصرف بتجميد نشاط أو عزل رئيس واعضاء جملس االداره أو املدير العام.
رابعا :حظر املصرف من الدخول يف عمليه أو عمليات معينه.
خامسا :ختفيض السقف االئتمانى للمصرف.
سادسا :توجيه املصرف بتخفيض ارصدة التمويل بشكل عام أو خاص خالل فرته معينه
سابعا :توجيه املصرف بتعزيز الضمانات لديه أو عدم قبول ضمان معني.
ثامنا :جتميد ارصدته لدى البنك بقدر ال يتعدى نصف نسبة االحتياطى النقدى املقرر أو
بنسبة  %10من التزامات االطالع والجل ايهما اكرب ولفرته حيددها احملافظ.

اعادة التعيني يف املصارف وقبول االستقاله

 )1( -34الجيوز تعيني رئيس أو عضو جملس ادارة أو مدير عام أو موظف أو مستخدم
مت فصله أو عزله ملخالفة احكام القانون أو هذه الالئحه لدى أي مصرف اخر بأي شكل
من االشكال.
 )2ال جيوز ألي مصرف أن يقبل استقالة رئيس أو عضو جملس ادارة أو مدير عام أو
موظف أو مستخدم يكون قد ارتكب خمالفه مبوجب قانون أو هذه الالئحه أو أي قانون
اخر حيكم عمله باملصرف اال بعد اختاذ كافة االجراءات واجلزاءات الالزمه وافادة البنك
بذلك.

سقوط االنذار

 )1( -35يسقط أي انذار سبق أن اعطى ألي مصرف أو شخص مبوجب قانون أو هذه
الالئحه مبضى مخسه سنوات من تاريخ االنذار وذلك شريطة أن يكون هذا االنذار هو
االنذار الوحيد خالل هذه الفرته ومل يرتكب الشخص أو املصرف أي خمالفه اخرى.
 )2على الرغم من احكام البند ( )1جيوز للبنك أو الشخص الذى مت انذاره شطب االنذار
قبل انقضاء املده املنصوص عليها يف البند ( )1متى ثبت أن اداء ذلك املصرف اوالشخص
اصبح سليما ومقبوال لديه.

خمالفة التعليمات

 -36دون مساس بأي عقوبات وجزاءات اشد وارده يف القانون يف احكام هذه الالئحه جيوز
للبنك توقيع جزاء ماىل مبا ال يتجاوز مبلغ مئة الف دينار سودانى على كل مصرف خيالف
التوجيهات والتعليمات الصادره اليه وفقا الحكام القانون وهذه الالئحه.
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حماسبة االشخاص املسئولني عن املخالفات

 )1( -37جيوز للمحافظ دون مساس باحكام املواد  33و 34من القانون أن يوجه باجراء
حماسبة ادارية ألي شخص يكون مسئوال عن ارتكاب خمالفه للقانون اوهذه الالئحه وافادة
بنك السودان باالجراء الذى مت اختاذه.
 )2يف حالة توجيه املصرف باجراء حماسبه للشخص املسئول وفقا الحكام البند ( )1جيوز
للمحافظ بالرغم من أي نص خمالف يف اللوائح التى تنظم اجراءات احملاسبه يف ذلك
املصرف ،اعادة النظر يف قرار احملاسبة واصدار ما يراه مناسبا وذلك دون املساس باحكام
املادتني  33و 34من القانون.

اعداد املراجع لبيانات خمالفة القانون

 -38مع عدم االخالل بأي عقوبه اخرى منصوص عليها يف القانون أو أي قانون اخر،
كل مراجع قانونى يعد بيانات ماليه لعمالئه باملخالفه الحكام قانون الشركات لسنة 1925
أو االسس واالعراف احملاسبيه السليمه أو ال تعكس املوقف املاىل احلقيقى لتقدميها للمصارف
بغرض احلصول على التمويل ،توقع عليه كل أو أي من اجلزاءات اآلتية:
أ /توجيه املصارف بعدم قبول البيانات املراجعه بوساطة ذلك املراجع،
ب /توجيه املصارف بعدم تعيينه للقيام باعمال املراجعة لديها ملدة عامني.
ج /توجيه املصارف بعدم التعامل مع العميل الذى قدم تلك البيانات عند ثبوت
املخالفه.
د /اخطار جملس احملاسبني القانونيني باملخالفه للعلم واختاذ االجراء الالزم.
الفصل الرابع
اجراءات تطبيق اجلزاءات
 )1(-39خيتص حمافظ البنك أو من يفوضه بتلقى أي شكوى أو اخطار بوقوع أي خمالفه
الحكام القانون أو هذه الالئحه.
 )2عند تلقى شكوى أو اخطار وفقا الحكام البند ( )1أو عند قيام البنك بعملية الرقابه
والتفتيش بنفسه ،يقوم احملافظ أو من يفوضه يف ذلك بفحص الشكوى أو االخطار أو
املعلومه التى مت احلصول عليها ،ويف حالة وجود بينه مبدئيه على خمالفة القانون أو هذه
الالئحه يقوم احملافظ أو من يفوضه باحالة املوضوع إىل جلنة تشكل هلذا الغرض وفقا
الحكام البند (.)3
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 )3يشكل احملافظ بقرار منه جلان فحص الشكاوى وحيدد اختصاصاتها وسلطاتها
واجراءات عملها وكيفية رفع توصياتها.

فرض اجلزاءات وتطبيقها

 )1(-40جيوز للمحافظ أو من يفوضه توقيع أي من اجلزاءات املنصوص عليها يف هذه
الالئحه وفقا للتقرير املرفوع مبوجب احكام املاده  )3(39من هذه الالئحه.
 )2تنفذ اجلزاءات الصادره وفقا الحكام البند ( )1فور توقيعها.

استئناف اجلزاءات

 )1(-41ينظر يف استئناف اجلزاءات بوساطة (جلنة االستئنافات) وتشكل بقرار من
حمافظ البنك على أن حيدد القرار سلطات واختصاصات واجراءات عمل هذه اللجان.
 )2جيوز ملن يصدر ضده جزاء مبوجب احكام القانون اوالالئحه أن يتقدم باستئناف للجنة
االستئناف مباشرة خالل فرتة اقصاها اسبوعان من تاريخ علمه باجلزاء.
 )3يتم البت يف االستئناف خالل فرتة اقصاها شهر من تاريخ استالمها بواسطة البنك
ويكون القرار الصادر يف هذا الشأن نهائيا.
صدرت حتت توقيعى يف اليوم الثانى من شهر مجادى االخره سنة  1413هـ املوافق اليوم

السادس والعشرين من شهر نوفمرب سنة  1992م.
الشيخ سيد امحد الشيخ
حمافظ بنك السودان

إنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية

إستنادا علي احكام املادة الثامنة من قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م ومتشيا
مع القرارات الصادرة بإلغاء الصيغة الربوية يف معامالت الدولة املالية واالقتصادية ويف اطار
اسلمة النظام املصريف وازالة كل اشكال املعامالت الربوية يف املعامالت املالية يف بنك السودان
واملصارف واملؤسسات املالية اليت متارس اعماال مصرفية.
(أ) اصدر وزير املالية والتخطيط االقتصادي بالتشاور مع حمافظ بنك السودان القرار اآلتي
نصة-:
 الئحة اجلزاءات املاليه واالداريه لسنة  1992م.
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التاريخ 18 :شعبان 1412هـ
/2مارس1992 /م

مكتب السيد الوزير
الرقم :وم ت/م و1/

قرار وزاري رقم ( )184لسنة 1992
بإنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز املصريف واملؤسسات املالية

اسم القرار وبدء العمل به

( )1يسمي هذا القرار (قرار بإنشاء اهليئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات
املالية)

انشاء اهليئة

( )2تنشأ هيئه عليا للرقابه الشرعية للجهاز املصريف واملؤسسات املالية يف بنك السودان
يكون هلا االهداف واالختصاصات والسلطات الوارده بهذا القرار.

تكوين اهليئه

( )3أ) تكون اهليئه العليا للرقابة الشرعية من اآلتي:
• علماء يف الشريعه االسالميه.
• خرباء يف االقتصاد والصريفه.
• خرباء يف القانون.
• حمافظ البنك املركزى.
• خرباء يف العمل املصرفى.
ب) تكون اغلبية االعضاء من علماء الشريعه االسالميه.

اهداف اهليئه

/4تكون للهيئه االهداف التاليه:
أ /مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان واملصارف واملؤسسات املاليه التى متارس اعماال
مصرفية بتطبيق الصيغ الشرعيه االسالميه.
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ب /تنقية النظام املصرفى من الشوائب الربويه يف املعامالت املاليه واالقتصاديه يف اطار
احكام الشريعه االسالميه.

اختصاصات وسلطات اهليئه

تكون للهيئه يف سبيل حتقيق اهدافها االختصاصات والسلطات التاليه-:
أ) االشرتاك مع املسؤولني بالبنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقيات جلميع معامالت البنك
واملصارف واملؤسسات املاليه التى متارس اعماال مصرفية للتاكد من خلوها من احملظورات
الشرعيه.
ب) ابداء الراى واملشوره فيما يعهد اليها من البنك أو احملافظ من معامالت البنك أو
املصارف واملؤسسات التى متارس اعماال مصرفيه.
ج) مراقبة عمليات البنك واملصارف واملؤسسات املاليه وتقديم ما تراه مناسبا من املشوره
الشرعيه إىل حمافظ بنك السودان يف أي من االمور اخلاصه مبعامالت البنك أو املصارف
واملؤسسات املاليه التى متارس اعماال مصرفيه.
د) دراسة املشكالت الشرعيه التى تواجه البنك أو املصارف أو املؤسسات املاليه وابداء
الراى فيها.
هـ) اصدار الفتاوى الشرعيه يف املوضوعات التى يطلب يف شانها فتوى شرعيه.
و) مراجعة القوانني واللوائح واملنشورات التى تنظم عمل بنك السودان واملصارف واملؤسسات
املاليه التى متارس اعماال مصرفيه بغرض ازالة ما بها من تعارض مع احكام الشريعه
االسالميه وذلك بالتنسيق مع اجلهات املختلفه.
ز) مراقبة ومراعاة التزام وتقيد البنك واملصارف واملؤسسات املاليه التى متارس اعماال
مصرفيه باجلوانب الشرعيه يف مجيع اعماهلا املصرفيه واملاليه.
ح) معاونة اجهزة الرقابه الفنيه على املصارف يف اداء مهامها وفقا للشريعه االسالميه.
ط) مساعدة ادارة بنك السودان يف وضع برامج تدريب للعاملني بالبنك واملصارف واملؤسسات
املاليه التى متارس اعماال مصرفيه مبا يؤدى إىل استيعاب الصيغ االسالميه واجلوانب
الفقهيه والشرعيه يف املعامالت.
ى) اعداد البحوث والدراسات التى تؤدى إىل اثراء اتباع النهج االسالمى يف االقتصاد.
ك) تقديم تقرير سنوي لوزير املاليه والتخطيط االقتصادى عن السالمه الشرعيه ملعامالت
البنك واملصارف واملؤسسات املاليه التى متارس اعماال مصرفيه.
ل) أي اختصاصات اخرى تراها اهليئه الزمه لتحقيق اهدافها.
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م) اصدار الئحه لتنظيم اعماهلا وحتديد اجتماعاتها.

سلطات اهليئه

يكون للهيئه يف سبيل حتقيق االختصاصات املنصوص عليها يف املاده ( )5من هذا القرار
السلطات اآلتية- :
أ) االطالع على أي مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى انها الزمه
وضروريه لتمكينها من اداء مهامها.
ب) تفتيش اعمال بنك السودان واملصارف واملؤسسات املاليه التى متارس اعماال مصرفيه
بغرض التاكد من سالمة تطبيق اجلوانب الشرعيه يف اعماهلا.

الزامية الفتوى

 /7تكون الفتوى الصادره من اهليئه يف املسائل الشرعيه ملزمه.

خمصصات رئيس اهليئه واعضائها

 /8حيدد وزير املاليه والتخطيط االقتصادى بالتشاور مع حمافظ بنك السودان خمصصات
رئيس واعضاء اهليئه وشروط خدمة االمني العام.

مقر اهليئه

 /9يتوىل بنك السودان جتهيز املقر للهيئه وتوفري امليزانيه الالزمه الداء اعمال اهليئه.
صدر حتت توقيعى يف اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان عام 1412هـ املوافق الثانى

من مارس عام .1992
التوقيع
عبدالرحيم حممود محدى
وزير املاليه والتخطيط االقتصادي

 قرار وزارى رقم  184لسنة  1992بانشاء الهيئه العليا للرقابه الشرعيه
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التطورات الرقابية واالشرافيه اليت صاحبت هذه املرحلة
قبل اجازة قانون تنظيم العمل املصرفى
مهام وواجبات إدارة الرقابة على املصارف
والوسائل اليت تتبعها يف إجناز مهامها

أعدت دراسة عن الرقابة على املصارف بوساطة بنك السودان يف نهاية العام  1989الغرض
منها توضيح مهام وواجبات إدارة الرقابة على املصارف والوسائل اليت تتبعها يف إجناز مهامها
جاء فيها:
إن إدارة الرقابة على املصارف تستمد أهميتها من الدور الذي يقوم به بنك السودان كبنك
مركزي .إذ أنها مسئولة عن تنفيذ أهم وظائفه املتمثلة يف وضع وتنفيذ السياسة االئتمانية
واإلشراف على اجلهاز املصريف واملكون من عدد ثالثة وعشرين مصرفا منها مخسه مصارف
متلكها الدولة كما أن هناك اثنى عشر مصرفا مشرتكا وسته فروع ملصارف اجنبيه وذلك بهدف
تنمية وبناء نظام مصريف قوى ومستقر ملقابلة احتياجات البالد.
تتلخص املهام الرئيسية ألقسام اإلدارة والوسائل اليت يتبعها كل قسم يف جمال الرقابة
واإلشراف على أعمال البنوك التجارية يف اآلتي-:

قسم تنمية اجلهاز املصريف

تتلخص مهام هذا القسم فيما يلي-:
أ) إعداد الدراسات اخلاصة بانتشار الفروع على مستوى القطر وحتديد املناطق واملدن اليت
حتتاج إىل خدمات مصرفيه ومنح الرتاخيص اخلاصة بهذه الفروع.
ب) منح الرتخيص إلنشاء البنوك اجلديدة ودراسة طلبات البنوك االجنبيه اليت تريد فتح
فروع هلا بالبالد.
ج) اخذ املبادرة بتوجيه البنوك التجارية بفتح فروع هلا بأماكن معينه حيددها القسم.
د) تقييم جتربة فروع البنوك االجنبيه ومدى التزاماتها بالضوابط واألسس اليت على ضوئها
منحت التصديق ملزاولة العمل بالبالد.
هـ) يتم الرتخيص وفق قانون بنك السودان لقيام أي مصرف جديد وبعد التأكد من كفاية
وإدارة املصرف وانه سيعمل خلدمة احتياجات اجملتمع.

قسم العمليات املصرفية

تتلخص مهام هذا القسم فيما يلي-:
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أ) حتليل االستمارات والبيانات الدورية اليت ترد من البنوك التجارية وذلك يف ضوء
توجيهات بنك السودان وتعليماته.
ب) وضع حدود للتسهيالت االئتمانية لكل بنك ومتابعتها.
ج) متابعة األحكام اخلاصة بسياسة السيولة واالحتياطي النقدي وكفاية راس املال
واالحتياطيات والتأكد من التزام البنوك التجارية بهذه النسب.
د) مد قسم التفتيش باملعلومات اليت يرى من الضروري التحقق منها.
هـ) تلقى الشكاوى املوجهة من عمالء البنوك ودراستها ومتابعتها.
و) إعداد قوائم لعمالء البنوك التجارية املقصرين ووضعهم يف القائمة السوداء وتوزيعها على
املصارف.
ز) خماطر االئتمان
إعداد اإلحصائيات عن االئتمان املصريف وتوفريها للمصارف ومدهم حبجم ونوع التسهيالت
االئتمانية اليت يتمتع بها كل عميل باملصارف التجارية لتساعدهم يف النظر يف طلبات عمالئهم
األمر الذي يقلل من املخاطرة ويسهل التنسيق بني املصارف عند منح التسهيالت وحيد من
املنافسة الضارة بني البنوك.

قسم التفتيش

يعترب قسم التفتيش من أهم أقسام الرقابة على املصارف ويستمد سلطاته من قانون بنك
السودان وسوف توسع سلطاته وصالحياته بعد إجازة قانون تنظيم العمل املصريف .فقد منح بنك
السودان سلطة تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف ومده بصوره من تقرير التفتيش وتوجيهه
بالقيام باختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة .وتقوم إدارة الرقابة على املصارف بنوعني من
التفتيش (التفتيش الشامل امليداني والتفتيش احملدود) لقد ظلت إدارة الرقابة على املصارف
تقوم بالتفتيش الدوري الشامل وفق برنامج سنوى لعدد من البنوك التجارية .وتقوم مبتابعة ما
يتخذ من قرارت لكل تقرير والتأكد من أن املصارف التجارية قد قامت بتصحيح املخالفات
الواردة يف التقارير.
أما التفتيش احملدود فهوعادة يتم يف ضوء معلومات تصل إىل االداره من قسم العمليات
املصرفية أو من إدارة البنك العليا أو من اإلدارات األخرى بالبنك مثل إدارة النقد األجنيب
والتأكد من صحة املخالفة ومتابعة اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
أن أداء إدارة الرقابة على املصارف يف جمال مراقبة التزام البنوك بالسقوف االئتمانية
املقررة هلا تواجه بعض العقبات تتمثل يف اآلتي-:
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أ /عدم إرسال البيانات الشهرية يف األوقات احملددة هلا مما أخل كثريا بدور بنك السودان
يف مراقبة التطورات النقدية واختاذ اإلجراءات التصحيحية املطلوبة يف الوقت املناسب.
ب /تقوم بعض البنوك التجارية وباألخص فروع البنوك االجنبيه وبغرض تفادى السقوف
االئتمانية والعقوبات اليت تفرض على التجاوزات باتباع خمتلف األساليب إلظهار أرصدة
تسهيالتها مبقدار يقل عن الرصيد الفعلي وال تتوفر الفرص الكتشاف ذلك إال عند تفتيش
البنك والذي يتم عادة كل سنتني مما يشجع البنوك على إخفاء التسهيالت.
ج) إن العقوبة االئتمانية اليت يقوم بتطبيقها بنك السودان حاليا على مبلغ التجاوز قد
ثبت عدم جدواها ألنها تقل كثريا عن العائد الذي ميكن أن حيققه البنك املتجاوز ،ويف
بعض االحيان يقوم بتحميلها للعميل.
إن اإلجراءات اليت ميكن اختاذهـــا لتعزيز دور إدارة الرقابة على املصارف يف جمــــال
التحكم يف عرض النقـــود والتغلب على العقبات الواردة أعاله تتمثل يف اإلسراع الجازة قانون
تنظيم العمل املصريف .كما أن بنك السودان بصدد تعديل املادة اخلاصة بالعقوبة االئتمانية يف
قانونه.
أن سالمة الوضع املالي ألي مصرف يعترب أمرا جوهريا بالنسبة للسلطات النقدية يف ظل
ضعف تركيبة االقتصاد وختلف األسواق املالية وضعف الوعي املصريف .كل ذلك يلقى عبء
على بنك السودان يف العمل على بناء جهاز مصريف قادر على التفاعل مع هذا الوضع باإلضافة
إلي حتمل عبء دفع التنمية االقتصاديــــة ،ويقوم بنك السودان ممثال يف إدارة الرقابة على
املصارف بإصدار التوجيهات املباشرة فيما خيتص مبجاالت عمل البنوك والتأكد من أن البنوك

التجارية متقيدة بالتوجيهات والنسب املصرفية والتحقق من كفاية راس املال.
يتضح من أعاله أن الرقابة حتى نهاية عام  1989مل يتغري هيكلها وظلت تعمل وفقا ملا
كانت عليه يف السابق ،لكن حبلول عام  1990حدثت فيها بعض املستجدات نتناوهلا فيما
يلي-:
أوال :إدخال املؤسسات املالية حتت املظلة الرقابية واالشرافيه لبنك السودان
إدخال هذه املؤسسات حتت مظلة البنك املركزي الرقابية واالشرافيه مرت مبرحلتني
هما:
مرحلة ما قبل إجازة قانون تنظيم العمل املصريف وما بعد إجازة قانون تنظيم العمل املصريف،
وسوف يتم تناول هاتني املرحلتني وفقا لآلتي-:
 دراسة بعنوان جتارب وخبرات بعض املصارف املركزية في مجال الرقابة على املصارف التجارية
أعدت في نهاية عام .1989
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 )1مرحلة ما قبل إجازة قانون تنظيم العمل املصريف:
فكرة إدخال املؤسسات املالية حتت املظلة الرقابية واالشرافيه لبنك السودان ليست
جبديده ،لكن مت إنفاذها بصوره فعليه يف بداية التسعني حيث خاطب السيد /وزير املالية
حمافظ بنك السودان بتاريخ  1990/7/17خبصوص إصدار ضوابط قانونيه لشركات توظيف
األموال جاء فيه اآلتي-:
الرقم :وم ت أ  /م و4/308 /

التاريخ1990/7/17 :
السيد /حمافظ بنك السودان
          حتيه طيبه

املوضوع :إصدار ضوابط قانونيه لشركات توظيف األموال
أود أن أوضح أن شركات توظيف األموال كشركة الرواسي واملغرتبني وغريها اليت تقوم
بتلقي األموال من اجلمهور واستثمارها يف مضاربات من املالحظ أن أداءها جيد وال غبار عليه،
لكن هذا ال يعفى الدولة من مسؤولية إخضاع هذه الشركات حتت ضوابط ولوائح قانونيه.
عليه أرجو موافاتي خالل شهر باملقرتحات والضوابط االساسيه املطلوبة إن كان هذا
يف إطار قانون بنك السودان أو أي إضافات أخرى.ولكم أن تنسقوا مع اجلهات املعنية يف
هذا اخلصوص كمسجل الشركات .كما أوصى بان يتم هذا األمر يف إطار التشاور الكامل مع

أصحاب هذه الشركات حتى جيئ اإلطار املقرتح واقعيا ومقبوال.
وشكرا،،،،
عبد الرحيم حممود محدي
وزير املالية والتخطيط االقتصادي
مبوجب ما جاء يف هذا اخلطاب مت تشكيل جلنه للنظر يف إصدار الضوابط القانونية
لشركات توظيف األموال ،وذلك مبوجب املنشور اآلتي:
الرقم :ب س  /ن م 1 /
التاريخ1990/7/24 :
 خطاب وزير املالية حول إصدار ضوابط قانونيه لشركات توظيف األموال.
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((منشـــــــــــور))
تشكيل جلنه للنظر يف إصدار الضوابط القانونية لشركات توظيف األموال

باالشاره إىل خطاب السيد /وزير املالية والتخطيط االقتصادي بتاريخ  1990/7/17واخلاص
بإصدار ضوابط قانونية لشركات توظيف األموال فقد تقرر تشكيل جلنه من اآلتية أمساؤهم:
رئيسا.
		
 /1عز الدين صديق
 /2عبد الرحيم حممد خبيت عضوا.
عضوا.
		
 /3حممد السر طه
مقررا وعضوا.
 /4مالك الرشيد
عضوا.
		
 /5عثمان مرسى
وذلك للتقدم مبقرتحات حمدده وضوابط أساسيه ختضع هلا شركات توظيف األموال
بالتنسيق التام مع اجلهات املعنية كمسجل الشركات الستكمال اجلوانب القانونية مبا فيها
اللوائح وعقود تأسيس هذه الشركات وغريها من املستندات الالزمة لعمل اللجنة على أن يتم
ذلك بالتنسيق والتشاور مع أصحاب هذه الشركات يف كل املراحل حسب توجيه السيد /الوزير

وأن تفرغ اللجنة من املهام املوكلة إليها يف غضون ثالثة أسابيع من تاريخ هذا املنشور.
حسن عبد الوهاب
حمافظ بنك السودان باالنابه
صوره للسيد /مدير عام إدارة الرقابة على املصارف للمتابعة

 منشور تشكيل اللجنة املكلفة بالنظر في إصدار الضوابط القانونية لشركات توظيف األموال.
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بتاريخ  1990/8/7خاطب وزير املالية وزير العدل والنائب العام بصورة إىل السيد /حمافظ
بنك السودان جاء فيه اآلتي:
الرقم وم ت ا /م و4 /

التاريخ1990/8/7/

املوضوع  /شركات توظيف األموال
وفقا للتوجه العام لثورة اإلنقاذ الوطين يف اجملال االقتصادي وضمانا الحالل الصيغة
اإلسالمية يف كل مناشطه فقد رأينا اآلتي:
 /1عدم تسجيل أي شركة جديدة من شركات توظيف األموال اال بعد موافقة بنك
السودان.
 /2إدخال مادة يف قانون بنك السودان تتضمن رقابة بنك السودان علي هذه الشركات
وسلطة منحها الرتخيص وإدخال صيغ تغطي كل اجملاالت.
 /3منح هذه الشركات فرتة ثالثة اشهر لتكييف وضعها وفق النظام اجلديد.ومبا أن سلطة
تسجيل الشركات خمولة لسيادتكم مبوجب قانون الشركات لسنة 1925م فقد رأينا

خماطبتكم للتنسيق واملوافقة قبل رفع األمر إىل اجلهات املختصة بالتعديالت املقرتحة.
مع وافر الشكر والتقدير
عبد الرحيم حممود محدي
وزير املالية والتخطيط االقتصادي
معنون إىل السيد /حسن حممد إمساعيل البيلي
وزير العدل والنائب العام
صورة للسيد /حمافظ بنك السودان

 خطاب وزير املالية حول شركات توظيف األموال
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اشراف بنك السودان على املؤسسات املاليه:

فى1990/11/28م اعد السيد /بابكر حمي الدين مدير عام إدارة املؤسسات املالية باإلنابة
مقرتحات خاصة مبهام إدارة املؤسسات املالية بأقسامها املختلفة جاء فيها اآلتي:
“يف اطاراالجراءات اخلاصة بإعادة النظر يف هيكل بنك السودان اإلداري صدر القرار
اإلداري رقم ( )57بتاريخ  .1990/11/11واشتملت إجراءات القرار املذكور علي إنشاء إدارة
جديدة باسم املؤسسات املالية .وتتلخص مهام هذه اإلدارة يف اجملاالت التالية-:
 /1اإلشراف علي أداء بنوك االستثمار.
 /2اإلشراف علي إنشاء سوق لألوراق املالية.
 /3متابعة استثمارات بنك السودان يف الشركات واملؤسسات.
جتدر اإلشـــارة إىل أن اإلدارة اجلديدة قامت بإعداد بعض املقرتحــات لتأسيس هـــذه
اإلدارة وذلك وفق ما يلي-:
 /1إعداد مقرتحات وافية ومفصلة عن كل مهمة من مهام اإلدارة.
 /2إعداد مقرتحات حول أسلوب القيام بتلك املهمة علي الوجه األكمل واملطلوب.
 /3مراجعة القوانني واللوائح اخلاصة ببنوك التنمية وسوق األوراق املالية ورفع مقرتحات
يف هذا الشأن.
 /4متابعة أعمال جلنة الضوابط القانونية لشركات توظيف األموال وجلنة النظر يف أمر
السندات احلكومية.
 /5إعداد مقرتحات اهليكل اإلداري والتنظيمي لإلدارة اجلديدة وحتديد احتياجات
اإلدارة.
وتلخصت مهام إدارة املؤسسات املالية يف اآلتي-:

أوال :مراقبة بنوك التنمية وبنوك االستثمار

وتضم هذه اجملموعة البنك الزراعي والبنك العقاري والبنك الصناعي إضافة لبنوك االستثمار
اليت مت التصديق لبعضها بالعمل واملتوقع أن تفتح أبوابها للعمل يف القريب..
وتتلخص مهام اإلدارة يف جمال اإلشراف ومراقبة أداء بنوك التنمية واالستثمار يف
اآلتي-:
أ /إجراء تفتيش دوري شامل وحمدود علي تلك البنوك بهدف تقويم أدائها والتقدم
مبقرتحات وتوصيات خاصة بتطوير األداء ومعاجلة املخالفات واوجه القصور علي أن
يشتمل التقييم علي اآلتي-:
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 /1تقييم موارد كل بنك (راس املال – الودائع – املصادر اخلارجية – مصادر البنوك
احمللية –أخرى) وحصرها كما ونوعا وحتليلها مع استنباط وسائل وأوعية جديده أو
أكثر مالءمة لدعم موارد كل بنك.
 /2تقييم االستخدامات وحصرها كما ونوعا ومضاهاتها مع أغراض كل بنك والنظر يف
تطويرها يف إطار السياسات االقتصادية واإلمنائية املقررة.
 /3تقييم املوقف املالي والسيولي لكل بنك واملالءة املالية وكفاية راس املال.
 /4تقويم الكفاية اإلدارية والفنية لتلك الوحدات وجهود كل بنك يف جمال التدريب.
 /5تقييم األسس والضوابط ملنح التسهيالت واملناشط األخرى وحتديد مدي التزام إدارة
البنك باللوائح الداخلية.
 /6التأكد من أن كل بنك يعمل وفق القوانني واللوائح الداخلية واملنشورات والقرارات
املنظمة لعمله.
ب /النظر يف طلبات التصديق علي الفروع اجلديدة لبنوك التنمية وطلبات بنوك االستثمار
اجلديدة ومتابعة تأسيسها.
ج /إعداد االستمارات الدورية بالنسبة لكل بنك وتبويب وحتليل ودراسة املعلومات اليت
ترد يف تلك االستمارات.
د /تقييم عالقات تلك البنوك بالبنوك التجارية وبنك السودان بصورة عامة واالستفادة من
موارد البنوك التجارية علي وجه اخلصوص.
هـ /تقييم عالقات تلك البنوك مع املنظمات الفئوية ذات الصلة بعمل بنوك التنمية
(احتادات املزارعني ،احتادات احلرفني،احتاد الصناعات).
فيما خيتص بإشراف بنك السودان علي بنوك التنمية فقانون بنك السودان يعطيه
الصالحيات الكافية يف الرقابة علي العمليات املصرفية هلذه البنوك ،كما أن قرار جملس
الوزراء الصادر بتاريخ  1990/9/3م ال يؤثر علي صالحية بنك السودان يف الرقابة علي البنوك
املتخصصة بل يؤكد البند ( )3من القرار علي أن تكون صالحية الرقابة علي هذه البنوك لبنك
السودان .ورغم ذلك يري املستشار القانوني لبنك السودان انه مل جيد يف قوانني بنوك التنمية
أي مادة تتعارض مع صالحيات بنك السودان يف مراقبة أداء هذه البنوك وإصدار التوجيهات
هلا ولكن توجد يف قانون كل من هذه البنوك مواد تعطي الوزير املختص الصالحيات يف إصدار
التوجيهات جمللس إدارة البنك ويف بعض األحيان صالحيات مبنح القروض وشروطها .لذلك
تري اإلدارة القانونية بالنسبة هلذه املواد إدخال تعديالت تنص علي مراعاة أحكام قانون
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بنك السودان لتجنب أي تضارب أو تداخل بني صالحيات الوزير املختص وصالحيات بنك
السودان.
ويف ضوء رأي اإلدارة القانونية نري أن تبدأ إدارة املؤسسات املالية مباشرة رقابتها فورا علي
بنوك التنمية ،علي أن تكلف اإلدارة القانونية بصياغة التعديالت املقرتحة لكي يتقدم بها بنك
السودان للجهات املختصة والعمل علي إجازتها يف اقرب وقت ممكن.

ثانيا :إنشاء سوق األوراق املالية

 /1برزت فكرة سوق األوراق املالية يف عام 1962م حيث مت استقدام خبري للنظر يف قيام
سوق رأمسالية ( )capital marketمبنية علي إصدار سندات حكومية قابلة للتسويق.
وعليه تقرر يف عام  1964إنشاء مصلحة السندات احلكومية يف بنك السودان.
/2مرت الفكرة بركود تام حتى 1973حيث قام وفد من بنك السودان ووزارة املالية بزيارة
لكل من كراتشى وجمموعة التعامل يف األسهم باثيوبيا للوقوف علي جتارب تلك الدول.
 /3يف عام  1975مت إنشاء سكرتارية لسوق األوراق املالية من بعض موظفي بنك السودان،
وقام وفد هيئة التمويل الدولية بزيارة السكرتارية يف نفس العام ملا قام املسئول األول يف
السكرتارية بزيارة كل من نيويورك وجامايكا ومعه مشروع قانون سوق األوراق املالية الذي
مت وضعه بوساطة السكرتارية وذلك بهدف مناقشته مع املسئولني باهليئة.
 /4يف عام  1976أوفدت هيئة التمويل الدولية خبريا يف األوراق املالية حيث شارك يف
إعداد مشروع القانون يف صورته النهائية وقام باعداد دليل.
 /5يف عام  1982متت إجازة قانون سوق األوراق املالية.
 /6مرت سكرتارية سوق األوراق املالية بفرتة ركود حتى تالشت متاما يف عام 1984م.
 /7يف فرباير 1989م مت تكوين جلنة الحياء مشروع سوق األوراق املالية برئاسة السيد /
حسن فرج اهلل نائب مدير إدارة البحوث .وقامت اللجنة بدراسة املوضوع من مجيع جوانبه
االقتصادية واالجتماعية والتشريعية خالل عقد الثمانينيات وتأثري تلك اجلوانب علي
إنشاء سوق األوراق املاليــة .وقد خلصت اللجنة يف توصياتها إىل أن العوامل االقتصادية
واالجتماعية غري مواتية لقيام سوق مكتملة ،ورأت تقسيم مراحل قيام السوق إىل ثالث
مراحل عريضة وذلك علي الوجه التالي-:
 /1مرحلة تأسيس واعداد أولية -:ينجز خالل هذه املرحلة اإلطار التشريعي واإلداري
والفين ووضع الربامج البحثية وتلمس أسس املفاهيم اخلاصة بأدوات العمل ووسائل االستثمار
املتمشية مع املفاهيم السائدة يف اجملتمع السوداني.
241

 /2مرحلة بداية العمليات الفعلية األولية
تتسم هذه املرحلة ببداية العمليات الفعلية األولية يف إصدارات جديده حمدودة نسبيا مع
بداية التعامل يف السوق الثانوية علي أن يتم ذلك حبذر وتؤده حتى ميكن جتنب أي تذبذبات
ضارة باالقتصاد الوطين.
 /3مرحلة التوسع يف العمليات مع التنوع يف األدوات املستخدمة
يف هذه املرحلة يتم التوسع يف العمليات مع التنويع يف األدوات املستخدمة وتعميق السوق
حبيث يصبح عرض األوراق املالية والطلب عليها بدرجة من االتساع ميكن معها انسياب
العمل بسهولة ويسر .وتعترب هذه املرحلة مرحلة نضوج واستقرار .املعروف أن سوق األوراق
املالية حسب القانون يعترب هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية .وحيدد القانون أغراض
اهليئة ورأمساهلا وادارتها.

ثالثا :اإلشراف علي شركات توظيف األموال-:

بناء علي توجيه صادر من السيد وزير املالية مت تكوين جلنة يف بنك السودان لوضع ضوابط
قانونية لشركات توظيف األموال وقد قطعت اللجنة شوطا بعيدا يف إجناز مهمتها ويتوقع أن
ترفع تقريرها خالل األيام القليلة القادمة .وقد توصلت اللجنة إىل أن طبيعة عمل هذه الشركات
بوصفها مؤسسات مالية غري بنكيه يؤثر تأثريا مباشرا علي الكتلة النقدية باعتبار أن الودائع
اليت تتلقاها من اجلمهور تدخل يف نطاق عرض النقود مما يستدعي التحكم النوعي والكمي
عليها بوساطة البنك املركزي .كما أن العمليات االستثمارية اليت تقوم بها هذه الشركات تؤثر
ايضا علي احلجم الكلي لالئتمان واجتاهاته حنو القطاعات االقتصادية املختلفة .ولذلك فان
نشاطات شركات توظيف األموال يرتبط ارتباطا وثيقا مبهام البنك املركزي بوصفه املسئول عن
وضع وتنفيذ السياسات النقدية واالئتمانية.
ومبا أن السلطات املمنوحة لبنك السودان مبوجب قانونه احلالي ال متكنه من اإلشراف
علي هذه الشركات فقد وجه وزير املالية مبوجب خطابه بتاريخ  1990/8/7بضرورة إدخال
مادة يف قانون بنك السودان تهدف إىل إحكام رقابة بنك السودان علي هذه الشركات وسلطة
منحها الرتخيص وإدخال صيغ تغطي جماالت أكثر .ويف هذا الصدد فقد تبلورت لدي جلنة
الضوابط القانونية فكرة وضع قانون جديد والئحة جديدة تنفيذية حتكم أعمال هذه الشركات
بصورة فعالة .وستتقدم اللجنة مبسودة مشروع القانون والالئحة التنفيذية مع التقرير النهائي،
سيتم تناول هذا الحقا.
ومبا أننا نتوقع أن جتيز السلطات املختصة مشروع القانون أو تعديل قانون بنك السودان
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يف املستقبل القريب فقد رأينا أن نتقدم مبقرتحاتنا يف جمال مهام اإلدارة يف اإلشراف والرقابة
علي شركات توظيف األموال واخذ ذلك يف االعتبار عند النظر يف اهليكل اإلداري الدارة
املؤسسات املالية.

مهام قسم شركات توظيف األموال:

 /1إجراء تفتيش دوري ميداني وحمدود هلذه الشركات بهدف تقييم موقفها املالي والسيولي
ونشاطاتها املختلفة ،علي أن يشتمل التقييم اجلوانب التالية-:
أ/التأكد من سالمة املوقف املالي والسيولي لكل شركة.
ب /مدي كفاية موجودات الشركة يف تغطية التزاماتها.
ج /تقييم حجم ونوع الودائع وحجم ونوع االئتمان وتوجيهه حنو القطاعات االقتصادية
ذات األسبقية.
د /التأكد من سالمة األسس والضوابط واإلجراءات املتبعة يف جمال االستخدامات وحفظ
الودائع.
هـ /الكفاية اإلدارية وكفاية األنظمة الرقابية الداخلية.
و /تقيد الشركة بالقوانني واللوائح واملنشورات والقرارات املنظمة العماهلا.
 /2النظر يف منح الرتاخيص للشركات والفروع اجلديدة واالندماجات والتصفية وذلك وفق
أسس وضوابط.
 /3إصدار الضوابط اليت تنظم أعمال الشركات مثل حتديد جماالت مناشط كل شركة ووضع
هوامش الرحبية القصوى وحتديد نسبة السيولة واالحتياطي النقدي وكفاية راس املال.
 /4إعداد االستمارات الدورية الالزمة وتبويبها وحتليلها ودراستها بهدف الوقوف علي
موقف كل شركة.

مصلحة استثمارات بنك السودان والصكوك احلكومية

أ /قسم استثمارات بنك السودان:
يقوم بنك السودان باالستثمار يف العديد من املؤسسات واهليئات احمللية واالقليمية
والعاملية ألغراض تتعلق بالرتكيز املالي والتنمية االقتصادية والوطنية وقد ينتج عن ذلك حتقيق
قدر من األرباح وهذا بطبيعة احلال ال يعترب اهلدف الرئيسي لتلك االستثمارات.
هذا وقد رؤى قيام قسم يف إدارة املؤسسات املالية تناط به املسئوليات التالية-:
/1حصر استثمارات بنك السودان من حيث الكم والنوع (اسهم ،سندات) وقيمتها.
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 /2تتبع آجال االستثمارات ويشمل ذلك آجال االستثمارات أوالتصرف فيها حسبما يراه
بنك السودان مناسـبا.
 /3النظر يف حتديد أو اسرتداد اصل االستثمارات أوالتصرف فيها حسبما يراه بنك السودان
مناسبا.
 /4تتبع املوقف املالي للجهات املستثمر لديها وتقييمه من حني الخر.
 /5تتبع العائد علي االستثمارات وحصره.
 /6تتبع املوقف القانوني لتلك املؤسسات وما قد ينشأ من تعديل قد يؤثر يف التزامات
البنك كمستثمر.
 /7دراسة اوجه االستثمار اجلديدة والتوصية بشأنها.
 /8احلصول علي امليزانيات املراجعة وتقارير املراجعني بالنسبة لكل مؤسسة وكذلك أي
مطبوعات أخري تصدرها املؤسسات ودراستها والتعليق علي أداء تلك املؤسسات.
ب /قسم الصكوك احلكومية:
تعمل مصلحة السندات احلكومية يف الوقت احلالي بالوكالة عن وزارة املالية يف إصدار
السندات احلكومية واذونات اخلزانة ..وبعد صدور القرار الوزاري رقم  69يف 1990/8/14
واخلاص بإلغاء الصيغة الربوية يف معامالت الدولة متت تصفية السندات.
مت تكوين جلنة لدراسة تطوير السندات احلكومية حبيث حتقق عائداً متغريا يتمشي مع
أحكام الشريعة اإلسالمية والتقدم مبقرتحات تنبين علي الصيغة املناسبة من صيغ التمويل
اإلسالمي واليت تتيح فرص التمويل من مصادر حقيقية بعيدا عن التمويل بالعجز مما ينتج
عنه املزيد من الضغوط التضخمية.
ومن مهام هذا القسم:
 /1إصدار السندات بالصيغ املتفق عليها.
 /2حفظ حسابات منظمة للسندات.
 /3مقابلة دفع اصل السند عند اجل السداد (.)redemption date
 /4احتساب العائد وإضافته حلساب العمالء يف تاريخ االستحقاق.
 /5إجراء دراسات جدوي لتمويل مشاريع تنموية بعينها.
 /6التوصية للجهات املسئولة بالتدخل يف السوق املالية لبيع أو شراء سندات وذلك تفاديا
للتذبذبات يف أسعارها.
 /7التوصية بالتدخل يف السوق تنفيذا ألغراض السياسات النقدية.
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ما تقدم يعترب مقرتحات خاصة مبهام إدارة املؤسسات املالية بأقسامها املختلفة”.



بابكر حمي الدين
مدير عام إدارة املؤسسات املالية باإلنابة
1990/11/28م

إشراف بنك السودان على البنوك املتخصصة وشركات توظيف األموال-:

أعدت إدارة املؤسسات املالية دراسة يف  1991/1/15حول إشراف بنك السودان على
البنوك املتخصصة وشركات توظيف األموال تضمنت اآلتي-:
« يعترب التحكم يف حجم ونوع االئتمان املصريف من املهام االساسيه لبنك السودان .وقد
الحظ بنك السودان أن مناشط البنوك املتخصصة (البنك الزراعى والبنك العقارى والبنك
الصناعى) وشركات توظيف األموال قد تطورت وتنوعت خالل السنوات االخرية وذلك على
وجه يؤثر بصوره مباشرة على السياسات االئتمانية والنقدية املقررة ،كما أدى إىل التداخل يف
االختصاصات بني خمتلف فئات مؤسسات التمويل إىل مزيد من التنافس مما يعرض حقوق
املودعني واستقرار اجلهاز املصريف ومنوه للمخاطر .ولذلك يرى بنك السودان انه من الضروري
توسيع صالحيات الرقابة واإلشراف لتشمل البنوك املتخصصة وشركات توظيف األموال.
ونرجو أن نوجز فيما يلي األسباب واالعتبارات اليت تدعو إىل إجراء التعديالت الالزمة يف
القوانني املعنية حيث يوكل لبنك السودان وحده مهمة اإلشراف الكامل على أداء البنوك
املتخصصة وشركات توظيف األموال.

اوال :اإلشراف على أداء البنوك املتخصصة

هناك اعتبارات هامة تدعو إىل أن يشرف بنك السودان ويراقب أداء البنوك املتخصصة.

وتتلخص تلك األسباب واالعتبارات يف اآلتي:

 /1تطورات نشاط البنوك املتخصصة
شهدت السنوات األخرية تطورا ملحوظا يف مناشط البنوك املتخصصة حيث تعددت مصادر
مواردها وتنوعت جماالت استخدام تلك املوارد وأصبحت تنافس البنوك التجارية يف كثري
من مناشطها التقليدية ولعل أهم تطور شهدته الوحدات هوالسماح هلا بقبول الودائع من
 مقترحات إنشاء إدارة املؤسسات املالية
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اجلمهور بهدف دعم مواردها .فقد اصبح البنك العقاري والبنك الزراعى يعتمدان بصوره
متزايدة على ودائع اجلمهور يف دعم موارد كل منهما ،كما أن البنك الصناعي بصدد اللجوء
إىل ودائع اجلمهور لدعم موارده .واستغالهلا يف التسهيالت والتمويل املصريف .يقتضي منح
بنك السودان الصالحيات الكاملة لإلشراف على عمليات تلك البنوك ومراقبة أدائها كما هو
احلال بالنسبة للبنوك التجارية حيث أن قبول الودائع من اجلمهور واستخدامها يف متويل
العمليات يؤثر بصوره مباشرة يف السياسات االئتمانية املقررة .كما أن إشراف البنك املركزي
حتتمه ضرورة احملافظة على سالمة املواقف املالية والسيولية لتلك الوحدات ومحاية حقوق
املودعني واملقرتضني واملساهمني.
باإلضافة إىل ذلك فقد لوحظ أن البنوك املتخصصة قد زادت من جماالت استخدام مواردها
لتشتمل على النقد األجنيب والتجارة اخلارجية األمر الذي يستوجب وضع تلك الوحدات
حتت إشراف البنك املركزي.
 /2دور البنوك املتخصصة يف إطار اسرتاتيجية التنمية يف هذه املرحلة
أنيط باجلهاز املصريف دور هام وأساسي يف اسرتاتيجية التنمية اجلديدة .فقد حظي اجلهاز
املصريف باهتمام خاص يف أوراق ومداوالت وتوصيات املؤمتر الوطين لإلنقاذ االقتصادي حيث
تقرر مبوجبه إجراء تعديل يف هياكل وأسس التمويل املصريف جبانب ميزانية الدولة لالنطالق
يف مدارج اإلنتاج ،ومن هذا املنطلق بدأت البنوك املتخصصة يف وضع وتنفيذ برامج طموحه
ترمى إىل نشر الفروع وتعبئة املدخرات ودعم املوارد وتكثيف العمل يف جمال االستخدامات
وكل ذلك بهدف حتقيق أغراض تلك البنوك ،والشك يف أن إقبال البنوك املتخصصة على تنفيذ
تلك الربامج الطموحه يف هذه املرحلة يستوجب إشراف البنك املركزي على تلك البنوك وذلك
بهدف التأكد من أن تنفيذ برامج البنوك املتخصصة قد مت يف اطار األسس املصرفية السليمة ويف
إطار سالمة تلك الوحدات من حيث كفاية راس املال والكفاية االداريه والفنية ومالئمة نوع
وحجم املوارد مع نوع وحجم تلك االستخدامات.
 /3بنك السودان اجلهة الفنية القادرة على اإلشراف واملراقبة
يعترب بنك السودان اآلن مؤهال من الناحية الفنية لإلشراف على عمليات البنوك املتخصصة
ومراقبة أدائها وذلك باملقارنة مع وزارة املالية والوزارات األخرى املختصة .وهذه اخلاصية
تعترب سببا إضافيا يدعو إىل تكليف بنك السودان باإلشراف على اداء البنوك املتخصصة ذلك
باالضافه إىل السلبيات املعروفة لتعدد اجلهات الرقابية واإلشرافية.
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 /4إسهام بنك السودان يف رؤوس أموال البنوك املتخصصة
يسهم بنك السودان بالقدر األكرب يف رؤوس أموال البنوك املتخصصة .ونعتقد أن ذلك سبب
إضايف يدعو ألن يراقب بنك السودان عمليات البنوك املتخصصة ويشرف على شؤونها باعتباره
املسهم األساسي يف رؤوس أمواهلا .واجلدير بالذكر انه عندما برزت احلاجة لدعم رؤوس أموال
البنوك املتخصصة يف أوائل السبعينيَات قرر جملس الوزراء بان يكون بنك السودان املسهم
الوحيد يف رؤوس أموال تلك الوحدات.
إضافة إىل ما جاء أعاله فان دور بنك السودان كمقرض أخري لوحدات اجلهاز املصريف
متنحه احلق األدبي يف مراقبتها ووضع األسس والضوابط الالزمة لتفادى جلوئها إليه.

اجلوانب القانونية إلشراف بنك السودان على البنوك املتخصصة

اعتمادا على قانون بنك السودان املادة( )3وقرار جملس الوزراء رقم  90الصادر بتاريخ
 1989/9/3بشأن اإلشراف اإلداري والفين واملصريف على البنوك املتخصصة فإننا نرى أن لبنك
السودان الصالحيات الكافية الحكام رقابته وإشرافه على البنوك املتخصصة.
يعرف قانون بنك السودان لسنة  1959كلمة بنك بأي شخص يقوم بعمليات تسلم املال
على احلساب اجلاري ودفع وحتصيل الشيكات املسحوبة أواملدفوعة بوساطة العمالء كما يقوم
بتقديم السلفيات للعمالء .وتأسيسا على هذا التعريف ومبا أن البنوك املتخصصة أصبحت تقبل
الودائع ومتنح التسهيالت وتقوم بكل األعمال املصرفية االساسيه األخرى مما جيعلها تلقائيا
خاضعة للرقابه املصرفية من قبل بنك السودان.
بالنسبة لقوانني البنوك املتخصصة فإنها ال تتعارض مع صالحية بنك السودان ملراقبة
عمليات هذه البنوك وإصدار توجيهات هلا بصوره مباشرة ولكن توجد يف قانون كل بنك مواد
تعطى الوزير املختص الصالحيات يف إصدار توجيهات جمللس اإلدارة يف بعض األحيان تتعلق
مبنح القروض وشروطها.
بالنسبة لقرار جملس الوزراء الصادر بتاريخ  1989/9/3فقد جاءت أحكامه على النحو
التالي-:
 )1اإلشراف اإلداري واملالي وممارسة السلطات الواردة يف جمال تعيني اعضاء جملس
اإلدارة واملدير العام وتوفري التمويل الالزم يتم باالتفاق بني وزير املالية والوزير املختص
بكل بنك.
 )2اإلشراف الفين يف جمال تنفيذ االسرتاتيجيات املختصة بكل بنك وتوفري التمويل
الالزم هلا يؤول إىل الوزير املختص بالبنك.
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 )3اإلشراف املصريف يف جمال الرقابة على األعمال املصرفية للبنك املعنى يؤول حملافظ
بنك السودان.
 )4والواضح أن قرار جملس الوزراء ال يؤثر على صالحية بنك السودان يف الرقابه على
البنوك املتخصصة.
وبناء على ما تقدم نرى اآلتي:
 )1أن يبدأ بنك السودان فورا يف ممارسة صالحياته يف اإلشراف على عمليات البنوك
املتخصصة ومراقبة أدائها وذلك استنادا على قانون بنك السودان وقرار جملس الوزارء،
ونقرتح أن تقوم إدارة املؤسسات املالية اوال بإجراء تقييم شامل الداء هذه الوحدات على أن
يتزامن مع ذلك التقييم إعداد استمارات دوريه تعكس مناشط البنوك املتخصصة ومواقفها
املالية والسيولية.
 )2أن تقوم اإلدارة القانونية بإعداد التعديالت ومن ثم التقدم بها إىل اجلهات املختصة
إلجازتها يف إطار مشروع قانون التعديالت املتنوعة املقرتحة على قانون بنك السودان
وقوانني البنوك املتخصصة.
 )3يتم عقد اجتماع بني السيد /احملافظ ومدراء البنوك املتخصصة يهدف إىل تأمني تعاون
هذه البنوك مع بنك السودان عندما يباشر مهامه الرقابية واإلشرافية.

ثانيا :شركات توظيف األموال

برزت ظاهرة شركات توظيف األموال يف مطلع الثمانينيَات كمؤسسات لتجميع املدخرات
وتوظيفها وفقا الحكام الشريعة اإلسالمية وقد بلغ عدد الشركات العاملة ثالث شركات
هي-:
 /1الشركة االسالميه لالستثمار.
 /2شركة الرواسي احملدودة.
 /3شركة املغرتبني االسالميه.
وهناك شركات أخرى مت منحها تصديق بالعمل لكنها ما زالت يف مرحلة التأسيس.
تتلخص طبيعة عمل هذه الشركات يف قبول الودائع من اجلمهور على هيئة اكتتابات يف
الصكوك وتوظيفها يف اوجه االستثمار املختلفة وفق الصيغ االسالميه.
ومن املعلوم أن شركات توظيف األموال تلعب دورا هاما يف اجملال االقتصادي وذلك بربط
اجلهات ذات الفوائض املالية باجلهات ذات العجز ،كما أن وجودها كأمناط جديده لتعبئة
املدخرات من اجلمهور جبانب املؤسسات املالية التقليدية يشكل نوع من التنوع والعمق يف
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السوقني النقدي واملالي من حيث املؤسسات واألدوات مما يساعد بصوره فعاله يف تنمية سوق
مالية ونقدية نشطه.
ولذلك فان مناشط شركات توظيف األموال ترتبط ارتباطا وثيقا مبهام البنك املركزي بوصفه
اجلهة اليت تقوم بوضع وتنفيذ السياسة االئتمانية بصفة عامه والتحكم يف عرض النقود ونوع
وحجم االئتمان املصريف على وجه اخلصوص .ومن هنا تربز ضرورة أن يشرف بنك السودان
ويراقب عمليات شركات توظيف األموال .يضاف إىل ذلك مسئوليات البنك املركزي الرقابية
علي مستوي الوحدات ومتابعة مالءتها املالية يف املدى القريب (السيولة) واملدي البعيد (رأس
املال) مع الفحص املستمر لنوعية املوجودات حفاظا علي حقوق املودعني واملقرتضني ومحاية
للجهاز املصريف من اهلزات احملتملة وعدم االستقرار ويالحظ أن شركات توظيف األموال ال
ختضع إلشراف بنك السودان ،رغم أن تلك الشركات متارس جزء من األعمال املصرفية.
وبناء علي ما تقدم وحتى يتمكن بنك السودان من اإلشراف علي عمليات شركات توظيف
األموال ومراقبة أدائها بهدف التأكد من السالمة املالية والسيولة لتلك الشركات واحلفاظ علي
حقوق املودعني وتوجيه االئتمان حنوالقطاعات االقتصادية ذات األسبقية نري انه من األنسب
األخذ بأحد اخليارين التاليني:
اخليار األول:
إدخال بعض التعديالت علي قانون بنك السودان احلالي مبا يكفل له الصالحيات الكاملة
الحكام رقابته وإشرافه علي شركات توظيف األموال وغريها من الشركات املالية اليت تتلقي
الودائع من اجلمهور بغرض توظيفها أو متارس أي جزء آخر من األعمال املصرفية حسبما
يعرفها قانون بنك السودان.وعلي وجه التحديد نري إجراء التعديالت التالية علي قانون بنك
السودان.
 /1إدخال تعريف « للشركة املالية » يضاف للباب األول – أحكام متهديه – املادة ()3
وذلك علي غرار تعريف كلمة « بنك ».
 /2تعديل عبارة «أعمال مصرفية » من نفس الباب ليصبح التعريف أكثر مشوال ويتضمن
اجملاالت األساسية للعمل املصريف حيث أن التعريف احلالي مل ينص صراحة علي جانب
منح االئتمان أوعمليات االستثمار بأنواعها املختلفة.
 /3إضافة مادتني جديدتني ملواد الباب السابع حتت الرقم ( )52و( )53العطاء بنك
السودان سلطة حتديد اوجه جماالت عمل الشركات املالية والتفتيش وطلب املعلومات
والبيانات وحتديد العقوبات املناسبة يف حالة حدوث أية خمالفات ألي من أحكام القانون
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أواللوائح واألوامر الصادرة مبوجبه.
 /4إضافة عبارة شركة مالية لتصبح مرادفه لعبارة بنك أو البنوك أينما وردت ضمن مواد
الباب السابع وتعديل عنوان الباب ليقرأ « العالقات مع البنوك والشركات املالية)
 /5إضافة عبارة «شركة مالية» لتصبح مرادفة لعبارة « بنك » أينما وردت باملواد (/6أ)
(/14( ،)6/12أ) من القانون.
اخليار الثاني -:إصدار « قانون خاص » كتشريع جديد لشركات توظيف األموال ينظم
نشاطها واوجه نشاطها وكل الضوابط الالزمة لإلشراف عليها من قبل بنك السودان واجلهات
األخرى املختصة.
بناء علي ما تقدم ونسبة حلداثة جتربة شركات توظيف األموال بالسودان وقلة عدد
الشركات العاملة حاليا نري انه من األنسب األخذ باخليار األول اخلاص بتعديل قانون بنك
السودان احلالي مبا يكفل له ممارسة رقابته علي هذه الشركات وذلك متشيا مع توجيه السيد
وزير املالية والتخطيط االقتصادي ومع ما جاء يف مقررات املؤمتر القومي لإلنقاذ االقتصادي
حول إعادة النظر يف قانون بنك السودان مبا حيقق أهداف وتوجهات السياسة النقدية
واالئتمانية .هذا علي أن ينظر بنك السودان مستقبال يف أمر إصدار قانون خاص لشركات
توظيف األموال استنادا علي ما ستفرزه التجربة من سلبيات وإجيابيات يف ضوء النمو املتوقع
لعدد الشركات وحجم عملياتها حيث أن صياغة واجازة مشروع القانون يف الوقت احلالي قد
يستغرق وقتا أطول.
ويف اخلتام نري انه يف حالة األخذ َ
بأى من اخليارين املطروحني ضرورة منح الشركات
فرتة زمنية معقولة لتوفيق أوضاعها وفقا للنظام اجلديد.
إدارة املؤسسات املالية
1991/1/15م
السيد  /مدير مكتب احملافظ.
أرجو إعداد مسودة خطاب ومذكرة تفسريية لرفعها للسيد /وزير املالية لريفعها بدوره
جمللس الوزراء تبني:
أ) أهمية إشراف بنك السودان فنيا واداريا علي البنوك املتخصصة.
ب) هذه البنوك ميتلك بنك السودان روؤس أمواهلا (أومعظمها مع حتديد النسب) وهذا
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يف حد ذاته استثمار للبنك.
ج) حتديد التعديالت اليت تكفل إشراف ورقابة وادارة البنك لتحقيق أهداف السياسة

االئتمانية واالقتصادية.
الشيخ سيد امحد
حمافظ بنك السودان
بتاريخ1991/1/28م أعدت إدارة املؤسسات املالية مذكرة حول دراسة تقرير جلنة النظر يف
أمر السندات احلكومية وذلك مبوجب توجيه السيد  /احملافظ بتاريخ  1990/12/24إلخضاع
األمر للدراسة واعطاء مؤشرات لالستفادة من املقرتحات وتقدير اآلثار املرتتبة علي السياسة
النقدية واالئتمانية.واقرتحت هذه الدراسة أن تتبع احلكومة أحد اسلوبني أو كليهما لالقرتاض
من القطاع اخلاص وذلك يف شكل شهادات ال ربوية بأسلوب املشاركة أو اسلوب املضاربة .هذا
االجتاه جيعل من أمر حتديد املشاريع اليت تستغل فيها هذه األموال أمرا مطلوبا ومفضيا إىل
تقاسم األرباح أواخلسائر بني الدولة وأطراف التعاقد األخرى يف االستثمار.
ملا كانت الدولة تسعي إلجياد التوازن واالستقرار االقتصادي ،فال بد من إصدار هذه
الشهادات داخل إطار االقتصاد الكلي ومراعية ألولوياته وحمققه يف ذات الوقت العائد
اجملزي الذي جيذب أموال املستثمرين .ونظرا ألن اإلسالم ال يقر الربا وطبقا هلذا فان عمليات
السوق املفتوح مستبعده متاما سواء كان ذلك بالنسبة للسندات احلكومية يف شكل شهادات
مضاربة أو دخول الدولة يف شراكات مع القطاع اخلاص .وبذا فان املقرتح كبديل للسندات
احلكومية الربوية يكون خالل طريقتني:
 )1املضاربة نيابة عن القطاع اخلاص حبيث تكون الدولة هي املضارب واجلهات األخرى
هي رب املال.
 )2االستثمار املباشر يف شكل شراكات بني الدولة ومشاركني آخرين.
ميكن أن جتري أعمال املضاربات واملشاركات هذه من خالل جهاز منفصل ومتخصص
وذي استقالل ومرونة.
أن العائد من املضاربات جيب أن يأخذ يف االعتبار عنصر التضخم والربح اجملزي ألرباب
األموال ،وملا كان التضخم مستمرا يف السودان ومبعدالت متزايدة ،فان األخذ ببعض املؤشرات
 مذكرة إشراف بنك السودان علي البنوك املتخصصة وشركات توظيف األموال
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مهم للغاية حتى ال يفشل هذا االجتاه ،وكذلك البد أن تكون املضاربة يف جماالت مضمونة
ضد املخاطر وعلي أن تكون مقيدة مبشاريع معينة هلا جدوي اقتصادية وتتوفر كل املعلومات
الالزمة حوهلا ،أما للمستثمرين وعلي أن يعطي حلامليها حق اسرتداد قيمتها االمسية زائدا
األرباح كليا أوجزئيا ميت ما أرادوا ذلك ،وان تكون قابلة للتداول وأال ختضع للضرائب
والرسوم واملصادرة واحلجز وان تقبل كضمان مصريف كامل.
هناك رأي أخري يري أن األخذ بصيغة املشاركة لسد عجز امليزانية وخاصة حتت ظروف
التضخم أكثر واقعية وجاذبية للمستثمرين ،ويشرتط أن يتم ذلك يف االستثمارات اليت جتلب
أرباحا .ومن األوفق أن تطرح األسهم بشهادات ذات فئات صغرية كي يتمكن عدد كبري من
اجلمهور وخاصة ذوي املدخرات القليلة إضافة إىل ذوي املدخرات الكبرية من املشاركة فيها.
أما املشروعات احلكومية اليت التدر رحبا فالبد من متويلها من خالل الضرائب والرسوم فضال
عن مساهمة املشاريع اليت تدر رحبا.
خنلص إىل أن هذه الدراسة تقرتح بديلني للسندات احلكومية الربوية هما صكوك حكومية
يتم بيعها وشراؤها وتداوهلا علي أساس املضاربة واسهم علي أساس مشاركة يف شهادات
بفئات صغرية بني الدولة والقطاعات األخرى ،غري أن هذا حيتاج إىل بلورة األمر بعد دراسته
املتكاملة من النواحي الفقهية واالقتصادية والقانونية والفنية.
اتساقا مع ما جاء من مقرتحات وبعد دراسة تقرير جلنة النظر يف أمر السندات احلكومية
تأتي التوصيات التالية كمؤشرات عامة ميكن االستفادة منها:
 )1العمل علي سن قانون حيكم وينظم إصدار الصكوك وشهادات االستثمار اخلاصة
باملضاربات واملشاركات احلكومية.
 )2قيام جهاز منفصل ومتخصص وذا شخصية اعتبارية وتكون مهمته األساسية تقديم
مشاريع استثمارية تشرتك فيها الدولة جبانب القطاع اخلاص بهدف تغطية عجز امليزانية
وعلي أن جتري هلذه املشاريع دراسات جدوي اقتصادية متكاملة.
 )3استحداث صيغ مشاركة بني الدولة والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية لالستثمار يف
املشاريع القومية ذات الرحبية.
 )4إنشاء صندوق تأمني ملخاطر االستثمار املشرتك.
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 )5إنشاء أقسام خاصة بالبنوك التجارية احلكومية لبيع وتداول الصكوك واألسهم املطروحة

للمضاربات واملشاركات بني الدولة والقطاعات األخرى.
حممد احلسن الشيخ
اهلادي صاحل
إدارة املؤسسات املالية
1991/1/28م
بتاريخ  1991/4/30خاطب حمافظ بنك السودان وزير املالية خبصوص تقويم مناشط
املؤسسات املالية غري املصرفية جاء فيه اآلتي:
ب س  /حمافظ سري 1/65

1991/4/30م
السيد  /وزير املالية والتخطيط االقتصادي
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،

املوضوع  /تقويم مناشط املؤسسات املالية غري املصرفية

« كما تعلمون ،يشتمل النظام املالي يف البالد علي بعض املؤسسات املالية اليت ال تعتمد
يف مواردها علي ودائع اجلمهور املسرتدة .ولعل ابرز األمثلة لتلك املؤسسات تتمثل يف شركات
التأمني والصندوق القومي للتأمني االجتماعي ومؤسسة التنمية السودانية.
يري بنك السودان انه حان الوقت للنظر يف طبيعة أداء املؤسسات وتقومية وذلك يف إطار
السياسات املالية واالئتمانية املعمول بها وحتديد مدي اثر نشاطات املؤسسات املذكورة يف
فاعلية وجناح السياسات املقررة واقرتاح اإلجراءات الالزمة لالستفادة من تلك املؤسسات
يف دعم اجلهود املبذولة يف اجتاه حشد الطاقات وتوجيه املوارد املالية املتاحة لكسر مجود
االقتصاد وتوجيهه حنو اإلنتاج.
وبالنظر إىل أهمية تقويم املؤسسات املالية وطابعه الفين يري بنك السودان أن توكل املهمة
 مذكرة « دراسة تقرير جلنة النظر في أمر السندات احلكومية »
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إىل فريق عمل من اخلرباء واملختصني يف اجملال املالي واحملاسيب .ولذلك قام بنك السودان
باالتصال ببعض السادة املختصني يف هذا اجملال واوضح هلم طبيعة املهمة ووافقوا من حيث
املبدأ علي القيام بها.
والسادة املرشحون هم:
 /1عبد اهلل إمام
 /2مزمل عبد احلميد
 /3عز الدين عبد اهلل جبال
 /4حممد االنور (بنك السودان)
ويف حالة أن يصادف هذا االقرتاح قبوال لديكم نرجو التكرم بالنظر يف مسودة أمر تشكيل
اللجنة املرفقة ،وسوف يقوم بنك السودان مبهمة متابعة عمل اللجنة ومساعدتها ودفع أتعاب

أعضائها».
الشيخ سيد امحد الشيخ
حمافظ بنك السودان
بتاريخ 1991/9/19م أعدت إدارة املؤسسات املالية مقرتحات للسياسة االئتمانية للبنوك
املتخصصة وشركات توظيف األموال واملؤسسات املالية غري املصرفية جاء فيها اآلتي-:
مقرتحات السياسة االئتمانية لشركات توظيف
األموال والبنوك املتخصصة
بعد قيام إدارة املؤسسات املالية لرتاقب شركات توظيف األموال والبنوك املتخصصة،
وكان من ضمن مهامها إعداد الدراسات ووضع السياسة االئتمانية هلذه املؤسسات ،ففي
 1991/9/16أعدت إدارة املؤسسات املالية مقرتحات للسياسة االئتمانية اخلاصة بالبنوك
املتخصصة وشركات توظيف األموال واملؤسسات املاليه غري املصرفيه ،جاء فيها اآلتي:
باالشاره إىل توجيه السيد /احملافظ بتاريخ  1991/9/1حول املوضوع أعاله نرجو أن
نرفق قرين هذا مقرتحات السياسة االئتمانية لشركات توظيف األموال والبنوك املتخصصة.
نرجو أن ننوه يف هذا الصدد بأنه قد سبق للسيد احملافظ أن توجه خبطاب للسيد وزير
 خطاب محافظ بنك السودان لوزير املالية
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املالية بتاريخ  1991 /4/30مقرتحا تشكيل جلنه من اخلرباء واملختصني يف اجملالني املالي
واحملاسيب لتقويم مناشط هذه املؤسسات .ومبا أن قرار تشكيل اللجنة املقرتحة مل يصدر بعد
فإننا سنشرع يف القيام بالدراسات املطلوبة توطئة للتقدم مبقرتحاتنا حول السياسات االئتمانية
هلذه املؤسسات.
أ) يف جمال املوارد-:
إىل أن يتم إصدار القانون الذي ينظم نشاط هذه الشركات فعلى شركات توظيف األموال
االلتزام باآلتي:
 )1أن يكون احلد األقصى ملا تتلقاه كل شركة توظيف أموال من ودائع يف حدود عشره
أضعاف رأمساهلا وجيوز للجهة املختصة زيادة تلك النسبة متى ما كان ذلك ضروريا.
 )2تصدر اجلمعية العمومية للشركه قراراتها بشأن اإلصدارات املختلفة للصكوك وفقا
الحتياجاتها التمويليه خالل سنه ،كما حيدد جملس االداره قيمة الصك وعملته ومدته.
وال جيوز إصدار صكوك بأكثر أو أقل من قيمتها مع مراعاة التنوع يف فئات وفرتات
الصكوك مبا يتناسب وفئات املستثمرين واملضاربني ،هذا على أن يتم عرض الشروط
املنصوص عليها يف صك املضاربة بني صاحب الصك (رب املال) والشركة (املضارب) على
بنك السودان الخذ موافقته السابقة قبل طرح الصك لالكتتاب.
 )3حظر االستالف فيما بني شركات توظيف األموال من جانب وبينها وبني البنوك
التجارية من جانب آخر .وميكن هلذه الشركات اللجوء لبنك السودان بوصفه املقرض
األخري.
 )4يتم إيداع مبالغ االكتتاب املرخص بها بأحد البنوك اخلاضعة لبنك السودان.
 )5الرتكيز على إصدار الصكوك متوسطة وطويلة األجل والقابلة للتداول واسرتداد قيمتها
قبل تواريخ استحقاقها.
ب /جمال االستخدامات
 )1أن تلتزم شركات توظيف األموال دوما مبراعاة النسب املرعية والتنسيق بني آجال
املوارد واستخداماتها وفق جدول زمين معلوم للتدفقات النقدية حتى ال تواجه حبالة إعسار
مالية قد تؤدى إىل هز ثقة املودعني واملستثمرين.
 )2على هذه الشركات مراعاة األسس والضوابط املالية والتجارية السليمة املتعارف عليها
عند الدخول يف أي عمليات استثمارية أو جتاريه وذلك فيما خيتص بتنويع جماالت
االستثمار وتوزيع املخاطر وإجراء الدراسات والتحاليل املالية املطلوبة قبل الدخول يف تلك
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العمليات واحلصول على الضمانات الكافية متشيا مع الضوابط الصادرة من بنك السودان
يف هذا اجملال ،مع اختاذ كافة التحوطات القانونية اليت حتمى الشركة وحقوق املودعني
فيها ،هذا مع مراعاة توزيع السلطات وعدم تركيزها عند التصديق على العمليات.
 )3على كل شركة من شركات توظيف األموال وضع خطه استثمارية مستقبلية حتدد
فيها اوجه وجماالت االستثمارات املزمع الدخول فيها وذلك بالرتكيز على االستثمار يف
القطاعات اإلنتاجية والتنموية ذات األسبقية يف السياسات االئتمانية اليت تضعها السلطة
املختصة وعرض تلك اخلطط على بنك السودان.
 )4بهدف توجيه استثمارات هذه الشركات خلدمة القطاعات اإلنتاجية املرتبطة بها على
هذه الشركات مراعاة أال يقل حجم استثماراتها يف تلك القطاعات ذات االولويه عن نسبة
 %50من مجلة استثماراتها .ويف حالة إخفاق أي شركة يف االلتزام باحلد األدنى لتمويل
هذه القطاعات جيب أال تزيد مجلة استثماراتها يف اجملاالت األخرى وبالتحديد راس املال
العامل يف القطاعات ذات األولوية عن  %50من مجلة استثماراته ،وعلى شركات توظيف
األموال القيام باجلهود التسويقيه الالزمة إلصدار الصكوك متوسطة وطويلة األجل من اجل
استخدامها يف التمويل متوسط وطويل األجل.
 )5حلماية املودعني تراعى الشركات اآلتي-:
 ضرورة التقيد باألسس الشرعية عند تنفيذ املضاربات وعدم تعديل صيغة التمويلاملتفق عليها دون موافقة املضاربني.
 تقوم الشركات بإصدار صكوك االستثمار مقابل األموال اليت تتلقاها وختول هذهالصكوك الصحابها املشاركة يف األرباح واخلسائر وأن يتقاضوا نصيبهم يف ناتج تصفية
العملية قبل محلة األسهم.
 أن تكون مجيع حقوق والتزامات أصحاب الصكوك يف اإلصدار الواحد متساوية دونتفضيل لصاحب صك على األخر بالنسبة لألرباح أو أولويات الدفع.
 الفصل بني موارد واستخدامات وأرباح كل مضاربه على حده وذلك منعا لتداخلاألموال.
 )6على تلك الشركات االلتزام باهلوامش الرحبية للعمليات االستثمارية اليت متوهلا
الشركة اليت حيددها بنك السودان يف التعريفة املصرفية واخذ موافقته املسبقة يف جمال
هوامش األرباح.
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 )7على تلك الشركات تكوين خمصص للديون اهلالكة واملشكوك يف حتصيلها بنهاية السنة
املاليــــــة املعنية.
ج /يف جمال السيولة-:
 /1جيب على شركات توظيف األموال االحتفاظ بأرصدة نقدية سائله ال تقل عن %16
من مجلة ودائعها.
 /2االحتفاظ باالحتياطي النقدي يف حدود  %20من مجلة ودائعها لدى بنك السودان.
د /يف جمال حظر بعض املناشط-:
حيظر على شركات توظيف األموال اآلتي:
 /1تقديم أي متويل بغرض شراء العمالت األجنبية أو العقارات أو األغراض الشخصية أو
لتخزين السلع احملظور متويلها أو أي مناشط أخرى حتظر مبوجب السياسة االئتمانية ما
مل حتصل هذه الشركات على استثناء من بنك السودان.
 /2تقديم أي قروض لرئيس أو أحد اعضاء جملس إدارة الشركة أو ألي منشأه ميلكونها أو
يشاركون فيها أو يف عضوية جملس إدارتها أو تضمينهم يف قروض يعقدونها مع الغري ،إال
بعد الرجوع لبنك السودان ألخذ موافقته.
 /3عدم ممارسة أي نوع من أنواع النشاط املصريف إال بعد الرجوع املسبق لبنك السودان
الخذ موافقته.

ثانيا :البنوك املتخصصة

أن البنوك املتخصصة أو بنوك التنمية هي بنوك ذات وظيفة ختصصيه حبتة وتهدف إىل
تنمية قطاعات بعينها مثل القطاع الزراعى والصناعى والعقارى واخلدمى كل حسب ختصصه
وبالتالي ختتلف عن البنوك التجارية واالستثمارية .ومن هذا املنطلق من الصعوبة مبكان تضمني
السياسات اخلاصة بالبنوك املتخصصة ضمن السياسة االئتمانية املعلنة واليت غالبا ما تكون
يف شكل إطار عام دون الدخول يف التفاصيل واجلزئيات واليت يتوجب على البنوك التجارية
العاملة االلتزام بها .إضافة إىل ذلك أن االختالف يف أهداف ومناشط كل بنك من البنوك
املتخصصة قد يصعب معه إصدار سياسة موحدة هلذه البنوك ناهيك عن حماولة تضمينها يف
السياسة االئتمانية املوجهة لكل البنوك العاملة يف البالد كذلك فان البنوك املتخصصة تقوم
برتكيز نشاطها حسب قوانينها ولوائحها يف التمويل التنموي متوسط وطويل األجل .ولكن
بالنسبة لنشاطها املصريف التجاري قصري األجل والذي دخلت فيه مؤخرا فالبد من خضوع ذلك
النوع من النشاط لألسس والضوابط والتوجيهات اليت تتضمنها السياسة االئتمانية املعلنة.
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نود أن نشري يف هذا الصدد إىل أن األدوات الرقابية املتوفرة لدى البنك املركزي واليت
يكفلها له قانونه تتضمن العديد من األساليب الكميه والنوعية والتوجيهات والتعليمات
املباشرة ميكن اللجوء إليها يف حالة البنوك املتخصصة عبارة عن أداه ووسيلة فاعلة من أدوات
السياسة االئتمانية .ويف هذا اإلطار يوجد هناك خياران اخليار األول يتمثل يف إعداد سياسة
ائتمانية خاصة بالبنوك املتخصصة تصدر يف شكل توجيهات مباشرة هلذه البنوك تتضمن
كل السياسات والتوجيهات اليت تتقيد بها .أما اخليار الثاني فيتمثل يف تضمني نفس هذه
التوجيهات كسياسة قائمه بنفسها للبنوك املتخصصة ترفق مع السياسة االئتمانية املعلنة
باعتبار أن اهلدف يف املقام األول صدور سياسة ائتمانية خاصة بالبنوك املتخصصة تتمشى
وأهداف وأغراض السياسة االئتمانية اليت تأتي يف إطار السياسة العامة للدولة يف اجملال
االقتصادي خاصة بعد توسع البنوك املتخصصة ودخوهلا يف جمال العمل املصريف التجاري
قصري األجل والذي يتطلب عناية ورقابه وتوجيهات حمدده ،على أال تتعارض تلك السياسة
يف نفس الوقت مع أهداف وجماالت عمل هذه البنوك والقوانني اليت حتكم نشاطها.
اما فيما يتعلق بالنشاط املصريف التجاري للبنوك املتخصصة فيمكن تضمينها يف السياسة
االئتمانية العامة للبنوك التجارية باعتبار أن األسس والضوابط والسياسات واحدة يف كل
احلاالت.
ونقرتح أن تكون السياسات االئتمانية للبنوك املتخصصة انطالقا من هذه املفاهيم على
النحو التالي:

(أ) البنك الصناعى السوداني:

تتمثل أغراض البنك الصناعي السودانى الرئيسية حسبما حددها قانونه يف املساعدة يف
إنشاء املؤسسات الصناعية وتوسيع نشاطها وتطويرها وفقا لألساليب احلديثة وتقديم التمويل
إلنشاء الصناعات وجتهيزها ومتويل راس املال العامل للمؤسسات الصناعية وإسداء املشورة
الفنية للمؤسسات الصناعية يف السودان وتقديم الضمانات ملوردي املاكينات واآلالت الصناعية.
كما خيول له قانونه كذلك القيام جبميع األعمال املصرفية .ولكن يالحظ وبصفة عامه أن هذا
البنك بدأ عام  1968ويركز نشاطه بصفة أساسيه يف التمويل قصري األجل خاصة يف جمال
مدخالت اإلنتاج كما تتأتى معظم أرباحه من هذا النوع من التمويل .كما يالحظ أيضا أن البنك
ال يلتزم خبططه املوضوعة يف جمال التمويل متوسط وطويل األجل .فعلى سبيل املثال ال احلصر
قدر حجم التمويل متوسط وطويل األجل يف خطة البنك لعام  1989ب  68.4مليون جنيه بينما
مل يتجاوز التمويل الفعلي لذلك النوع من التمويل بناهية ذلك العام  8.3مليون جنيه أي نسبة
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 %10حبيث نفذ البنك خطة التمويل قصري األجل بنسبة  .%63وقد أوضحت بعض التقارير
حول هذا البنك انه مل يقم جبهود جادة وفعاله لتحقيق أهدافه على الرغم من مضى ثالثة
عقود على تأسيسه اضافه إلي عدم االنتشار اجلغرايف وعدم استغالل املوارد احمللية واألجنبية
املتاحة له على الوجه األمثل .وهلذا يصبح من الضروري تصحيح أوضاع هذا البنك وتقويم
أدائه وذلك يف إطار الدور اجلديد املنوط باجلهاز املصريف وهذا يتطلب قيام البنك بوضع اخلطط
والربامج والسياسات واهلياكل اليت تتماشى مع التوجه العام للدوله يف اجملال االقتصادي مبا
يكفل له تأمني موارده واستخدامها يف املناشط اليت تتماشى مع أهدافه واألهداف العامة للدولة.
وعليه نرى أن تتضمن السياسة االئتمانية اخلاصة بهذا البنك اآلتي-:
 /1يف جمال التمويل-:
أ) أن يركز البنك نشاطه يف التمويل التنموي املتوسط وطويل األجل وفق املوجهات واألسبقيات
احملددة يف السياسة االئتمانية ويف إطار اخلطة القومية للدوله حتقيقا لالتى-:
 مساعدة وتنمية التصنيع الزراعي بشقيه النباتي واحليواني مع الرتكيز على الصناعاتالغذائية اليت حتقق األمن الغذائي وتساعد يف توفري السلع االسرتاتيجية واألساسية.
 تشجيع الصناعات اليت تنتج السلع اليت تساعد يف حتقيق االكتفاء الذاتي. الرتكيز على الصناعات البديلة لالسترياد واليت تستخدم مدخالت اإلنتاجاحمللية.
 أن يوىل عناية خاصة بتنمية قطاع الصادر.ب) أن يوفر البنك قدرا معقوال من التمويل لراس املال العامل التشغيلى للصناعة وفقا
لألسبقيات املقررة يف برامج الدولة بالتحديد يف جمال النسيج والزيوت واملواد الغذائية
ومواد البناء والكيماويات والصناعات اهلندسية وفق األسس والضوابط واإلجراءات املعلنة
يف السياسة االئتمانية ملثل هذا النوع من التمويل.
ج) أن يقوم البنك مبساعدة ودعم الصناعات الصغرية واحلرفيني وتقديم التمويل الالزم وفقا
لألسس واألعراف املصرفية السليمة املعمول بها والضوابط املعلنة يف السياسة االئتمانية مع
تقديم املشورة الفنية الالزمة هلم.
د) أن يسعى البنك النتشار خدماته املصرفية يف واليات السودان املختلفة لتحقيق تنميه
متوازنة مع الرتكيز على املناطق األقل منوا ،مع مراعاة التوزيع القطاعي عند تقديم متويله
للمناشط الصناعية بواسطة جهات االختصاص.
هـ) أن يركز البنك متويله بالنقد األجنيب يف املشروعات اليت سبق أن قام بتمويلها والتى
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تواجهها صعوبة يف توفري احتياجاتها من املواد اخلام وقطع الغيار املستوردة وتوفري التمويل
الالزم هلا بالنقد احمللى يف إطار التوجيهات والضوابط املعلنة يف السياسة االئتمانية ووفقا
لألعراف املصرفية السليمة.
و) أن يشجع البنك قيام الصناعات والورش اهلندسية اليت تقوم بإنتاج قطع الغيار
للصناعات األخرى وإنتاج اآلالت واملعدات الزراعية وذلك عن طريق تقديم التمويل الالزم
ووفق األسس والضوابط املعمول بها يف هذا اجملال املضمنة يف السياسة االئتمانية املعلنة.
 /2يف جمال تعبئة واستقطاب املوارد
أ) أن يسهم البنك يف روؤس أمــــــــوال املشروعات املدروسة والتى تثبت جدواها
االقتصاديــــــة والفنيـــــة والتجارية والعمل للرتويج هلا بهدف احلصول على عائد
مناسب يساعده يف دعم موارده.
ب) أن حيقق البنك االنتشار اجلغرايف لفروعه يف واليات السودان املختلفة جلذب واستقطاب
مدخرات املواطن الستخدامها يف نشاطه التمويلى.
ج) الدخول يف أعمال جتاريه لزيادة موارده وذلك بإنشاء شركات جتاريه تتناسب وطبيعة
نشاطه.
د) االستفادة من الصناديق اليت أنشئت مؤخرا مثل صندوق احلرفيني والصناعات الصغرية
وصندوق التكافل وديوان الزكاة للحصول على موارد إضافية.
هـ) االستفادة من الربتوكوالت التجارية والقروض السلعية لدعم موارده.
و) االستفادة من تسهيالت املوردين وخطوط التمويل من املؤسسات املالية العربية واألجنبية
لتمويل استرياد املعدات ومستلزمات اإلنتاج الضرورية.
ز) العمل على استقطاب موارد املغرتبني وتوجيهها حنو االستثمار الصناعي التنموي خاصة
مشاريع املغرتبني أنفسهم.
 /3يف جمال العمل املصريف التجاري للبنك
على البنك أن خيضع لكافة التوجيهات والضوابط الصادرة من بنك السودان املضمنة يف
سياساته وتوجيهاته ومنشوراته اليت حتكم هذا النوع من النشاط وذلك يف اجملاالت اآلتية:
 )1التمويل املصريف قصري األجل واالنشطه الواجب متويلها وفق األسبقيات املقررة يف
السياسة االئتمانية ووفق الضوابط املعلنة يف هذا الصدد.
 )2نسبة السيولة الواجب االحتفاظ بها لدى بنك السودان.
 )3اهلوامش الواجب حتصيلها وفق التعريفة الصادرة من البنك املركزي وتلك املضمنة يف
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سياساته االئتمانية.
 )4القوانني واللوائح اليت حتكم التعامل يف النقد األجنيب.
 )5االنشطه احملظور متويلها املضمنة يف السياسة االئتمانية.
 )6أي توجيهات صادره من البنك املركزي يف جماالت التقييم وإعادة التقييم ملثل هذا
النوع من النشاط.

ب /البنك الزراعي السوداني

كما هو معلوم فان السياسة االقتصادية العامة للدوله واملضمنة يف براجمها االقتصادية
وبالتحديد الربنامج الثالثي لإلنقاذ االقتصادي ،تهدف إىل حتريك مجود االقتصاد السوداني
وتوجيهه حنو اإلنتاج وذلك بالرتكيز بصفة أساسيه وبدرجه كبريه على التنمية الزراعية مع
إجراء أي تعديالت يف كل القوانني املنظمة للنشاط االقتصادي لتواكب وتساعد على التوجه
العام حنو اإلنتاج والتنمية .ويف إطار هذا التوجه فقد انشأت الدولة صندوق التمويل الزراعي
واحليواني برأمسال قدره  1بليون جنيه .كما وجه الربنامج بتعديل سياسات االئتمان لتواكب
مقتضيات التنمية واإلنتاج مع التشدد يف تطبيق اإلجراءات اليت حتد من زيادة الكتلة النقدية
لدواعي غري إنتاجيه.
ومن هذا املنطلق ومتشيا مع هذا التوجه فمن الضرورة مبكان وضع سياسة ائتمانية خاصة
بالبنك الزراعي لتتماشى واألهداف العامة للربنامج والتوجهات العامة للدوله وذلك على النحو
التالي:
 )1يف جمال التمويل التنموي-:
أ /بغرض توجيه االئتمان املصريف للقطاعات ذات االسبقيه واالنشطه املرتبطة بها يف
اجملال الزراعي فعلى البنك مراعاة اآلتي:
 )1منح عناية خاصة للمشاريع التنموية يف اجملال الزراعي بتوفري التمويل متوسط وطويل
األجل وذلك بعد التأكد من جدوى املشروع االقتصادية والفنية بالنسبة للمشاريع اجلديدة
أو التوسع يف مشاريع قائمه أو إعادة تأهيلها والتأكد من استغالل القروض املمنوحة
هلذه االنشطه يف األغراض اليت منحت من اجلها وذلك مع مراعاة الشروط واإلجراءات
والضوابط اليت متكن البنك من القيام بالرقابة واملتابعة وأن يتم منح التمويل وفقا للضوابط
والتوجيهــــات املضمنة يف السياسـة االئتمانية املعلنة ملثل هذا النوع من التمويل وفق
األسبقيات املقــــررة.
 )2أن يراعى البنك عند متويله للمناشط االنتاجيه توزيع قروضه على مناطق السودان
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املختلفة وصوال لتنميه متوازنة مع الرتكيز على املناطق األقل منوا.
 )3على البنك أن يوىل العناية واالهتمام الالزمني لصغار املنتجني خاصة يف املناطق الريفية
عند وضع خططه التمويليه.
 )4أن يتوسع البنك يف متويل مشاريع حماصيل األمن الغذائي واحلبوب الزيتية وصوال
ملخزون إسرتاتيجي من املنتجات والسلع االساسيه.
 )5أن يكثف البنك من جهوده جللب املنح والقروض اخلارجية النقدية منها والعينية
والعمل على استقطاب راس املال األجنيب الستخدامه يف إنشاء أو توسيع أو إعادة تأهيل
املشاريع التنمويه الكبريه يف جمال إنتاج احملاصيل التصديريه واإلنتاج احليواني وان
يوجه جزء من إنتاج هذه املشاريع للصادر لدعم موارده وموارد البالد من النقد األجنيب
مبا ميكنه يف استخدام نصيبه يف استرياد مدخالت اإلنتاج واملعدات لالنشطه الزراعية
املختلفة.
 )6أن يسعى البنك كذلك لتمويل املشاريع اخلدميه اليت تؤدى بطريقه مباشرة لدعم
عمليات اإلنتاج الزراعي خاصة بالنسبة النشطة النقل والصوامع وخمازن التربيد.
 /2يف جمال االسترياد-:
على البنك أن يوىل العناية الالزمة السترياد مدخالت اإلنتاج مباشرة أو عرب املوردين ويف
إطار السياسات املعلنة يف هذا اجملال والضوابط الصادرة يف هذا الشأن.
 /3يف جمال العمل املصريف التجاري
على البنك الزراعي االلتزام بكافة السياسات والضوابط املعلنة بالنسبة للنشاط املصريف
التجاري وذلك بالنسبة للمجاالت اآلتية-:
/1أن يستخدم البنك املوارد املتاحة له من الودائع اجلارية قصرية األجل ومتويل راس املال
التشغيلى للزراعة وفقا للسياسات واالسبقيات والضوابط احملددة.
/2يف جمال الصادر فيمكن للبنك القيام بعمليات التصدير بالنسبة للمحصوالت النقدية
واملنتجات احليوانية ومشتقاتها واليت يسهم البنك يف متويل مشروعاتها وذلك بهدف دعم
موارده بالنقد األجنيب مع مراعاة األسس والضوابط املعلنة ملثل هذا النوع من النشاط.
/3مراعاة نسبة السيولة الواجب االحتفاظ بها لدى بنك السودان.
)4اهلوامش الواجب حتصيلها وفق التعريفة الصادرة من البنك املركزي وتلك املضمنة يف
السياسة االئتمانية.
 )5القوانني واللوائح واإلجراءات املتعلقة بالتعامل يف النقد األجنيب.
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 )6مراعاة عدم الدخول يف عمليات متويل للمناشط احملظور متويلها بواسطة البنك
املركزي.
 )7أي توجيهات صادره من البنك املركزي واليت تنظم هذا النوع من النشاط.

ج /البنك العقاري

تتمثل أهـــداف البنك أســـــاسا يف تقديم القروض إلنشـــاء املباني والتعامل يف جمال
التســـليف العقاري قصري ومتوسط وطويل األجل اضافه للمتاجرة يف املنازل والدكاكني واملباني
األخرى والقيام بالبحوث والدراسات بغرض ختفيض تكاليف تشييد املباني لذوى الدخول
الصغرية واحملدودة إضافة لالجتار يف معدات ومواد البناء ومتويل صغار املقاولني واحلرفيني
والصناع املهرة والقيام بعمليات التقييم لألراضي واملباني اليت ترهن للبنوك وتوفري مواد البناء
وتركيز أسعارها .وحتى يتمكن البنك من حتقيق األهداف اليت أنشئ من اجلها ويف ظل تعدد
مناشطه ونسبه لدخوله يف العمل املصريف التجاري وما يستوجبه ذلك من اإلشراف عليه بوساطة
بنك السودان نقرتح أن تكون السياسة االئتمانية هلذا البنك على النحو التالي-:
أ) يف جمال التمويل التنموي متوسط وطويل األجل:
 /1أن مينح البنك عناية خاصة لتقديم التسهيالت متوسطة وطويلة األجل الالزمة وفق
األسس املصرفية السليمة لذوى الدخول احملدودة والصغرية لتمكينهم من تشييد املنازل
املمنوحة يف إطار اخلطط اإلسكانية مع مراعاة متطلبات السياسة االئتمانية والضوابط
املتعلقة بها لضمان اسرتداد األموال املقرضة.
 /2أن يوىل البنك اهتماما لتمويل صغار احلرفيني واملقاولني والصناع املهره.
ب /يف جمال االجتار يف مواد البناء-:
 /1بالنسبة ملواد البناء املستوردة فعلى البنك االلتزام بالسياسات والضوابط اليت حتكم
االسترياد وااللتزام باهلوامش واألرباح املقررة يف التعريفة املصرفية واسترياد هذه املواد
بطريقه مدروسة وفق احلاجة هلا وصوال لتوفريها وتركيز أسعارها.
وميكن يف هذا اجملال قيام البنك بإصدار صكوك املضاربات اإلسالمية والدخول يف مشاركات
أو مراحبات مع البنوك أو الشركات السترياد مواد البناء.
ج /يف جمال النشاط املصريف التجاري-:
أن يلتزم البنك بكافة الضوابط املضمنة يف منشورات بنك السودان والضوابط الصادرة منه
لتنظيم العمل املصريف وذلك يف جماالت التمويل والنقد األجنيب واالسترياد وحظر متويل بعض
االنشطه والسيولة واهلوامش الواجب االلتزام بها عند التمويل واالسترياد حسبما توضحه
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املنشورات الصادرة من بنك السودان أسوة بالبنوك التجارية العاملة بالبالد.
ويف اخلتام نود أن نشري إىل أن البنك املركزي قد درج قبل إصدار السياسة االئتمانية على
االجتماع مع مديري عمومي البنوك للتفاكر معهم حول السياسة اجلديدة واألسباب اليت أدت
إىل تعديلها وذلك بغرض االستماع إىل وجهة نظرهم وآرائهم وتعليقاتهم وهو توجه محيد ثبتت
فاعليته يف اخلروج بسياسة فعاله وخاليه من العيوب االساسيه .نرى أن يتبع نفس اإلجراء
مع البنوك املتخصصة حتى تأتي السياسة االئتمانية اخلاصة بها مربأة من كل عيب وتتماشى
مع قوانني هذه البنوك وبراجمها وخططها احلالية واملستقبلية وتتسق وتتناسق يف نفس الوقت
مع السياسة العامة للدولة وتوجهاتها يف اجملال االقتصادي واإلمنائي .كما أن هذا اإلجراء
من شانه أن يشعر هذه البنوك مبشاركتها الفعلية يف رسم السياسات اخلاصة بها ويكون عليها
بالتالي إلزام أدبي وأخالقي بتنفيذها مبا خيدم املصلحة العامة.
حممد طه عبد القادر
ع /إدارة املؤسسات املالية
1991/9/16
وجه السيد  /احملافظ بإرسال هذه املسودة للشركات والبنوك املتخصصة وحتديد تاريخ
لالجتماع بهم.
أ /شركات توظيف األموال معا.
ب /البنوك املتخصصة على انفراد ملعرفة آرائهم يف هذه املقرتحات.

إعادة صياغة املسودة بناء على ما ترونه مناسبا بعد النقاش.
الشيخ سيد امحد
حمافظ بنك السودان
1991/9/18
بناء على توجيه السيد /احملافظ اخلاص بعقد اجتماع مع مديري شركات توظيف األموال
بغرض التفا كر حول السياسة االئتمانية لشركات توظيف األموال والبنوك املتخصصة ،وجهت
 مقترحات السياسة االئتمانية للبنوك املتخصصة وشركات توظيف األموال املعدة في
.1991/9/16
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الدعوة إىل مديري شركات توظيف األموال وعقد االجتماع بتاريخ  1991/9/29وفيما يلى
نستعرض ما جاء يف حمضر هذا االجتماع:
احلضور:
مدير إدارة املؤسسات املالية رئيس االجتماع
		
 /1السيد /حممد طه عبد القادر
 /2السيد /اللواء (م) فيصل على أبوصاحل رئيس جملس إدارة شركة املغرتبني للنقل اجلوى احملدودة
مدير عام شركة املغرتبني للنقل اجلوى
 /3السيد /إمساعيل خضر مصطفى
نائب املدير العام لشركة املغرتبني اإلسالمية
		
 /4السيد /محزة عثمان بابكر
املستشار القانوني للشركه اإلسالمية لالستثمار.
		
/5السيد  /اجليلى الفكي الطيب
املراقب املالي لشركة الرواسي احملدودة
 /6السيد /أزهري عبد العزيز فرح
وقد حضر االجتماع من إدارة املؤسسات املالية السادة-:
عثمان محد ،على حسن موسى ،يوسف صديق.
افتتح االجتماع السيد /حممد طه عبد القادر رئيس االجتماع مرحبا بالسادة احلضور وأثنى
على جمموعة شركة املغرتبني للنقل اجلوى على تعاونهم التام مع بنك السودان كما متنى أن
حتذوا بقية الشركات حذو شركة املغرتبني للنقل اجلوى ،ثم أوضح السيد /رئيس االجتماع
بان الغرض من االجتماع هو وضع سياسة ائتمانية لشركات توظيف األموال متكن جهات
االختصاص ببنك السودان من اإلشراف املباشر واللصيق بنشاط هذه الشركات واثر ذلك على
االقتصاد وأثره على املودعني حيث يزيد من ثقتهم وخاصة إن كان اإلشراف من جهة حمايدة
كبنك السودان وأضاف أن بنك السودان ليس متغوال على سلطات واختصاصات هذه الشركات
بقدر ما اهلدف هو حتريك اإلمكانات االقتصادية من اجل املصلحة العامة بالبالد .وأضاف
السيد /عثمان محد مساعد مدير إدارة املؤسسات املالية بان السياسة االئتمانية دائما تصدر يف
شكل إطار عام أما التفاصيل فتصدر يف منشورات وتوجيهات من اإلدارات املختصة يف بنك
السودان كما ذكر السيد /عثمان محد أن قانون شركات توظيف األموال مل يصدر حتى اآلن
ولكن يتوقع إصداره يف الوقت القريب.
ثم حتدث السيد /إمساعيل خضر مصطفى مدير عام شركة املغرتبني للنقل اجلوى شاكرا
إدارة بنك السودان على اللفتة البارعة واليت تعترب سابقه تارخيية مل يسبقه عليها أحد من أي
جهة حكومية كناحية إشرافية على املؤسسات املالية من شركات توظيف أموال وخالفه مما
يضع اجلهات العاملة يف جمال توظيف األموال على جادة الطريق ويف ذلك كثري من احملاسن
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وحتقيق الطمأنينة واألمان للمستثمرين يف جمال صكوك املضاربات واألسهم وخالفها.
ثم حتدث اجملتمعون عن تعريف شركات توظيف األموال والفرق بينها وبني شركات
املساهمني (الشركات العامة) واتفقوا على أن شركات املساهمني هي شركات توظف فقط راس
املال املدفوع أما شركات توظيف األموال فهي باإلضافة إلي استخدام أموال املساهمني تقبل
الودائع وتصدر الصكوك وتوظفها يف عمليات خمتلفة .وبهذا فان شركات توظيف األموال
ختتلف اختالفا جذريا عن الشركات العامة كما أنها ليست بنوكا باملعنى الدقيق وإن كانت
متارس جزء ونوع من العمل املصريف تتضافر اجلهود اآلن لتقنينه.
ثم تعرض االجتماع إلي السياسة االئتمانية املقرتحة فابدى مندوبو الشركات حتفظاتهم
على بعض الفقرات الواردة يف مسودة السياسة االئتمانية املقرتحة نستعرضها على النحو الذي
وردت به.

أ /يف جمال املوارد  

 -1جاء يف مسودة السياسة االئتمانية املقرتحة يف بند ( )1أن يكون احلد األقصى ملا تتلقاه
كل شركة توظيف أموال من ودائع يف حدود  10أضعاف رأمساهلا وجيوز للجهة املختصة
زيادة تلك النسبة متى ما كان ذلك ضروريا.
أوضح مندوبو الشركات أن هذه النسبة ضعيفة خاصة يف ظل ظروف التضخم ،وبالتقريب
أن الودائع لدى الشركات اآلن حوالي  25ضعفا لراس املال املدفوع وعليه يروا أن ترفع هذه
النسبة ،وبعد نقاش اتفق اجملتمعون على وضع نسبه مناسبة بعد االطالع على املوقف املالي
هلذه الشركات.
 -2جاء يف بند ( )2أن تصدر اجلمعية العمومية للشركه قراراتها بشأن اإلصدارات املختلفة
للصكوك...
طالب مندوبو الشركات أن يعدل هذا البند على أن يقرأ « أن يصدر جملس االداره بدال
عن اجلمعية العمومية اخل « إذ أن اإلصدارات املختلفة للصكوك من صميم عمل االداره .ومن
ناحية أخرى أن انعقاد مجعيات عمومية دائما ما يتأخر كثريا السباب خمتلفة كما وأن
تركيبة أغلبية املضاربني باجلمعية العمومية ال تساعدها يف املساهمة يف اختاذ القرارات الفنية
و االداريه الصحيحة .واتفق اجملتمعون على التعديل.
 -3البند ( )4جاء « يتم إيداع مبالغ االكتتاب املرخص بها لدى احد البنوك اخلاضعة
لبنك السودان (بنوك القطاع العام)».
فاعرتض مجيع املندوبني على هذا البند إذ رأوا أن اإلجراءات البنكيه ببنوك القطاع العام
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تتسم بالبطء الشديد وهذا البطء يؤثر كثريا على مصاحل املودعني واملتسثمرين وبالتالي مصاحل
الشركات وهناك مرونة يف اإلجراءات يف البنوك اخلاصة باإلضافة إىل أن الشركات قد خلقت
عالقات وطيدة طويلة ،وبالتالي تفهمت هذه البنوك دور وطبيعة عمل الشركات.
وهنا عقب املسئولون بإدارة املؤسسات املالية وأوضحو أن بنك السودان يعامل كل البنوك
معاملة واحدة وان بنوك القطاع العام أكثر انتشارا ومقدرة وتعمل حتت مظلة بنك السودان
وتلتزم بالسياسات االئتمانية وبنك السودان أكثر اطمئنانا هلذه البنوك وان كانت اإلجراءات
بطيئة يف تقديرهم ولكنها متقنه «  » slow but sureواخريا اتفق اجملتمعون أن تعطي
األولوية لبنوك القطاع العام بقدر اإلمكان مستقبال.
 /4جاء يف البند ( « )4الرتكيز علي إصدار الصكوك متوسطة وطويلة األجل والقابلة للتداول
واسرتداد قيمتها قبل تاريخ استحقاقها».
أكد مندوبو الشركات بان الشعب السوداني غري ميال لالستثمار متوسط وطويل األجل
والشركات كلها تعمل مضاربات قصرية األجل يتفاوت مداها الزمين وان هلم دراسات وتصوراً
حول إصدار الصكوك متوسطة وطويلة األجل ولكن حيتاج هذا اإلجراء إىل وقت حتى تتم
عملية اإلصدار.
وهنا أوضح املسئولون يف إدارة املؤسسات املالية أن دخول شركات توظيف األموال يف
استثمارات متوسطة وطويلة األجل ضرورة حيث أن البنوك التجارية كلها تعمل يف جمال
التمويل قصري األجل وبهذه الطريقة سوف يصبح اجملتمع السوداني جمتمعاً استهالكياً لذا
نتوقع من شركات توظيف األموال عمل تصور كامل حول متويل إصدار صكوك متوسطة وطويلة
األجل لتنعكس إجيابا علي التنمية يف البالد.

ب) يف جمال االستخدامات-:

وافق اجلميع علي ما جاء يف البنود حتت هذه الفقرة.

ج) يف جمال السيولة-:

جاء يف البند ( « )1جيب علي شركات توظيف األموال االحتفاظ بأرصدة نقدية سائلة ال
تقل عن  %16من مجلة ودائعها».
ويف البند (« )2االحتفاظ باالحتياطي النقدي يف حدود  %20من مجلة ودائعها لدي بنك
السودان ».
حتفظ مندوبو الشركات علي هذين البندين حيث يرون أن االحتفاظ بأرصدة نقدية ال تقل
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عن  %16زائدا االحتفاظ باحتياطي ( - %20أي مجلة  %36من مجلة الودائع غري مستثمره)
جيعل أرباب املال حيجمون من الدخول مع الشركات يف عقودات املضاربات اذ من شأن
جتميد هذه النسبة العالية من الودائع أن تقلل األرباح وبالتالي العائد حلملة السندات وهنا
أوضح املسئولون بإدارة املؤسسات املالية أن التوقعات ليست معروفة وان االحتفاظ جبزء من
السيولة يعترب نوعا من الضمان ملقابلة الظروف الطارئة وااللتزامات املالية العارضة.
وبعد نقاش اتفق اجملتمعون علي أن يعدل البند ( )1ليقرأ علي الشركات أن حتتفظ مببالغ
نقدية سائلة تتناسب وطبيعة نشاط الشركة ملقابلة أي التزام طارئ جتاه محلة السندات يف
املقام األول.
يف نهاية االجتماع طلب رئيس االجتماع من مندوبي شركات توظيف األموال مد إدارة
املؤسسات املالية مبقرتحاتهم وأراءهم كتابة حول النقاط اليت أثريت يف االجتماع باإلضافة إىل
آخر ميزانيات للشركات.
كما اقرتح الســـيد إمساعيل خضر مدير عام شــــركة املغرتبني للنقل اجلوي إنشــــاء
سوق لتداول األســـــهم (بورصة) .وقد علق السيد رئيس االجتماع حممد طه عبد القادر
بان مجلة املقرتحات اليت وردت من مندوبي الشركات سوف تؤخذ يف احلسبان وان إدارة
املؤسسات آذان صاغيه لكل ما هو موضوعي ما ورد منه وما سوف يرد من جانب ادارات هذه

الشركات مستقبال.
إدارة املؤسسات املالية
1991/10/28م
بعد إنشاء إدارة املؤسسات املالية بدأ بنك السودان ممارسة دوره الرقابي بفاعليه على
البنوك املتخصصة إذ مت إرسال فرق التفتيش إىل كل من البنك الصناعي ،الزراعي والعقاري،
على عكس ما كان سائدا يف السابق حيث كانت تشرف بعض الوزارات على هذه البنوك
املتخصصة وتراقب أدائها وذلك بتوجيه متويلها ،وتعيني إدارتها ،مما حد من سلطة بنك
السودان الرقابية عليها.
 )2املرحلة الثانية :ما بعد إجازة قانون تنظيم العمل املصريف-:
تبدأ هذه املرحلة بإجازة قانون تنظيم العمل املصريف يف نوفمرب 1991م والذي أعطى بنك
 محضر اجتماع مديري شركات توظيف األموال مع إدارة املؤسسات املالية حول السياسة
االئتمانية
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السودان صالحيات رقابية واشرافيه واسعه على كل املؤسسات املصرفية والشبه مصرفيه هذا
وقد مت هذا يف إطار إشراف بنك السودان على املؤسسات والشركات اليت متارس بعضا من
العمل املصريف ،إصدار السياسة االستثمارية لشركات توظيف األموال كما بدأ البنك أيضا يف
حتضري البيانات واملعلومات الالزمة إلصدار سياسات مماثلة للبنوك املتخصصة وبعدها سيتم
النظر يف إصدار السياسات اخلاصة ببنوك االستثمار وشركات التأمني وذلك متشيا مع قانون
تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م الذي متت إجازته مؤخرا.
ما جاء يف مرحلة ما بعد إجازة القانون يعترب مبثابة تكميل للمرحله السابقة واليت مت فيها
وضع املرتكزات االساسيه لتنظيم الرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية من الناحية الفنية.
وفيما يتعلق بتكملة اجلوانب القانونية للرقابه واإلشراف على هذه املؤسسات جاء يف املادة
 )1( -8من قانون تنظيم العمل املصريف لعام  »1991يتوىل بنك السودان اإلشراف والرقابة
على املصارف واملؤسسات املالية وعلى أي شخص يقوم مبمارسة كل أو جزء من األعمال
املصرفية».
وجاء أيضا يف املادة ( )35على كل مؤسسة مالية قائمه أو تنشأ بعد صدور هذا القانون أن
تعد أو تنشئ هيكال إداريا يراعى أهداف ووظائف املؤسسة بالتشاور مع بنك السودان.

التطور الرقابي واإلشرايف بصوره عامه

من أهم اإلجنازات الرقابية واالشرافيه اليت حدثت يف هذه املرحلة هي إجازة قانون تنظيم
العمل املصريف الذي خول لبنك السودان صالحيات واسعه يف جمال الرقابة واإلشراف واليت
كان يفتقر إليها يف املاضي مما اضعف رقابته على اجلهاز املصريف ،لكن بعد إجازة هذا القانون
اصبح طليق اليد يف تنظيمه للعمل املصريف يف كافة النواحي ابتداء من التصديق على قيام
املصرف وانتهاء بسحب الرتخيص والتصفية.
هذا القانون يتكون من واحد ومخسني مادة جلها يتعلق بالنواحي الرقابية واالشرافيه
ومبوجب مواد هذا القانون باالضافه إىل املواد الرقابية واالشرافيه يف قانون بنك السودان
أصبحت هذه املواد تشكل اإلطار العام للرقابه واإلشراف للعمل املصريف بالسودان وعلى ضوء
ذلك اصبح ميارس بنك السودان دوره الرقابي ممثال يف إداراته الرقابية واالشرافيه ومنها إدارة
الرقابة على املصارف وإدارة املؤسسات املالية مستخدما الوسائل واآلليات الرقابية املباشرة
وغري املباشرة الحكام الرقابة على املصارف ،والتأكد من أنها تلتزم بضوابط وأسس العمل
املصريف السليم وللتأكد من سالمة مواقفها املالية والسيوليه حفاظا على ومحاية للمودعني
واملساهمني والدائنني.
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عكفت إدارة الرقابة على املصارف والتمويل على وضع خططها الرقابية واالشرافيه لتنفيذ
براجمها اليت من شأنها حتقيق األهداف سابقة الذكر ،نسرد فيما يلي خطة اإلدارة العامة
للرقابه على املصارف واملؤسسات املالية لعامي  1991و 1993كنماذج-:

أوال :خطتها الرقابية واإلشرافية لعام 1991
املوضوع :خطة عمل إدارة الرقابة على
املصارف والتمويل لعام 1991
إشارة إىل املنشور اإلداري رقم  73بتاريخ  1991/1/3أدناه نوضح خطة وبرامج عمل إدارة
الرقابة على املصارف والتمويل للعام .1991
 /1اهلدف هو مراقبة أداء املصارف التجارية يف اجملاالت التالية-:
أ/تنفيذ السياسة االئتمانية كما جاءت يف منشور بنك السودان الصادر يف 1990/11/17
وملحقاته ووفق ضوابط حمدده مع مراعاة سالمة املوقف املالي والسيوىل للبنوك التجارية.
ب /تنفيذ منشورات وتوجيهات بنك الســــودان املتعلقة بتحصيل وتوريد واستخدامات
النقد األجنيب.
ج /تنفيذ منشورات بنك السودان األخرى الصادرة من إدارات خالف تلك اليت تتعامل يف
النقد األجنيب.
د /التحري يف الشكاوى وخالفها املتعلقة بأداء البنوك التجارية.
أوكلت مهمة القيام بأعمال الرقابة على املصارف والتمويل إىل سبعة فرق ،كل فريق
برئاسة مساعد مدير ويضم الفريق ما بني  5إىل  6أعضاء من خمتلف الدرجات الوظيفية .مهمة
الفريق مراقبة أداء عدة بنوك قسمت بني الفرق على حسب حجــم مواردها وبالتالي حجم
استخداماتها وعدد فروعها.
نسبة لتقلص حجم التمويل للمؤسسات احلكومية الذي كان يقوم به بنك السودان فقد
كلفت إحدى الفرق مبهمة القيام بالتنفيذ واإلشراف على أي متويل قام أو قد يقوم به بنك
السودان هلذه املؤسسات ،وجتدر االشاره إىل أن هذا الفريق يضم من بني أعضائه عددا من
270

موظفي إدارة القروض والسلفيات سابقا.
أما فيما خيتص جبمع وتصنيف وتوزيع املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتمان وانتشار الفروع
فقد طلب من كل فريق القيام بذلك بالنسبة للبنوك الواقعة حتت إشرافه وأن يتم التنسيق
بني الفرق عن طريق مساعدي املدير وسيكون هذا النظام هو السائد حاليا وإىل أن يتم حفظ
هذه املعلومات يف وحدة الكمبيوتر التابع هلذه اإلدارة واملتوقع هلا أن تبدأ أعماهلا خالل شهر
فرباير .1991
سينحصر عمل الفرق خالل شهري فرباير ومارس  1991يف اآلتي:
 /1حتضري البيانات واملعلومات (ميدانيا ومكتبيا) املتعلقة بتنفيذ أهداف وضوابط السياسة
االئتمانية.
 /2مجع املعلومات املتعلقة بنشاط ومشكالت البنوك التجارية من واقع تقارير التفتيش
السابقة ،تقارير املراجعني اخلارجيني ،وقائع اجتماعات جمالس االداره ،التقارير السنوية
للبنوك وخالفه.
 /3القيام بأي تفتيش حمدود يطلب من هذه االداره.
ال يتوقع أن يبدأ التفتيش الشامل ألي بنك من البنوك قبل أبريل  1991وذلك لكي نعطى
أفراد الفرق الوقت الكايف ملعرفة ما جيب أن يشمله التفتيش وطريقته وبعد أن ينالوا تدريبا
سريعا يف أعمال البنوك خاصة وأن عددا كبريا من أعضاء الفرق مل يتاح هلم القيام بأعمال
تفتيش من قبل.
عند اكتمال تعيني اخلرجييني اجلدد الذين طلبناهم فمن املخطط له أن يأخذوا مدة 6-4
اشهر تدريب داخلي متفرغ يف بعض إدارات البنك وبعض البنوك التجارية قبل إحلاقهم بفرق
التفتيش.
أما فيما يتعلق بتبسيط اإلجراءات وسرعة التنفيذ فسوف نعمل استبيانات ترسل للبنوك
التجارية الكماهلا قبل قيام فرق التفتيش بعملها امليداني يف هذه البنوك وكذلك سنخطر الفرق
بان تتبع تقاريرهم منطا معينا وموحدا حتى نضمن تغطية مجيع اجلوانب التى نريد.
كما ذكرت سابقا بان العمل سيكون عن طريق الفرق وسيحدد الفريق مسئولية وواجبات كل
فرد وجمموعة أفراد من الفريق وستقع على رئيس الفريق مهمة تقييم أفراد الفريق وحتدد مقدار
الثواب والعقاب أما تقييم الفريق ككل فسيكون ذلك من واجب نائب مدير ومدير االداره.
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ونرى أن البد من حتفيز من جييدون عملهم يف إدارة الرقابة على املصارف حتى ال يتعرضوا
لالغراءات بأنواعها وحلثهم ببذل املزيد من اجلهد.
ومن اجل رفع كفاءة موظفي هذه االداره نظريا وعمليا طلبنا من إدارة التدريب توفري فرص

تدريب داخلي وخارجي نظري وعملي هلذه االداره.
وشكرا،،،،
خمتار سعيد بدري
إدارة الرقابة على املصارف والتمويل
1991/1/ 29

 خطة إدارة الرقابة على املصارف للعام 1991
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خطة وبرامج عمل إدارة املؤسسات املالية لعام 1991
باإلشارة للمنشور اإلداري رقم ( )73بتاريخ  1991/1/3بشأن املوضوع أعاله ويف إطار
مهام إدارة املؤسسات املالية املتمثلة يف اإلشراف على بنوك التنمية وبنوك االستثمار وشركات
توظيف األموال وبنك االدخار السوداني واستثمارات بنك السودان ومتابعة خطوات تأسيس
سوق األوراق املالية وبعد األخذ يف االعتبار أن اهليكل الوظيفي اجملاز مل يكتمل بعد نرجو أن
حندد خطة إدارة املؤسسات املالية لعام  1991فيما يلي-:

أ /قسم البنوك واملؤسسات املالية:

اشتملت مذكرتنا املرفوعة بتاريخ  1991/1/15اخلاصة بإشـــــراف بنك الســــودان على
البنوك املتخصصة وشركات توظيف األموال على بعض املقرتحات اخلاصة بتوسيع صالحيات
بنك السودان الرقابية واالشرافيه على البنوك املتخصصة ومنحه صالحية اإلشراف على
أداء شركات توظيف األموال .ونتوقع إجراء التعديالت الالزمة على القوانني ذات الصلة يف
املستقبل القريب.
حسب اهليكل اجملاز لقسم البنوك واملؤسسات املالية فان عدد املوظفني الالزم يبلغ 15
موظفاً منهم مساعد مدير و 2رئيس قسم و 12مفتش .والعدد احلالي من املوظفني بهذا القسم
يبلغ  7موظفني منهم مساعد مدير ورئيس قسم واحد ومخسه مفتشني.
بعد األخذ يف االعتبار ما تقدم فان برنامج قسم البنوك واملؤسسات جيئ على النحو
التالي:
 )1تكملة الدراسات املتعلقة بتقويم راس مال البنوك احلكومية وتصميم االستمارات اخلاصة
بالتفتيش واملتابعة ووضع اخلطوط العريضة لدليل التفتيش وتقاريره وإعداد الدراسة املتعلقة
بإشراف بنك السودان على شركات توظيف األموال.
 )2تفتيش بنك االدخار خالل الفرتة من  1991/4/1إىل  1991/6/30ويتكون فريق
التفتيش من السادة-:
 /1عبد الرحيم حممد خبيت.
 /2مالك الرشيد.
 /3اهلادى صاحل.
 /4حازم عبد القادر.
تفتيش وتقويم البنك الزراعي خالل الفرتة من  1991/7/1إىل .1991/10/31
تفتيش وتقويم أداء البنك الصناعي خالل الفرتة من  1991/11/1حتى .1991/12/31
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يرجأ النظر يف تفتيش البنك العقاري حتى بداية العام القادم نظرا لقلة عدد املوظفني حاليا
وسيعاد النظر يف ذلك متى ما اكتمل العدد.
يقوم السيدان نور الدائم الطيب ويوسف صديق مبتابعة نتائج التفتيش ومتابعة أداء بنوك
التنمية واالستثمار وشركات توظيف األموال وتبويبها وحتليلها.
يقوم السيد حممد احلسن الشيخ باإلشراف على تنفيذ ما جاء يف النقاط املذكورة أعاله
ومتابعة اإلجراءات اخلاصة بتوسيع صالحيات بنك السودان بالنسبة للبنوك املتخصصة
وشركات توظيف األمــــوال.

ب /القسم العام-:

يتكون القسم من أقسام استثمارات بنك السودان وسوق األوراق املالية والسكرتارية.
يتكون كل من قسم االستثمارات وقسم سوق األوراق املالية من رئيس قسم وعدد  2مفتش
ويشرف على القسم السيد  /حممد عبد الرمحن احلسن مساعد املدير باالنابه.
فيما خيتص بربنامج كل قسم لعام  1991فهو جيئ على النحو التالي-:
 /1قسم االستثمارات-:
 )1حصر شامل لكافة استثمارات بنك السودان يف الشركات واملؤسسات بالداخل
واخلارج.
 )2احلصول على امليزانيات املراجعة وتقارير املراجعني واملطبوعات األخرى اخلاصة بتلك
الشركات واملؤسسات وحتليلها وتقوميها.
 )3متابعة تصفية استثمارات بنك السودان يف الشركات واملؤسسات اليت قد يقرر بنك
السودان عدم جدوى االستمرار يف اإلسهام فيها.
 )4النظر يف اجلدوى االقتصادية والفنيه للشركات واملؤسسات اليت قد يرى البنك امكانيه
اإلســــــهام فيها.
 )5متابعة العائد من االستثمارات والتأكد من استالمها وتوريدها لصاحل بنك السودان.
 )6متابعة أعمـــال اجلمعيات العمومية للشركات واملؤسسات اليت يساهم فيها بنك
السودان والتقرير بذلك.
 )7كتابة تقرير سنوى عن كل االستثمارات اخلاصة ببنك السودان.
 )8استكشاف البدائل االستثمارية والتوصية بشأنها.
يقوم السادة املذكورين أدناه بتنفيذ مهام قسم االستثمار لعام -:1991
 /1عبد العليم األمني.
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 /2عبدا لعظيم حسن.
 /3أمل الطيب.
 -2قسم سوق األوراق املالية
اشتملت مذكرة إدارة املؤسسات املالية بتاريخ  1991/1/15بشأن سوق األوراق املالية على
اخلطوات املقرتحة إلنشاء السوق.
 )1إعداد الدراسات االوليه املتعلقة بقيام السوق ومجع املعلومات اخلاصة بالشركات.
 )2متابعة الدراسات اخلاصة بإجياد بدائل اسالميه للسندات احلكومية.
ويف حالة تنفيذ املرحلة األولي من املراحل املقرتحة إلنشاء السوق (مرحلة التأسيس) فان
قسم سوق األوراق املالية سوف يضطلع باملهام التالية-:
 )1مساعدة جلان جملس اإلدارة يف خمتلف اجملاالت خاصة يف جمال مجع املعلومات
واإلحصاءات وغريها.
بالنسبة ملعدالت ومعايري األداء لكل وظيفة نري أن تكون علي الوجه التالي-:
 /1االنضباط العام وتقدير املسئولية.
 /2كمية ونوع العمل الذي يتم إجنازه خالل الفرتة احملددة.
 /3القدرة علي املبادرة واختاذ القرار.
 /4التعاون مع الزمالء واملؤسسات والبنوك األخرى.
 /5تقبل التوجيهات بروح طيبة والعمل علي تنفيذها.

التدريب-:

نسبة حلداثة جتربة اإلشراف علي بنوك التنمية واالستثمار وشركات توظيف األموال وسوق
األوراق املالية فان ذلك يتطلب يف املقام األول تدريب املوظفني علي كيفية الرقابة واإلشراف
علي تلك الوحدات اليت جيب أن يعرفوا أسلوب عملها وكيفية الرقابة عليها .وذلك يتطلب
تنفيذ خطة تدريبية تغطي كل موظفي اإلدارة وفق اخلطة التدريبية املقرتحة للعام 1992/91م
اليت تقدمنا بها الدارة املراجعة والتخطيط اإلداري.

اقرتاحات حتفيز العاملني-:

ميثل التأهيل العلمي والتدريب اكرب حافز معنوي جيعل املوظف يف وضع افضل لتجويد
األداء .أما بالنسبة للتحفيز املادي نري أن يؤخذ به يف حاالت األداء املتميز وذلك حسب
توصية مدير اإلدارة.
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ونشري إىل أن تنفيذ برنامج إدارة املؤسسات املالية يقع حتت إشراف بابكر حمي الدين
السيد حممد طه عبد القادر نائب املدير ،كما نود أيضا اإلشارة إىل ضرورة ملء الوظائف
الشاغرة يف اقرب وقت ممكن وذلك وفقا ملذكرتنا اخلاصة بهذا املوضوع اليت تعرضنا فيها إىل

الشروط الواجب توفرها يف املرشحني مللء الوظائف البالغ عددها مثانية وظائف تنفيذية.
بابكر حمي الدين
مدير إدارة املؤسسات املالية
هيكل إدارة الرقابة على املصارف
صدر منشور إداري بتاريخ  1993/1/30مت مبوجبه إعادة تنظيم إدارات بنك السودان،
فاصبح هيكل االداره العامة للرقابه على املصارف على النحو اآلتي:
 /1إدارة املخاطر املصرفية وتطوير النظم-:
تتكون هذه االداره من األقسام التالية-:
أ) قسم تطوير النظم باالداره.
ب) قسم تطوير النظم باملصارف.
ج) قسم الدراسات باملخاطر املصرفية.
د) قسم املعلومات باملخاطر املصرفية.
 )2إدارة التفتيش
تتكون هذه االداره من األقسام اآلتية-:
أ) وحدة التفتيش بالعاصمة وتتكون من مخسة فرق تفتيش.
ب) وحدة التفتيش بالواليات.
 )3هناك قسم خيتص مبتابعة عمليات النقد األجنيب وحصيلة الصادر برئاسة مساعد مدير
اداره.

 )4يكون على راس وحدات الرقابة على املصارف بالفروع مساعد مدير إدارة.

 خطة برامج عمل إدارة املؤسسات املالية
 مأخوذ من املنشور اإلداري رقم  128الصادر في .1993/1/31
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برنامج عمل اإلدارة العامة للرقابة علي املصارف
واملؤسسات املالية للربع األخري من العام 1993م
باإلشارة إىل التكليف الصادر يف شأن تقديم خطة عمل لإلدارة العامة للرقابة علي املصارف
واملؤسسات املالية للربع األخري من عام 1993م أرجو أن ارفق لسيادتكم برنامج العمل الذي
سضطلع به كل من-:
 )1إدارة املخاطر املصرفية وتنمية اجلهاز املصريف
 )2إدارة املؤسسات املالية
 )3إدارة التفتيش
 )4وقد مت إعداد هذا الربنامج ليغطي جزء من املهام الكبرية جملموعة هذه اإلدارات مع
مراعاة أولويات تأسيس العمل يف إدارتي املؤسسات املالية واملخاطر املصرفية وتنمية اجلهاز
املصريف لتحديد اإلطار املناسب واملسار الذي سيتم علي ضوئه يف املستقبل القريب إجناز
الرقابة الوقائية علي اجلهاز املصريف  ...نسبة ملا للرقابة عن طريق التفتيش من اهميه،
فقد افردنا هلا دورا كبريا (باملقارنة باالقسام االخرى) وذلك ليتم تفتيش حوالي 130
فرعا منها  60فرعا بالعاصمة وهو تفتيش حمدود يغطي جوانب معينة من العمل املصريف
داخل البنوك وقد اقتضى ذلك حمدودية القوي العاملة لإلدارة العامة للرقابة علي املصارف
واملؤسسات املالية.
 )5أرجو أن يقرأ برنامج العمل املرفق هلذه اإلدارات الثالث يف إطار أن العدد املتوفر
هلذه اإلدارات هذه حوالي  62موظف من اجملموعة األوىل حتى السابعة خبالف موظفي
السكرتارية والطباعة ويشمل ذلك العدد موظفي وحدات الرقابة علي املصارف بالفروع

بالواليات.
وقيع اهلل عبد اهلل النو
مدير عام اإلدارة العامة للرقابة
علي املصارف واملؤسسات املالية
1993/9/20
 برنامج عمل اإلدارة العامة للرقابة علي املصارف واملؤسسات املالية
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أدناه خطط إدارات اإلدارة العامة للرقابة علي املصارف واملؤسسات املالية:

 )1خطة إدارة املخاطر املصرفية وتنمية اجلهاز املصريف
ينقسم الربنامج إىل جزئني على النحو اآلتي-:

اجلزء األول-:

يتعلق اجلزء األول من الربنامج بتصريف األعمال الروتينية اليت ترد من البنوك التجارية
وبعض اجلهات األخرى ،اإلدارة يف هذا اجلانب متلقيه لعمل لذلك ال نستطيع أن حندد
حجم ونوع العمل .هذا اجلزء من الربنامج سيؤثر على حجم وتوقيت إجناز األعمال املدرجة
يف اجلزء الثاني من الربنامج.
جتدر االشاره إىل أن متوسط الطلبات اليت وردت من البنوك ومن جهات أخرى يف الشهر
خالل الفرتة السابقة كانت حوالي  99طلب ،ويتم البت يف معظم هذه الطلبات عن طريق
املذكرات والدراسات الداخليه باالداره مما يعنى أن العمل الروتيين يف االداره يأخذ وقتا طويال
يف اإلجناز وكذلك املشاركة الكبرية من املوظفني.

اجلزء الثاني من الربنامج-:

يتعلق هذا اجلزء من الربنامج بإجراء الدراسات ووضع اللوائح واألسس واإلجراءات اليت
تساعد يف تأسيس العمل يف أقسام االداره املختلفة.
ستشرع االداره خالل فرتة الربنامج بالقيام باملهام التالية-:
 )1إعداد تصور للتقرير الشهري الذي سيعد بوساطة قسم خماطر االئتمان وسيعنى التقرير
بتحليل ميزانيات البنوك التجارية وحتليل التمويل املقدم بواسطة البنوك التجارية.
 )2سيشتمل التصور على اآلتي-:
أ) تصميم اجلداول اخلاصة بعرض وحتليل البيانات.
ب) الكيفية اليت سيعد بها التقرير واجلوانب اليت سيشملها.
بعد املوافقة على التصور الذي سيعد ،سيقوم القسم بإعداد التقارير الشهرية فورا
وبصوره متنامية.
 )3االستفادة من تصميم ميزانية البنوك التجارية الذي أعدته البعثة الفنية لصندوق النقد
الدولي يف أكتوبر  1992كأساس لتوحيد النظم احملاسبية يف البنوك يف املرحلة احلالية.
لتنفيذ ذلك سيتم إعداد تعريف موحد لكل العناصر املذكورة يف استمارة البعثة الفنية
لصندوق النقد الدولي وللمكونات الفرعية لكل العناصر وصوال إىل مسميات أو مصطلحات
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متفق عليها ،على سبيل املثال سيتم وضع أسس ومعايري موحدة لتصنيف الديون فيما بني
اهلالكة واملشكوك فيها واملتعثرة.
إلجناز هذه املهمة رمبا تستعني هذه االداره ببعض مكاتب املراجعني القانونيني واملراجع
العام واحتاد املصارف.
 )4ستشرع االداره يف مراجعه األسس واإلجراءات املتبعة حاليا عند النظر يف طلبات تعيني
أعضاء جمالس إدارات البنوك ومديرى العموم والعمل على تعديلها بالكيفية اليت تزيل
السلبيات اليت برزت خالل املمارسة يف الفرتة السابقة.
 )5تكملة اإلجراءات اليت بدأت يف نظام تطبيق العقوبات على كشف احلسابات اجلارية
للبنوك مع بنك السودان وفروعه ،حيث أن هذا اجلانب مل يكتمل ومل يتفق بعد على
الكيفية اليت يتم بها .هذا العمل سيحتاج إىل إجراءات وترتيبات مع فروع بنك الســــودان
وهذا ما ستعمل االداره على إجنازه.
 )6الشروع يف إعداد تصور متكامل إلدخال بيانات خماطر االئتمان يف احلاسوب ويكون
جاهزا العداد الربامج اليت ستعد بواسطة املربجمني عند اكتمال تأسيس وحدة الكمبيوتر
بالبنك.
 )7وضع تصور للكيفيه اليت سيتم يف ضوئها النظر واملوافقة على خطط البنوك يف فتح
الفروع.
 )8تصميم استمارة تشتمل على املعلومات اليت يطلبها بنك السودان لالستعانة بها يف
دراسة طلبات انتقال العاملني بني البنوك.

ملحوظات-:

للمساعده يف إجناز املهمة الواردة يف البند ( )5نقرتح إرسال موظفني من قسم خماطر
االئتمان إىل البنك املركزي املصري أو األردني للوقوف على جتربة إدارة خماطر االئتمان يف أي
من البنكني خاصة فيما يتعلق بكيفية جتميع وتبويب وترتيب البيانات.
إدارة املخاطر املصرفية وتنمية اجلهاز املصريف
بدون تاريخ

 برنامج عمل إدارة اخملاطر املصرفية خالل أكتوبر –ديسمبر 1993

279

خطة وبرامج عمل إدارة املؤسسات املالية
يف إطار مهام إدارة املؤسسات املالية حسب التصور الذي قمنا مبدئيا بوضعه والذي
ستشرف هذه االداره مبوجبه على بنوك التنمية واالستثمار وشركات توظيف األموال وشركات
التأمني والصناديق وبعض الشركات األخرى اليت متارس جزء من العمل املصريف أو كله ،وبعد
األخذ يف االعتبار اهليكل اإلداري املقرتح والعددية اليت ستبدأ بها اإلدارة العمل حاليا ،حندد
فيما يلي خطة اإلدارة للربع األخري لسنة .1993

خطة العمل

مبا أن هذه االداره جديده ستعمل وفق مفهوم وتصور جديدين ملهامها حسبما أوضحنا عند
تعرضنا ملهام االداره واختصاصاتها ،وما يتطلبه كل ذلك بالتالي من حتديد لألسس والضوابط
االجرائيه والقانونية اليت حتدد مسار عملها ،وقد رأينا أن نضع خطة العمل وفق األولويات
راعينا فيها مقتضيات كل مرحله من مراحل العمل وذلك على النحو التالي-:
 )1اقرتاح اهليكل والوصف الوظيفي لإلدارة ،ويشمل ذلك حتديد املهام اليومية والشهرية
وربع السنوية وحتديد حجــم ونوع املوظفني مللء الوظائف املقرتحة من حيث اخلربة
والتأهيل األكادميي والتدريب.
 )2حصر املؤسسات املالية ومراجعة التعاريف ملاهية هذه املؤسسات خاصة بالنسبة لبنوك
االستثمار والتنمية والصناديق والشركات األخرى للتعرف على أهدافها وجمال نشاطها
لتحديد األطر القانونية اليت حتكم العالقة بينها وبني بنك السودان بطريقه واضحة
وحمدده وصوال لتحديد املوجهات الرقابية على هذه اجلهات.
 )3جتميع كل البيانات الالزمة عن هذه املؤسسات مثل لوائح وعقود التأسيس ،واملواقف
املالية املستقاة من امليزانيات املراجعة السنوية ،حساب األرباح واخلسائر وامليزانيات
الشهرية ،وتصميم االستمارات املناسبة ،باإلضافة إىل حتديد أسلوب تبويب وحتليل
املعلومات الواردة بهذه االستمارات ووضع تصور إلدخاهلا يف احلاسب اآللي.
 )4مراجعة الشروط اخلاصة بقيام املؤسسات املالية اجلديدة ووضع تصور حمدد للنشاط
االستثماري هلذه الشركات يف اجملال االستثماري (متوسط وطويل األجل) والتمويل
التجاري والصناعي قصري األجل ووضع ومتابعة تنفيذ السياسات االستثمارية عموما هلذه
املؤسسات.
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 )5وضع األطر الالزمة واملوجهات لكيفية توفيق األوضاع املالية للمؤسسات املالية يف إطار

املعايري اليت شرع يف إعدادها بوساطة بنك السودان والتوجيهات الصادرة يف هذا الصدد.
إدارة املؤسسات املالية
1993/9/15
خطة إدارة التفتيش
خطة تفتيش البنوك التجارية بالعاصمة والواليات
أكتوبر – ديسمرب 1993

أوال -:استقر الرأي على أن يكون التفتيش حمدودا لكافة البنوك التجارية بالعاصمة
القومية وفروعها بالواليات بعد أن اتضح لالداره من واقع التجربة كثرة املخالفات وتفشى
التزوير بطريقه غري عاديه يف اجملاالت التالية-:
 )1الشيكات املتقاطعة.
 )2التمويل الصوري.
 )3كشف حسابات العمالء.
 )4تزيني الواجهات.
 )5التسحيب على الشيكات قبل التحصيل الفعلي.
 )6حسابات ما بني الفروع.
 )7االلتزامات العرضية أواحلسابات النظامية.
 )8حترير الشيكات املصرفية دون وجود ارصده.
ثانيا :سيكون التفتيش بالعاصمة القومية بوساطة مخس فرق تفتيش برئاسة مساعد مدير
اداره ومخسه موظفني على أن تقوم كل فرقة بتفتيش فرع واحد كل ستة أيام بالقوى أعاله،
على أن يتم تفتيش  12فرع خالل الفرتة ،عليه سيتم تفتيش  60فرع بالعاصمة القومية خالل
الفرتة املذكورة.
جتدر االشاره إىل انه قد متت االستعانة بعدد  12موظف من موظفي وحدات الرقابة على
املصارف بالفروع واملتواجدين بالرئاسة يف الوقت احلالي.
 خطة عمل إدارة املؤسسات املالية لعام .1993
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ثالثا :سيقوم فريق جوال برئاسة مساعد مدير و 12موظف لتغطية  52فرع بالوالية الوسطى
والوالية الشرقية وذلك بعد ضم موظفي الوحدات املوجودة بكل فروع بنك السودان باملنطقة،
كما ستقوم الوحدة املوجودة بفرع بنك السودان بنياال بتفتيش  18فرع بالوالية .اجلدير بالذكر
أن الوالية الشمالية قد مت تفتيشها تفتيشا شامال ،كما مت تفتيش منطقة األبيض ،كوستى،

ومعظم الوالية الوسطى والشرقية.
من أعاله ميكن مالحظة املستجدات والتطورات اليت طرأت على العمل الرقابي واإلشرايف
اليت حدثت بعد إجازة قانون تنظيم العمل املصريف والئحة اجلزاءات املالية واالداريه وكذلك
قيام هيئة الرقابة الشرعية باعتبارها مكمالت قانونيه وشرعيه البد من وجودها حتى يكتمل
اإلطار القانوني والشرعي لرقابة بنك السودان على العمل املصريف.
من ناحية أخرى وفيما يتعلق بقانون بنك السودان نفسه وتعديله ليتماشى مع هذه املرحلة
فقد مت تشكيل جلنة بتوجيه من السيد /احملافظ ملراجعة قانون بنك السودان ليشمل كل
املتغريات يف التوجه والسياسات واالستقاللية وأي مستجدات نشأت أو مناشط أوقفت منذ
آخر تعديل للقانون.
تشكيل اللجنة جاء كاآلتي-:
رئيسا
حممد البشري امحد املبارك
نائبا للرئيس
خمتار سعيد بدري
حسن حممد امحد فرج اهلل عضوا
عضوا
		
الفاتح زين العابدين
عضوا ومقررا
حممد يوسف حيدوب
تستعني اللجنة بأمانة هيئة الرقابة الشرعية الستيفاء ما نص عليه يف املادة ( )44الفقرة
(ز) من التعديل املقرتح املرفق.
على اللجنة إجناز مهمتها يف فرتة ال تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ تشكيلها.
وقد قامت هذه اللجنة مبراجعة قانون بنك السودان وتقدمت مبشروع القانون التالي وكان
بتاريخ -:1992/11/19
يعدل قانون بنك السودان لسنة  1959على النحو اآلتي-:
أوال :يف املادة ( 3تفسري)
 )1يعدل تفسري « بنك » ليصبح كما يلي:
 خطة إدارة التفتيش لعام .1993
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يقصد به أية شركة مسجله حتت قانون الشركات لسنة  1925ومتارس العمل املصريف يف
السودان ،أو أي بنك منشأ بقانون.
 )2يعدل تفسري « بنك جتارى » يقصد به أي شخص يف السودان ذى مسئوليه حمدودة
ميارس العمل املصريف.
 )3يعدل تفسري « أعمال مصرفيه » تشمل تسلم النقود كودائع جاريه أو ودائع ادخار أو
ودائع استثمار وفتح االعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع الشيكات وحتصيلها أو
األوامر أو اذونات الصرف وغريها من األوراق ذوات القيمة وتوفري التمويل للعمالء والقيام
بعمليات التعامل يف النقد األجنيب وما سوى ذلك من أعمال البنوك اليت ال تتعارض مع
حكم شرعي.
 )4يعدل تفسري « التزامات الجل » ليصبح كما يلي:
« التزامات الجل » يقصد بها أية التزامات مسرتده سوى االلتزامات املسرتده عند
الطلب.
 )5يضاف تعريف كلمة « قرض » للمادة (:)3
« قرض » يقصد به متليك مال متقوم مثلى الخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إىل
املقرض عند نهاية مدة القرض.
 )6يضاف تعريف عبارة « صكوك املقارضة » للمادة (:)3
« صكوك املقارضة » هي أداه استثمارية تقوم على جتزئة راس مال القراض(املضاربة)
بإصدار صكوك ملكية براس مال املضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة
بأمساء أصحابها باعتبارهم ميلكون حصصا شائعة يف راس مال املضاربة وما يتحول إليه،
بنسبة ملكية كل منهم فيه.
 )7يضاف تعريف كلمة « متويل » للمادة (:)3
« متويل »  :يقصد به االستثمار وفق الصيغ االسالميه.
ثانيا :يف الباب الثاني:
 )8يعدل عنوان الباب ليقرأ كما يلي:
« إنشاء بنك السودان وأغراضه ».
 )9يعاد ترقيم املادة ( )4لتصبح )1(4
 )10يعاد ترقيم املادة ( )6لتصبح )2(4
 )11يعاد ترقيم املادة ( )5لتصبح )1(5
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 )12يعاد ترقيم املادة  )1(6لتصبح املادة )1(5
 )13تضاف مادة جديده ترقم باملادة ( )6وتقرأ كما يلي:
« يلتزم البنك يف أدائه ألغراضه وواجباته ويف ممارسته لسلطته وإشرافه على النظام املصريف
بأحكام الشريعة االسالميه».
ثالثاً:
 )14يف املادة ( )32تعدل البنود (ب) و(ج) و(د) لتقرأ كما يلى:
(ب) الكمبياالت والسندات االذنيه املقومة بعمله اجنبيه وقابله للصرف يف أي مكان خارج
السودان بشرط خلوها من الفائدة.
ج) ودائع االستثمار مع املؤسسات اليت تتعامل بصيغ االستثمار اإلسالمي وفقا ملا يقرره
اجمللس من وقت الخر.
د) األسهم وغريها من الوثائق املالية اليت تصدرها أوتضمنها أي مؤسسه تتعامل بصيغ
االستثمار اإلسالمي وفقا ملا يقرره اجمللس من حني آلخر.
رابعا:
( )15يف املادة ( )34تعدل املادة  34يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(هـ) لتقرأ كما يلي:
(أ) يشرتى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب والفضة وفقا
لألسس للشرعيه لعقد الصرف أو أية معادن نفيسة أخرى داخل البالد أو خارجها كما له
أن حيتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أية معادن نفيسة أخرى مما يودعه لديه
غريه حلفظه يف مكان أمني.
(ب) يشرتى أو يبيع أو يتعامل بالنقد األجنيب مستعمال يف هذه األغراض أية وثيقة من
الوثائق اليت تستعملها البنوك عادة بشرط أال يكون يف هذه العمليات ما يتعارض مع حكم
شرعي.
(ج) يشرتى ويبيع السندات وغريها من الصكوك اليت تصدرها احلكومات األجنبية أو
املؤسسات الدولية علي أسس شرعية.
(د) يفتح وحيتفظ حبسابات ال حتمل أي سعر فائدة ويعني وكالء ومراسلني خارج
البالد.
(هـ) يفتح وحيتفظ حبسابات ال حتمل أي سعر للفائدة وان يعمل بصفة وكيل أو مراسل
لبنوك وحكومات ووكاالت حكومية أجنبية ومؤسسات دولية.
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خامسا:
( )16يف املادة  40تعدل عبارة « مؤسسات االئتمان « لتقرأ «مؤسسات التمويل».
سادسا:
( )17يف املادة  41تعدل الفقرة (أ) لتقرأ « مؤسسات التمويل».
(أ) يشرتي من البنوك الكمبياالت أواملستندات االذنية املسحوبة أواملصدرة لألغراض
التجارية أو الصناعية أو الزراعية بشرط أن ال حتمل تلك الكمبياالت أو املستندات االذنية أي
سعر للفائدة ،علي أن حتمل توقيعني معتمدين أو أكثر وان تكون مستحقة خالل ثالثة اشهر من
يوم حصوله عليها علي انه جيوز أن تكون الكمبياالت أو السندات االذنية املسحوبة أو املصدرة
لغرض متويل عمليات الزراعة املومسية أو تسويق احملاصيل مستحقة خالل تسعة اشهر من يوم
حصول البنك عليها .كذلك جيوز للبنك أن ميد إذا رأي ضرورة لذلك فرتات االستحقاق املبينة
فيما تقدم من ثالثة اشهر إىل ستة اشهر ومن تسعة اشهر إىل اثين عشر شهرا علي التوالي.
( )18تلغي الفقرة (ب).
( )19يعاد ترقيم الفقرة (ج) لتكون الفقرة (ب) وتعدل لتقرأ كما يلي:
(ب) أن يوفر التمويل للبنوك باألساليب الشرعية ولفرتات ال تتجاوز ستة اشهر مقابل
ضمانات وفقا ملا حيدده البنك يف كل حالة معينة.
( )20يعاد ترقيم الفقرة (ج) لتكون الفقرة (ب) وتعدل لتقرأ كما يلي:
(ج) إصدار ضمانات اللتزامات البنوك علي أن ال تتجاوز قيمة الضمان القائم يف أي وقت
بالنسبة ألي بنك قيمة املبالغ النقدية املودعة من ذلك البنك مضافا إليها أية سلع أوبضائع
قبلت كضمان إضايف.
سابعا:
( )21تلغى املادة  42وتستبدل بالنص اآلتي:
 -42حيدد البنك ويعلن من وقت الخر نسبة الربح يف املراحبات وكيفية قسمة الربح يف
املضاربات وحتديد نسبة ما يستحقه الشريك من الربح نظري عمله الزائد يف املشاركات وذلك
مبا خيدم املصلحة العامة.
ثامنا:
( )22تلغى املادة  43ويستبدل بها النص اآلتي:
 -43جيوز للبنك أن يبيع للبنوك العاملة يف السودان أو يف اخلارج أيا من الوثائق املالية
اليت يكون قد حتصل عليها خالل عملياته.
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تاسعا:
( )23يف املادة 44تلغى الفقرة  5ويستبدل بها النص اآلتي:
« إذا اغفل أي بنك االحتفاظ باالحتياطي املطلوب التزم بان يدفع للبنك غرامه حتدد وفقا
ملا يقرره اجمللس من وقت الخر يف هذا اخلصوص».
عاشرا:
( )24يف املادة  45يعدل البند (1أ) ليقرأ كما يلي:
(أ) « أن يطلب من البنوك أن تقدم له للموافقة مجيع الطلبات املقدمة هلا للحصول على
متويل للعمليات االستثمارية اليت تزيد عن مقدار حمدد».
( )25يف البند (1ب) يستعاض عن عبارة « القروض والسلفيات واخلصوم « بعبارة « متويل
العمليات االستثمارية».
( )26يف البند (1ج) يستعاض عن عبارة « للقروض والسلفيات واخلصوم « بعبارة « لتمويل
العمليات االستثمارية».
( )27تلغى الفقرة ( )2ويستبدل بها النص اآلتي:
« كل بنك جياوز أيا من احلدود اليت يقررها البنك مبوجب املادة  )1(45يكون عرضه ألن
يدفع للبنك غرامه بالفئات اليت يقررها اجمللس من وقت الخر يف هذا اخلصوص.
حادي عشر
يف املادة : 54
( )28يعاد ترقيم الفقرة  54لتصبح .)1(54
( )29تضاف للمادة  54الفقرة ( )2وتقرأ كما يلي:
( )2جيوز للبنوك إصدار صكوك املقارضة ألغراض استثمارية.
ثاني عشر:
( )30يف املادة  57يعدل العنوان ليصبح:
« منح قروض ومتويل للحكومة واللجان احلكومية ».
( )31يف املادة  )1(57يستعاض عن كلمة « سلفيات» بعبارة « قرضا ومتويال مؤقتا ».
( )32يستعاض عن عبارة « على أال يتجاوز جمموع السلفيات » بعبارة « على أال تتجاوز
مجلة القروض والتمويل »
( )33يستعاض عن عبارة « على أن تسدد مجيع هذه السلفيات » بعبارة « على أن تسدد
مجلة هذه القروض والتمويل».
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( )34يف البند ()2( 57أ) يستعاض عن كلمة « سلفيات » بكلمة « قروض ».
( )35يعدل البند ()3( 57أ) ليقرأ كما يلي:
()3( 57أ) « جيوز للبنك أن مينح احلكومة متويال ملشروعات إنتاجيه أو ذات اثر مباشر
على اإلنتاج بالشروط اليت حيددها البنك».
ثالث عشر:
يف املادة :58
( )36تضاف عبارة « ال حتمل سعر فائدة » بعد مجلة « جيوز للبنك أن يشرتى أو يبيع
سندات.»..
( )37تضاف عبارة « وتلك اليت » بعد عبارة « مجلة السندات اليت ميتلكها البنك».
( )38حتذف عبارة « الفقرة (ج) رابعا » وتستبدل بها عبارة « الفقرة (ب) ».
رابع عشر
( )39يف املادة  59حتذف عبارة « الفقرة (ب) من املادة ( » )41وعبارة « ( 57أ) »
ويستعاض عن كلمة « سلفيات » بكلمة « قروض أومتويال ».
( )40تلغى الفقرة (ب)
( )41يف الفقرة (د) يستعاض عن كلمة « سلفيات « بكلمة « متويل «.
( )42تعدل الفقرة (هـ) لتقرأ كما يلي:
« يقدم قرضا أومتويال بضمان خمالف ملا نص عليه يف هذا القانون على أنه إذا كانت
للبنك أية ديون خيشى عدم سدادها جيوز له أن يقبل ضمانا هلا عقارات أوممتلكات أخرى
فإذا وضع مقتضى هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك أن يبيع تلك العقارات اواملمتلكات
الستيفاء ديونه منها ».
( )43تضاف الفقرة (ز) وتقرأ كاآلتي:
« أن يقوم بأي معامله تتعارض مع حكم شرعي قطعي الداللة يف القرآن أو السنه أوجممع
عليه ».
خامس عشر:
( )44تضاف مادتان جديدتان بعد املادة ( )75وترقمان باملادة ( )76واملادة ()77على
التوالي:
املادة (:)76
«تفسر النصوص الواردة يف هذا القانون وحتكم املسائل املسكوت عنها وفق قانون أصول
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األحكام القضائية لسنة .»1984
املادة (:)77
« ينشئ » البنك هيئة رقابه شرعيه يعينهـــا جملس االداره وحتدد اللوائــح اختصاصاتها
ومكافآت أعضائها.
( )45يعاد ترقيم املادتني  76و 77لتصبحا  78و 79على التوالي.
وحسب ما علمنا من اجلهات التى اتصلنا بها مل تتم اجازة هذه املقرتحات.
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الفصل الرابع

التغريات القانونية واملؤسسية واهليكلية
يف القطاع املالي
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التغريات القانونيه واملؤسسيه
واهليكليه يف القطاع املاىل
بدأت هذه املرحلة بنهاية العام  ،1993وقد كان أول حدث كبري فيها ترك بصمات
واضحة على العمل املصريف هو برنامج توفيق األوضاع والذي صدر قرار تكوين اللجنة اخلاصة
بتحديد جماالته يف شهر أغسطس  1993وقد جاء القرار على النحو اآلتي:
« التاريخ :ربيع األول 1414هـ
املوافق :أغسطس 1993م

ب س  /حمافظ  /سرى ( 5/65 /ب)

منشور إداري رقم ()152
قرار بتكوين جلان توفيق أوضاع املصارف واملؤسسات املالية
يف إطار جهود بنك السودان خللق أجهزة مصرفيه قادرة على خدمة االقتصاد القومي
وللتأكد من سالمتها املالية تدعيما للثقة فيها واحملافظة على أموال املودعني تقرر تكوين
اللجان الوارد ذكرها أدناه لدراسة وتقديم مقرتحاتها يف شأن تكييف أوضاع البنوك واملؤسسات
املالية القائمة وفق متطلبات قانون تنظيم العمل املصريف لسنة .1991

أوال:جلنة حتديد جماالت ومتطلبات تكييف أوضاع املصارف واملؤسسات املاليه

( )1تكوين اللجنة-:
رئيسا
		
 /1السيد /عثمان محد حممد خري
رئيسا مناوبا
 /2السيد  /عبد الرحيم حممد خبيت
عضوا
			
 /3السيد /على حسن موسى
عضوا ومقررا.
		
 /4السيد /حممد امحد البشرى
عضوا.
 /5السيد /اهلادي صاحل			
عضوا.
			
 /6السيد /حسني حيي جنقول
 /7عضوين حيددهما احتاد املصارف السوداني عضواً.
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( )2مهام اللجنة:
 -1حتديد اجملاالت اليت جيب على البنوك واملؤسسات املالية معاجلتها لتتوافق مع
أحكام قانون تنظيم العمل املصريف لسنة .1991
 -2حتديد األطر واألسس واملعايري الواجب اتباعها وااللتزام بها النفاذ عملية تكييف
األوضاع ألي من اجملاالت الواردة يف ( )1أعاله.
 -3اقرتاح برامج مفصله جملاالت التكييف تشتمل على النواحي اإلجرائية وتسلسلها
واملدى الزمين األقصى للتنفيذ.
 /4اقرتاح اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة فشل أي بنك يف تكييف أوضاعه حسب
الربنامج املقرر.
 /5تباشر اللجنة عملها فورا علي أن تنتهي هذه املهمة يف فرتة أقصاها شهر من تارخيه،
وترفع اللجنة أية توصيات تتوصل إليها يف أي من جماالت التكييف املطلوبة إلجازتها
دون انتظار تقديم تقريرها النهائي الذي يشمل كل التوصيات.

ثانيا :جلنة معاجلة األوضاع املخالفة يف أي من البنوك واملؤسسات املالية  

( )1تكوين اللجنة:
رئيسا
		
 /1السيد  /عبد اهلل املهتدي الوسيلة
رئيسا مناوبا
 /2السيد /حممد عبد الرمحن احلسن
عضوا
				
 /3السيد /مالك الرشيد
عضوا
		
 /4السيد /صالح الدين الشيخ خضر
عضوا
			
 /5السيد  /حازم عبد القادر
عضوا
			
 /6السيد  /عثمان مرسي
عضوا
			
 /7السيد /حممود صالح راشد
عضوا ومقررا
 /8السيد  /نصر الدين سليمان هارون
عضوا
			
 /9السيد  /الوليد حممد نصر
( )2مهام اللجنة:
 /1دراسة األوضاع القائمة يف أي من املصارف واملؤسسات املالية يف ضوء اجملاالت وبرامج
تكييف األوضاع اليت يتم التصديق بها علي ضوء توصيات اللجنة املكلفة يف (أوال) أعاله.
 /2حتديد جماالت التكييف لكل مصرف ومؤسسة مالية واقرتاح برامج تنفيذها يف إطار
الربنامج العام لتكييف األوضاع للمجال املعين واملدي الزمين لتنفيذه اليت يصدق بها .مع
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مراعاة أن يتم ذلك بعد مناقشة األمر مع إدارات البنوك واملؤسسات املالية املعنيه.
 /3تباشر اللجنة عملها فورا وترفع أي توصيات تصل إليها يف أي من جماالت تكييف
األوضاع ألي بنك إلجازتها دون انتظار تقديم تقريرها النهائي ألي بنك.

ثالثا :حتى تتمكن هذه اللجان من إجناز هذه املهمة بسرعة وعلي الوجه املطلوب-:

 /1يتفرغ أعضاء هذه اللجان بالكامل هلذه املهمه.
 /2جيوز للجنة أن تستعني ميت ما كان ذلك ضروريا ،مبن تري من العاملني بالبنك واخذ
املشورة القانونية من اإلدارة القانونية واالستعانة برأي األمني العام للهيئة العليا للرقابة

الشرعية.
د .صابر حممد حسن
احملافظ »

يف يناير  1994رفعت جلنة حتديد جماالت ومتطلبات تكييف أوضاع املصارف واملؤسسات
املالية تقريرها والذي جاء كاآلتي:
«يف إطار جهود بنك السودان لتوفيق أوضاع املصارف واملؤسسات املالية ووصوال خللق
أجهزة مصرفية قوية وقادرة علي خدمة االقتصاد القومي ويف سبيل التأكد من سالمتها
املالية وتدعيم الثقة فيها وللمحافظة علي أموال املساهمني واملودعني علي حد سواء فقد كون
السيد /حمافظ بنك السودان مبوجب منشوره اإلداري رقم ( )152الصادر يف اغسطس1993م
جلنة حتديد جماالت ومتطلبات تكييف أوضاع املصارف واملؤسسات املالية وذلك من اآلتية
أمساؤهم:
رئيسا
		
 /1السيد /عثمان محد حممد خري
رئيسا مناوبا
 /2السيد  /عبد الرحيم حممد خبيت
عضوا
			
 /3السيد /على حسن موسى
عضوا ومقررا
		
 /4السيد /حممد امحد البشرى
عضوا.
 /5السيد /اهلادي صاحل			
عضوا.
			
 /6السيد /حسني حيي جنقول
عضوا ممثال الحتاد املصارف
		
 /7السيد  /الطيب عيسي امحد
عضوا ممثال الحتاد املصارف
 /8السيد /سري إبراهيم		
 منشور إداري رقم ( )152بتكوين جلان تكييف أوضاع املصارف واملؤسسات املالية
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( )2مهام اللجنة:
 -1حتديد اجملاالت اليت جيب على البنوك واملؤسسات املالية معاجلتها لتتوافق مع
أحكام قانون تنظيم العمل املصريف لسنة .1991
 -2حتديد األطر واألسس واملعايري الواجب اتباعها وااللتزام بها النفاذ عملية تكييف
األوضاع ألي من اجملاالت املذكوره أعاله.
 -3اقرتاح برامج مفصله جملاالت التكييف تشتمل على النواحي اإلجرائية وتسلسلها
واملدى الزمين األقصى للتنفيذ.
 /4اقرتاح اإلجراءات الواجب اختاذها يف حالة فشل أي بنك يف تكييف أوضاعه حسب
الربنامج املقرر كما نص يف البند ( )5من مهام اللجنة أن تقوم برفع أي توصيات تصل
إليها يف أي من جماالت التكييف املطلوبة إلجازتها دون انتظار تقديم تقريرها النهائي
الذي يشمل كل التوصيات.
 /3نهج اللجنة:
يف سبيل إجناز املهام اليت أوكلت للجنة اختطت اللجنة نهجا حمددا متثل يف اآلتي-:
أ /مراجعة قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م وحتديد املواد اليت تتطلب من
املصارف توفيق أوضاعها متشيا مع هذا القانون.
ب /حتديد املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا لكل مادة علي حده.
ج /حتديد الكيفية اليت يتم مبوجبها تكييف األوضاع.
د /الرجوع لتجارب العديد من الدول االوربية واآلسيوية والعربية واألفريقية مع الرتكيز
علي الدول اليت طبقت النهج اإلسالمي يف املعامالت املصرفية.
هـ/رأت اللجنة أن تراعي التوجه اإلسالمي للدولة فيما يتعلق بتعميق مفهوم االسلمة يف
اجلهاز املصريف.
و /التعرف علي املعايري واألسس واملتطلبات العاملية واالقليميه للعمل املصريف واالستفادة من
املؤشرات اليت وردت فيها بغية توفيق أوضاع املصارف التجارية بالسودان.
ز /فيما يتعلق بتقديم التقرير جمزأً فقد توصلت اللجنة إىل قناعة تامة بعد نقاش مستفيض
إىل تداخل املواد واملتطلبات لتوفيق األوضاع مما انتفي معه إمكانية تقديم التقرير جمزأً
حتى ال تضطر اللجنة إىل إعادة النظر يف التقارير اجملزأة اليت ترفعها من واقع املستجدات
والنقاش لبقية املواد األخرى.
هذا وتود اللجنة أن تشري إىل انه وبالرغم من أن أمر التكليف قد حدد فرتة شهر للفراغ
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من املهام املوكلة إليها إال انه اتضح من واقع املمارسة الفعلية شح املعلومات والبيانات
والدراسات ..إضافة لعدم تفرغ أعضاء اللجنة وانشغال معظمهم يف جلان واعمال أخرى داخل
وخارج بنك السودان ..إضافة لكرب حجم العمل نفسه وتشعبه ،لذا مل تتمكن اللجنة من تقديم
تقريرها يف الوقت احملدد.
هذا وتقدم اللجنة فيما يلي تقريرها واملشتمل علي توصياتها وكيفية تنفيذها مصحوبة بنماذج
واستبيانات لتسهيل مهمة جلنة معاجلة األوضاع املخالفة يف أي من املصارف واملؤسسات
املالية كما تود اللجنة أن تشري الي أن بعض توصياتها قد مت بالفعل وضعها موضع التنفيذ
وصدرت منشورات بشأنها للبنوك التجارية وذلك بوساطة بعض األعضاء املشاركني يف هذه
اللجنة من إدارة خماطر االئتمان.
كما تود اللجنة كذلك أن تتقدم بالشكر الحتاد املصارف السوداني بتعيني ممثلني من ذوي
اخلربة والكفاية وقد ساهما مساهمة فاعلة يف عمل اللجنة إضافة للجهد املقدر الذي بذله بقية
اعضاء اللجنة من بنك السودان.
والشكر موصول كذلك الدارة البنك السوداني الفرنسي اليت وضعت إمكانياتها الفنية يف
جمال الطباعة والتصوير حتت تصرف اللجنة مما أدى لطباعة التقرير بالصورة الالئقة اليت
ظهر بها.
ويف اخلتام نأمل أن تساهم جمهودات اللجنة يف حتقيق األهداف وبلوغ الغايات اليت
شكلت اللجنة من اجلها سائلني املولي عز وجل أن يوفق اجلميع ملا فيه صالح وخري هلذه
األمة.
ملخص جماالت توفيق أوضاع البنوك وفقا لقانون تنظيم العمل املصريف
لسنة 1991م

املادة ( : )13افتتاح الفروع وتغيري مواقعها وقفلها

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
املتعلقة بالتصديق علي فتح أو قفل أو ممارسة أي من األعمال املصرفية داخل أو خارج
السودان ...املطلوب اآلتي:
 /1وضع أسس التصديق علي فتح وتغيري مواقع فروع البنوك داخل السودان.
 /2وضع خارطه جغرافية ودميوغرافية ملناطق السودان املختلفة توضح عدد الفروع العاملة
بها والثقل االقتصادي وذلك لتحديد فيما إذا كان عدد الفروع كافيا أم ال وحتديد مقدار
التخفيض أو الزيادة املطلوبة بالنسبة لكل منطقة.
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 /3وضع األسس اليت يتم يف ضوئها التصديق للبنوك مبمارسة األعمال املصرفية خارج
السودان وحتديد األعمال اليت تقوم البنوك اآلن مبمارستها دون تصديق لغرض التكييف.
ناقشت اللجنة هذا املوضوع باستفاضة وتوصلت لآلتي-:
 /1املوجهات العامة لفتح وتغيري مواقع الفروع
تقوم البنوك بإعداد دراسات جدوى متكاملة إلنشاء الفروع أو تغيري مواقعها حبيث تشتمل
تلك الدراسة على املؤشرات الدميوغرافيه واالقتصادية واالجتماعية للمنطقة مع األخذ يف
االعتبار عددية الفروع العاملة بتلك املنطقة ومعدالت العرض والطلب للخدمات املصرفية،
شريطة أن تتوفر لديها الشروط التاليه-:
أ /أن يكون املوقف املالي للمصرف املعنى سليما وان تتوفر لديه املقدرات املالية واإلدارية
والفنية.
ب /أن يكون املصرف ملتزما بسياسات وتوجيهات بنك السودان وان يكون قد أبدى جديه
يف تكييف أوضاعه متشيا مع متطلبات قانون تنظيم العمل املصريف.
ج /أن يكون لديه مرشد عمليات ونظام مقبول للضبط الداخلي والرقابة الداخلية إضافة إىل
كفاية االداره.
د /يف حالة تغيري موقع الفرع داخل املدينة يرتك للمصارف حرية اختاذ القرارات املناسبة
شريطة أن يتم أخطار بنك السودان قبل انتقال الفرع للمقر اجلديد مع حتديد األسباب
والدوافع لذلك.
هذا وسيقوم بنك السودان بدراسة كل حاله على حده مراعيا يف ذلك كافة الفوائد
واملزايا.
 /2قفل الفروع داخل السودان-:
يف حالة نية املصرف لقفل فرع من فروعه يف منطقة ما البد من اتباع اإلجراءات اآلتية-:
 إخطار بنك السودان مع توضيح األسباب للحصول على موافقته اوال. التحقق من سداد التزامات الفرع حنو العمالء والتزامات العمالء حنو الفرع. جيوز لبنك السودان القيام باملبادرة لقفل أي فرع ألي مصرف يف أي منطقه يف حالةتوقف الفرع عن العمل املصريف ملدة أربعه أيام متتالية ومل تتخذ اإلجراءات املناسبة.
ويستثنى من ذلك العطالت الرمسية واحلوادث الطبيعية والنواحي األمنية شريطة مزاولة
العمل املصريف بعد زوال تلك األسباب اليت أدت إلي التوقف خالل فرته أدناها ثالثة
أسابيع وأقصاها ثالثة اشهر.
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 /3فتح وقفل الفروع خارج السودان:
أ /فتح الفروع خارج السودان
 جيب على رئاسات الفروع املزمع فتحها خارج السودان تقديم دراسة جدوى شاملة علىنفس قرار الدراسة املذكورة يف املوجهات العامة.
 حتديد راس املال املطلوب دفعه وطريقة ومصادر الدفع. حتديد االلتزامات املرتتبة على املصرف املعنى. حتديد االلتزامات املرتتبة على الدولة (البنك املركزي أو وزارة املالية) نتيجة لفتحالفرع.
 مدى تقيد والتزام املصرف املعنى بسياسات البنك املركزى وتوجيهاته خاصة يف جمالالنقد االجنبى.
ومتطلبات الدوله املضيفه يف جمال فتح الفروع االجنبيه.
ب /قفل الفروع خارج السودان:
 إذا حدثت خمالفات أو ممارسات ماليه أو اداريه خاطئه من جانب الفرع ترتب عنهاتعرض املصرف خلسائر كبريه أو متكرره.
 /4الفروع العامله اآلن خارج السودان:
 تلتزم املصارف اليت لديها فروع عامله خارج السودان أن تقوم بإعداد دراساتمتكاملة وفق األسس والضوابط عاليه وتقدميها لبنك السودان لدراستها يف ضوء تلك االسس
والضوابط أعاله وسيتم إخطار البنك املعنى بالنتائج التى يتوصل اليها والتى حتدد امكانية
استمرارية تلك الفروع يف ممارسة نشاطها أو وقفه.

املادة ( : )15أعمال املصارف

راس املال
املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
البند ( )1املتعلق بكفاية راس املال ،حيث أن املطلوب حتديد األسس واملعايري الحتساب
كفاية راس املال.
البند ( )4املتعلق بتحويل املصارف واملؤسسات املالية املسجلة بالسودان الي شركات مساهمة
عامة ،حيث أن املطلوب حتديد اإلجراءات من الناحية الفنية والقانونية الواجب اتباعها
للتحول الي شركة مساهمة عامه واملدي الزمين الالزم لذلك .مع العلم أن متطلبات كفاية راس
املال هذه ماخوذه من مقررات جلنة بازل .وفيما يلى نعطى نبذه خمتصره عن هذه اللجنه.
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مقدمه-:

تشكلت جلنه بازل لالنظمه املصرفيه واملمارسات الرقابيه بهدف حتقيق التوافق يف االنظمه
واملمارسات الرقابيه الوطنيه فيما يتعلق بكفاية راس املال ومكوناته وكيفية احتسابه وذلك
بالنسبة للمصارف التى متارس االعمال املصرفيه الدوليه.
هذا وقد هدفت لتحقيق غايتني اساسيتني هما:
 /1املساعدة يف تقوية استقرار النظام املصريف الدوىل.
 /2إزالة املنافسة غري العادلة وغري املتكافئه بني املصارف الناجته عن االختالفات يف
املتطلبات الرقابية بشأن كفاية راس املال عن طريق خلق توافق دوىل يف االنظمه الرقابيه
الوطنيه بشان راس املال .ويف سبيل حتقيق تلك االهداف حرصت اللجنه على التوصل
جملموعة من املبادئ العامه السليمه مع االخذ يف االعتبار السمات اخلاصه للنظم احملاسبيه
يف خمتلف الدول.
هذا وقد حددت اللجنه تعريفا لراس املال وقسمته إىل قسمني (راس املال االساسى ويشمل
راس املال املدفوع واالرباح واالحتياطيات املعلنه – وراس املال املساعد ويشمل االحتياطيات
غري املعلنه ،واحتياطيات اعادة التقييم اضافه إىل عدد من ادوات راس املال التى مت تطويرها
مؤخرا.
كما اعدت اللجنه اسلوبا معينا لكفاية راس املال مستنده يف ذلك إىل نظام اوزان من املخاطره
االئتمانيه تطبق على مجيع البنود داخل وخارج امليزانيه وحددت من اجل ذلك اوزانا اساسيه
للمخاطر (صفر )%100 ،10،20،50 ،حسب االنواع املختلفه للموجودات.
كما تركت للسلطات الرقابيه الوطنيه حريه ادخال خماطر اخرى غري ائتمانيه (خماطرة
سعر الصرف االجنبى ،تقلبات اسعار الفائده ....اخل) وحددت مبدئيا احلد االدنى لراس املال
منسوبا إىل االصول اخلطره ب .%8
كما صنفت اللجنه الدول إىل جمموعتني دول ذوات خماطر متدنيه (الدول االوربيه الغربيه
اضافة إىل الواليات املتحده وكندا وتركيا وايرلندا ونيوزيلندا والسعوديه) .واخرى ذوات
خماطر عاليه وتشمل بقية دول العامل .كما منحت الدول جماالت ضيقه للغايه يف جمال
تطبيق االوزان .وعلى الرغم من أن االلتزام مبعايري جلنة بال غري ملزمه قانونا اال انها ضروره
قصوى لكل مصرف يتعامل خارجيا وبالتالي ال خيار اال االلتزام بها وتكييف االوضاع لاليفاء
مبتطلبات بال تبعا لذلك.
البند ( )4املتعلق بتحويل املصارف واملؤسسات املالية املسجلة بالسودان الي شركات
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مساهمة عامة ،حيث أن املطلوب حتديد اإلجراءات من الناحية الفنية والقانونية الواجب
اتباعها للتحول الي شركة مساهمة عامه واملدي الزمين.
خلصت اللجنه إىل أن االجراءات الواجب اتباعها الغراض هذه املاده كلها اجراءات
قانونيه حيث جيب أن يتم تعديل الالئحه وفقا للماده ( )17من قانون الشركات لسنة 1925
والتى تنص على (مراعاة احكام هذا القانون والشروط املدرجه يف عقد تاسيس الشركه جيوز
للشركه بقرار خاص أن تعدل نظامها أو تضيف اليه نصوصا اخرى وكل تعديل أو اضافه تتم
على هذا الوجه تعترب صحيحه كما لوكانت قد ادرجت اصال يف نظام الشــــركة مع مراعاة
أن يكون تعديلها بنفس الطريقه ومبقتضى قرار خاص).
والبد أن يتم التعديل بوساطة اجلمعيات العموميه للشركات اخلاصه لتصبح شركات عامه
بطرح اسهم للجمهور.
وعليه جيب دعوة اجلمعيات العموميه للبنوك اخلاصه بعقد اجتماعات فوق العاده الصدار
قرارات خاصه لتحويلها إىل شركات عامه وال يتيسر ذلك اال بتغيري انظمة تاسيسها.

املادة ( )16البند ()3

االحتياطي
املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
البند ( )3املتعلق بالتحوط للديون اهلالكة واملشكوك فيها وما لذلك من عالقة بكفاية راس
املال ،املطلوب حتديد أسس ومعايري تصنيف الديون الي جيده ورديئة ومشكوك فيها وهالكة
وأسس التحوط هلا بتكوين املخصصات الالزمة.
 /1نصت هذه املاده املذكوره اعاله على اآلتي:
(جيوز لبنك السودان أن يطلب من املصارف واملؤسسات املاليه االخرى تكوين احتياطى
خاص ملقابلة الديون اهلالكه واملشكوك يف حتصيلها بالكيفيه التى حيددها)
 /2لتوفيق االوضاع وفق هذه املاده فان املطلوب يتمثل يف اآلتي-:
أ /الوصول إىل تصنيف موحد لفئات الديون اهلالكه حملفظة التمويل.
ب /حتديد نوعية املخصصات املطلوبه واسلوب تكوينها.
ج /حتديد السياسات احملاسبيه واالداريه للتعامل مع الديون اهلالكه واملشكوك يف
حتصيلها.
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 /3بعد االطالع على جتارب العديد من الدول العربيه واالسيويه واالوربيه ترى اللجنه
الصعاب املرتبطه بالتحصيل وتصنيف الديون أن تصنف إىل ديون
اعتمادا على حجم َ
مصنفه وغري مصنفه.
 /4الديون غري املصنفة:
 تشمل هذه الفئة احلسابات اليت تدل املعلومات املتوفرة أن سدادها سيتم دون صعابتذكر ،وتلك احلسابات اليت يشوبها بعض الضعف ،ولكن بالرغم من ذلك فان سدادها
ميكن أن يتم ببذل قليل من اجلهد من قبل إدارة التمويل.
 جرت العادة على عدم تكوين خمصص لتلك الفئة يف ظل كفاية الضمانات املقدمة منقبل العمالء ،والتزاما ملبدأ احليطة واحلذر ميكن احتساب خمصص لتلك الفئة اعتمادا
على معدالت مئوية متدنية.
 املؤشرات اليت ميكن من خالهلا تصنيف الديون مرتوكة لتقدير ادارة املصرف املعنىويتوجب تضمينها يف خطاب سياسات التعامل مع الديون والذى سريد ذكره الحقا .على
أن تشمل تلك املؤشرات على سبيل املثال ال احلصر اآلتي-:
أ /ختلف العميل عن سداد احد االقساط املستحقه لفرتة تزيد عن الشهر.
ب /اخنفاض معدالت االيداع يف احلساب.
ج /التباطؤ يف تقديم الضمانات االضافيه.
 جيب اعطاء عنايه خاصه من قبل ادارة التمويل للحسابات ضمن تلك الفئه ومعاونةالعمالء على ختطى الصعاب التى ادت إىل عدم انتظام احلسابات.
 /5الديون دون املستوى العادي (املتعثرة):
 هي الديون ذوات املخاطر املصرفية العاليه والتى قد تؤدى إىل وقوع خسائر بفعل عواملمالية أو اقتصادية أو سياسيه أو اداريه قد تعوق عملية السداد.
 املؤشرات التى ميكن من خالهلا تصنيف الديون مرتوكة لتقدير إدارة املصرف املعنىوجيب تضمينها يف خطاب سياسات التعامل مع الديون .على أن تشمل تلك املؤشرات
على سبيل املثال وليس احلصر-:
أ /استمرار احلساب ضمن احلسابات التى يشوبها بعض الضعف (الديون غري املصنفه)
لفرتة تزيد عن الثالثة األشهر.
ب /عدم االلتزام بسداد االقساط يف مواعيدها ثالث مرات.
ج /مرور ما يزيد عن الثالثة األشهر على موعد سداد أحد االقساط.
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د /ازدياد معدالت السحب من احلساب.
هـ /وفاة أو اختفاء أحد الشركاء ذوى الفاعليه امللحوظه يف ادارة الشركه.
ز /انهيار نظام الضبط الداخلى أو تدنى اداء ادارة الشركه املعنيه.
 اليعنى تصنيف احلساب من ضمن تلك الفئه باعتباره من ضمن احلسابات املشكوكيف حتصيلها ،بل يعترب ذلك مؤشرا الدارة التمويل لتكثيف الرقابه بهدف حتسني اداء
احلسابات ضمن تلك الفئه.
وتوخيا للحيطه واحلذر ميكن خلق خمصصات تلك الفئه وفق معدالت مئويه متدنيه ويزيد
نسبيا من معدالت خلق املخصصات املتعلقة بالديون غري املصنفه.
 /6الديون املشكوك يف حتصيلها:
 اعتمادا على املعلومات املتوفره فان إمكانية السداد اجلزئى أو الكامل للديون ضمن تلكالفئة يشوبها الشك ،وغالبا ما تتبلور خلسائر حقيقيه يف حالة تدهور الوضع املالي للعميل
وعدم كفاية الضمانات املقدمة من قبله.
 املؤشرات التى ميكن من خالهلا تصنيف الديون ضمن تلك الفئه مرتوكة لتقدير ادارةاملصرف املعنى وجيب تضمينها يف خطاب سياسات التعامل مع الديون على أن تشمل تلك
املؤشرات على سبيل املثال وليس احلصر:
أ /تاخر سداد احد االقساط لفرتة سته اشهر أو أكثر.
ب /استمرار احلساب ضمن فئة احلسابات ذات اخلطوره املصرفيه العاليه (الديون
دون املستوى العادى).
اإلجراءات احملاسبيه:
االمر مرتوك لتقدير ادارة املصرف املعنى والتى جيب عليها وبعد التشاور مع املراجع
اخلارجى للمصرف الوصول للمعاجلات احملاسبيه املناسبه لتلك الفئه وتضمني ذلك يف
خطاب سياسات التعامل مع الديون.
االجراءات االداريه:
على ادارة املصرف وبعد التشاور مع العميل وضع برنامج لتسوية املديونيه مع العميل
ومتابعة ذلك الربنامج على أن تضمن اخلطوط العريضه ملثل تلك الربامج يف خطاب
سياسات التعامل مع الديون.
 /7الديون املعدومة-:
 هي الديون التى تعذر اسرتدادها جزئيا أو بالكامل بعد استنفاذ كافة الوسائل املتاحه.301

 املؤشرات التى ميكن من خالهلا تصنيف الديون ضمن تلك الفئه مرتوكة لتقدير ادارةاملصرف املعنى وجيب تضمينها عند اعداد خطاب سياسات التعامل مع الديون على أن
تشمل تلك املؤشرات على سبيل املثال وليس احلصر:
أ  /أن متر مبرحلة الديون املشكوك يف حتصيلها.
ب /وفاة املدين دون تركه ميكن التنفيذ عليها.
ج /هروب املدين حبيث تصعب مالحقته قضائيا.
د /إفالس املدين وعدم كفاية موجوداته.
اإلجراءات احملاسبية واالداريه يتم التوصل اليها وبعد التشاور فيما بني ادارة املصرف
املعنى واملراجع اخلارجي ،على أن تضمن يف خطاب سياسات التعامل مع الديون.
 /8تكوين اوإجياد خمصصات للديون املشكوك يف حتصيلها:
يتم تكوين املخصصات التاليه للديون املشكوك يف حتصيلها:
أ /خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها (خاص).
ب /املخصص العام للديون املشكوك يف حتصيلها بواقع  %2من جممل حمفظة التمويل.
 /9عند نهاية السنه املاليه وقبل اعداد احلسابات اخلتاميه يتم اعداد استمارة تسنني
الديون.
 /10يتوجب على ادارة كل مصرف اعداد خطاب سياسات التعامل مع الديون وفق
املوجهات التاليه-:
أ /األسس واملؤشرات التى مت مبوجبها تصنيف الديون إىل الفئات التى ورد ذكرها.
ب /املعاجلات احملاسبية التى قام بها البنك.
ج /اإلجراءات االداريه اليت اختذها البنك.
د /املخصصات املطلوبة.
 /11على كل مصرف مد بنك السودان بإحصائيات وبيانات توضح األسباب اليت أدت
إىل اعتبار الدين دينا هالكا والتحوطات اليت اختذها البنك ملنع تكرار ذلك ،مع حتديد أمساء
األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين اعتربت ديونهم هالكة.

املادة ( : )17نسبة القروض والتسهيالت ...اخل

لراس املال
املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
املتعلقة بتقييد املصارف يف حتمل االلتزامات نيابة عن أي شخص مببالغ تزيد عن نسبة
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معينة من راس املال املدفوع واالحتياطي القانوني حيث املطلوب حتديد النسبة ومكوناتها.
قبل أن تنظر اللجنة يف حتديد نسبة القروض والتمويل مبا يف ذلك إصدار الضمانات
والكفاالت (بعد خصم اهلوامش) لشخص طبيعي أومعنوي إىل راس مال البنك واحتياطياته.
قامت اللجنة باستعراض جتارب العديد من الدول األوربية واألسيوية والعربية للتعرف علي
النسب املعمول بها يف هذا اجملال.
عليه رأت اللجنة أن تكون النسبة يف حدود  %25كمتوسط للنسب املعمول بها يف العديد
من دول العامل واليت وضح من التجارب إنها مناسبة من حيث السالمة املصرفية.

املادة ( : )18قيد علي حيازة األسهم

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
البند ( )1املتعلق بتقييد مساهمة املصارف يف روؤس أموال الشركات يف حدود نسبه من راس
مال املصرف وراس مال الشركة حيث املطلوب حتديد النسبتني.
البند ( )2و( )4املتعلقني بضرورة احلصول علي إذن سابق من بنك السودان قبل املساهمة
أو الشروع يف تسجيل شركة داخل أو خارج السودان ،حيث املطلوب وضع األسس اليت يتم
يف ضوئها النظر يف مثل هذه املسائل ومن ثم مراجعة الوضع القائم يف ضوئها.
هذه املادة متعلقة بـ:
أ /تقييد املصارف فيما يتعلق بامتالك االسهم أو قبوهلا كرهونات بنسبة حمدده من
رأمساهلا ورصيد احتياطياتها املعلنة أوبنسبة من رأمسال الشركة املدفوع.
ب /حتديد املدة اليت جيب خالهلا التصرف يف هذه األسهم يف حالة جتاوز النسبة.
ج /احلصول علي إذن سابق من بنك السودان قبل املساهمة أوالبدء يف إجراءات التسجيل
ألي شركة داخل السودان أو أي شركة مصرف خارج السودان.
يف هذا الصدد توصي اللجنة باآلتي:
أ /مع مراعاة توصيات اللجنة حول املادة ( )19اخلاصة بتمليك وحيازة العقارات
واالستثمارات واملعادلة الواجب االلتزام بها يف مثل هذه احلاالت ،جيب أال يتعدي إمجالي
إمتالك البنك لألسهم أو قبوهلا كرهونات نسبة  %25من رأمساله املدفوع واالحتياطيات.
وبالنسبة ملساهمة البنك يف رأمسال أي شركة جيب أال تتعدي مساهمته يف كل األحوال
نسبة تفوق ال  %50من رأمسال الشركة أو الشراكة املعينة أيهما أقل.
ب /يف حالة جتاوز املصرف النسبة املرعية يف (أ) أعاله علي املصرف التخلص من األسهم
اليت ميتلكها يف فرتة أقصاها ثالثة سنوات من تاريخ إجازة هذه التوصية.
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يف احلالتني (أ) و(ب) أعاله جيب مراعاة األحكام الواردة يف نص املادة (36هـ) ثالثا
ورابعا.
ج /بالنسبة لألسس اليت يعتمد عليها بنك السودان عند التصديق باملساهمة يف رأمسال أي
شركة من قبل أي مصرف يراعي اآلتي:
 /1علي املصرف تقديم دراسة جدوي متكاملة (مالية –فنية –اقتصادية...اخل) توضح
جدوي املشروع بالنسبة للبنك خاصة ولالقتصاد الوطين بصفة عامة.
 /2ضرورة التأكد من االلتزام باملعادلة والنسب اليت متت التوصية بشأنها بالنسبة
المتالك وحيازة األسهم واألصول الثابتة مع مراعاة أحكام البند ( )3من هذه املادة.
 /3سالمة املركز املالي للمصرف املعين وكفاية ادارتة والتزامه بالتوجيهات واللوائح
الصادرة من البنك املركزي.
 /4بالنسبة للمساهمات يف الشركات واملصارف املسجلة خارج السودان (باإلضافة إىل
ما ورد أعاله) جيب التأكد من عدم حتمل البنك املركزي أو الدولة ألي التزامات ملثل
هذه املساهمات.

املادة ( : )19متليك وحيازة العقارات

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
اخلاصة بتمليك وحيازة وإجيار العقارات اخلاصة بالبنوك حيث يتطلب األمر اآلتي-:
 /1وضع الضوابط واألسس لتمليك العقارات يف نطاق األغراض املسموح بها.
 /2وضع الضوابط واألسس لتمليك العقارات يف نطاق األغراض املسموح بها مبا يف ذلك
حتديد الكمية يف ضوء فتوى اإلدارة القانونية.
 /3وضع أسس التصديق علي إجيار مباني املصارف يف ظل الوضع القائم حاليا.
وضع الضوابط واألسس لتمليك العقارات يف نطاق األغراض املسموح بها.
أغراض املادة:
 /1محاية وعدم استغالل اموال املودعني يف االستثمارات العقارية.
 /2منع املضاربة يف العقارات.
 /3كي ال تنحرف املصارف واملؤسسات املالية عن أغراضها وأهدافها املنصوص عليها يف
لوائح تأسيسها.
 /4درء التأثري السالب علي السيولة والسالمة املصرفية (.)mismatching
األسس والضوابط لتمليك العقارات يف نطاق األغراض املسموح بها:
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 /1ما هوضروري العمال املصرف ويشمل ذلك مباني الرئاسة والفروع ومراكز التدريب
واملخازن.
 /2ما هوضروري لسكن العاملني (االنديه) ومتتد هذه األغراض لتشمل الشركات التابعة
( )subsidiariesواليت يتم دمج حساباتها يف امليزانية املوحدة.
أسس وضوابط متلك العقار يف نطاق املدى الزمين
املسموح به مبا يف ذلك حتديد الكمية:
أن تلتزم املصارف واملؤسسات املالية بتطبيق وتنفيذ معادلة ختدم أهداف وأغراض املادة
علي النحو التالي:
 /1أن تقوم املصارف واملؤسسات املالية بتعبئة االستمارة اخلاصة باملعادلة اليت توضح
وتفصل ذلك.
 /2املعادلة هي( :رأس املال األساسي  +االحتياطيات املعلنة  +احتياطي إعادة التقييم)
جيب أال يقل عن (العقارات  +صايف قيمة املباني  +صايف قيمة االستثمارات).
 /3خالل فرتة ثالث سنوات جيب التقيد باملعادلة أعاله وتكون اخليارات أمام املصارف
واملؤسسات املالية إما رفع روؤس أمواهلا وخلق احتياطيات معلنة أوالتخلص من جزء أو
كل العقارات الفائضة.
 /4تشتمل االستمارة علي بعض املعلومات املقيدة اليت ميكن أن تساعد يف اختاذ القرار
مبوافقة أو بعدم موافقة بنك السودان حليازة أو متليك العقارات.
/5جيب أن تشرع املصارف التجارية واملؤسسات املالية يف إجياد احتياطي مباني أو
احتياطي توسع ويكون ذلك مستقطعا من األرباح القابلة للتوزيع ليكون أحد مصادر متويل
العقارات واملباني والتوسعات.
 /6متشيا مع عقودات الرهن فإنه إذا آلت للمصرف عقارات حيق له خالل فرتة ثالث
سنوات صيانة العقار أو استثماره وهذا يتماشي يف نفس الوقت مع القوانني السارية اليت
حتكم الرهونات.
وضع أسس ضوابط التصديق علي إجيار مباني املصارف
وكيفية تطبيقها يف ظل الوضع القائم حاليا-:
 /1أن يلتزم املصرف باملعادلة املذكوره خالل فرتة ثالث سنوات.
 /2ال بد أن يكون املصرف قد قام بتوفري املكان الضروري ألعمال أو توفري السكن أوالرتفيه
للعاملني به.
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 /3جيب أن يثبت املصرف أن املباني املراد إجيارها ال تصلح ألغراض املادة ( )19يف كل
مدينة علي حده.

املادة ( : )20قيد علي هوامش األرباح والرسوم

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
البند ( )1املتعلق بكيفية احتساب وتوزيع األرباح حيث املطلوب حتديد كيفية احتساب
وتوزيع األرباح بغرض تعديل الطرق املعمول بها اآلن باملصارف.
 )1(20حتديد هوامش األرباح والعموالت والرسوم:
فوض بنك السودان احتاد املصارف السوداني بتحديد العموالت والرسوم حيث أصدر
احتاد املصارف يف ديسمرب  1993تعريفة اخلدمات املصرفية ويتم تلقائيا العمل بها وفق
التفويض الصادر من البنك املركزي.
اما هوامش األرباح فتصدر بها توجيهات من البنك املركزي من وقت الخر حسب سياسة
بنك السودان لتشجيع االئتمان يف قطاع بعينه أو ملناشط حمدده حسب السياسات االقتصادية
العاملة للدولة.

كيفية احتساب وتوزيع األرباح وفق األحكام الشرعية:

أ /احتساب األرباح:
هناك ثالثة طرق الحتساب األرباح علي عمليات االستثمار:
 /1حتميل كل األرباح للفرتة احملاسبية (السنة) اليت مت فيها توقيع العقد.
 /2احتساب األرباح علي فرتات التنفيذ إن كانت تقع يف أكثر من سنة مالية.
 /3احتساب األرباح عند اكتمال تصفية العملية.
وهذه الطرق يف جمملها ال تتعارض مع أحكام الشريعة وقد درجت البنوك اإلسالمية علي
استخدامها وسعيا وراء توحيد األرباح ،بعد املقارنة بني القوائم املالية للبنوك فإننا نري اختيار
الطريقة األوىل لألسباب اآلتية-:
 سهولة احتساب األرباح وفق هذه الطريقة بالرغم من التحفظات عليها بأنها قد تعكسأرباحا ال تتحقق يف نهاية العملية.
 الطريقة الثانية معقده ويصعب احتسابها عمليا وتتطلب وجود كفايات عالية وتوفرالتقنيات الالزمة.
 الطريقة الثالثة بالرغم من أنها تعكس أرباحا حقيقية إال أنها تؤدي إىل تداخل أر باح306

ومنصرفات الفرتات احملاسبية.
ب -توزيع األرباح:
 /1يتم التوزيع علي أساس الربح العائد علي األموال املستثمرة بالكامل.
 /2معدالت العائد احملددة من قبل جملس اإلدارة.
 /3توزيع األرباح بعد استبعاد حصة البنك كمضارب.

ملحوظة:

يف حالة األخذ بأي من الطرق الثالثة أعاله ولتوحيد املعاجلات احملاسبية نوصي خبصم
حصص أرباح ودائع االستثمار واالدخار ضمن املصروفات العامة.

املادة ( : )21االحتفاظ بأصول سائله ونسبة السيولة

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
املتعلقة بنسبة السيولة :حيث املطلوب حتديد نسبة األصول السائلة وحتديد جمموع
صايف األرصدة لدي املصارف باخلارج والقابلة للســـحب عند الطلب والقابلة للدفع عند
الطلب يف اخلارج كنسبة من األصول السائلة.
املطلوب لتوفيق األوضاع هوحتديد نسبة األصول السائلة وحتديد جمموع صايف األرصدة
لدي املصارف باخلارج والقابلة للسحب عند الطلب والقابلة للدفع عند الطلب كنسبة من
األصول السائلة ...لتحقيق متطلبات هذه املادة توصي اللجنة مبا يلي:
أ) األصول السائلة (بسط النسبة):
 /1النقود الورقية واملعدنية باخلزينة.
 /2النقدية بالطريق.
 /3رصيد حساب املقاصة.
 /4الكمبياالت املتداوله.
 /5الكمبياالت حتت التحصيل.
 /6صايف األرصدة لدي بنك السودان.
 /7االحتياطي القانوني.
 /8صايف األرصدة املودعة لدي املصارف بالسودان.
 /9صايف األرصدة املودعة لدي املصارف باخلارج.
 /10الشيكات املصرفية.
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 /11الشيكات السياحية.
 /12الصكوك احلكومية.
ب) االلتزامات (مقام النسبه)
 /1التزامات االطالع.
 /2االلتزامات إىل اجل (.)term deposits
 /3اهلوامش على خطابات االعتماد والضمان بالعملة االجنبيه.
 /4ودائع االستثمار (السياسة االئتمانية استبعدت ودائع االستثمار– قانون تنظيم
العمل املصريف مل يستبعدها).
(ج) :حتديد نسبة السيولة بـ  %35كحد أدنى (على أن تكون دائما أعلى من نسبة
االحتياطي القانوني وتعدل يف حالة جتاوز االحتياطي القانوني هلذه النسبة) وذلك لألسباب
اآلتية-:
 /1معظم الدول العربية واالفريقيه ترتاوح فيها نسبة السيولة من  %25إىل  %35واليت تزيد
دائما عن نسبة االحتياطي القانوني.
 /2يف حالة احتساب االحتياطي القانوني كأحد مكونات بسط النسبه عند احتساب نسبه
السيولة فان ذلك الوضع يتطلب أن تقل نسبة االحتياطي القانوني عن نسبة السيولة إذ ال
يعقل أن يكون اجلزء اكرب من الكل ولن يكون بالتالي لذلك أي معنى.
(د) :لسهولة التطبيق العملي الحتساب نسبة السيولة نقرتح اآلتي-:
 /1يتم احتساب النسبه يوميا متشيا مع أحكام املادة ( )1-21من قانون تنظيم العمل
املصريف لسنة  1991لالستعمال الداخلي للبنك املعنى.
 /2نسبة للصعوبات العملية الحتساب مقام النسبة يوميا واملتمثلة يف عدم انسياب املعلومات
بالسرعة املطلوبة من الفروع ونسبة للحركة املستمرة يف السحب من االلتزامات (خاصة
التزامات االطالع) فتقرتح اللجنة أن يتم احتساب البسط كما هو يف نهاية عمل اليوم
املعنى ..اما مقام النسبه فيتم احتسابه على أساس حجم االلتزامات يف اليوم املقابل من
األسبوع السابق.
(هـ) :يتم إفادة بنك السودان بنسبة السيولة عند نهاية كل شهر وذلك باستخراج متوسط
نسبة السيولة خالل الشهر بأكمله.
(و) :كما هو معلوم فان احتساب السيولة باألسلوب املتعارف عليه حاليا اصبح يفقد أهميته
يف ضوء املعايري اجلديدة لكفاية راس املال وكذلك بسبب حتسن أداء أجهزة الرقابة الداخلية
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واخلارجية .والتوجه العاملي اآلن هو االستعاضة عن هذه النسبه بأسلوب جتميع البيانات
اخلاصة بالتدفقات النقدية وعرضها مما يساعد اإلدارة العليا باملصرف على التقييم والتحليل
املستمر ملوقف السيولة وفق فرضيات وظروف خمتلفة يتم مبوجبها مقارنة التدفقات النقدية
املستقبلية الداخلة واخلارجة من وإىل املصرف عن طريق استخدام ما يعرف بسلم االستحقاق.
عليه سوف تقوم اللجنة يف وقت الحق بتقديم ورقه منفصلة عن كيفية إدارة السيولة وفق
األساليب احلديثة إلدارتها وقياسها.

املادة ( : )22قيد على التمويل

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
اخلاصة بالقيد علي التمويل ،حيث املطلوب بشأنها اآلتي-:
 /1وضع األسس والنظم التى جيب أن يتبعها بنك السودان لتمكني البنوك من تنفيذ البند
((1أ)) من املادة.
 /2وضع األسس اخلاصة بالتصديق علي الطلبات مبوجب البند ((1أ)) من املادة ثم معاجلة
األوضاع املخالفة يف البنك الواحد.
 /3وضع األسس والضوابط وكيفية معاجلة األوضاع املخالفة بالنسبة للبنود ((1ج)) و((1د))
من املادة.
 /4كيفية معاجلة حاالت التمويل بضمان اسهم البنك نفسه.
 /5حتديد النسبة اليت تكون املصلحة الوافرة.

(أ) املطلوب لتوفيق األوضاع:

وضع األسس والنظام الذي جيب أن يتبعه بنك السودان لتمكني املصارف من تنفيذ البند
(( 1 -22أ)) والذي ينص بأنه (ال جيوز ألي مصرف أن مينح بدون موافقة بنك السودان أي
متويل أو يقدم أي ضمانات أو يتحمل أي التزامات مالية عن أو لصاحل أي شخص وكان لذلك
الشخص التزامات لدى ذلك املصرف أو لدى أي مصرف اخر وفشل يف سدادها أوتسويتها).

(ب) اإلجراءات املطلوب القيام بها من قبل املصرف التجاري املعنى:

 /1إجراءات وقائية-:
بالنسبه لفتح احلسابات للعمالء فيتوجب على املصرف احلصول على كل املعلومات
الضرورية والكافية اليت حددها بنك السودان أو تلك اليت يطلبها املصرف املعنى للتعرف على
هوية وعنوان الشخص املعنى سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.
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عند منح التمويل جيب أن يتبع البنك األسس املصرفية املتعارف عليها مثل إجراء
الدراسات والتحاليل املالية الالزمة للتأكد من سالمة املوقف املالي وكفاية الضمانات والتأكد
من وجود كل املكاتبات واملستندات املتعلقة بالعملية يف ملف العميل.
اإلجراءات األخرى-:
بعد استنفاذ البنك لكل الوسائل املتاحة السرتداد االلتزام وظل االلتزام قائما لفرتة 180
يوم يتم إخطار بنك السودان بذلك.
 /2اإلجراءات املطلوب القيام بها بوساطة بنك السودان-:
يقوم البنك بتجميع كافة املعلومات الالزمة حول العميل املقصر وتعميم تلك املعلومات لبقية
املصارف األخرى لوقف التعامل كلية مع ذلك العميل إال يف حدود سداده اللتزاماته القائمة.
مينع أي مصرف من إعادة التعامل مع ذلك العميل إال بعد صدور منشور آخر من بنك
السودان برفع احلظر عن ذلك العميل.

(ج) املادة ( 1-22ج) و(د):

 /1إجراءات وقائية-:
بالنسبه لدخول املصرف يف عمليات متويل مع االشخاص املذكورين يف اوال وثانيا وثالثا
ورابعا من الفقره (ج) من هذه املاده فيجب على املصرف عدم تقديم أي متويل ألي من الشرائح
بنسبة تفوق  %5من رامسال البنك املدفوع واالحتياطيات وال تتعدى تلك النسبه  %25لتلك
الشرائح جمتمعة واخطار بنك الســودان للعلم .يف حالة طلب متويل ألي من تلك الشرائح تفوق
النسبه اعاله جيب احلصول على املوافقه السابقة من بنك السودان.
 املقرتحات اعاله إذا كانت املوافقه عليها تتطلب تعديل املاده ( 1 – 22ج) يرجىمراعاة ذلك.
 بالنسبه للمصلحه الوافره الوارده الغراض املاده ( )3– 22فتتحدد تلك املصلحه يف حالةامتالك نسبة  %10فاكثر من رأمسال الشركة املدفوع.
 بالنسبة للمادة ( 1-22ب) وفيما يتعلق بالتمويل الذى منح بالفعل بضمان اسهماملصرف اخلاصة فتتقدم البنوك جبدول زمين لبنك السودان لتصفية تلك العمليات للموافقة
عليها.
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املادة ( : )24احلساب السنوي واملراجعة

احلسابات وامليزانية
املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
 اخلاصة باحلسابات اخلتامية حيث أن املطلوب حتديد تاريخ إعداد احلسابات اخلتاميةاملراجعة.
 حتديد تاريخ اعداد احلسابات اخلتاميه املراجعه والنظام احملاسبى. يف سبيل توفيق االوضاع وفق هذه املاده قامت اللجنه باالطالع على املشروع الذى اعدهواجازه احتاد املصارف العربيه لتوحيد النظم احملاسبيه واملسميات واملصطلحات جلميع
املصارف العربيه ،كما اطلعت اللجنه كذلك على توحيد احلسابات اخلتاميه وفق ما
توصلت اليه هيئة احملاسبه املاليه االسالميه – البحرين.
 هذا باالضافه إىل استمارات احلسابات اخلتامية اليت مت اعدادها بوساطة بنك السودانوصندوق النقد الدوىل .وتوصى اللجنة يف سبيل تكييف االوضاع باالتى-:
 /1االخذ بنموذج هيئة احملاسبة املالية للمؤسسات املاليه االسالميه – البحرين بشان
امليزانيه وحساب االرباح واخلسائر بعد أن أجرت عليه اللجنه التعديالت الالزمه يف
بعض بنود امليزانيه وبعض بنود حساب األرباح واخلسائر.
 /2بالنسبه حلساب توزيع األرباح تقرتح اللجنة األخذ بنموذج احتاد املصارف العربيه
النه أكثر وضوحا وتفصيال وال يتعارض يف نفس الوقت مع النموذج الذى أعدته هيئة
احملاسبة املالية للمؤسسات املاليه االسالميه.

املادة (  : )32األوامر التالية للتفتيش

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
البند ( )2اخلاص مبعاجلة عمليات التمويل اليت متت علي أساس صيغ مصرفية غري
إسالمية حيث املطلوب حتديد كيفية املعاجلة والفرتة الزمنية املناسبة.
جيوز لبنك السودان أن يطلب من املصارف معاجلة كافة االلتزامات القائمه والتسهيالت
التى سبق منحها على اساس صيغ مصرفيه غري اسالميه قبل صدور هذا القانون بالكيفيه التى
حيددها.
يف سبيل توفيق اوضاع البنوك وفق متطلبات هذا البند من املاده ( )32قامت اللجنه
مبراجعة املنشورات الصادره من البنك املركزى ومن وزارة املاليه واهليئه العليا للرقابه الشرعيه
للجهاز املصرفى واملؤسسات املاليه خاصة بعد أن وضح للجنه أن هنالك بعض عمليات التمويل
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التى متت على اسس ربويه ومل تتم معاجلتها وما زالت معلقه حتى االن .وقد ركزت اللجنه
على قانون االجراءات املدنيه واملنشورات التاليه-:
 املاده  110من قانون االجراءات املدنيه. منشور بنك السودان بشان التحول الفورى للتمويل وفق الصيغ االسالميه. منشور بنك السودان اخلاص بالغاء الفئات التعويضيه. -منشورى اهليئه العليا للرقابه الشرعيه رقم 1413 /2هـ و1413/3هـ على التواىل.

املعاجلات:

 /1بالنسبه للمعامالت التى متت قبل صدور منشور االسلمه والزالت معلقه حتى االن فتتم
معاجلتها وفق الكيفية املوضحة يف منشور بنك السودان بشان التحول الفورى وفق الصيغ
االسالميه.
 /2بالنسبة للمعامالت التى متت مبوجب صيغ العائد التعويضي أو أي فائده ربويه اخرى
فيستوفى ذلك العائد على وجه االلزام ويتم حتويله بالنسبه لبنوك القطاع العام إىل صندوق
التكافل أو أي من الصناديق املعتمده االخرى مثل صندوق دعم الطالب وخالفه.
اما بالنسبه ملصارف القطاع اخلاص يتم توجيهها بوساطة بنك السودان لصرف هذه األموال
يف وجوه اخلري والرب واالحسان.

املادة ( :  )33الرقابة على إدارة املصارف غري اململوكة للدوله

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
البند (أ) املتعلق بضرورة موافقة بنك السودان املسبقة علي تعيني أو إعادة تعيني أعضاء
جمالس اإلدارات ومديرى العموم للمصارف غري اململوكة للدولة ،حيث املطلوب وضع األسس
واملتطلبات الالزمة لشغل منصب عضو جملس اإلدارة اواملدير العام ومن ثم كيفية توفيق
األوضاع القائمة يف ضوئها.
اوال :إجراءات املوافقة علي تعيني أو إعادة تعيني أعضاء جمالس اإلدارات:
 /1تقوم اجلمعيات العموميه للمصارف (وفقا لقانون الشركات لسنة  1925واللوائح
والقوانني التى حتكم عمل املصارف) باختيار اعضاء جمالس االدارات.
 /2يقوم البنك املعنى باخطار بنك السودان باالشخاص الذين مت اختيارهم لتلك املناصب
بعد ملء االستماره اخلاصه بذلك.
 /3جبانب املعلومات الوارده باالستماره مثل توفر مستوى مناسب من اخلربه يف جمال
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العمل املصرفى ،السمعه احلسنه ،واالمانه ،فالبد أن ميتلك الشخص املرشح عددا من
االسهم تؤهله لعضوية اجمللس حسب النظام املعمول به يف كل مصرف.
 /4تتم موافقة بنك السودان أو عدمها على الرتشيح بعد دراسة املعلومات الوارده يف
االستماره وبعد توفر الشروط االضافيه اعاله.
ثانيا :املدير العام:
تتم موافقة بنك السودان على املدير العام وفق األسس اآلتية-:
أ /أن يكون حاصال على مؤهل جامعى أو مهنى يف اجملال االقتصادى املناسب.
ب /أن تكون لديه خربه يف جمال العمل املصرفى يف وظيفه قياديه.
ج /أن يتمتع مبقدرات قيادية تنفيذية واداريه مناسبه تؤهله لشغل هذا املنصب.

املادة ( : )35الرقابه على املؤسسات املاليه

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
املتعلقة بإنشاء اهلياكل اإلدارية يف املؤسسات املالية حيث املطلوب أن يتم وضع تصور
للهياكل اإلدارية للمؤسسات املالية اليت تقع حتت إشراف بنك السودان حسب األهداف
اخلاصة بكل مؤسسة علي أن حيدد هذا التصور احلد األدنى املطلوب من جانب بنك
السودان.
على كل مؤسسه ماليه اعداد وتطبيق وحتديث:
 /1هيكل ادارى وتنظيمى يراعى حتديد الصالحيات وتوزيع املسؤوليات مبا يتماشى
واالهداف التى من اجلها انشئت املؤسسه.
 /2وصف وظيفى.
 /3مرشد عمل.
جيب أن تكون هذه البيانات واملعلومات معده بطريقه واضحه وتكون متاحه يف كل
االوقات ومعمول بها لعرضها على بنك السودان وفرق التفتيش.

املادة ( : )41التصرف يف املوجودات

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
البند ( )2اخلاص بتعهد فروع البنوك األجنبية مبقابلة كافة االلتزامات وتعهدات فروعها
بالسودان ،حيث املطلوب حتديد حمتويات التعهد من الناحية الفنية والقانونية.
تنص هذه املاده على انه جيب على فرع أي مصرف اجنبى قائم االن أو ينشأ يف املستقبل
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أن يقدم تعهدا من رئاسته تلتزم مبوجبه مبقابلة كافة االلتزامات والتعهدات لفرعه بالسودان.
املطلوب لتكييف االوضاع وفق هذه املاده حتديد حمتويات التعهد من الناحيه الفنيه
والقانونيه.
وضح للجنه عند مناقشة هذا املوضوع أن هناك جلنة من ادارة الرقابه على املصارف واالداره
القانونيه ببنك السودان كلفت بتحديد حمتويات التعهد من الناحيه الفنيه والقانونيه.
وقد قطعت اللجنه شوطا كبريا يف هذا الصدد ويتوقع الفراغ من التكليف خالل االسابيع
القادمه.

املادة ( : )44شغل عضوجملس االداره يف أكثر من مصرف

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
اخلاصة بشغل عضوية جملس اإلدارة يف أكثر من مصرف واحد واملطلوب وضع األسس
واملعايري الالزمة وتطبيقها علي األوضاع القائمة.
تنص هذه املادة بعدم شغل عضوية جملس االداره يف أكثر من مصرف واحد.
ومبا أن هذه املاده قد اعطت بنك السودان احلق يف امكانية السماح لشغل الشخص لعضوية
اجمللس يف أكثر من مصرف اال أن اللجنه تقرتح اآلتي-:
اال يسمح بنك السودان لعضو جملس ادارة بأي مصرف أو املدير العام لذلك املصرف أو من
يف حكم منصبه أو أي من اجهزته التنفيذيه أو القانونيه أن يعني يف جملس ادارة أي مصرف
اخر مهما كان حجم مساهمته يف راس مال املصرف االخر..وذلك حفاظا على السريه واملنافسه
الشريفه.

املادة ( : )45حرق املستندات

املتطلبات لتكييف األوضاع وفقا للمادة أعاله-:
املتعلقة بتنظيم حرق املستندات حيث املطلوب-:
 /1حتديد املده الزمنية اليت يتم بعدها حرق املستندات.
 /2وضع نظام حلفظ املستندات قبل حرقها.

 /1حتديد املده الزمنية اليت يتم بعدها حرق املستندات

يتم حفظ املستندات اخلاصه باعمال وعمليات املصارف باالرشيف ملده ترتاوح بني سنتني
إىل عشر سنوات وذلك حسب كشف اعمار املستندات.
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 /2وضع نظام حفظ املستندات قبل حرقها   .

أ /يتم تصوير كل املستندات يف اجهزة فنيه  )micro film) or micro fishأو أي
وسيله فنيه حديثه متكن من الرجوع لتلك املستندات يف حالة احلاجه اليها.
ب /حتفظ االشرطه أو االسطوانات املمغنطه التى يتم فيها حفظ ميزان املراجعه وبقية
الدفاتر املاليه اخلاصه باملعامالت املاليه اليوميه » .
من التطورات الكبريه التى حدثت يف هذه الفرته والتى تاتى يف الرتتيب الزمنى بعد عملية
توفيق االوضاع ،توقيع مذكرة التفاهم بني بنك السودان وجملس احملاسبني القانونيني ،وقد
كان اهلدف من ذلك هو ترقية وتطوير العمل املصرفى خاصة يف اجملال احملاسبى واملاىل
وضمان تطبيق ما جاء يف قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  1991بشأن املراجعه بصوره
سليمه .وفيما يلى نص مذكرة التفاهم:
مذكرة التفاهم بني بنك السودان
وجملس احملاسبني القانونيني
« صدر قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  1991متضمنا احكاما بشأن املراجعه السنويه
للمصارف ومبا أن هذه االحكام قد اعطت بنك السودان سلطات واسعه يف هذا اجملال وانشأت
التزامات قانونيه جديده على املراجع اخلارجى ووسعت من جمال املراجعه السنويه كثريا،
وبالرغم من حتفظ جملس احملاسبني على بعض هذه االحكام ،اال انه واحرتاما لسيادة قوانني
الدوله فقد مت االتفاق بني بنك السودان بصفته السلطه النقديه واجلهه القيمه على اموال
اجلمهور لدى املصارف من جهه وجملس احملاسبني القانونيني بصفته اجلهه املنفذه الحكام
القانون يف جمال املراجعه من جهه اخرى ،على ضرورة الوصول إىل فهم مشرتك حول كيفية
تنفيذ احكام القانون بعد االخذ يف االعتبار الصعوبات العمليه ومتطلبات املعايري واالعراف
احملاسبيه احملليه والدوليه التى حتكم اعمال املراجعه وما يتطلبه تطبيق القانون من توفيق
الوضاع مكاتب املراجعه لتتأهل الداء دورها اجلديد يف مراجعة املصارف واملؤسسات املاليه.
وبناء على ذلك فقد مت حبمد اهلل عرب اللجنه املشرتكه بني بنك السودان وجملس احملاسبني
القانونيني الوصول إىل االتفاق بشأن كيفية تنفيذ احكام قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة
 1991يف جمال املراجعه وذلك على النحو التالي:
 تقرير اللجنه املكلفه بتحديد مجاالت توفيق االوضاع.
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اوال:
ليس هنالك اية صعوبات يف تطبيق احكام املاده ( )24من القانون بشأن اعداد احلسابات
وامليزانيه وان تدخل بنك السودان يف النظم احملاسبيه بغرض توحيدها هي مسالة تهم البنوك
يف املقام االول وال تؤثر على اعمال املراجعه ،اال انه من املناسب عندما ينظر بنك السودان يف
توحيد النظم احملاسبيه أن يكون ذلك بالتعاون مع البنوك ممثلة يف احتاد املصارف وجملس
احملاسبني القانونيني.
ثانيا:
بشأن تعيني املراجع القانونى بوساطة اجلمعيه العموميه للمصرف املعنى بعد احلصول على
موافقة بنك السودان بناء على احكام املاده ( )25البند ( )1يتم اتباع االجراءات اآلتية-:
أ) يقوم بنك السودان باعداد كل الشكاوى اواملالحظات عن املراجعني على أن تصل إىل
جملس احملاسبني قبل نهاية شهر نوفمرب من كل عام لكى يتمكن جملس احملاسبني من
النظر فيها واختاذ قرار بشأنها ضمن اجراءاته الدوريه لتجديد شهادة ممارسة املهنه خالل
شهر ديسمرب ومن ثم نشر كشف املراجعني املرخص هلم مبمارسة املهنه يف يناير من العام
التالي.
ب) إذا طرأت لدى بنك السودان بعد رفع الشكاوى أو املالحظات للمجلس أي مستجدات
بشأن مراجع معني يقوم بنك السودان بالرجوع للمجلس مره اخرى لتزويده مبا لديه عن
املراجع املعني واخذ رايه قبل اصدار قرار مبنع املراجع من املراجعه.
ج) إذا علم بنك السودان بان هناك مسائل ذات اهميه بشأن اداء مراجع معني ميكن أن
توصف بانها خمالفه لالداء املهنى من قبل بنك السودان على هذا املراجع ،حتى إذا كان
ال يقوم مبراجعة مصرف معني ،يقوم بنك السودان مبوافاة جملس احملاسني بها اوال باول
الختاذ االجراءات الالزمه بوساطة جملس احملاسبني القانونيني.
ثالثاً:
بهدف متكني املراجعني القانونيني من مراجعة احلسابات اخلتاميه واعداد التقرير
االضافى ،يقوم بنك السودان بتوجيه البنوك لتجهيز حساباتها اخلتاميه بشكل واف وتزويد
املراجعني بها يف تاريخ ال يتعدى /31يناير من العام التالي.
رابعا:
يقوم املراجعون باعداد التقرير املطلوب مبوجب املاده ( 2 )25باعتباره تقريرا اضافيا
ومنفصال عن تقرير املراجعه الذى حتدد حمتوياته ونصه وشكله معايري املراجعه العامليه
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واحملليه لغرض ابداء وجهة نظر املراجع يف احلسابات اخلتاميه ...وتنفيذا لذلك مت االتفاق
على اآلتي-:
أ) يتم اعداد التقرير اخلاص وفقا الحكام املاده ( )2( )25على أن يقوم باعداده نفس
املراجع الذى يقوم مبراجعة احلسابات اخلتاميه ويتم اعداده يف نفس الوقت مع احلسابات
اخلتاميه كجزء من املراجعه السنويه على أن يشمل يف اجلزء اخلاص باملاده ()2( )25ب
ابراز كل البيانات وارقام امليزانيه املصدره واملذكرات االيضاحيه املرفقه معها ،ويف اجلزء
اخلاص باملاده  )2(25د ابراز كل بيانات وارقام حساب االرباح واخلسائر املصدره مع
امليزانيه.
ب) يقوم بنك السودان بتوفري كل القوانني واللوائح واالوامر واملنشورات التى حتكم اعمال
املصارف والتى يطلب مراعاتها عند اعداد التقرير االضافى مبوجب احكام املاده  )2(25ج
على أن يكون توفريها على النحو التالي-:
 )1أن يتم اعداد ملفني كاملني ،االول بالقوانني الصادره واللوائح واالوامر املنظمه لعمل
املصارف ،والثانى باملنشورات الصادره مبوجب هذه القوانني واللوائح ،على أن تزود
مكاتب املراجعه املسجله لدى جملس احملاسبني بها بشكل رمسى خالل فرتة ال
تتعدى ثالثه اشهر من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم.
 )2أن يقوم بنك السودان باالحتفاظ بقائمه امساء وعناوين املراجعني املسجلني لدى
جملس احملاسبني وارسال كافة املنشورات التى يصدرها للمصارف بغرض تنظيم
اعماهلا هلذه املكاتب مباشرة يف ذات الوقت الذى يتم ارساهلا فيه للمصارف على أن
تكون كل منشورات بنك السودان صادرة برقم متسلسل واحد يسهل مهمة االشاره اليها
وتنفيذها بوساطة البنوك وبالتالي تسهيل مهمة املراجعني يف مراجعة االلتزام بها.
 )3أن يقوم بنك السودان بتزويد مكاتب املراجعه اجلديده التى يتم تسجيلها بواسطة
اجمللس بكل امللفات الوارده يف ( )1و( )2اعاله بناء على خطاب بهذا الشأن من
مسجل اجمللس.
ج) ( )1تنفيذا الحكام البند ( )2( )25فان البيانات الدوريه املقصوده هي:
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 أي بيانات اخرى يتم حتديدها بوساطة اللجنه الفنيه الدائمه لبنك السودانوجملس احملاســبني القانونيني.
 )2على املراجع القانونى الذى يقوم مبراجعة املصرف للسنه املعنيه فحص هذه
البيانات وفقا الحكام البند املذكور لكل شهور السنه املعنيه على أن يقوم باعداد تقرير
ربع سنوى بنهاية شهر مارس ويونيو وسبتمرب وديسمرب يرفع لبنك السودان مباشرة
خالل فرته ال تزيد عن شهر من نهاية الربع املعنى على أن يكون تقرير الربع االخري
ضمن التقرير االضافى السنوى.
 )3على بنك السودان تزويد املراجعني بأي تعليمات تصدر منه يف شكل منشورات أو
مذكرات تفسرييه أو مراشد بشأن متطلبات اعداد البيانات الدوريه وذلك يف ذات الوقت
الذى يقوم فيه بنك السودان بتزويد البنوك بهذه املعلومات.
د) بالنسبه الحكام البند (( )2( )25ج) فانه ميكن تطبيقها على متطلبات مهمة املراجعه
االن ،اما بالنسبه ملتطلبات مهمة التفتيش الداخلى واخلارجى تقوم اللجنه الفنيه الدائمه
بتحديدها بعد الفراغ من النظر يف موضوع النظم احملاسبيه ملا لذلك من عالقه مباشره
بالدوره املستنديه.
هـ) أن احكام البنود (( )3(25ب) و(( )3( )25ج) تستخدم ملساءلة املراجع قانونا وطلب
البيانات منه واستدعائه بوساطة بنك السودان فيما خيص حمتويات التقرير اخلاص
املعد مبوجب املاده ( )2( )25وذلك بعد االتفاق على تضمني بيانات امليزانيه وحساب
االرباح واخلسائر واملذكرات املرفقه معها بالتقرير املطلوب.
خامسا:
انه مبوجب املراجعه السنويه وفقا الحكام املاده ( )25واملراجعه اخلاصه وفقا الحكام
املاده ( )28ال تتم مقاضاة املراجع القانونى على ابداء راى  Expression of opinionأو
االعراب عن وجهة نظر  exercise of judgmentمبوجب هذا القانون.
سادسا:
تنفيذا الحكام املاده ( )25البند (( )4ب) تكون موافقة بنك السودان ألي مراجع على
مراجعة مصرف معني مستمره تلقائيا ملدة اربع سنوات متتاليه وحيتفظ بنك السودان حبقه
القانونى يف وقف استمراريته يف أي وقت إذا ما برز لبنك السودان ما يستوجب ذلك ويف حالة
الضروره يتم ابالغ اجمللس بذلك مع توضيح االسباب.
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سابعا:
تنفيذا الحكام املاده ( )1( )25بشأن عدد البنوك للمراجع الواحد يف الوقت الواحد يتم
اآلتي-:
تقوم جلنه فنيه دائمه يتم تكوينها مبوجب هذا االتفاق بوضع معايري للتمييز بني مكاتب
املراجعه حسب نوعية وحجم البنوك للمراجع الواحد ليقوم بنك السودان استنادا على هذه
املعايري مبمارسة سلطته التقديريه املخوله له الستثناء بعض املكاتب التى تستوفى متطلبات
حمدده.
ثامنا:
يتم تكوين اللجنه الفنيه الدائمه من بنك السودان وجملس احملاسبني القانونيني خلدمة
االغراض املشرتكه وفقا لالتى:
 )1التكوين
تكون من سته اعضاء ،ثالثه من جملس احملاسبني وثالثه من بنك السودان على أن يكون
الرئيس من اجمللس ونائبه من بنك السودان واملقرر من بنك السودان ونائبه من اجمللس ويتم
تسمية ممثلى اجمللس خبطاب يوجه لبنك السودان بتوقيع رئيس اجمللس وتسمية ممثلى بنك
السودان خبطاب بتوقيع حمافظ بنك السودان يوجه لرئيس اجمللس.
 )2مدة العضوية
تكون العضويه دائمه ويكون ألي طرف احلق يف تغيري ممثليه يف أي وقت بالطريقه احملدده
يف ( )1اعاله.
 )3املهام
أ) استالم املقرتحات بشأن املسائل احملاسبيه وكل ما يتعلق باعمال املراجعه السنويه من
كافة اجلهات لدراستها والتوصيه بشانها للمحافظ ورئيس اجمللس.
ب) تفصيل املسائل االجرائيه وحتديد املعايري الالزمه لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
ج) حتديد اوجه القصور واخللل يف تنفيذ مذكرة التفاهم ووضع املعاجلات هلا.
د) النظر يف كافة نظم العمل املصرفى احملاسبيه مبا يف ذلك امر توحيدها لدى كافة
املصارف السودانيه ورفع املقرتحات بغرض حتديثها وتطويرها.
هـ) اقرتاح التعديالت الالزمه على القوانني واللوائح ذات العالقه بالقضايا املاليه واحملاسبيه
املشرتكه.
و) اقرتاح التعديالت الالزمه على املوجهات الصادره من بنك السودان وعلى املعايري
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واالجراءات املعمول بها لدى مكاتب املراجعه مبا يكفل كفاية ودقة عمليتى املراجعه
والتفتيش والتقارير الناجته عنها.
ز) اجراء التنسيق والتكامل الالزمني بني بنك السودان كسلطه اشرافيه ورقابيه على البنوك
وجملس احملاسبني القانونيني.
 )4املقر
يكون مقر اللجنه الفنيه الدائمه املشرتكه مكاتب االداره العامه للرقابه على املصارف
واملؤسسات املاليه ببنك السودان.
 )5االجتماعات
تضع اللجنه قبل بداية عملها الئحه لتنظيم اعماهلا.
 )6احلوافز
يقرر السيد حمافظ بنك السودان والسيد رئيس جملس احملاسبني حوافز العضاء اللجنه
وفق ما يتفق عليه بينهما.
 )7اعمال السكرتاريه
تقوم االداره العامه للرقابه على املصارف واملؤسسات املاليه ببنك السودان بكافة اعمال
السكرتاريه الضروريه لتسيري اعمال اللجنه.
 )8االستعانه باشخاص اخرين
جيوز للجنه أن تستعني باشخاص من خارجها الجراء دراسات أو اداء مهام معينه وميكن
أن يكون ذلك نظري حافز يقرره رئيس اللجنه بعد موافقة السيد حمافظ بنك السودان والسيد
رئيس جملس احملاسبني.
تاسعا:
مسائل عامه
 )1يف حالة استقالة املراجع من مراجعة بنك معني يقوم برفع تقرير بذلك لبنك السودان.
 )2يف حالة استغناء أي بنك عن مراجعه القانونى قبل انتهاء املده املقرره للمراجعه على
البنك رفع تقرير لبنك السودان يوضح اسباب االستغناء.
عاشرا:
تعديل مذكرة التفاهم
تتم اعادة النظر يف بنود مذكرة التفاهم وتعديل املسائل املتفق عليها عن طريق اللجنه الفنيه
الدائمه على أن ال يكون التعديل نافذا وجزءً من مذكرة التفاهم اال بعد موافقة وتوقيع الساده
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حمافظ بنك السودان ورئيس جملس احملاسبني عليه.
حادى عشر:
نفاذ مذكرة التفاهم
 )1يعتربما مت االتفاق عليه مبوجب مذكرة التفاهم هذه نافذا ابتداء من عملية املراجعه
للحسابات اخلتاميه للعام  .1995اما بالنسبه لالجراءات التمهيديه فيتم البدء يف تنفيذها
من تاريخ التوقيع على هذه املذكره.
 )2ميكن التقدم مبقرتحات تعديل مواد قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  1991املتعلقه
باملراجعه يف ضوء التطبيق العملى والتفاهم املشرتك بني بنك السودان وجملس احملاسبني
القانونيني.
متت املوافقه والتوقيع على هذه املذكره بوساطة السيد /حمافظ بنك السودان والسيد /رئيس
جملس احملاسبني القانونيني يف اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1416هـ.
املوافق اليوم اخلامس عشر من شهر يناير سنة .1996
د .صابر حممد احلسن.
  حمافظ بنك السودان».

   االستاذ زين العابدين الربعى
رئيس جملس احملاسبني القانونيني



 مذكرة التفاهم بني بنك السودان ومجلس احملاسبني القانونيني.
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مت الحقا تشكيل اللجنه الفنيه الدائمه بني بنك السودان وجملس احملاسبني القانونيني
وفيما يلى نص قرار تكوين اللجنه-:
اللجنه الفنيه الدائمه بني بنك السودان وجملس احملاسبني القانونيني:
التاريخ/28 :مجادى االخره 1417هـ
املوافق/9 :نوفمرب 1996

ب س  /حمافظ  /سرى ( 5 /65 /ب)

قرار ادارى رقم ()197
املوضوع :تشكيل اللجنه الفنيه الدائمه بني
بنك السودان وجملس احملاسبني القانونيني

بناء على مذكرة التفاهم املوقعه بني بنك السودان وجملس احملاسبني القانونيني ويف اطار
التعاون بني البنك واجمللس بدراسة املوضوعات ذات االهتمام املشرتك بعد صدور قانون تنظيم
العمل املصرفى لسنة  1991مع مراعاة تطوير مهنة احملاسبه واسس االفصاح يف موازنات
املصارف وبهدف وضع املعايري وتوحيد املصطلحات فقد تقرر تشكيل جلنه فنيه دائمه لتحقيق
ذلك اهلدف من الساده اآلتية امساؤهم:
رئيسا
 /1زين العابدين الربعى		
نائبا للرئيس
 /2النور عبدالسالم احللو
عضوا
			
 /3عزالدين جبال
عضوا ونائبا للمقرر
		
 /4حسني عبدالرحيم
عضوا
		
 /5بدر الدين قرشى مصطفى
عضوا ومقررا
 /6عبداهلل احلسن حممد
مت الحقا تعيني السيد اجليلى حممد البشري بديال للسيد النور عبدالسالم ثم السيد حممد
عبدالرمحن بديال للجيلى .كما مت ايضا تعيني السيد اهلادى صاحل بديال للسيد بدرالدين
قرشى والسيد نصرالدين سليمان هارون بديال للسيد عبداهلل احلسن حممد وجاء هذا التعيني
بسبب النقل من واىل ادارة تنمية اجلهاز املصرفى واملؤسسات املاليه.

مهام اللجنة

أ /استالم املقرتحات بشأن املسائل احملاسبيه وكل ما يتعلق باعمال املراجعه السنويه من
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كافة اجلهات لدراستها والتوصيه بشأنها للمحافظ ورئيس اجمللس.
ب /تفصيل املسائل االجرائيه الالزمه لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
ج /حتديد اوجه القصور واخللل يف تنفيذ مذكرة التفاهم ووضع املعاجلات هلا.
د /النظر يف كافة نظم العمل املصرفى احملاسبيه مبا يف ذلك امر توحيدها لدى كافة
املصارف السودانيه ورفع املقرتحات بغرض حتديثها وتطويرها.
هـ /اقرتاح التعديالت الالزمه على اللوائح ذات العالقه بالقضايا املاليه واحملاسبيه
املشرتكه.
و /اقرتاح التعديالت الالزمه على املوجهات الصادره من بنك السودان وعلى املعايري
واالجراءات املعمول بها لدى مكاتب املراجعه مبا يكفل كفاءة ودقة عمليتى املراجعة
والتفتيش والتقارير الناجته عنها.
ز /اجراء التنسيق والتكامل الالزمني بني بنك السودان كسلطه اشرافيه ورقابيه على البنوك
وجملس احملاسبني القانونيني.
 تقوم اللجنه بوضع الئحه لتنظيم اعماهلا قبل بداية عملها. تقوم االداره العامه للرقابه على املصارف واملؤسسات املاليه ببنك السودان بكافةاعمال السكرتاريه الضروريه لتسيري اعمال اللجنه.
 أن يكون مقر اللجنه مكتب باالداره العامه للرقابه على املصارف. جيوز للجنه أن تستعني باشخاص من خارجها الجراء دراسات أو اداء مهاممعينه.
 على جهات االختصاص ببنك السودان تقديم التسهيالت الالزمه للجنه لتنفيذ املهاماملوكله اليها.
 تقوم اللجنه برفع تقرير ربع سنوى للمحافظ عن اعماهلا. على اللجنه مراعاة االحكام الوارده مبذكرة التفاهم املعنيه.صدر حتت توقيعى يف اليوم الثامن والعشرين من شهر مجادى الثانيه  1417هـ املوافق

لليوم التاسع من نوفمرب  1996م».
التوقيع
عبداهلل حسن امحد
احملافظ
  :قرار تشكيل اللجنه.
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تواصلت اجلهود الراميه إىل ترقية وتطوير العمل املصرفى بالسودان خالل هذه الفرته ،ويف
اطار انشاء وتكوين االجهزه املساعده على استقرار العمل املصرفى ،مت انشاء سوق اخلرطوم
لالوراق املاليه ،وفيما يلى نسرد املراحل التى مر بها بصوره مقتضبه حسب املستندات التى
مت احلصول عليها.

انشاء سوق االوراق املاليه

 /1كما ذكر يف ص 241برزت فكرة سوق االوراق املاليه يف عام  1962حيث مت استقدام
خبري اجنبى للنظر يف قيام سوق رامساليه  capital marketمبنيه على اصدار سندات
حكوميه قابله للتسويق.
وعليه تقرر يف عام  1964انشاء مصلحة السندات احلكوميه يف بنك السودان.
 /2مرت الفكره بركود تام حتى عام  1973حيث قام وفد من بنك السودان ووزارة املاليه
بزياره لكل من كراتشى وجمموعة التعامل يف االسهم باثيوبيا للوقوف على جتارب تلك
الدول.
 )3يف عام  1975مت انشاء سكرتاريه لسوق االوراق املاليه من بعض موظفى بنك السودان،
وقام وفد هيئة التمويل الدوليه بزيارة السكرتاريه يف نفس العام ،كما قام املسؤول االول يف
السكرتاريه بزيارة كل من نيويورك وجامايكا ومعه مشروع قانون سوق االوراق املاليه الذى
مت وضعه بواسطة السكرتاريه وذلك بهدف مناقشته مع املسئولني باهليئه.
 )4يف عام  1976اوفدت هيئة التمويل الدوليه خبريا يف االوراق املاليه حيث شارك يف
اعداد مشروع القانون يف صورته النهائيه وقام باعداد دليل.
 )5يف عام  1982متت اجازة قانون سوق االوراق املاليه.
 )6مرت سكرتارية سوق االوراق املاليه بفرتة ركود حتى تالشت متاما يف عام .1984
 )7يف فرباير  1989مت تكوين جلنه الحياء مشروع سوق االوراق املاليه برئاسة السيد/
حسن فرج اهلل نائب مدير ادارة البحوث .وقامت اللجنه بدراسة املوضوع من مجيع
جوانبه االقتصاديه واالجتماعيه والتشريعيه خالل عقد الثمانينيات وتاثري تلك اجلوانب
على انشاء سوق االوراق املاليه .وقد خلصت اللجنه يف توصياتها إىل أن العوامل االقتصاديه
واالجتماعيه غري مواتيه لقيام سوق مكتمله ،ورات تقسيم مراحل قيام السوق إىل ثالثه
مراحل عريضه وذلك على الوجه التالي-:
 /1مرحلة تاسيس واعداد اوليه
ينجز خالل هذه املرحله االطار التشريعى واالدارى والفنى ووضع الربامج البحثيه وتلمس
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املفاهيم اخلاصه بادوات العمل ووسائل االستثمار املتمشيه مع املفاهيم السائده يف اجملتمع
السودانى.
 /2مرحلة بداية العمليات الفعليه االوليه-:
تتسم هذه املرحله ببداية العمليات الفعليه االوليه يف اصدارات جديده حمدوده نسبيا مع
بداية التعامل يف السوق الثانوية على أن يتم ذلك حبذر وتؤده حتى ميكن جتنب أي تذبذبات
ضاره بالسوق االقتصادى الوطنى.
 )3مرحلة التوسع يف العمليات مع التنوع يف االدوات املستخدمه
يف هذه املرحله يتم التوسع يف العمليات مع التنويع يف االدوات املستخدمه وتعميق السوق
حبيث يصبح عرض االوراق املاليه والطلب عليها بدرجه من االتساع ميكن معها انسياب
العمل بسهوله ويسر .وتعترب هذه املرحله مرحلة نضوج واستقرار .املعروف أن سوق االوراق
املاليه حسب القانون يعترب هيئه مستقله ذات شخصيه اعتباريه .وحيدد القانون اغراض
اهليئه وررامساهلا وادارتها.
واخريا صدر قانون سوق االوراق املاليه واصبح حقيقه ماثله مبوجب قانون سوق اخلرطوم
لالوراق املاليه يف سنة  1994وكان هدفه تنمية املدخرات عن طريق تشجيع االستثمار يف
االوراق املاليه وتوجيه املدخرات خلدمة االقتصاد الوطنى وخلق وتوفري املناخ املالئم لتحقيق
سالمة التعامل يف االوراق املاليه وتنظيم وتطوير ومراقبة اسواق االوراق املاليه ومحاية االوراق
املاليه ومجهور املستثمرين من الغش والتدليس وغريها.
كما أن قيام هذا السوق ساعد على تعميق العمل املصرفى االسالمى ،وذلك باخضاع كافة
العمليات املاليه التى يقوم بها الحكام الشريعه االسالميه.
فيما يلى نستعرض نصوص بعض مواد هذا القانون التى تهمنا يف هذه الدراسه وذلك على
النحو اآلتي-:
املاده ( )5التى تنص على االلتزام باحكام الشريعه االسالميه يف كافة اعمال السوق.

االلتزام باحكام الشريعه االسالميه
تنص هذه املاده على:

 من دراسه بعنوان مقترحات انشاء ادارة املؤسسات املاليه ،اعدت في  1990/11/28بواسطة بابكر
محى الدين مدير ادارة املؤسسات املاليه باالنابه.
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« -5تلتزم السوق يف كل تصرفاتها ومزاولة مجيع مناشطها باحكام الشريعه االسالميه
وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادره مبوجبه وفقا لذلك ويعترب باطال كل تفسري أو
تصرف خبالف ذلك».
الفصل الثانى
انشاء السوق واغراضها وعضويتها

انشاء السوق

املاده ( )9اخلاصه باغراض السوق ،ورد فيها ما من شانه املساعده على استقرار العمل
املصرفى ،خاصة ما جاء يف الفقره (ب) منها ،وتنص هذه على:

اغراض السوق

 -9تكون للسوق االغراض اآلتية-:
(أ) تنظيم ومراقبة اصدار االوراق املاليه والتعامل بها بيعا وشراء.
(ب) تشجيع االدخار وتنمية الوعى االستثمارى بني املواطنني وتهيئة الظروف املالئمه
لتوظيف املدخرات يف االوراق املاليه مبا يعود بالنفع على املواطن واالقتصاد الوطنى.
(ج) العمل على توسيع وتعزيز امللكيه اخلاصه لالصول االنتاجيه يف االقتصاد الوطنى وعلى
نقل امللكيه العامه لالصول الرامساليه للدوله إىل اوسع الفئات الوطنيه.
(د) تطوير وتنمية سوق االصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة اصدارات االوراق املاليه وحتديد
الشروط واملتطلبات الواجب توافرها يف نشرات االصدار عند طرح االوراق املاليه لالكتتاب
العام من قبل اجلمهور.
هـ) تطوير وتشجيع االستثمار يف االوراق املاليه والعمل على تهيئة املناخ االستثمارى
املناسب هلا.
(و) توفري كافة العوامل التى تساعد على تسهيل وسرعة تسييل االموال املستثمره يف االوراق
املاليه مبا خيدم رغبات املستثمرين.
(ز) ترسيخ اسس التعامل السليم والعادل بني فئات املستثمرين وضمان تكافؤ الفرص
للمتعاملني يف االوراق املاليه محاية لصغار املستثمرين.
(ح) مجع املعلومات واالحصائيات وتوفريها لكافة املستثمرين واملهتمني بذلك.
(ط) دراسة التشريعات ذات العالقه بالسوق واقرتاح تعديلها مبا يتناسب والتطورات التى
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تتطلبها السوق.
(ى) اقرتاح كيفية تنسيق السياسات املاليه والنقديه وحركة رؤوس االموال واالشراف على
السياسه املتعلقه بتنمية مصادر التمويل املتوسط والطويل االجل يف السودان وذلك مبا حيقق
االستقرار املاىل واالقتصادى ومن ثم حتقيق اهداف التنميه االقتصاديه.
(ل) انشاء جهاز موحد لتنظيم حتويل ملكية االوراق املاليه وايداعها ومتابعة شؤون
املساهمني وادارة املركز أو االشراف والرقابه عليه.
من االهداف واالغراض املذكوره اعاله ،يتضح أن وجود سوق لالوراق املاليه يعترب مسأله
يف غاية االهميه الستقرار العمل املصرفى وايضا للمساهمه يف تعميق اسالم العمل املصرفى واملاىل
بالتزامه بالشريعه االسالميه يف كافة معامالته.

انشاء مؤسسة ضمان الودائع

مل يكتف بنك السودان ووزارة املاليه بانشاء سوق لالوراق املاليه فحسب ،بل عمل على
انشاء مؤسسة لضمان الودائع تعني على استقرار العمل املصرفى من خالل:
 /1ضمان االستقرار والسالمه املاليه للبنوك وتدعيم الثقه فيها بتوفري احلمايه حلقوق
املودعني.
 /2توفري خدمة التأمني للودائع املصرفيه ضد الفقدان الكلى أو اجلزئى.
 /3جرب االضرار عند وقوعها باحياء شعرية التكافل بني السلطات النقديه والبنوك
واملودعني.

املراحل التى مرت بها مؤسسة ضمان الودائع

كون بنك السودان جلنه العداد مشروع قانون ملؤسسة ضمان الودائع املصرفيه وذلك
مبوجب االمر رقم ( )1961الصادر من السيد حمافظ بنك السودان بتاريخ  1991/10/22على
أن ختتص اللجنه بالنظر يف جدوى انشاء مؤسسه لتأمني الودائع املصرفيه تعمل وفقا للنهج
االسالمى .وقد رفعت اللجنه تقريرها مشتمال على مقدمه عامه عن مؤسسات ضمان الودائع،
نشأتها واالسباب واملربرات لقيامها والدور الذى تلعبه يف استقرار اجلهاز املصرفى.
ثم تناول التقرير يف الفصل االول منه نبذه عن التطور التارخيى للنظام املصرفى يف السودان
متى بدأ ،والتطور الذى حدث فيه من ناحية عدد البنوك وفروعها ،والتطور الكمى والنوعى
للمعامالت املصرفيه ،وكذلك تركيبة اجلهاز املصرفى من ناحية التخصص .وخلص التقرير يف
هذا الفصل إىل أن هناك ضروره ملحه النشاء مؤسسة لضمان الودائع نسبة للتوسع الكبري يف
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عدد البنوك وشبكة فروعها وكذلك الزياده يف حجم املعامالت املصرفيه.
يف الفصل الثانى تناول التقرير مسألة جدوى ومربرات انشاء مؤسسه لضمان الودائع املصرفيه
بالسودان ،ويف هذا املقام مت استعراض االسباب واملربرات التى تستدعى قيام املؤسسه ،حيث
برزت عدة مؤشرات الهمية انشاء املؤسسه.
ويف الفصل الثالث واالخري مت تناول التصور املقرتح للمالمح االساسيه للمؤسسه ،والذى
اشتمل على حتقيق اغراض واهداف املؤسسه واحلد املضمون من الودائع يف املرحله االوىل
لعمل املؤسسه ،كذلك مت حتديد مصادر متويل املؤسسه وتصور الدارة املؤسسه والعضويه
 ...اخل.
ويف نهاية التقرير تقدمت اللجنه بتوصياتها املتمثله يف اآلتي-:
أوال :مربرات قيام صندوق ضمان الودائع
 /1عدم كفاية رؤوس اموال البنوك التجاريه.
 /2التوسع يف التمويل.
 /3نقص الكوادر االداريه واملصرفيه املؤهله.
 /4ضعف موارد البنك املركزى باعتباره مقرضا اخريا.
 /5ضخامة حجم الديون اهلالكه واملشكوك يف حتصيلها لدى البنوك.
وخلصت اللجنه إىل أن يكون شكل املؤسسه وفقا لواحد من اخليارين التاليني-:
 /1أن تنشأ مؤسسة تأمني على الودائع بنفس مفهوم شركات التأمني االسالميه التى تعمل
يف جمال التأمني العام.
 /2أن ينشأ صندوق تكافلى تعاونى لتعويض املودعني يف حالة اعسار البنوك.
رجحت اللجنه االخذ باخليار الثانى ،وذلك ألن التأمني على الودائع يف اخليار االول غري
معمول به ولصعوبته.

ثانيا :املالمح الرئيسيه ملؤسسة ضمان الودائع

بعد االخذ بنظام صندوق التكافل لضمان الودائع والذى يتماشى مع التوجه االسالمى
يف جمال العمل االقتصادى ،تقرتح اللجنه املالمح االساسيه للمؤسسه التى يناط بها االداره
واالشراف على صندوق التكافل حلماية الودائع على النحو التالي-:
االسم:
تنشأ مؤسسة ذات شخصيه اعتباريه مستقله تسمى مؤسسة ضمان الودائع السودانيه وتكون
اغراضها-:
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 /1ادارة صندوق التكافل لضمان الودائع املصرفيه.
 /2القيام بالدور الوقائى على اجلهاز املصرفى وفقا ملا يرد ذكره الحقا يف هذا التقرير.

األهداف

تهتم املؤسسه بتحقيق االهداف التاليه-:
 /1محاية حقوق املودعني ومنع حدوث ذعر ماىل.
 /2احملافظه على استقرار وسالمة اجلهاز املصرفى وتدعيم الثقه به وتنمية موارده
االيداعيه االدخاريه ومحايتها بتعاون وتكافل مع السطله النقديه واملؤسسات املصرفيه
واملودعني انفسهم.
 /3التحقق من قيام املصرف بانتهاج سياسة ائتمانيه رشيده وفق الضوابط التى يتم حتديدها
يف منح التمويل واسرتداد مبالغ التمويل وفقا للصيغ االسالميه املختلفه.

ثالثا :احلد املضمون من الودائع:

بالنسبه لتحديد املبلغ املضمون بوساطة املؤسسه يف بداية عملها ترى اللجنه ضرورة مراعاة
اآلتي-:
أ /أن يكون احلد احملمى بالقدر الذى يطمئن اكرب عدد من املودعني ،وان يكون معقوال
مقارنة بنسبة التضخم احلاليه.
ب /أال يشكل احلد احملمى عبئا ماليا على موارد الصندوق خاصة يف بداية عمل
املؤسسه.
ج /أن يعطى جملس ادارة املؤسسه بعد موافقة جملس الوزراء احلق يف زيادة احلد احملمى
مستقبال كلما راى أن موارد الصندوق قادره على تغطية الزياده.
بعد التداول يف هذا االمر من واقع االحصائيات رات اللجنه أن يكون احلد احملمى يف
حدود  100الف جنيه ،وان هذا املبلغ يعترب مقبوال كبداية ،كما وانه مقبول عند االخذ يف
االعتبار نسبة التضخم احلاليه وحجم موارد املؤسسه يف بداية عملها.
ومن االحصائيات املاخوذه من العينه وجدت اللجنه أن مبلغ  100الف جنيه ميثل
 %95.5من عدد املودعني ،بينما ميثل هذا املبلغ  % 21.5من امجاىل الودائع.

رابعا :مصادر وموارد املؤسسه

رأت اللجنه أن تاتى موارد املؤسسه من املصادر اآلتية-:
 /1راس املال واالحتياطيات املكونه.
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 /2االشرتاكات أو الرسوم السنويه التى تدفعها البنوك واملودعون.
 /3االرباح املتحققه من استثمار موارد املؤسسه.
 /4االقرتاض من بنك السودان.
 /5أي موارد اخرى يوافق عليها جملس االداره.

رأس املال:

رأت اللجنه أن يتكون راس املال املصرح به واملدفوع من مساهمة احلكومه واملصارف
املشرتكة يف املؤسسه.
بالنسبه ملساهمة احلكومه اقرتحت اللجنه أن تساهم احلكومه بقدر كبري يرتاوح بني
250مليون جنيه إىل  500مليون وذلك لالعتبارات التاليه-:
 /1أن مهمة احلفاظ على استقرار وسالمة اجلهاز املصرفى ومحاية حقوق املودعني تعترب
من هموم احلكومه ممثلة يف بنك السودان وذلك ملا يلعبه هذا القطاع من دور فعال يف متويل
النشاطات االقتصاديه يف البالد .واى فشل اوتعسر فيه سيهدد االستقرار االقتصادى يف
البالد.
 /2تقوم احلكومه عن طريق بنك السودان بتوجيه اجلهاز املصرفى بتمويل االسبقيات التى
تقررها على الرغم مما حييط بها من خماطر ،كتمويل القطاع الزراعى ،عليه البد من الزام
احلكومه باملساهمه يف هذا املشروع بقدر كبري للحمايه من املخاطر التى تنجم من تنفيذ
سياساتها.
 /3أن احلكومه ستساهم فقط يف راس املال وغري مطالبه بدفع اشرتاكات سنويه كما
هواحلال بالنسبه للمصارف واملودعني .وجتدر االشاره إىل انه يف بعض الدول أن احلكومات
جبانب مساهماتها يف راس املال مطالبه بدفع اشرتاك سنوى للمؤسسه يعادل جمموع
حصيلة االشرتاكات السنويه التى تدفعها املصارف واملودعون.
 /4فيما يتعلق بتحديد مساهمة املصارف يف راس املال ،فقد رات اللجنه أن يدفع كل
مصرف مبلغا حمددا قدره  2مليون جنيه .ومل تعط اللجنه أي اعتبارات حلجم ودائع
البنوك يف هذا املقام ،وذلك لالعتبارات التاليه-:
أ /ودائع البنوك متذبذبه وهناك صعوبه يف اخذها كمعيار لتحديد املساهمه يف راس املال
اضافة إىل حتديد حدود للودائع التى حتدد على اساسها مساهمة البنك وهذه عمليه
صعبه ورمبا ختلق بعض املشاكل فيما بني البنوك.
ب /لو اخذ بهذا املعيار لتحديد راس املال سنجد صعوبه يف املستقبل لتحديد مساهمة
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البنوك اجلديده.
ج /أن راس املال يدفع مره واحده ،ولذلك فان حتديده على اسس بسيطه وغري معقده
يكون اجدى واسهل.
د /أن االختالف يف حجم الودائع سيؤخذ يف االعتبار عند احتساب االشرتاكات
السنويه.

الدور الوقائى للمؤسسه

من االنتقادات التى توجه ملؤسسات ضمان الودائع يف التجارب القائمه حاليا باستثناء
مؤسسة ضمان الودائع االمريكيه ،أن تلك املؤسسات تقوم فقط بالدور العالجى ،مبعنى أن
دور املؤسسه ياتى بعد انهيار البنك وال يتعداه إىل القيام بالدور الوقائى والذى مينع الوصول
إىل حالة االعسار املصرفى.
لتفادى هذا القصور رات اللجنه ضرورة أن يكون ملؤسسة ضمان الودائع املقرتحه دور وقائى
يف جمال العمل املصرفى خاصة يف جمال االئتمان ،واقرتحت اللجنه أن يتم نقل هذا الدور من
بنك السودان إىل املؤسسه كليا أو جزئيا على النحو اآلتي-:
أ /أن يكون دور املؤسسه يف تفتيش البنوك يف جمال االئتمان دورا اساسيا واصيال ،ولكن إىل
حني أن تتأهل املؤسسه بالقدر الكافى الذى ميكنها من االضطالع بهذا الدور بكفاية ومقدره
عاليه يف االداء سيظل بنك السودان ميارس هذا الدور يف املرحله االوىل من قيام املؤسسه
على أن يعمل تدرجييا على نقله للمؤسسه متى ما اطمئن على مقدرتها.
ب /مع االخذ يف االعتبار مبا جاء يف (أ) اعاله جيوز لبنك السودان يف املرحله االوىل من
قيام املؤسسه أن يفوض صالحيات حمدده للمؤسسة لتفتيش البنوك يف جمال السياسه
االئتمانيه أو متابعة سداد التمويل من واقع املعلومات املتوفره لبنك السودان ،وعلى
املؤسسه رفع أي توصيات أو مالحظات لبنك السودان.
ج /أن تعمل املؤسسه فورا على تاسيس قسم يوكل له تطوير دور الرقابه غري املباشره وذلك
عن طريق حتليل ميزانيات البنوك واالطمئنان على السالمة املاليه للبنك وفقا للمعايري
املعروفه.

التوصيات:

يف ختام هذا التقرير تود اللجنه أن تتقدم ببعض التوصيات املرتبطه واملكمله ملوضوع مؤسسة
ضمان الودائع وتتمثل تلك التوصيات يف اآلتي-:
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 /1مبا أن اصحاب الودائع – خاصة اصحاب الودائع اجلاريه – سيساهمون يف تدعيم
الصندوق ،ومبا أن معدل التضخم ما زال عاليا ،ومبا أن املعدالت التى يدفعها املقرتض
للمصارف قد رفعت ،ولضمان استمرار املودعني يف االحتفاظ بودائعهم واستقطاب مودعني
جدد – االمر الذى ميكن املصارف من التوسع يف التمويل – ترى اللجنه ضرورة اعادة
النظر يف توزيع ارباح البنوك التجاريه بني محلة االسهم من جهه واملودعني من جهه
اخرى.
 /2ضرورة زيادة رؤوس اموال البنوك التجاريه ال سيما بنوك القطاع العام.
 /3ضرورة جتميد منح التصديق لقيام بنوك جتاريه جديده .كذلك الغاء التفويض اخلاص
بفتح فروع دون الرجوع لبنك السودان وذلك العطاء املؤسسه الفرصه الكافيه لتقييم اجلهاز
املصرفى الغراض اعماهلا ولتمكني بنك السودان من حتقيق التوزيع اجلغرافى واالنتشار
املطلوب للمصارف يف كافة ارجاء القطر.
 /4ضرورة اخضاع املؤسسات املاليه الشراف بنك السودان من جهة كفاية راس املال–
االداره – امليزانيات املراجعه – توزيع االرباح – الصكوك ،والنظر يف التصديق على

قيامها قبل أن تباشر عملها.
مل جند اثر يشري إىل أن هناك دراسه اخرى عملت حول هذا املوضوع وعلى الرغم من
الفارق الكبري بني تاريخ اعداد هذه الدراسه وتاريخ اجازة قانون الصندوق اال أن ما جاء يف هذه
الدراسه كان مبثابة االساس الذى قام عليه قانون الصندوق لسنة  1996والذى سنتناول بعضا
من مواده ذات العالقه مبوضوع هذه الدراسه وذلك على النحو التالي-:
الفصل الثانى
انشاء الصندوق واغراضه وسلطاته

انشاء الصندوق ومقره

املاده ( : )4اغراض الصندوق
 -1تكون للصندوق االغراض اآلتية:
(أ) ضمان الودائع باملصارف املضمونه وفق احكام املاده (.)19
(ب)محاية حقوق املودعني واستقرار وسالمة املصارف املضمونه وتدعيم الثقه فيها.
 من تقرير اللجنه الذى مت اعداده في .1992/9/6
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(ج) جرب االضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل بني السلطه النقديه واملصارف واملودعني
انفسهم.
(د) انشاء وادارة حمافظ التكافل اآلتية:
اوال :حمفظة التكافل لضمان الودائع اجلاريه واالدخاريه وتكون املساهمه فيها
للمصارف واحلكومه والبنك فحسب.
ثانيا :حمفظة التكافل لضمان ودائع االستثمار وتكون املساهمه فيها الصحاب
ودائع االستثمار فحسب.
ثالثا :حمفظة التكافل جلرب حاالت االعسار املاىل وتكون املساهمه فيها للمصارف
واحلكومه والبنك فحسب.

سلطات الصندوق

 -2لتحقيق االغراض املنصوص عليها يف املاده ( )5تكون للصندوق السلطات اآلتية-:
أ) تسجيل والغاء تسجيل املصارف املضمونه وفق احكام هذا القانون.
ب) طلب البيانات الالزمه لدراسة املراكز املاليه للمصارف املضمونه من البنك.
ج) الطلب من البنك الجراء مراجعه خاصه ألي مصرف مضمون حسب نص املاده
 )1( 28من قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة .1991
د) أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أي مصرف مضمون.
الفصل الرابع
عضوية املصارف وتسجيلها لدى الصندوق وحتديد

احلد االعلى املضمون من الودائع والتزام الصندوق حنواملودعني
عضوية املصارف وتسجيلها
 )1( -15تكون عضوية املصارف يف الصندوق الزاميه عند صدور هذا القانون.
( )2يقوم الصندوق بتسجيل املصارف املنصوص عليها يف البند ( )1واى مصرف جديد بعد
حصوله على الرتخيص مبزاولة العمل املصرفى يف السودان بعد صدور هذا القانون.

حتديد الودائع التى يشملها الضمان

 -17يلتزم الصندوق بضمان مجلة الودائع بالعمله احملليه باستثناء:
أ) الودائع احملجوزه كضمان أو تأمني لعمليات مصرفيه.
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ب) ودائع رئيس واعضاء جملس االداره واملديرين العامني ألي مصرف مضمون.
ج) ودائع أي مساهمني يتضح للصندوق حتملهم الية مسؤوليه بالنسبه لعدم سالمة اوضاع
املصرف املعنى.
د) ودائع احملاسبني القانونيني املعينني ملراجعة حسابات املصرف املعنى.
هـ) ودائع االزواج واالوالد القصر لالشخاص املشار اليهم يف الفقرتني (ب) و(د).
و) أي ودائع يقرر اجمللس انه قد مت احلصول عليها بوسائل غري قانونيه.
ز) أي شركه ميتلك املصرف اكرب عدد من اسهمها.
ح) أي ودائع اخرى يرى اجمللس استثنائها.

احلد االعلى املضمون من الودائع

 )1(-18يكون احلد االعلى املضمون من الودائع اجلاريه واالدخاريه حسبما حتدده اللوائح
الصادره مبوجب هذا القانون.
 )2يف حالة ودائع االستثمار يتم حتديد احلد املضمون بقرار يصدره اجمللس بعد التشاور
مع احملافظ.
جيوز للمجلس متى ما راى ذلك ضروريا بعد التشاور مع احملافظ زيادة احلد االعلى
املضمون من الودائع.

التزامات الصندوق حنو املودعني

 )1( -19عند حل أو تصفية أي مصرف مضمون ،على الصندوق أن يدفع لكل مودع
يف ذلك املصرف مبلغا يساوى احلد املضمون مبوجب احكام املاده  ،18على أال يزيد ما
يدفعه الصندوق عن مجلة ودائعه املوجوده لدى املصرف املعنى يف تاريخ صدور امر احلل
أو التصفيه.
 )2يف حالة أي مصرف مضمون مت خبصوصه وضع مشروع للتسويه أو اعادة التشكيل أو
الدمج ومتت اجازة ذلك املشروع بواسطة اجلهه املختصه ،حبيث ينص املشروع على أن ينال
كل مودع يف تاريخ سريان املشروع مبلغا يقل عن املبلغ املضمون مبوجب احكام املاده  18يقوم
الصندوق بدفع مبلغ يساوى الفرق يف املبلغ الذى حدده املشروع وأصل الوديعه أو الفرق بني
املبلغ املضمون واملبلغ الذى حدده املشروع ايهما أقل.
 )3الغراض هذه املاده حيدد مبلغ الوديعه بعد خصم أي مبالغ يكون املصرف املضمون مستحقا
هلا قانونا وجيب على املصرف خصم تلك املبالغ من حساب املودع عن طريق املقاصه.
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الفصل اخلامس
االحكام املاليه

املساهمات السنويه التى تدفع للصندوق

 )1(-24تكون املساهمات السنويه التى تدفع للصندوق على النحو اآلتي-:
أ) تدفع املصارف املضمونه ما يعادل  2يف االلف سنويا من متوسط مجلة ودائعها
اجلاريه واالدخاريه ويضاف هذا املبلغ إىل حساب حمفظة تكافل لضمان الودائع
اجلاريه واالدخاريه.
ب) تدفع املصارف املضمونه ما يعادل  2يف االلف سنويا من متوسط مجلة حسابات
االستثمار ويضاف هذا املبلغ حلساب حمفظة التكافل جلرب حاالت االعسار املاىل
النهائى.
ج) يدفع اصحاب حسابات االستثمار ما يعادل  2يف االلف سنويا من متوسط مجلة
ودائعهم االستثماريه للصندوق ويضاف إىل حساب حمفظة التكافل لضمان ودائع
االستثمار.
د) يدفع كل من احلكومه والبنك  %10من مجلة املساهمات املنصوص عليها يف الفقرتني
(أ) و(ب).
( )2أ) حتسب املساهمات الوارد ذكرها يف البند ( )1يف الشهر االخري من السنه امليالديه
على أن يتم دفع هذه املساهمه كاملة خالل شهر يناير من كل عام.
ب)حتسب املساهمات الوارد ذكرها يف البند (( )1أ)( ،ب)( ،ج) بعد خصم االحتياطى
القانونى لدى البنك من مجلة الودائع.
 )3جيب على كل مصرف أن يقدم للصندوق اقرارا مصدقا عليه من املراجع القانونى
للحسابات يفيد باحتساب املساهمه املنصوص عليها يف البند ( )2على الوجه الصحيح.
 )4إذا فشل أي مصرف يف سداد املساهمه السنويه املنصوص عليها يف هذه املاده يف املوعد
احملدد يكون للصندوق احلق يف أن يطلب من البنك خصم املبلغ املتاخر سداده من حساب
ذلك املصرف لديه باالضافه إىل رسم اضافى بالقدر والكيفيه التى حيددها الصندوق واضافة
هذه املبالغ حلسابه لدى البنك واخطار املصرف املعنى بذلك.
 )5جيوز للمجلس مبوافقة البنك تعديل نسب املساهمات السنويه املنصوص عليها يف هذه
املاده بالقدر الذى يراه ضروريا.
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الفصل السادس
احكام عامه

مد الصندوق بالتقارير والبيانات

 )1(-29جيب على كل مصرف مضمون أن ميد الصندوق بالتقارير والبيانات الدوريه التى
يصدرها واى دراسات أو احصاءات ذات صله بعمل الصندوق.
 )2جيب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأي خماطر متوقعه من شانها املساس
حبقوق املودعني.
 )3جيب على الصندوق بناء على طلب البنك أن ميده بأي معلومات أو بيانات يطلبها من
أي مصرف مضمون وفقا ملا يراه البنك ضروريا.
 )4جيوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأي تقارير أو معلومات تتعلق بأي مصرف
مضمون تكون متوفره لديه.
 )5بالرغم من أي نص خمالف يف أي قانون اخر جيوز للصندوق ،ويف أي وقت ،أن يوجه
أي مصرف مضمون عن طريق البنك مبده خالل فرته حيددها ألي بيانات أو معلومات
ختص شؤون ذلك املصرف حتقيقا الغراض هذا القانون.

الفصل يف النزاعات

 -30 )3على الرغم من احكام أي قانون اخر يقوم البنك بالفصل يف أي نزاع ينشأ بني
الصندوق واى مصرف مضمون حول مساهمته الدوريه ويكون قرار البنك يف هذا الشأن نهائيا
وملزما.

شهادة مشاركة البنك املركزى

مع سعيه لالرتقاء بالعمل املصرفى عن طريق انشاء وتكوين االجهزه املساعده على تطوير
العمل املصريف ،اال أن البنك املركزى مل يهمل اجلوانب االخرى املتعلقه بادارة السيوله وفقا
الدوات وآليات تتفق مع الشريعه االسالميه .وحتقيقا لذلك فقد مت يف عام  1998اصدار شهادة
البنك املركزى وتعرف بانها شهادة مشاركه متكن حاملها من مشاركة بنك السودان يف ملكيته
السهمه بالبنوك التجاريه.
وتنشأ الشهاده بعد حصر مساهمات بنك السودان بالبنوك التجاريه وحتديد قيمتها ومن ثم
جتزئتها إىل شهادات مشاركه لكل منها قيمه متساويه .ويستخدم بنك السودان هذه الشهاده
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من اجل تنظيم السيوله النقديه يف االقتصاد.
لقد ظل بنك السودان حباجه ماسه ألداه ماليه قائمه على اسس شرعيه وعلى حد من
املرونه تسمح له بتنظيم حجم السيوله النقديه مبا يتالءم مع اهداف السياسه النقدية العامه
للدوله وحلماية اسعار الصرف من تقلبات العرض والطلب املفاجئه .كما أن سوق االوراق املاليه
يفتقر إىل ادوات ماليه تعمل بالنظام االسالمى.
حتت مظلة النظام املاىل االسالمى املتبع يف السودان ال ميكن لبنك السودان أن يصدر
سندات ماليه قائمه على اساس املداينه وحتقق يف نفس الوقت االهداف املذكوره اعاله.
فسندات الدين ال تدر رحبا حلاملها (وإال كانت ربويه) وال ميكن خصمها يف حالة تداوهلا
بني عدة مالكني ،وبالتالي ال يوجد حافز مادى يشجع على اقتنائها ،وهلذا كان البد الية
اداه ماليه يصدرها بنك السودان أن تكون رحبيه (وليست ربويه) مبعنى انها ال تضمن حلاملها
عدم اخلساره وتتحقق فيها شروط العقود الشرعيه وختدم يف نفس الوقت اهلدف الذى من
اجله انشئت.
ولطاملا لبنك السودان ملكية قائمه بكامل اوبعض حصص عدد من البنوك التجاريه ،وهذه
امللكيه تدر ارباحا معلومه لبنك السودان بقدر مساهمته يف ملكية هذه البنوك .وعليه فإنه ميكن
هلذه امللكيه أن تكون اساسا الصدار شهاده ميكن لبنك السودان أن يستخدمها لتحقيق اهدافه
على النحو التالي:
 /1حيصر بنك السودان ملكيته يف البنوك التجاريه ويقومها ،ثم جيعلها صندوقا مستقال
يكون عند انشائه مملوكا بالكامل لبنك السودان.
 /2يصدر بنك السودان عددا حمددا من الشهادات استنادا على قيمة الصندوق وتكون قيمة
كل شهاده عند اصدارها جزءً من قيمة الصندوق الكليه.
 /3يعلن بنك السودان للجمهور عن انشاء الصندوق وحمتواه وعدد الشهادات املصدره
عليه.
 /4يدعو بنك السودان اجلمهور ملشاركته يف ملكية الصندوق وارباحه عن طريق بيع جزء
من حصته يف الصندوق مقدره بعدد معلوم من الشهادات.
 /5يصبح مشرتى الشهادات مالكا مشاركا لبنك السودان يف الصندوق بنسبة قيمة شهاداته
للقيمه الكليه للصندوق (اوبنسبة عدد الشهادات اململوكه للمشرتى لعدد الشهادات
الكلى).
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 /6يشارك مشرتى الشهادات بنك السودان يف امجاىل ارباح الصندوق احملوله من البنوك
التجاريه بنسبة حصته.
 /7حيق ملشرتى الشهادات أن حيتفظ مبلكية هذه الشهادات أو أن يبيعها لبنك السودان
أو ألي مشرتى اخر.
 /8تكون الشهادات غري مؤقته وعليه ال تكون مشاركة مشرتى الشهادات مع بنك السودان
يف الصندوق مؤقته.
اعدت دراسه عن هذه الشهاده يف عام  1999جاء فيها اآلتي-:
من اهم وظائف البنك املركزى احملافظه على قيمة العمله الوطنيه التى يقوم باصدارها
والتى تتأثر بالتضخم املاىل الذى ينشأ يف املقام االول من تنامى عرض النقود،وادارة عرض
النقود تقع يف اطار السياسه النقديه .والسياسه النقديه هلا نفس اهداف سياسة االقتصاد الكلى
العام والتى تتلخص يف االستخدام الكامل للموارد ،استقرار االسعار ،استقرار سعر الصرف،
معدل عاىل للنمو االقتصادى .وبالرغم من أن السياسه النقديه هلا نفس اهداف السياسه املاليه،
اال أن هلا بعضا من االهداف اخلاصه ومن هذه االهداف استقرار اسعار الفائده والقسمه العادله
العباء السياسه النقديه القابضه والعمل على عدم انتشار افالس البنوك واهللع املاىل.
ويستغل البنك املركزى لتحقيق اهدافه األدوات التاليه:
 /1عمليات السوق املفتوحه التى تعترب من اهم ادوات البنك املركزى .تقوم البنوك املركزيه
بشراء وبيع االوراق املاليه احلكوميه للتاثري على احتياطيات البنوك التجاريه والسوق
النقديه .واالوراق املاليه تتكون اساسا من اذونات اخلزانه التى تصدرها وزارة املاليه.
 /2يف حقيقة االمر أن البيع والشراء يف عمليات السوق املفتوحه ليس بيعا وشراء باملعنى
املتعارف عليه .فمعظم « الشراء » يتم وفق اتفاقية اعادة شراء وفيها يتعهد البائع باعادة
شراء االوراق املاليه بسعر معني يف زمن حمدد.
عمليات السوق املفتوحه هلا تاثري فاعل على حتديد مستوى االحتياطى القانونى الذى
يرغب فيه البنك املركزى وهذه العمليات تتم مببادره من البنك املركزى عكس ما
حيد ث يف حالة االقرتاض التى يشجعها أو ال يشجعها ولكنه ال يتمكن من حتديد حجم
االقرتاض .وعمليات السوق املفتوحه ميكن أن تتم بكميات قليله ويستطيع البنك املركزى من
اجراء التغيريات الالزمه يف االحتياطيات بسهوله ويسر.

سعر اخلصم:

هو سعر الفائده الذى يفرضه البنك املركزى على البنوك التجاريه التى تقرتض منه.
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وعليه فان رفع سعر الفائده سيقلل من االقرتاض والعكس صحيح ،وتغيري سعر الفائده له
تاثري ايضا على االحتياطيات ،الكتله النقديه ،وعلى توقعات افراد اجلمهور.

آلية سعر اخلصم-:

هذه هي اآلليه التى يسمح بها للمؤسسات التى يفرض عليها االحتفاظ باحتياطى مع البنك
املركزى أن تقرتض منه ،وهذه اآلليه هلا فوائد عده منها:
أ /تسمح للبنك املركزى بتحقيق وظيفته كمقرض اخري خاصة عندما تواجه بنوك قليله
صعوبات يف السيوله ،ولكن إذا واجهت مشكلة السيوله عدد كبري من البنوك فان هذه
اآللية جيب أن تدعم بعمليات شراء كبريه ضمن عمليات السوق املفتوحه لضخ السيوله يف
اجلهاز املصرفى.
ب /تساعد البنك املركزى لتقديم سيوله مؤقته لبنك حمدود وبذلك يستطيع منع انتشار
اخلوف على مصري البنوك االخرى.
ج /بتغيري سعر اخلصم يستطيع البنك تشجيع أو الكف عن االقرتاض.

االحتياطي القانونى

حيق للبنك املركزى تغيري االحتياطى القانونى للبنوك التجاريه ،وهذا التغيري له آثار
هامه ،فرفع االحتياطى القانونى يقلل مضاعف النقود ..أي يقلل من قدرة البنوك يف خلق
النقود.
جبانب هذه الوسائل هناك االقناع االدبى الذى يعنى احرتام البنوك التجاريه لرغبات
البنك املركزى.
يتضح مما ذكر أن البنوك املركزيه ،وخبالف االحتياطى القانونى واالقناع االدبى moral
 ،suasionتعتمد اعتمادا كليا على اسعار الفائده الغراض ادارة السيوله النقديه يف االقتصاد..
وذلك أن اقتصاديات الدول الغربيه وتلك التى حتذو حذوها قائمه على الديون ...وعليه فان
االليات املتاحه الدارة سياساتها النقديه ال ميكن تطبيقها يف االقتصاد االسالمى الذى يعتمد
على املشاركه.
لقد ظل بنك السودان يعتمد اعتمادا كليا على االحتياطى القانونى لقبض أو زيادة عرض
النقود ...وهذه اآلليه غري فاعله بالقدر الكافى اذ ال ميكن تغيري نسبة االحتياطى القانونى يف
اوقات متقاربه يف الوقت الذى ميكن فيه اجراء عمليات السوق املفتوحه يوميا ..وعليه فقد
اتضح جليا أن بنك السودان والبنوك املركزيه يف الدول االسالميه تعانى من عدم وجود ورقه
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ماليه يف السوق النقديه تتوافق مع النهج االسالمى وتستطيع أن تؤثر يف سيولة البنوك وقدرتها
على خلق النقود.
اجلهاز املصرفى يف السودان ينتهج الصيغ االسالميه يف متويله لعمالئه ،وهذه الصيغ
تشمل املضاربه واملراحبه واملشاركه باشكاهلا املختلفه من مزارعه ومساقاه واملشاركه املتناقصه
وغريها .ويف االساس تقوم هذه الصيغ على مبدأ الغرم بالغنم وذلك ألن البنك ال يقدم قرضا
بفائده يستحقها على راس املال مهما كانت نتجية املشروع ناجحه أو فاشله ،فاملال كله هلل.
وودائع البنوك هي جزء من هذا املال يستغل لتعمري االرض وفقا لشروط املالك احلقيقي ،وكما
نعلم فان ملكية االنسان هلذا املال هي ملكية منفعه فقط وليس له احلق يف تنميته بالربا الذى
اعلن اهلل احلرب على املتعاملني به .واملصارف السودانيه تستغل ودائع العمالء بهذه الصيغه
وتتحمل املخاطر كلها مع العمالء ،وهلذا كان من الضرورى على البنوك دراسة املشاريع بدقه
متناهيه واختيار العمالء الذين يتميزون باحلرص على تنفيذ املشاريع بكفاية .وبالرغم من ذلك
تواجه البنوك مشكلة التعثر يف سداد التمويل وتصفية املشاركات يف وقتها .وهذا بالطبع يؤدى
إىل تدنى سيولة البنوك والتى متثل مسه اساسيه ملعافاة اجلهاز املصرفى يف أي مكان .والسيوله
تنعكس يف اجيابية صافى قيمة البنك املقاسه بالفرق بني االصول واخلصوم (بعد استبعاد راس
املال واالحتياطيات يف امليزانيه) وصافى القيمه يعادل راس املال زائدا االحتياطيات.
يهتم بنك السودان بسيولة البنوك الهتمامه مبعافاة اجلهاز املصرفى ،والن ادارة السيوله
هي مناط السياسه النقديه .فالسيوله الزائده ال تؤثر فقط يف تنامى معدالت التضخم ولكن تؤدى
إىل متويل واقراض عمالء ذوى خماطر عاليه ،االمر الذى يؤدى إىل تدنى رحبية البنوك.
الدارة السيوله بكفاءه فقد مت االتفاق على اصدار شهادات مشاركة البنك املركزى .وهذه
الشهادات يصدرها بنك السودان مقابل مساهمته ومساهمات وزارة املاليه يف رؤوس اموال بعض
البنوك التجاريه وهى شهادات تتسم باالتى:
 الشهادات ذات قيمه واحده. قابله للتداول. مفتوحة االجل ..ليس هلا تاريخ استحقاق. حامل الشهاده له املشاركه يف ارباح وخسائر البنوك املعنيه. ليس حلامل الشهاده ارباح نقديه بل حيق له احلصول على ارباح رامساليه عندبيعها.
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 حيق حلاملها بيعها مباشرة لبنك السودان يف أي وقت يشاء ويتم حتديد القيمهاحملاسبيه  the fair valueللبنوك املكونه للصندوق من جمموع حقوق املساهمني زائدا
اعادة تقييم صافى االصول وخصوم النقد االجنبى هلذه البنوك .وهذه القيمه احملاسبيه
يتم حتديدها كل شهر من الرواجع التى تعدها البنوك التجاريه ،وقد بلغت هذه القيمه
احملاسبيه يف  1998/4/30جملموع البنوك  39.4بليون جنيه.ومبا أن القيمه االمسيه
للشهاده  10مليون جنيه فقد مت اصدار  3940شهاده وهذه القيمه االمسيه للشهاده لن
تتغري ،وكذلك عدد الشهادات التى مت اصدارها .القيمه احلسابيه ستتاثر شهريا سلبا
أو اجيابا بأي تغريات يف سعر الصرف وكذلك يف صافى اصول وخصوم النقد االجنبى.
وتضاف إىل هذه التغريات ما يستحق من ارباح لصاحل بنك السودان ووزارة املاليه .وكذلك
زيادة حقوق املساهمني بزيادة راس املال واالرباح غري املوزعه .وعليه فان النمو فى القيمه
احلسابيه جملموعة البنوك سينعكس على قيمة الشهادة عند بيعها.
إذا اراد بنك السودان ختفيض السيوله لدى البنوك التجاريه فانه يقوم باصدار شهادات
بقدر املبلغ الذى يود سحبه من البنوك التجاريه .فاذا كان املبلغ املستهدف  4بليون سيقوم
بطرح  400شهاده يف عطاء للبنوك واملؤسسات ذات الفوائض املاليه لتقديم عروضها بعدد
الشهادات التى تود شرائها وكذلك االسعار التى ترغب يف تقدميها.

حتديد السعر:

يتم ترتيب كل العروض وفقا السعارها من االعلى إىل االدنى ..وكذلك مجع الشهادات
املطلوبه بطريقه تراكميه ..وعندما يصل الرقم الرتاكمى للشهادات للرقم املراد بيعه يكون
السعر املقدم مع اخر طلب يصل به العدد الرتاكمى وهوالسعر الذى يتم به بيع كل الشهادات
املطلوبه..وهذا هو سعر تصفية السوق .فاذا كان السعر االخري هو  10.2مليون جنيه فان هذا
السعر يطبق على كل العروض التى قدمت باسعار اعلى منه بعد الفرز ختطر البنوك واملؤسسات
املاليه بنتيجة املزاد وتقدم شهادات للفائزين.

اعادة الشراء

إذا اراد البنك املركزى زيادة السيوله يف االقتصاد الوطنى فسوف يطلب من البنوك
واملؤسسات املاليه تقديم عروض لبيع شهادات مشاركة البنك املركزى .وسوف يتم حتديد
السعر وفقا لنتيجة املزاد ..ولكن هنا السعر يكون االعلى الذى يقابل اخر طلب جيعل اجملموع
الرتاكمى للشهادات مساويا ملا يرغب البنك يف شرائه .وميكن حلامل الشهادات بيع كل
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اوبعض الشهادات إىل اخرين كما حيق له بيعها لبنك السودان دون الدخول يف عطاء ،وهذا
يعنى أن هذه الشهادات تقرتب كثريا من السيوله الكامله التى تتمتع بها النقود .ومع ذلك
فهي متثل مصدر دخل للبنوك نتيجة للفرق بني سعر البيع والشراء الذى يتحدد عن طريق
املزادات .وتشكل هذه الشهادات وعاء استثمارياً خاصة للودائع غري املستقره والتى استخدمت
يف متويل مشاريع قصرية اومتوسطة املدى والتى ختلق كثريا من الضغوط على البنوك ..ويف
نفس الوقت لو تركت دون استخدام تكون البنوك قد محلت قوائمها خصوما دون أي عائد.

مشاركة منفعه:

أن شهادات املشاركه ال تعنى أن حاملها مالك السهم بنك السودان أو وزارة املاليه يف
البنوك االخرى ،ولكن تعنى أن حاملها يشارك يف املنفعه التى تتحقق لبنك السودان ووزارة
املاليه.
أن املشاركه يف املنفعه التى تتحقق من االستثمار يف جمموعه كبريه من البنوك يقلل كثريا
من املخاطر وبالطبع ستكون املخاطر أقل بكثري لوكانت هذه احملفظه تشمل شركات من
قطاعات اقتصاديه خمتلفه.

درجة سيولة الشهادات:

كما ذكر فان الشهادات ميكن أن تتداول بني البنوك باسعار يتفق عليها ويف كل االحوال
فان بنك السودان على استعداد لشرائها ،وبالتالي ميكن اعتبارها من ضمن االصول السائله
والتؤثر على برنامج توفيق اوضاع البنوك.
توريق االصول securitization of assets
أن اصدار شهاده مقابل اصول تعترب عملية توريق..وهذا يعنى أن مالك هذه االصول ميكنه
احلصول على موارد ماليه دون بيع االصول .فاذا كان االمر كذلك فانه ميكن للمؤسسات
االقتصاديه أن متتلك اصول وان تصدر شهادات مشاركه واحلصول على موارد ماليه حقيقيه
من اجلمهور لتمويل مشاريعها االنتاجيه وتقوم باعادة شراء هذه الشهادات باسعار تعكس
القيمه االقتصاديه هلذه االصول.

كفاية ادارة السيوله-:

كما ذكر يف عمليات السوق املفتوحه بانها أكثر كفاية يف التاثري على السيوله مقارنة مع
االحتياطى القانونى  ..ومما الشك فيه فان ادارة السيوله بكفاية سيؤدى إىل رفع قدرة البنك
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املركزى يف احلد من التضخم املاىل وبالتالي ستؤدى إىل خلق مناخ مناسب لالستثمار.

استخدام دور بنك السودان كمقرض اخري

واصل بنك السودان مشوار تطوير وترقية العمل املصرفى ،ومل يكتف يف ذلك باجلهود
اخلاصه بانشاء االجهزه املساعده واستحداث ادوات نقديه اسالميه ،لكن جتاوز ذلك بتفعيل
الية استخدام دور البنك املركزى كمقرض اخري حيث اصدر يف يونيو  1998منشورا قضى
بفصل املقاصه عن دور بنك السودان كممول اخري ،واستبدل بالنظام القديم نظام التمويل من
البنك املركزى عرب نوافذ متويليه بشروط حمدده حسب آلية اللجوء إىل البنك املركزى كمقرض
اخري ،وفيما يلى نورد اهم ما جاء يف هذا املنشور:
التاريخ/10 :يونيو1998/
منشور رقم ()1998/12
املوضوع :فصل املقاصه عن دور بنك السودان كممول اخري

 /1صدر هذا املنشور يف  ،1998/6/10واصبح نافذا اعتبارا من اول يوليو .1998
 /2اهلدف من اصداره يتمثل يف:
أ /عدم السماح للبنوك بكشف حساباتها اجلاريه طرف بنك السودان ملقابلة اغراض
املقاصه لدى بنك السودان.
ب /توفري التمويل للمصارف لتخفيف آثار هذه السياسه اجلديده.
ج /مساعدة البنوك على توسيع قاعدة متويلها بتوفري املوارد هلا عن طريق االقرتاض
من البنك املركزى.

مقدار القرض الذى يقدمه بنك السودان وشروطه

بالنسبه للعجز املفاجئ واملتوقع يكون القرض يف حدود  %10من ودائع البنك.
اما بالنسبه للقرض االستثمارى يكون يف حدود االحتياجات التمويليه التى تفوق مقدرة
البنوك يف اطار السياسه الكليه.

شروط التمويل

العجز املتوقع يف السيوله:
بالنسبه للعجز املتوقع يف املوقف السيوىل للبنوك فان بنك السودان ال ميانع من تقديم متويل
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ملقابلة هذا العجز وفق الضوابط التاليه:
أ) أن يكون البنك طالب التمويل قد استخدم كل ما لديه من شهادات مشاركة البنك
املركزى أن وجدت وان يوضح البنك يف استمارة طلب التمويل انه قد قام باالتصال بكافة
البنوك التى لديها فوائض يف السيوله ومل يتمكن من احلصول على ما يطلبه.
ب) أن يلتزم البنك طالب التمويل بارسال امليزانيه الشهريه لبنك السودان يف االسبوع
االول من الشهر التالي.
ج) أن يكون البنك ملتزما يف تاريخ تقديم الطلب بنسبة السيوله الداخليه املوضحه يف منشور
السياسه التمويليه وذلك حسب اجلدول رقم ()19املرفق مع هذا املنشور والذى يتوجب
ارفاقه مع استمارة التمويل املقدمه لبنك السودان.
د) أن يكون البنك ملتزما بنسبة التمويل حلجم املوارد املتاحه لالستخدام وذلك حسب
اجلدول رقم ( )2املرفق مع هذا املنشور والذى جيب ملؤه من واقع بيانات امليزانيه الشهريه
نهاية الشهر السابق لتقديم االستماره لبنك السودان وارفاقه مع استمارة طلب التمويل.
هـ) أن يلتزم البنك مبد بنك السودان جبدول التدفقات النقديه الداخله واخلارجه للفرته
من تقديم الطلب لبنك السودان حتى نهاية الشهر اجلارى وعلى اساس اسبوعى وبتوقيع
املدير العام للبنك.
و) أن يتم تقديم الطلب وفق الشروط املذكوره اعاله إىل االداره العامه للرقابه على املصارف
يف االستماره املعده لذلك والتى تقوم بتحويله بعد دراسته لالداره العامه لالصدار والتمويل
للبت فيه خالل  48ساعه من تاريخ استالم الطلب.
ز) أن يكون التمويل املقدم لتغطية العجز املتوقع بصيغة املشاركه العائمه وملدة شهر قابله
للتجديد لشهر اخر وبشروط اضافيه حيددها بنك السودان ويف حالة سداد التمويل خالل
فرتة عشره ايام من تارخيه يعفى البنك املعنى من ارباح التمويل.
ح) تقوم ادارة التمويل بتغذية احلساب اجلارى للبنك طالب التمويل باملبلغ الذى
سيتم التصديق عليه بواسطة االدارة واخطار البنك طالب التمويل باملبلغ املصدق وتاريخ
االستحقاق.
ط) يتم استخدام مبلغ التمويل املمنوح وفق الضوابط التاليه-:
 )1ستتم اضافة مبلغ التمويل حلساب البنك املعنى برئاسة بنك السودان وجيوز للبنك
استخدام التمويل لتغطية احلسابات املكشوفه لفروعه بالواليات إذا راى ذلك.
 )2يتم استغالل مبلغ التمويل ملقابلة السحوبات العاديه للعمالء عن طريق الشيكات
املصرفيه من الفئه (أ) والشيكات احملرره خصما على حسابات شخصيه.
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 )3ال يسمح للبنك وفروعه بالسحب نقدا على هذا التمويل.
 )4أن يلتزم البنك بايقاف منح متويل جديد ووقف أي مصروفات رامساليه خالل فرتة
التمويل باالضافه إىل ترشيد الصرف االدارى.
ى) أن يتعهد البنك بسداد مبلغ التمويل يف تاريخ االستحقاق مبا يف ذلك تفويض ادارة
التمويل واالصدار باستخدام الفائض الذى سيعود للبنك عند احتساب االحتياطى القانونى
أن وجد.
ك) تقوم ادارة الرقابه على املصارف مبراقبة حركة احلساب اجلارى للبنك املعنى ويف
حدود مبلغ التمويل املصدق ،واذا انكشف حساب البنك تفرض غرامه على البنك ملخالفته
وتقصريه يف ادارته للسيوله بالصوره املطلوبه واليسمح له مبزاولة اعمال املقاصه اال بعد
تغطية الرصيد املكشوف ووجود رصيد كاف ملقابلة عمليات املقاصه.

متويل العمليات االستثماريه والتى التسمح موارد البنك املتاحه للتمويل
مبقابلتها:

يف حالة ما إذا اقتضت املصلحه العامه متويل بعض العمليات االستثماريه وعجزت موارد
البنوك عن متويلها فيمكن للبنك املعنى التقدم بطلبه لبنك السودان – االداره العامه لالصدار
والتمويل للنظر يف منحه التمويل املطلوب وفق االسس والضوابط التاليه:
أن يكون الطلب املقدم قد متت املوافقه عليه من ادارة البنك املعنى ويف اطار منشور اسس
وضوابط منح التمويل املصرفى الصادر من بنك السودان ومتطلبات السياسه الكليه.
 )1أن يكون البنك ملتزما بنسبة السيوله الداخليه.
 )2أن يكون البنك طالب التمويل ملتزما بنسبة التمويل المجاىل املوارد املتاحه للتمويل
عند تقديم طلب التمويل.
 )3أال يكون حساب البنك طالب التمويل مكشوفا لدى بنك السودان.
 )4أن يكون التمويل املطلوب لتغطية احتياجات القطاعات ذات االولويه خاصة قطاع
الصادر.
 )5أن يكون التمويل لفرتة تسعه اشهر أو أقل وفق الصيغ االسالميه املتاحه عدا القرض
احلسن.
 )6أن يصف التمويل يف املده احملدده يف العقد وان يتفق الطرفان على الضمانات
املناسبه.
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 )7على البنوك تعميم هذا املنشور على كافة فروعها والعمل مبوجبه.



ع/بنك السودان
حممد احلسن حممد بابكر
عبدالعظيم حسن حممد
االداره العامه للرقابه على املصارف واملؤسسات املاليه
مت تعديل هذا املنشور مبنشور اخر يتعلق بنفس املوضوع صدر يف /6يناير  ،2000/حيمل
الرقم ( )2000/1اهم ما جاء فيه يتمثل يف اآلتي:

اوال :دمج نافذتى العجز املفاجئ واملتوقع

تقرر دمج التمويل املقدم من خالل نافذتى العجز املفاجئ والعجز املتوقع يف نافذه موحده
تسمى « نافذة متويل العجز السيوىل » بينما تبقى « نافذة التمويل االستثمارى » منفصله وبذلك
تصبح هناك نافذتان فقط.

ثانيا :ضوابط واجراءات منح التمويل

أ) نافذة العجز السيوىل:
اهلدف من هذا التمويل هو مساعدة البنوك التى تواجه مشاكل سيوليه طارئه السباب
عارضه ،وسيتم التمويل وفقا لالجراءات التاليه:
 )1تقدم طلبات التمويل يف االستماره رقم ( )1املرفقه وبتوقيع املدير العام فقط.
)2تعنون الطلبات لالداره العامه لالصدار والتمويل.
 )3ستتم اضافة مبلغ التمويل املصدق مباشرة حلساب البنك لدى بنك السودان.
 )4ستكون فرتة التمويل اسبوعا واحدا قابله للتجديد السبوع واحد اخر فقط ،ولن يتم
متديدها لفرتة اخرى مهما كانت الظروف.
 )5سيتم اسرتداد التمويل املمنوح تلقائيا خبصمه من حساب البنك بنهاية الفرته.
 )6جيوز منح التمويل السيوىل يف حدود السقف املقرر لكل بنك مبعدل طلبات التزيد عن
مرتني يف الشهر وعلى أن ال تتعدى االربع طلبات خالل  3اشهر.
 )7سيتاح هذا التمويل بصيغة املضاربه املطلقه (وديعه استثماريه الجل) ويف حالة متكن
البنك من رد التمويل خالل  7ايام من تاريخ املنح يعفى البنك من دفع أي عائد عليه ،اما
 منشور فصل املقاصه عن دور بنك السودان كممول اخير.
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يف حالة جتاوز هذه الفرته يدفع البنك عائدا لكل الفرته (اسبوعني) على أن يكون نصيب
بنك السودان يف توزيع العائد على هذا التمويل  %90مقابل  %10للبنك املعنى.
 )8يف حالة جتاوز رصيد البنك املكشوف طرف بنك السودان للسقف املقرر له جيوز منح
التمويل شريطة أن يقوم البنك بتغذية حسابه بالفرق حتى يتمكن من دخول غرفة املقاصه
ويف حالة االخفاق يف ذلك حيال البنك املعنى لالداره العامه لتنمية اجلهاز املصرفى للتقرير
بشانه ،ويطبق هذا االجراء ايضا يف حالة أن يتقدم البنك بطلبات هلذا التمويل تفوق املعدل
املقرر (أكثر من طلبني يف الشهر أو أكثر من  4طلبات خالل  3اشهر).
ب) نافذة التمويل االستثمارى عن طريق العطاءات :finance auctions
اهلدف من هذا التمويل هو سد الفجوه التمويليه الحتياجات االقتصاد الكليه وفك اختناقات
التمويل املومسيه وحتريك أو حتفيز بعض القطاعات ذات املخاطر العاليه (الزراعه ،الصناعه)
وقد تقرر أن يقدم التمويل االستثمارى من خالل عطاءات يقوم بطرحها بنك السودان للبنوك
التجاريه وفقا للضوابط التاليه-:

 /1شروط الدخول للمنافسه:

يسمح للبنوك العامله التقدم للمنافسه شريطة:
أ /أن ال يكون للبنك املتقدم أي متويل سيوىل قائم.
ب /أن يكون موقف البنك يف املقاصه مستقرا على مستوى جمموع حساباته مع فروع بنك
السودان.
ج /أن التزيد نسبة حجم التمويل املتعثر عن  %20من مجلة التمويل.
د /أن ال يقل العائد املوزع حلسابات االستثمار عن .%18

 )2صيغة التمويل:

أ /سيتم طرح هذا التمويل بوساطة بنك السودان يف عطاءات كتمويل استثمارى متاح لفرتات
حمدده وبصيغة املضاربه املطلقه.
ب /يف حالة طرح متويل استثمارى موجه لعمليات أو قطاعات معينه يف مواسم معينه
حيددها بنك السودان يف اطار الفجوه الكليه للتمويل ستكون صيغة التمويل هي املشاركه.
ج /فرتة سداد التمويل حتدد حسب غرض أو نوع التمويل.
د /تقدم طلبات التمويل االستثمارى يف االستماره رقم ( )2بالنسبه لصيغة املضاربه املطلقه ويف
االستماره رقم ( )3لصيغة املشاركه ،على أن يوقع املدير العام أو نائبه على االستماره.
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 )3كيفية ختصيص التمويل (ترسية العطاءات):
ستتم ترسية العطاءات (ختصيص التمويل) على اساس املفاضله يف نسب توزيع العائد على
التمويل أو املشاركه وفق ما يلى-:
أ /بالنسبه لعطاءات التمويل بصيغة املضاربه املطلقه تتم الرتسية على اساس نسبة توزيع
العائد على التمويل (البنك الذى مينح اعلى نسبة مئويه لبنك السودان يف االرباح).
ب /بالنسبه لعطاءات التمويل املوجه (املقيد لعمليات أو قطاعات معينه) تتم الرتسية
على نسبة املشاركه يف التمويل (البنك الذى يعرض اعلى نسبة للمشاركه يف العمليه من
موارده).
لذلك على البنوك املتقدمه هلذه املنافسات أن توضح يف طلبها هذه النسب يف االستمارات

اخلاصه بتلك املنافسه واال استبعد طلبها.
ع/بنك السودان
  حممد على الشيخ     عبدالعظيم حسن حممد
االداره العامه لتنمية اجلهاز املصرفى واملؤسسات املاليه
الزال العمل بهذه االليه مستمرا إىل تاريخ هذه الدراسة ويوضح اجلدول ادناه امجاىل ارصدة املبالغ
التى قدمها بنك السودان للمصارف عن طريق هذه االليه خالل النصف االول من عام 2004
موقف متويل بنك السودان للمصارف واالسرتداد يف النصف االول للعام 2004
من  2004/1/1حتى 2004/6/30
مليون دينار
البيان

الربع الثانى

الربع االول

متويل

اسرتداد

متويل

اسرتداد

العجز السيوىل

14،593

13،110

9،809

7،598

املضاربات

100

496

-
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 منشور متويل العجز السيولى والتمويل االستثمارى من بنك السودان.
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القروض احلسنه

-

مشاركات

-

-

-

30

-
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املصدر :ادارة التمويل
من بيانات اجلدول اعاله يتضح أن جل التمويل الذى يقدمه بنك السودان وبالذات يف هذا
العام اصبح مقصورا على متول العجز السيوىل ،مع العلم بان التمويل لالغراض االخرى خالف
العجز السيوىل الزال مسموحا به حسب افادة ادارة التمويل (شفاهة) ،ومل يتم تقديم أي متويل
خالل هذا النصف من العام يف شكل قروض حسنه أو مشاركات ،وهناك متويل ضئيل (100
مليون دينار) قدم يف شكل مضاربات ،وهذا يدل على أن مشكلة العجز السيوىل الزالت تاخذ
حيزا كبريا ضمن املشاكل التى تعانى منها بعض املصارف.
تطبيق معيار العرض واالفصاح
مواصلة جلهود التطوير يف كافة اجملاالت ومنها جمال التأصيل وتعميق اسالم العمل
املصرفى واالستفاده من جتارب االخرين مت الزام املصارف السودانيه بتطبيق معيار العرض
واالفصاح للمؤسسات املاليه االسالميه وكان ذلك يف عام  1998مبوجب منشور االدارة العامه
للرقابه على املصارف واملؤسسات املاليه رقم ( )98/11والذى يتلخص اهم ما جاء فيه يف
اآلتي-:
نرجو أن ننقل لكم القرار اخلاص بتطبيق معيار العرض واالفصاح والذى تقرر تنفيذه على
ثالث مراحل على النحو التالي:
 /1املرحله االوىل:
 )1احلسابات للعام املاىل املنتهى يف  1997/12/31يتم اعدادها باالسلوب التقليدى وتسلم
يف امليعاد احملدد لذلك.
 )2تعديل احلسابات اخلاصه بكل من ودائع االستثمار املطلقه واملقيده مبا يتماشى
ومتطلبات معيار العرض واالفصاح للمصارف للفرته من ()1997/12/31 – 1997/1/1
ويكون ذلك يف شكل Management accounting reports :لالستخدام داخل
البنك املعنى.
 /2املرحله الثانيه:
الفرته من  1998/1/1حتى  1998/5/30يتم فيها اعادة تبويب احلسابات وتعديل
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السجالت والنظم والربامج مبا يضمن احلصول على املخرجات املعلوماتيه التى نص عليها
معيار العرض واالفصاح.
 /3املرحله الثالثه:
اعداد البيانات املاليه للعام املنتهى يف  1998/12/31وفقا ملتطلبات املعيار ،ولضمان
االلتزام مبا ورد اعاله ننوه إىل ضرورة اآلتي-:
أ) البدء املبكر يف تغيري الربامج املتعلقه مبعاجلة املعلومات يف مصرفكم.
ب) التدريب املكثف للعاملني على كيفية تطبيق معيار العرض واالفصاح.
ج) اسناد مهمة تطبيق املعيار إىل مراجع اخر غري املراجع الذى يقوم باملراجعه الروتينيه

وان تعترب مهمته منفصله عن مهمة املراجعه الروتينيه.
ع/بنك السودان
سلوى حممود عبدالغنى     عبدالرحيم حممد خبيت
االداره العامه لتنمية اجلهاز املصرفى واملؤسسات املاليه
ثم تاله منشور اخر يتعلق بهذا املوضوع صدر يف  1998/6/15حيمل الرقم ( ،)98/13لكنه
اوسع نطاقا ،جاء فيه:
فقد تقرر تطبيق معايري احملاسبه املاليه الصادره من هيئة احملاسبه واملراجعه للمؤسسات
املاليه االسالميه وذلك ابتداء من اول يوليو 1998وهى:
 /1معيار املراحبه واملراحبه لآلمر بالشراء.
 /2معيار التمويل باملضاربه.
 /3معيار التمويل باملشاركه.
 /4معيار االفصاح عن اسس توزيع االرباح بني اصحاب حقوق امللكيه واصحاب حسابات
االستثمار.
 /5معيار حقوق اصحاب حسابات االستثمار وما يف حكمها.
 /6معيار السلم والسلم املوازى.
 /7معيار االجاره واالجاره املنتهيه بالتمليك.
 منشور تطبيق معيار العرض واالفصاح.
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وعلى املصارف االلتزام التام بتلك املعايري واختاذ كافة االجراءات التى متكن من

تطبيقها.
ع/بنك السودان
ابوعالمه حممد فضل اهلل     صديق عثمان على
االداره العامه لتنمية اجلهاز املصرفى واملؤسسات املاليه
استمرت اجلهود يف سبيل الزام املصارف بهذه املعايري ،وتتمثل هذه اجلهود يف اصدار
اآلتي:
 /1معيار املراحبه ،صدر يف 2001/10/3
 /2معيار السلم والسلم املوازى صدر يف 2002/6/11
 /3معيار املضاربه صدر يف .2001/10/3
 /4معيار املشاركه ،صدر بتاريخ .2003/8/11
 /5معيار املخصصات واالحتياطيات صدر بتاريخ 2003/8/11
 /6معيار حقوق اصحاب امللكيه (مل يصدر بشكله النهائى).
أيضا صدر مرشد لصيغة املراحبه ،ومت ايضا اعداد مرشد لصيغة املشاركه لكنه مل يصدر
بشكله النهائى حتى تارخيه ،جتدر االشاره إىل أن هذه املعايري واملراشد التى مت اعدادها كان
اهلدف من ذلك هوالتبسيط فقط ،ألن املصارف اصال ملزمه (الزمها بنك السودان) بكافة املعايري
الصادره من هيئة احملاسبه واملراجعه للمؤسسات املاليه االسالميه.

موقف التزام املصارف بتطبيق هذه املعايري

خبصوص التزام املصارف باملعايري سالفة الذكر مت تقييمه يف مطلع العام  ،2002حيث
جاء يف منشور الرقابه الوقائيه رقم ( )1الصادر يف  2002/2/9والذى حيمل العنوان :الشفافيه
واالفصاح ،جاء يف بداية هذا املنشور « بالرغم من التوجيهات الصادره من بنك السودان
خبصوص ضرورة تطبيق معايري احملاسبه واملراجعه الصادره من هيئة احملاسبه واملراجعه
للمؤسسات املاليه االســالميه وذلك مبوجب املنشورين رقــــــم ( )98/11و( )98/13الصادرين
يف  98/5/17و 98/6/15على التواىل ،اال أن املصارف (رغم التزامها إىل حد كبري مبتطلبات
العرض يف ميزانياتها) مل تلتزم مبتطلبات االفصاح علما بان معيار احملاسبه رقم ( )1الصادر
 منشور تطبيق معايير احملاسبه املاليه للمؤسسات املاليه االسالميه.
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من اهليئه يتناول العرض واالفصاح معا ».
من هذه اجلزئيه من املنشور وعلى حسب تقييم القسم املختص مبتابعة تطبيق هذه املعايري
يتضح أن املصارف قد التزمت جزئيا بتطبيق جانب العرض دون االفصاح يف املعايري التى سبق
تاريخ اصدارها .2002/2/9
لذلك مت توجيه املصارف مبوجب هذا املنشور بضرورة االهتمام باالفصاح املاىل عن كل
العمليات التى تقوم بها وذلك بصوره منتظمه وصوال إىل مستوى معقول من الشفافيه،وبناء على
ما تقدم مت الزام املصارف باالفصاح عن املعلومات يف اجملاالت التاليه والتى ميكن من خالهلا
حتقيق االستقرار والسالمه املاليه:
 /1االداء املاىل.
 /2املوقف املاىل (يشمل قائمة املركز املاىل ،قائمة الدخل ،كفاية راس املال ،والسيوله).
 /3ادارة املخاطر.
 /4اسرتاتيجيات املصرف وسياساته.
 /5حجم ونوعية املخاطر التى يتعرض هلا املصرف (تشمل خماطر التمويل ،خماطر
السوق ،خماطر السيوله ،خماطر العمليات ،املخاطر القانونيه ،وغريها من املخاطر).
 /6السياسات احملاسبيه للمصرف.
 /7املعلومات االساسيه املتعلقه باملصرف وادارته ومستوى الضبط الداخلى به.
وتاسيسا على هذه املعطيات فقد وضعت هيئة احملاسبه واملراجعه للمؤسسات املاليه
االسالميه عددا من املتطلبات لتطوير مستوى الشفافيه يف املصارف االسالميه وعلى مجيع
املصارف االلتزام بها وتطبيقها وفقا ملا يلى-:
اوال :االفصاح العام يف القوائم املاليه عن اآلتي-:
/1كل املعلومات املاليه االساسيه.
 /2املعلومات االساسيه املتعلقه باهليكل املاىل واالدارى للمصرف.
 /3العمله املستخدمه يف القياس احملاسبى.
 /4السياسات احملاسبيه اهلامه.
 /5القيود االشرافيه االستثنائيه.
 /6الكسب أو الصرف املخالف للشريعه.
 /7تركيز خماطر موجودات املصرف.
 /8تركيز مصادر حسابات االستثمار املطلقه وما يف حكمها واحلسابات االخرى.
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 /9توزيع حسابات االستثمار املطلقه وما يف حكمها واحلسابات االخرى حسب انواعها
خارج البالد.
 /10توزيع موجودات املصرف وفقا ملدد استحقاقها أو املدد املتوقعه لتسييلها الفعلى.
 /11االرصده التعويضيه لدى اآلخر.
 /12خماطر املوجودات واملطلوبات بالعمالت االجنبيه.
 /13االلتزامات احملتمله غري املثبته يف قائمة املركز املاىل.
 /14االرتباطات املاليه املربمه امللزمه غري املنفذه يف تاريخ قائمة املركز املاىل.
 /15االحداث املاليه اهلامه الالحقه لتاريخ قائمة املركز املاىل.
 /16موجودات املصرف املخصصه الغراض حمدده أو املستخدمه ضمانا اللتزامات
املصرف.
 /17التغيريات احملاسبيه.
 /18الطريقه التى يستخدمها املصرف لتوزيع االرباح بني اصحاب حسابات االستثمار
وما يف حكمها.
 /19املعامالت مع االطراف ذات العالقه.
ثانيا :العرض واالفصاح يف القوائم التاليه:
 /1قائمة املركز املاىل.
 /2قائمة الدخل.
 /3قائمة التدفقات النقديه.
 /4قائمة التغريات يف حقوق اصحاب امللكيه أو قائمة االرباح املبقاه.
 /5قائمة التغريات يف االستثمارات املقيده.
 /6قائمة مصادر واستخدامات اموال صندوق الزكاه والصدقات.
 /7قائمة مصادر واستخدامات اموال صندوق القرض.
ثالثا:جيب أن تتضمن امليزانيه املراجعه خطاب االداره الذى يعكس املعلومات التاليه:
أ /هيكل امللكيه.
ب /االنظمه االداريه التى حتدد املسؤوليات والصالحيات يف املستويات االداريه املختلفه
واسس احملاسبه.
ج /االهداف االسرتاتيجيه للبنك واخلطه املوضوعه لتحقيقها.
د /نوعية وكفاية االصول.
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هـ /السيوله.
و /حجم املخاطر وادارتها من قبل املصرف.
ز /أي معلومات اخرى هامه تتعلق بـ:
 التمويل لالطراف ذات العالقه. مستوى الرتكيز يف خماطر االصول. مستوى تركيز مصادر اموال ودائع االستثمار املطلقه والودائع االخرى. توزيع وتصنيف ودائع االستثمار املطلقه وغريها من الودائع حسب آجاهلا. حجم الديون مبستوياتها املذكوره يف املنشور رقم ( 2001/ 4العاديه ،دون املستوى،املشكوك يف حتصيلها ،الرديئه واهلالكه).
 مدى االلتزام بنسبة كفاية راس املال والنسب احملدده ملخصصات التمويل.رابعا :على املصارف أن ترفق ميزانيات الشركات التابعه التى وحدت ميزانياتها مع
ميزانية املصرف ،مع توضيح اسباب عدم تضمني ميزانيات أي شركات تابعه اخرى.
خامسا :على املصارف توضيح أي عمليات مل تعكسها امليزانيه (بنود خارج امليزانيه).

سادسا :على املصارف تقديم ثالث نسخ من امليزانيه املراجعه وفقا ملا جاء يف هذا.
املنشور1.
مما ذكر اعاله يتضح انه حسب تقييم ادارة الرقابه املصرفيه ،أن املصارف قد التزمت
جبانب العرض دون االفصاح ،وهذا املنشور جاء حاثا هلا على االلتزام بالعرض واالفصاح معا
ألن االفصاح يعترب مكمل للعرض أو جزء ال يتجزأ منه ،والشفافيه التامه ال تكون اال بااللتزام
بهما معا.
الفرق بني العرض واالفصاح والشفافيه يف النموذج االسالمى عنه يف النموذج التقليدى
فيما مت الوقوف عليه من مكونات ومتطلبات العرض واالفصاح يف النموذجني االسالمى
والتقليدى ،تبني أن اهم الفروق واالختالفات من الناحيه النظريه تكمن بصوره عامه يف:
 /1صيغ التمويل االسالمى التى حتتاج إىل اسس اثبات ختتلف عن تلك املعمول بها يف
النظام املصرفى التقليدى.
 /2ودائع االستثمار سواء املطلقه منها أو املقيده فيما يتعلق بتبويبها يف امليزانيه وقياس
ارباحها.
اما فيما عدا ذلك فال توجد فروق جوهريه تذكر ،ألن نظام العرض واالفصاح يف العمل
 ماخوذ من منشور الشفافيه واالفصاح املالى الصادر في .2002/2/9
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املصرفى االسالمى رمبا يكون بنى على نظام العرض واالفصاح يف النظام املصرفى التقليدى بعد
استبعاد العناصر واملكونات التى ال تتفق مع العمل املصرفى االسالمى ،وادخال املكونات التى
ال يشملها النظام التقليدى.
انشاء شركة السودان للخدمات املاليه
مواصلة لتكميل انشاء االجهزه املساعده على جتويد اداء العمل املصرفى واملاىل بالبالد
ملواكبة التطور ات الداخليه واخلارجيه فقد مت انشاء شركة السودان للخدمات املاليه والتى
تاتى احلاجه اليها من أن بنك السودان ال حيق له املتاجره يف االوراق املاليه وتسيري مزاد بنك
السودان الذى يهدف إىل تغيري السيوله يف االقتصاد الوطنى ،لذلك تقرر انشاء شركة السودان
للخدمات املاليه لتقوم بهذا الدور .وهذه الشركه مملوكه بنسبة  %99لبنك السودان وبنسبة %1
لوزارة املاليه ،وسجلت حتت قانون الشركات لسنة .1925
راس مال الشركة االمسى  100مليون جنيه ،تساهم فيه وزارة املاليه وبنك السودان حسب
نسب امللكيه ،واملدفوع منه  20مليون جنيه.
يتم حتويل حقوق وزارة املاليه وبنك السودان يف البنوك لصاحل شركة السودان للخدمات
املاليه .ستقوم الشركه بدور املدير لشهادات البنك املركزى وستشرف على طرح الشهادات يف

العطاء وحتدد الفائزين وتقوم بتقديم الشهادات هلم ،وحتتفظ بسجل لكل مالك.
حممد عبدالرمحن ابوشوره
ابريل 1999
السياسه املصرفيه الشامله
للجهاز املصرفى ()2002-1999
يف اطار السعى املستمر لتنمية وتطوير اجلهاز املصرفى واملؤسسات املاليه وحتقيقا للسالمه
املاليه واملصرفيه ،وتأصيل وتعميق العمل املصرفى ،وادخال التقنيات احلديثه ورفع الكفاية
املصرفيه ،كما سلفت االشاره لذلك ،فقد تبنى بنك السودان يف عام  1999سياسات مصرفيه
الربعه اعوام يف تنمية اجلهاز املصرفى واملؤسسات املاليه يف خمتلف النواحى وباهداف حمدده
يف املدى القصري واملتوسط وتتم ترمجة االهداف قصرية االجل إىل برامج عمل سنويه ابتداء
 من دراسه عن شهادات مشاركة البنك املركزى.
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من عام  .1999فيما يلى اهم املؤشرات واحملتويات التى حدد تنفيذها خالل فرتة السياسه
املصرفيه الشامله:

اوال :تنمية اجلهاز املصرفى واملؤسسات املاليه:

 /1اعادة النظر يف اهلياكل احلاليه للنظام املصرفى ومؤسساته الجياد كيانات مصرفيه
كبريه مقتدره واكثر كفاءه ملواجهة التطورات املتسارعه يف الصناعه املصرفيه والنظام املاىل
والنقدى العاملى ،وذلك عن طريق زياده معتربه يف رؤوس اموال املصارف وخصخصة
املصارف اململوكه للدوله ودمج املصارف.
 /2مراجعة القوانني التى حتكم العمل املصرفى كقانون بنك السودان وقانون تنظيم العمل
املصرفى وقانون التعامل بالنقد االجنبى والئحة تنظيم التعامل بالنقد االجنبى والئحة
اجلزاءات املاليه واالداريه للمخالفات املصرفيه وكذلك القوانني واللوائح االساسيه للمصارف
لضمان مواكبتها لالسس الشرعيه والتطورات التى حدثت يف االقتصاد.
 /3االستمرار بفعاليه يف برنامج توفيق االوضاع مع اضافة معايري ومؤشرات قياس جديده.
 /4السعى جلذب املزيد من املدخرات لداخل اجلهاز املصرفى سواء عن طريق الودائع من
خالل استحداث ادوات ماليه جديده (كشهادات االستثمار وغريها) وتغيري تركيبة الودائع
لصاحل ودائع االستثمار.
 /5االهتمام بالبحوث واالحصاء بالبنوك التجاريه واملؤسسات املاليه.
 /6العمل مع البنوك التجاريه واملؤسسات املاليه االخرى خلفض النسب احلاليه للديون
املتعثره للمستوى املقبول عامليا واحلد من ظاهرة االختالسات والتزوير.
 /7دراسة ظاهرة الشيكات املرتده بغرض معاجلتها.
 /8مراجعة اسس السالمه االمنيه للمصارف بغرض توفري املزيد من احلمايه هلا والصوهلا
مبا يف ذلك النقود املتحركه بني الفروع وذلك بالتنسيق مع احتاد املصارف واجلهات
االمنيه املسؤوله.
 /9مكننة وحتديث العمل املصرفى.
 /10التخطيط الحداث نقله يف نوعية الكوادر البشريه العامله باجلهاز املصرفى من حيث
التأهيل والتدريب ملواكبة املستجدات والتحديات املستقبليه.
 /11ختفيض التكلفه االداريه باملصارف.
 /12تطوير وسائل الرقابه وآليات الرقابه الوقائيه للمصارف واملؤسسات املاليه.
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 /13تطوير برنامج املخاطر املصرفيه مع زيادة املخرجات املعلوماتيه للربنامج الستخدامها
يف الرقابه الوقائيه.
 /14متابعة وحصر كل املؤسسات املاليه التى متارس أي جزء من العمل املصرفى والعمل
على اخضاعها لسياسات وتوجيهات بنك السودان.
 /15ادخال املؤسسات املاليه يف اخلدمه الوقائيه التى يقدمها بنك السودان للمصارف من
اجل محايتها من املخاطر املصرفيه وتأمني سالمتها واستقرارها.
 /16مراجعة كل املنشورات الصادره من البنك املركزى واصدارها يف جملدات تراجع
دوريا.
 /17مراجعة اسس وضوابط ترخيص املصارف والفروع اجلديده مبختلف انواعها وكذلك
انشاء الشركات التابعه للمصارف.
 /18مراجعة دور ومهام فروع بنك السودان من حيث عددها والصالحيات املمنوحه هلا
بغرض مواكبة التطورات الدستوريه واحلكم االحتادى.
 /19توثيق الصالت مع التكتالت املصرفيه االقليميه والعربيه واالسالميه.

ثانيا :تأصيل العمل املصرفى وتفعيله:

أن عملية التأصيل وزيادة فاعلية قيم الدين واحكامه يف النشاط املصرفى واملاىل عموما وآثار
هذه القيم واالحكام يف تطوير النظام املصرفى يف السودان ستكون عمليه مستمره وشامله ال
حيدها جمال دون اخر ،وينبغى أن تكون حمل الرعايه والعنايه والنفاذ واملتابعه لدى كل
املؤسسات وعند كل العاملني يف املؤسسه الواحده.
عليه ستعنى السياسه املصرفيه الشامله بالرتكيز على ما يلى-:
 /1مواصلة عملية التأصيل.
 /2السعى لبلورة االمنوذج االمثل للمصرف االسالمى.
 /3االستمرار يف تطبيق معايري هيئة احملاسبه واملراجعه للمؤسسات املاليه االسالميه.
 /4وضع مرشد للصيغ االسالميه (متضمنا مناذج متطوره لصيغ االستثمار واخلدمات) والزام
البنوك التجاريه به يف عملياتها التمويليه وذلك لتفادى حدوث املخالفات الشرعيه يف تنفيذ
العمليات التمويليه.
 /5املواصله يف تطوير األدوات املاليه االسالميه وأدوات ادارة السيوله.
 /6البدء يف تنفيذ توصيات مؤمتر تأصيل النشاط االقتصادى املتعلقه بالقطاع املصرفى.
 /7توثيق جتربة النظام املصرفى يف السودان بالتعاون مع اجلهات املهتمه بهذا االمر.
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 /8تفعيل دور ادارات املراجعه الداخليه لتكون قادره على مراجعه صحة نشاط املصارف
واملؤسسات املاليه من الناحيه الشرعيه بالتعاون مع هيئات الرقابه الشرعيه.

ثالثا :تنظيم سوق النقد االجنبى

سعيا العادة تنظيم سوق النقد االجنبى بهدف ازالة التشوهات وخلق سوق موحده سيتم
اآلتي-:
 /1استكمال بناء سوق النقد االجنبى املوحد بازالة التشوهات املتبقيه وحترير املعامالت
وفق متطلبات العرض والطلب مبا يف ذلك سعر الصرف وحركة وحيازة النقد االجنبى.
 /2تطوير دور املصارف يف جمال بيع وشراء النقد االجنبى وتشجيعها للقيام بدور الوساطه
املصرفيه مبوجب عقد الصرف.
 /3العمل على بناء احتياطيات للبنك املركزى للمساعده يف استقرار سعر الصرف واستحداث
آليات لذلك.
 /4اصدار امليثاق املهنى للمتعاملني بالنقد االجنبى.
 /5استكمال نظام تسجيل راس املال االجنبى واالستثمارات اخلارجيه بغرض توفري كل
املعلومات اخلاصه عنها ومتابعة حركتها.
 /6تنظيم استخدام موارد النقد االجنبى بالبنوك بهدف االحتفاظ مبوقف متوازن بالنقد
االجنبى لضمان السالمه املاليه.
 /7استكمال االستعدادات الالزمه لدخول اليورو فى جمال التعامل اخلارجى مبا يف
ذلك التحضريات احملاسبيه وتدريب العاملني ووضع الرتتيبات مع املراسلني وتوعية
اجلمهور.

رابعا :التمويل

 /1العمل على خفض تكلفة التمويل املصرفى لتتماشى مع االخنفاض املستمر يف معدالت
التضخم وذلك لالسهام يف ختفيض تكلفة االنتاج وحتفيز املنتجني وحتقيق عائد جمز
للبنوك.
 /2ضمان تدفق التمويل للقطاعات ذات االولويه.
 /3االسهام يف برامج الدعم االجتماعى بتوفري التمويل لالسر املنتجه والقطاعات الفقريه يف
اجملتمع بهدف اذكاء روح التكافل والتعاون بني افراد اجملتمع.
 /4بلورة دور بنك السودان التمويلى من خالل النوافذ الثالثه التى مت استحداثها بغرض
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سد الفجوه التمويليه وضمان توفري التمويل املطلوب يف الوقت املناسب يف حالة عجز موارد
البنوك وذلك يف اطار السياسه الكليه.
 /5التحول التدرجيى للتمويل بصيغة املشاركه والصيغ االخرى بدال عن الرتكيز على
التمويل بصيغة املراحبه بغرض احتواء املخالفات التى حتدث بتطبيق هذه الصيغه والشروع
ابتداء من هذا العام يف النزول بالتمويل باملراحبه من النسبه احلاليه إىل  %30من امجاىل
التمويل بنهاية عام .2001
 /6االستمرار يف استخدام شهادات مشاركة البنك املركزى (مشم) كأداه نقديه والتنسيق
مع وزارة املاليه يف استكمال اصدار شهادات مشاركة احلكومه (شهامه) وتوظيفها كآليه
الدارة السيوله والتمويل.
 /7مراجعة وترشيد عمليات التمويل بالنقد االجنبى ووضع االسس والضوابط الالزمه
لضمان توافقها مع السالمه املصرفيه واالحكام الشرعيه والسياسات الكليه.
 /8مراجعة شركات البنوك وعالقاتها مع البنوك االم بهدف ضمان التزامها بالضوابط
الصادره من بنك السودان.

خامسا :العمليات املصرفيه

 /1مراجعة االسس والضوابط التى حتكم فتح وادارة احلسابات ودفاتر الشيكات وتوحيدها
يف كل املصارف بهدف احتواء عمليات التزوير واالختالسات والشيكات املرتده.
 /2مراجعة التعريفه املصرفيه يف ضوء االخنفاض املستمر يف معدالت التضخم وذلك بالتنسيق
مع احتاد املصارف السودانيه.
 /3النظر يف تشجيع اجلمهور على التعامل مع النظام املصرفى جلذب املزيد من الودائع مع
االخذ يف االعتبار تكلفة املصارف ومصلحة املتعاملني معها يف اطار االسس الشرعيه.
 /4ادخال وسائل جديده للتعامل املاىل مثل الشيكات املضمونه وبطاقات الدفع.
 /5اعادة النظر يف دور الشيك وتوظيفه يف غري االغراض املخصصه له كوسيله للدفع ومبا
يف ذلك توظيفه كآليه للتمويل أو وسيلة للضمان ،وبصفه خاصه دور الشيك األجل بهدف
احتواء املشاكل الناجته من هذه العمليات.
 /6توعية مجهور املتعاملني على حسن التعامل مع العمله الوطنيه.

سادسا :التقنيه املصرفيه

 /1اعتبار تقنية العمل املصرفى يف مجيع املصارف جزء اصيل من برنامج رقابة بنك
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السودان ومتطلبات توفيق االوضاع بكل املصارف.
 /2البدء يف ادخال الشيكات املمغنطه وادخال شبكات احلاسوب يف العمليات املصرفيه يف
مجيع فروع املصارف بوالية اخلرطوم كمرحله اوىل لتعمم على كل الفروع بنهاية الربنامج.
 /3ربط بنك السودان برئاسات البنوك التجاريه عن طريق شبكات احلاسوب.
 /4ربط البنوك التجاريه بشبكات اتصال الكرتونيه مصرفيه ( )swiftبغية تقديم خدمات

افضل واسرع لعمالئها.
جتدر االشاره إىل أن هناك تقارير سنويه عن مستوى تنفيذ السياسه املصرفيه الشامله.
سياسة اعادة هيكلة واصالح اجلهاز املصرفى
خالل الفرته  2002 – 2000م
يف اطار تنفيذ ما جاء يف السياسه املصرفيه الشامله سعيا للقضاء على جوانب الضعف
والقصور باجلهاز املصرفى ،حتى تكون املصارف مؤهلة للقيام بالدور املطلوب داخليا وخارجيا،
اعد بنك السودان سياسه العادة هيكلة واصالح اجلهاز املصرفى ،وقد صدرت هذه السياسه
يف  2000/5/2مبوجب منشور سياسة اعادة هيكلة واصالح اجلهاز املصرفى خالل الفرته
 2002 -2000م جاء فيها اآلتي-:
لقد بدأ بنك السودان ومنذ بداية التسعينيَات يف تنفيذ سياسات وبرامج واجراءات تهدف
إىل تعزيز سالمة اجلهاز املصرفى ودعم املراكز املاليه للمصارف حبيث تصبح يف وضع ميكنها
من أن تلعب دورها اهلام بفعاليه يف عملية التنمية االقتصاديه واالجتماعيه على املستوى
القومى ،ومواكبة التحديات والتطورات والتحوالت التى بدأت تشهدها الساحه العامليه يف
اجملاالت االقتصاديه املختلفه وعلى وجه اخلصوص يف جمال الصناعه املصرفيه.
ومبا أن السياسات والقواعد واملعايري التى تعزز السالمه املصرفيه وتدعم املراكز املاليه
للمؤسسات املصرفيه تتجدد وفقاً للتطورات يف العمل املصرفى العاملى واحمللى ووفقا للتحوالت
يف العالقات االقتصاديه الدوليه ،فان بنك السودان ظل يتابع ويواكب كل التطورات ،حيث
اصدر يف عام  1991قانون تنظيم العمل املصرفى واعقبه بربنامج توفيق االوضاع الذى امتد
حتى عام .1998
 السياسه املصرفيه الشامله للفتره  2002 – 1999الصادره في .1998/12/31
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ومع بداية عام  1999شرع يف تنفيذ مشروع شامل للسياسات املصرفيه للفرته من 1999
إىل .2002
وقد هدف املشروع اساسا إىل تأهيل اجلهاز املصرفى يف السودان حتى يتمكن من التغلب
على عناصر الضعف التى يعانى منها ومواجهة التحديات والتطورات التى سيفرزها عصر
العومله ويقوم بدوره الرائد يف بناء االقتصاد الوطنى .ومن اهم مكونات السياسه املصرفيه الشامله
مراجعة القوانني والتشريعات التى تنظم العمل املصرفى ،ومراجعة النظم املصرفيه املختلفه،
وادخال التقنيات احلديثه يف العمل املصرفى واخضاع النظام املصرفى إىل القواعد واملعايري
املصرفيه العامليه واالستمرار يف تعميق اسالم املعامالت املصرفيه ،وقد قطع بنك السودان شوطا
يف تنفيذ معظم مكونات الربنامج خالل عام .1999
ويف اطار انفاذ هذه السياسات سيتبنى بنك السودان خالل الفرته  2002-2000برنامج
العادة هيكلة واصالح اجلهاز املصرفى وذلك بهدف خلق كيانات مصرفيه كبريه ذوات مالءه
ماليه تؤهلها جملابهة حتديات التوسع االقتصادى وحتديات املنافسه العامليه يف جمال العمل
املصرفى ،ويتكون الربنامج من احملاور الرئيسيه التاليه:

احملور االول  :الدمج املصرفى-:

تتمثل املالمح الرئيسيه للدمج يف اآلتي:
 /1سيكون الدمج املصرفى اختياريا.
/2سيقدم بنك السودان املساعده الفنيه يف تكوين جمموعات الدمج املصرفى االختيارى
وذلك وفقا للمعايري التاليه:
أ /امللكيه املشرتكه يف رؤوس اموال بعض البنوك.
ب /االهداف املشرتكه لبعض البنوك.
ج /أي معايري اخرى تكون مقبوله.
 /3سيرتك اخليار الدارات البنوك لتكوين جمموعات الدمج خالل الفرته احملدده.
 /4يفضل بنك السودان أن ال تتجاوز جمموعات الدمج  6جمموعات.
 /5تنتهى الفرته الزمنيه لتكوين جمموعات الدمج يف  30سبتمرب  2000وعلى كل بنك
اخطار بنك السودان مبجموعته يف أو قبل ذلك التاريخ.
 /6جيب على كل جمموعه من جمموعات الدمج اخطار بنك السودان خبطتها لتنفيذ
عملية الدمج وحتديد بيت اخلربه (حملى أو اجنبى) الذى سيقوم بتقييم بنوك اجملموعه
يف أو قبل  31ديسمرب .2000
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 /7أن يكون اخر تاريخ الكمال عمليات الدمج لكل جمموعه يف  30يونيو .2001
 /8سيتم اخضاع جمموعات الدمج ملتطلبات الزياده يف احلد االدنى لراس املال وستتم
مرحلة استيفاء احلد االدنى لراس املال لكل جمموعه على حده حسب مسار تنفيذ عمليات
الدمج.

احملور الثاني :زيادة احلد االدنى لراس املال- :

إن زيادة رؤوس االموال متثل خيارا اخرا خللق الكيان املصرفى الكبري وسيتم تنفيذ هذا
اخليار وفقا للضوابط التاليه:
 /1سيتم رفع احلد االدنى لراس املال إىل  3مليار دينار (ثالثه مليار دينار).
 /2ستتم مرحلة دفع راس املال خالل فرتة الربنامج على النحو اآلتي-:
أ /أن يرفع راس املال املدفوع لكل بنك إىل واحد مليار دينار بنهاية عام  2000مبا يف
ذلك راس املال املدفوع حاليا واحتياطيات راس املال.
ب /أن يرفع راس املال املدفوع لكل بنك إىل  2مليار دينار بنهاية عام .2001
ج /أن يرفع راس املال املدفوع لكل بنك إىل  3مليار دينار بنهاية عام .2002
 /3سيساعد بنك السودان يف حتديد البنوك املؤهله لتبنى خيار الزياده يف راس املال وفقا
للمعايري العامليه املتعلقه بتقييم املوقف املاىل للبنك.

احملور الثالث  :بنوك القطاع العام التجاريه-:

سينطبق ما ورد اعاله فيما يتعلق بالدمج املصرفى وزيادة احلد االدنى لراس املال على بنوك
القطاع العام التجاريه ،وسيصدر بنك السودان سياسه مفصله يف هذا اخلصوص بالتشاور مع
وزارة املاليه والتخطيط االقتصادى.

احملور الرابع :البنوك املتخصصه-:

فيما يتعلق بهذا احملور سيصدر بنك السودان سياسه مفصله بالتشاور مع وزارة املاليه
والتخطيط االقتصادى.

احملور اخلامس  :فروع البنوك االجنبيه-:

سيقوم بنك السودان باصدار سياسة مبتطلبات االصالح لفروع البنوك االجنبيه قريبا.

احملور السادس :مشكلة الديون املتعثره يف اجلهاز املصرفى-:

إن مشكلة التمويل املتعثر قد تفاقمت واصبحت تشكل هاجسا لبنك السودان والبنوك
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التجاريه على حد سواء وذلك ملا رتبته من تداعيات على مقدرة وقابلية اجلهاز املصرفى للقيام
بدوره يف متويل النشاط االقتصادى يف البالد ،كما وانها اصبحت تؤثر سلبا على السالمه املاليه
لعدد من البنوك ،ورغم اجملهودات الكبريه املبذوله من قبل البنوك التجاريه لتحصيل التمويل
املتعثر ومتابعة بنك السودان اللصيقه هلذه اجملهودات ،اال أن الوضع مل يظهر أي حتسن
يذكر ،عليه ويف ضوء هذا الوضع فان بنك السودان سيتبنى سياسة مؤقته ملعاجلة التمويل
املتعثر القائم وذلك من اجل حتقيق االهداف التاليه:
 /1حتريك املوارد اجملمده واعادة ضخها يف الدوره االقتصاديه.
 /2مساعدة البنوك يف االنصراف إىل ممارسة دورها االساسى يف متويل النشاط االقتصادى
بدال من االنصراف عنه يف متابعة حتصيل التمويل املتعثر.
 /3حتريك النشاط االقتصادى واعادة نشاط القطاعات االنتاجيه عن طريق ضخ املوارد
اجملمده وعن طريق تأهيل قابلية البنوك ملعاودة نشاطها التمويلى بصوره طبيعيه بعد أن
تأثرت سلبا حبجم التعثر الكبري.
وتشتمل السياسه على املالمح الرئيسيه التاليه:
 /1انشاء مؤسسه بقانون خاص الدارة التمويل املتعثر يف القطاع اخلاص عن طريق متلك
االصول املرهونه مقابل التمويل املتعثر بطرق قانونيه وشرعيه والعمل اما على تسييلها أو
ادارتها اقتصاديا ،ولتحقيق ذلك تتبع املؤسسه واحدا أو أكثر من االساليب التاليه:
أ /ادارة االصول واالموال املرهونه للمصارف مبقابل حمدد يتفق عليه بني أي مصرف
واملؤسسه.
ب /امتالك االصول واالموال املرهونه للمصارف عن طريق الشراء من املصارف اوالقيام
على امرها عن طريق الوكاله.
ج /بيع االصول واالموال املرهونه للمصارف التى تؤول اليها ،أو تأهيلها وادارتها
لصاحل املديونيه إىل أن يتم سداد التمويل املقابل هلا لدى أي مصرف.
د /الدخول كمساهم يف الشركات املدينه مبا يعادل قيمة التمويل املتعثر للشركه املعنيه
وجيوز هلا التصرف يف تلك االسهم مبا حيفظ حقوق املصارف الدائنه.
هـ /ادارة الشركه املدينه وذلك يف حالة الرهونات احليازيه الكبريه.
و /انشاء شركات أو وحدات ملساعدتها يف حتقيق اغراضها.
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ز /التعاون مع اجلهاز املصرفى واسداء النصح له حول انسب السبل الدارة االصول
واالموال املرهونه.
 /2يساهم يف املؤسسه كل من وزارة املاليه وبنك السودان وصندوق ضمان الودائع.
 /3حتصر املؤسسه عملها يف معاجلة التمويل املتعثر يف تاريخ تاسيسها والذى تقابله
رهونات من الدرجه االوىل.
 /4أن تصف املؤسسه بعد االنتهاء من مهمتها أو فى فرته اقصاها سبع سنوات.
 /5أن تتبنى وزارة املاليه االحتاديه معاجلة التمويل املتعثر للحكومه ومؤسسات القطاع
العام بالكيفية التى سيتفق عليها مع االطراف املعنيه.

احملور السابع  :العوامل املساعده على تنفيذ السياسه-:

حسب جتارب الدول التى سبقتنا يف اعادة هيكلة واصالح اجلهاز املصرفى هناك تدابري
خمتلفه تتخذها احلكومات لدعم تنفيذ هذه السياسه من اهمها تقديم بعض احلوافز للبنوك
التى تنشط يف تنفيذ السياسه واملساعده يف معاجلة املصاعب الناجته عنها.
ويف هذا االطار سيتبنى بنك السودان بالتعاون مع وزارة املاليه االحتاديه تقديم احلوافز
التاليه:
 /1االعفاء الكلى اواجلزئى من ضريبة االرباح خالل فرتة الربنامج.
 /2االعفاء الضريبى الكامل لنشاط مؤسسة ادارة التمويل املتعثر.
 /3اعطاء اولويه ملعاجلة التمويل املتعثر للبنوك التى تدخل يف تنفيذ سياسة اعادة
اهليكله.
 /4اتاحة موارد بنك السودان يف اطار نوافذ التمويل بشروط ميسره أو عن طريق وضع ودائع
استثماريه يف البنوك التى تدخل يف تنفيذ الربنامج.
 /5أي حوافز اخرى تساهم يف تفعيل سياسة اعادة اهليكله.
كما سيقوم بنك السودان باملشاركه مع اجلهات املعنيه االخرى يف وضع برامج للمساعده
يف معاجلة أي فائض عماله قد ينتج من اعادة اهليكله.
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احملور الثامن:

يشتمل هذا احملور على العقوبات االداريه واملاليه التى سيتخذها بنك السودان ضد البنوك
التى ال تلتزم بتوفيق اوضاعها وفقا ملتطلبات برنامج الدمج املصرفى وزيادة احلد االدنى لراس

املال وستعلن يف حينها.
التوقيع
د .صابر حممد حسن
حمافظ بنك السودان

 منشور سياسة اعادة هيكلة واصالح اجلهاز املصرفى خالل الفتره  2002 – 2000الصادر من بنك
السودان في .2000/5/2
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قانون بنك السودان تعديل سنة 2000
مت تعديل قانون بنك السودان لسنة  1959يف عام  2000وفقا ملقتضيات االسلمه ،حيث
متت معاجلة املواد التى تتعارض مع العمل املصرفى االسالمى ومن ذلك اآلتي-:
املادة ( )6اليت تتعلق باغراض البنك جاء يف البند (و) منها ما يلى-:
« التزام البنك يف ادائه لواجباته واغراضه ويف ممارسة سلطاته واشرافه على النظام املصرفى
باحكام الشريعه االسالميه ».
املاده ( )30التى تتعلق بالتعامل يف الذهب والسبائك الذهبيه والنقد االجنبى ،حيث جاء
يف البند (أ) جيوز للبنك أن «يشرتى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبيه أو الفضيه أو سبائك
الذهب أو الفضه وفقا لالسس الشرعيه لعقد الصرف أو أي معادن نفيسه اخرى داخل البالد
اوخارجها كما له أن حيتفظ بالنقود الذهبيه اوسبائك الذهب أو أي معادن نفيسه اخرى مما
يودع لديه».
املاده ( )35اخلاصه بادارة السيوله حيث جاء يف البند (ب) ما يلى-:
جيوز للبنك أن « ميول أو يضمن عند احلاجه املصارف بالصيغ الشرعيه املناسبه لفرته ال
جتاوز السنه مقابل الضمانات والشروط التى حيددها يف كل حاله ».
ادخال نظام املراقب امليدانى
صدر قرار العمل بنظام تعيني مراقبني ميدانيني من بنك السودان للبنوك التجاريه من
املكتب التنفيذى للسيد حمافظ بنك السودان يف  ،2001/12/22وكان اهلدف من ذلك هو دعم
الرقابه املصرفيه الوقائيه وامليدانيه ،ليقوم املراقب امليدانى باملهام التاليه:

مهام وواجبات املراقب امليدانى

 /1احضار معلومات وافيه عن أي متويل حملى مببلغ  5مليون دينار أو أكثر يشتمل على
اسم العميل وحجم التمويل واذا كان العميل شركه يتم ذكر امساء املالكني ذوى املصلحه
الوافره الذين ميتلكون  %10أو أكثر من راس املال.
 /2احضار معلومات وافيه عن أي خطاب اعتماد يصدر مببلغ  50الف دوالر أو أكثر.
 /3احضار معلومات وافيه عن كل خطابات الضمان التى تصدر.
 /4احضار وحتديد طبيعة الضمانات املقابله للتمويل واالعتمادات والتسهيالت الوارده يف
( 1و 2و )3اعاله.
 /5تكون نقطة االتصال يف البنك املعنى بالنسبه للمراقب امليدانى هو مسؤول االلتزام.
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 /6يكون للمراقب امليدانى احلق يف التحرى عن أي معلومه بالرجوع للدفاتر واملستندات
الالزمه.
 /7يقوم املراقب امليدانى بكتابة تقرير اسبوعى من واقع املعلومات اليوميه املتوفره لديه.
 /8جيب على املراقب امليدانى أن يكون لديه معلوماته اخلاصه املساعده عن البنك كامساء
اعضاء جملس االداره واملساهمني وشركاتهم (أن وجدت) واالداره التنفيذيه ومدراء الفروع
وكبار العمالء واى عالقات تربطهم والسعى للحصول على أي معلومات يراها ضروريه
لعمله.
من الناحيه العمليه التقيت ببعض املراقبني امليدانيني وسألتهم عن مدى تنفيذ ما جاء يف
املوجهات اعاله ،فعلمت منهم أن اغلب ما جاء اعاله قد مت تنفيذه خاصة فيما يتعلق جبمع
البيانات ،فقد صممت استمارات ختص ذلك وزعت على املصارف لتمأل بالبيانات املطلوبه
ثم ترسل إىل بنك السودان عن طريق مسؤول االلتزام فيتم حتليلها بوساطة املسؤول عن قسم
الدراسات بادارة التفتيش وتناقش مع املراقب امليدانى ومع املختصني يف البنك املعني بهدف
تصحيح أي احنرافات يتم الوقوف عليها.
تطوير وتفعيل الضبط املؤسسى يف املصارف
استكماال ملشوار اصالح اجلهاز املصرفى ،ويف اجلانب االدارى والتخطيطى اصدرت ادارة
الرقابه املصرفيه يف  2002/3/27اول منشور يتعلق بالضبط املؤسسى وذلك متابعة لربامج ترقية
وتطوير العمل املصرفى ومواكبة املستجدات العامليه يف اجملال الرقابى واالشرافى وفقا ملا جاء
يف السياسه املصرفيه الشامله ،واهم ما جاء فيه يتلخص يف اآلتي:
يهدف هذا النظام إىل حتديد املسؤوليات والعالقات الوظيفيه بني مكوناته املختلفه املتمثله
يف جملس االداره ،االداره التنفيذيه ،املساهمني واملودعني واصحاب املصلحه االخرين من
موظفني وحكومات وسلطة نقديه وافراد اجملتمع بصوره عامه ،ويتمثل دور تلك اجلهات
يف حتقيق اهداف املصرف وضمان سالمته املاليه واستقراره ،هذا فضال عن مراقبة التزامه
بالسياسه العامه للدوله والسلطه النقديه واخالقيات املهنه املصرفيه.
استشعارا من بنك السودان باهمية تلك االهداف يف تقوية اجلهاز املصرفى يصدر االسس
التى يقوم عليها الضبط املؤسسى ويناشد كل املصارف العامله بضرورة االلتزام بها والعمل مع
بنك السودان على تطويرها يف اطار النظام املصرفى االسالمى.
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التعريف واالهداف

الضبط املؤسسى هو جمموعة االنظمه واالجراءات والسياسات التى يتم من خالهلا ضبط
وتوجيه مسار وتوجهات املصارف يف اجملاالت التاليه على وجه اخلصوص-:
 حتديد االهداف (املرحليه واالسرتاتيجيه) والقيم السلوكيه للمؤسسه املصرفيه وتعميمهاعلى كل املستويات الوظيفيه.
 وضع السياسات الالزمه لتحقيق تلك االهداف والقيم. وضع اسس وقواعد تسيري االعمال اليوميه. وضع الضوابط الالزمه مبا يضمن االلتزام التام بتلك القواعد واصدار املنشورات املنظمههلا واجراءاتها واحكامها.
 كيفية محاية حقوق املودعني واصحاب املصلحه مع االخذ يف االعتبار مبصاحل املالكنياالساسيني.
 التوفيق بني السياسات الراميه إىل حتقيق اهداف املؤسسه املصرفيه وبني ما هو مطلوبيف العمل الرساء دعائم االمن والسالمه مع التقيد بالقوانني والنظم واللوائح التى يصدرها
بنك السودان.

املسؤوليه عن ارساء دعائم الضبط املؤسسي:

مبا أن تطوير الضبط املؤسسى يف املصارف كمؤسسات عامه يعترب يف املقام االول من
مسؤوليات جملس االداره واالداره التنفيذيه للبنك بالتنسيق مع هيئة الرقابه الشرعيه ،مع
فصل واضح بني مهام وسلطات اجلهات الثالث ،لذا جيب على املصارف االلتزام باملوجهات
التاليه عند اختيار اعضاء وحتديد مهام جملس االداره واالداره التنفيذيه-:

 /1جملس االدارة

جملس االداره هو املسؤول االول عن السالمه املاليه للمصرف وسالمة عملياته وحتقيق
اهدافه ،وبناء عليه فان مهام وسلطات جملس االداره تتمثل يف اآلتي:
أ /وضع ومتابعة تنفيذ اخلطه السنويه للعمل والتى تعكس االهداف االسرتاتيجيه
والسياسات واالجراءات الالزمه الدارة املصرف مبا حيقق هذه االهداف ،باالضافه إىل
اآلليات والوسائل الالزمه الدارة املخاطر.
ب /تعميم اخلطه السنويه على كل املستويات الوظيفيه لاللتزام بها يف تنفيذ العمليات.
ج /حتديد املخاطر الرئيسيه التى يتعرض هلا املصرف مع وضع الضوابط واالجراءات
368

الالزمه ملواجهتها وادارتها آخذين يف االعتبار منشورات بنك السودان يف هذا الصدد.
د /وضع نظام النسياب املعلومات والتقارير ميكن جملس االداره من تقييم اداء االداره
التنفيذيه والتاكد من أن املصرف يدار وفقا الهدافه االسرتاتيجيه وخطة عمله والقوانني
واللوائح الرقابيه ،وذلك دون التدخل يف االعمال اليوميه للمصرف.
هـ /وضع اهلياكل التنظيميه والوظيفيه التى تعكس بوضوح حدود الصالحيات واملسؤوليات
وانسياب التقارير بني كافة املستويات الوظيفيه.
و /تشكيل جلان للمساعده من املختصني واملؤهلني ،سواء كانوا من اعضاء اجمللس أو من
املساهمني أو من غري املساهمني يف املصرف املعنى.
ز /انشاء جلنة للمراجعه وفقا ملنشور بنك السودان اخلاص بتكوين اللجنه والذى حيدد
مهامها واختصاصاتـــها.
ح /تتبع اللجان اعاله جمللس االداره وترفع تقاريرها للمجلس ،ومتارس اعماهلا بالتنسيق
مع هيئة الرقابه الشرعيه واملراجع الداخلى واملراجع اخلارجى واالداره التنفيذيه.
ط /اختيار املدير العام ونوابه وحتديد املهام والصالحيات املوكله هلم وتقويم ادائهم من
وقت الخر.
جيب أن يكون اعضاء جملس االداره على درجه معقوله من املؤهالت العلميه واخلربات
العمليه ويتمتعون بقدر وافر من الكفاية والسريه احلسنه التى متكنهم من القيام باملهام املوكله
هلم ،ولتحقيق ذلك جيب مراعاة اآلتي عند اختيار اجمللس-:
أ /يتم الرتشيح جملالس ادارات مصارف القطاع العام من القائمه التى يضعها بنك السودان
الصحاب املؤهالت واخلربات ويتم رفعها لوزارة املاليه لتقوم على ضوئها باختيار اعضاء
جملس االداره.
ب /التعيينات جملالس ادارات مصارف القطاع اخلاص ختضع ملوافقة بنك السودان.
ج /يتم الفصل متاما بني عمل جملس االداره والعمل التنفيذى االدارى مما يعنى عدم تدخل
جملس االداره أو أي عضو من اعضائه يف العمل التنفيذى واالدارى اليومى للمصرف أو
توقيعه على أي مستند يتعلق بالعمل التنفيذى.

شروط عضوية جمالس االدارات يف مصارف القطاع اخلاص

 أن يستوفى البيانات املطلوبه يف االستبيان الشخصى للرتشيح لعضوية جمالس اداراتاملصارف.
 أن يكون من املساهمني باملصرف.369

 أن يوافق عليه بنك السودان. جيب أن ال يكون عضو اجمللس قد افلس أو قام بتسوية مع دائنيه وال يكون ضمنالعمالء املقصرين أو احملظورين من قبل بنك السودان أو سبق أن فشل يف سداد التزاماته
جتاه أي مصرف مما اضطر املصرف إىل عمل خمصصات لتلك االلتزامات.
 جيب أن ال يكون عضو اجمللس قد سبق ادانته يف جرميه ختل بالشرف أو االمانه أواالخالق.
 أن ال يشغل رئاسه اوعضويه يف جملس ادارة أي مصرف اخر اال باذن من بنكالسودان.
 أن ال يشغل منصبا تنفيذيا أو قياديا مبصرف اخر. أن ال يزيد عدد اعضاء جملس االداره عن عشره اعضاء مبا يف ذلك الرئيس. أن يتضمن اجمللس عضوين على االقل من محلة املؤهالت ذات العالقه باجملال املصرفىأو االقتصادى أو املالي ،مع خربه مصرفيه مناسبه .على أن يتم اختيارهما بالتشاور مع
بنك السودان وميكن استثناؤهما من شرط املساهمه يف راس املال إذا استدعى االمر ذلك.

 /2االداره التنفيذيه

املدير العام
 تتمثل مسؤولية املدير العام يف ادارة املصرف اليوميه وتنفيذ سياسات جملس االداره يفهذا الصدد مع التاكد التام من أن ذلك يتم يف اطار سياسات ومنشورات بنك السودان دون
أي تاثري (مباشر أو غري مباشر) من اجمللس على تنفيذ املهام والصالحيات املوكله للمدير
العام.
 يكون املدير العام مسؤوال لدى جملس االداره وان يتم تعيينه وفقا لشروط االهليهالتاليه:
 أن يكون حاصال على مؤهل جامعى وذلك كحد ادنى. أن تكون لديه من اخلربه ما ال يقل عن عشرين عاما يف جمال العمل املصرفى. مل تسبق ادانته يف أي جرميه ختل بالشرف أو االمانه. أن ال يشغل بطريقه مباشره أو غري مباشره منصبا تنفيذيا أو قياديا يف أي مصرفاخر.
 أن ال ميارس أي نشاط اقتصادى أو ماىل خاص به دون علم سابق وموافقه من جملساالداره.
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 أن ال يكون قد افلس أو قام بتسويه مع دائنيه أو سبق أن فشل يف سداد التزاماتهجتاه أي مصرف مما اضطر املصرف إىل عمل خمصصات لتلك االلتزامات.
 أن ال تقل فرتة التعاقد مع املدير العام عن اربع سنوات قابله للتجديد. أن يوافق على تعيينه بنك السودان. -ينطبق على نواب املدير العام ما ينطبق على املدير العام.

 /3هيئة الرقابه الشرعيه

يتم تعيني هيئة الرقابه الشرعيه وحتديد مهامها وفقا ملنشور بنك السودان الصادر يف هذا
اخلصوص ،والذى ينص على:
التاريخ14 :حمرم 1423هـ
املوافق 27 :مارس 2002م
معنون لكافة البنوك
منشورات الرقابة املصرفية
معايري الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية
تعيني هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها
يف إطار مساعي بنك السودان الرامية إىل تعميق أسس العمل املصريف اإلسالمي يصدر هذا
املنشور املتعلق بتعيني هيئة الرقابة الشرعية وحتديد مهامها واختصاصاتها لضمان التزام
املصارف يف كل معامالتها وعملياتها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

«أ» اهلدف-:

اهلدف من إصدار هذا املنشور هو وضع قواعد وإرشادات بشان تعريف هيئة الرقابة
الشرعية وتعيني أعضائها وتكوينها والتقرير الصادر عنها لضمان التزام املصارف يف مجيع
معامالتها وعملياتها بأحكام الشريعة اإلسالمية.
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«ب» تعريف هيئة الرقابة الشرعية واختصاصها:

هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف فقه املعامالت ،وجيوز
أن يكون أحد األعضاء من غري الفقهاء على أن يكون من املتخصصني يف جمال املؤسسات
املالية اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت .ويعهد هليئة الرقابة الشرعية توجيه مناشط البنك
ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،وتكون
فتاواها وقراراتها ملزمة للبنك.

«جـ» تعيني هيئة الرقابة الشرعية وحتديد مكافاَتها-:

( )1جيب أن يكون لكل بنك هيئة رقابة شرعية يعينها املساهمون يف االجتماع السنوي
للجمعية العمومية بناءً على توصية جملس اإلدارة،وحيق للمساهمني تفويض جملس اإلدارة
بتحديد املكافاَه هليئة الرقابة الشـــرعية.
( )2جيب أن يتم االتفاق بني اهليئة والبنك على شروط االرتباط،وجيب أن تثبت تلك
الشروط يف خطاب التعيني.
()3على هيئة الرقابة الشرعية التأكد من قيام البنك بتوثيق وتأكيد قبول هيئة الرقابة
الشرعية للتعيني.
()4جيب أن يشمل خطاب تعيني اهليئة إشارة تدل على التزام البنك بأحكام ومبادئ
الشريعة اإلســـالمية.
()5يعني البنك من بني أعضاء اهليئة -أوغريها من ذوى األهلية -أميناً عاماً متفرغاً
ملساعدة اهليئة يف أداء مهامها ومتابعة قراراتها.

«د» تكوين هيئة الرقابة الشرعية واختيار أعضائها واالستغناء عن خدماتها-:

( )1جيب أن تكون اهليئة من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة وللهيئة االستعانة
مبختصني يف إدارة األعمال،االقتصاد،القانون،احملاسبة وغريها ملساعدتها يف تقديم الرأي
الفين والقانوني يف املسائل اليت تعرض عليها.
( )2جيب أن ال تضم اهليئة يف عضويتها مديرين من البنك وان ال تضم مساهمني ذوى
تأثري ف َعال.
( )3يتم االستغناء عن خدمات عضو اهليئة مبوجب توصية من جملس اإلدارة يعتمدها
املساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية.
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«هـ» العناصر األساسية يف تقرير هيئة الرقابة الشرعية-:

( )1عنوان التقرير «جيب أن يكون لتقرير اهليئة عنوان مناسب».
( )2اجلهة اليت يوجه إليها التقرير حسبما تقتضيه ظروف التكليف والقوانني واألنظمة
احمللية.
( )3الفقرة االفتتاحية أوالتمهيدية :جيب أن يوضح يف تقرير اهليئة الغرض من االرتباط
ويكون إيضاح مثل هذه األمور يف فقره افتتاحية «متهيدية» على النحو التالي-:
« وفقاً خلطاب التعيني جيب علينا تقديم التقرير التالي » ...
( )4نطاق عمل اهليئة جيب أن يشمل اآلتي-:
أ» وصف العمل الذي مت أداؤه وفقاً للمبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت
والتطبيقات اليت طرحها البنك خالل الفرتة احملددة.
ب» التوضيح أن إدارة البنك مسؤولة عن االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
بصورة صحيحة.
ج» التأكيد أن اهليئة قد قامت بتنفيذ االختبارات واإلجراءات املناسبة ومراقبة العمل
بالكيفية املناسبة.
د» التوضيح أن مجيع املكاسب اليت حتققت من مصادر غري شرعية للمصرف قد
صرفت ألغراض خريية.
هـ» التوضيح أن فحص األدلة على أساس االختبار لكل نوع من العمليات اليت تؤيد
االلتزام بأحكام الشريعة.
و» التوضيح يف التقرير عما إذا كان احتساب الزكاة مت وفقاً الحكام الشريعة
اإلسالمية.
( )5فقرة الرأي-:
جيب أن تشمل فقرة الرأي البنود التالية:
أ» التوضيح عما إذا كانت عقود البنك والوثائق املتعلقة بها تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة
اإلسالمية.
ب» التوضيح عما إذا كان توزيع األرباح وحتميل اخلسارة على حساب االستثمار يتفق مع
األساس الذي يتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
ج» التوضيح عما إذا كانت املكاسب اليت نتجت بطرق غري شرعية قد مت صرفها يف أغراض
خريية.
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د» التوضيح يف التقرير إذا ما ارتكبت إدارة البنك أي خمالفة ألحكام ومبادئ الشريعة
أوالفتاوى أوالقرارات أواإلرشادات اليت أصدرتها اهليئة.
( )6تاريخ التقرير «على اهليئة أن تؤرخ تقريرها بتاريخ إمتام عملية املراقبة،ولكن جيب
عليها أن ال تؤرخ التقرير قبل التاريخ الذي مت به توقيع أواعتماد القوائم املالية من اإلدارة».
( )7توقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية «جيب أن يوقع مجيع أعضاء اهليئة على
التقرير».

«هـ» نشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية-:

   جيب أن ينشر تقرير اهليئة ضمن التقرير السنوي للبنك.

«و» نشر فتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية-:

جيب أن تقوم البنوك بنشر الفتاوى والقرارات واإلرشادات الصادرة عن اهليئة الشرعية
التابعة هلا خالل السنة.
ع/بنك السودان
اهلادى صاحل حممد         حممد صديق احلسن
اإلدارة العامة للرقابة املصرفية

 /4دور انظمة الضبط الداخلى واملراجعه الداخليه واخلارجيه يف عمليات الضبط
املؤسسي-:

لضمان تنفيذ متطلبات الضبط املؤسسى فانه يتعني على جملس االداره التاكد من كفاية
وفعالية انظمة الضبط الداخلى واملراجعه الداخليه واخلارجيه وذلك وفقا ملا يلى:

أنظمة الضبط الداخلى:

تهدف انظمة الضبط الداخلى إىل حتقيق درجه عاليه من الكفاية والفعاليه يف حتقيق
اهداف املصرف ،كما تهدف إىل ختفيف حجم املخاطر النامجه عن جتاوز الصالحيات،
االختالسات ،االخطاء ،السرقه ،التقاعس عن العمل ،وذلك من خالل اطار عام لالشراف
احملكم املفضى إىل السيطره على املخاطر ضمن حدود مقبوله.
374

يقوم نظام الضبط الداخلى على مرتكزات اساسيه اهمها:
 /1اجراءات وانظمه متكامله تهدف إىل ضبط االداء كما ونوعا ،وذلك من خالل تقسيم
الصالحيات واملسؤوليات افقيا ورأسيا بطريقه تضمن رقابه داخليه على العمليات.
 /2انظمه حماسبيه ومعلوماتيه تتسم بالدقه والشمول وترمى إىل توفري املعلومات والبيانات
املاليه بهدف تزويد االداره يف خمتلف مستوياتها بالتقارير الالزمه يف االوقات احملدده
للتحكم يف االداء واملخاطر.
 /3املراجعه الداخليه :ويعهد بها إىل اداره منفصله ومستقله بغرض مراجعة اجراءات
الضبط الداخلى وتشمل:
أ /املراجعه املاليه.
ب /املراجعه االداريه.
ج /مراجعة البيانات املعاجله الكرتونيا.

املراجعه الداخليه

جيب أن يتوفر هلا االستقالل التام يف ممارستها ملهامها وان تتبع مباشرة جمللس االداره
عن طريق املدير العام ،ويكون اهلدف االساسى لعمليات املراجعه يف املصرف هو تقويم املخاطر
وذلك من خالل:
 /1فحص وتقويم كافة املخاطر التى يواجهها املصرف باالضافه إىل تقويم السياسات املتبعه
يف قبول املخاطر وادارتها.
 /2تقويم مدى فاعلية تلك السياسات جتاه املخاطر احملدده ،ذلك اضافة إىل تقويم مدى
االلتزام بهذه السياسات.
 /3وضع آليه مناسبه للتأكد من تنفيذ التوصيات واملقرتحات املضمنه يف تقارير املراجعه.

املراجعه اخلارجيه

ال يتم تعيني املراجع اخلارجى اال بعد موافقة بنك السودان.
جيب أن يتضمن تقرير املراجع اخلارجى ما يلى-:
أ /تقويم نظام الضبط الداخلى باملصرف املعنى يف النواحى املاليه واالداريه واحملاسبيه.
ب /مدى اضطالع جملس ادارة البنك املعنى مبهام تكريس الضبط املؤسسى وتطويره.
باالضافه إىل ذلك على املراجع اخلارجى لكل مصرف أن يقدم لبنك السودان نسخه من
تقريره اخلاص بنتائج مراجعته فور فراغه من اعدادها واخطار بنك السودان بأي امر ميكن
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أن يؤثر تاثريا ملحوظا على املوقف املاىل للمصرف اوعلى مصاحل املودعني اضافة إىل املخالفات
املصرفيه غري العاديه املنصوص عنها يف منشور بنك السودان رقم ( )2002/1الصادر بتاريخ
/14يناير .2002/
جيب أن تؤيد احلسابات اخلتاميه لكل مصرف بشهاده املراجع اخلارجى املعتمد .كما
جيب أن يستند االفصاح يف القوائم املاليه على املرتكزات الوارده ادناه (على أن ميثل معيار
العرض واالفصاح رقم ( )1ومنشور بنك السودان اخلاص باالفصاح مرجعيه اساسيه يف عمليات
االفصاح):
 أسس العرض (التجميع). خمصصات التمويل التى تتحملها قائمة الدخل. خمصصات الديون واالحتياطيات. االلتزام التام بالصيغ التمويليه االسالميه. التقيد مبعايري احملاسبه واملراجعه والضبط للمؤسسات املاليه االسالميه. االلتزام مبيثاق االخالق للمحاسبني واملراجعني للمؤسسات املاليه االسالميه الذى حددتههيئة احملاسبه واملراجعه للمؤسسات املاليه االسالميه (.)AAOIF

 /5متطلبات اخرى للضبط املؤسسى:

أ /جيب على املصارف ادخال نظام عادل لربط االجور واحلوافز وسياسة الرتقيات
باالداء.
ب /جيب أن يتضمن تقرير جملس االداره الذى يرفق مع احلسابات السنويه افصاح
عام عن تركيبة جملس االداره واالداره التنفيذيه واهليكل االدارى ،وطبيعة أي معامالت
باملصرف والشركات التابعه واجلهات ذات العالقه ومستوى االداء باملصرف حتى ميكن
اعطاء صوره متوازنه عن اداء املصرف.
ج /على املصارف (ممثلة يف احتاد املصارف السودانيه) التنسيق مع اصحاب الودائع
االستثماريه لتكوين كيان خاص يف شكل هيئه تراعى مصاحل هذه الشرحيه من املودعني.
د /جيب دعوة الكيان الذى ميثل اصحاب الودائع االستثماريه (املقيده وغري املقيده)
حلضور اجتماع اجلمعيه العموميه كمراقبني وذلك قبل  21يوما على االقل من مواعيد
االجتماع بالدعوه املباشره أو عن طريق االعالن يف الصحف.
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أن مدى التزام املصارف مبا جاء اعاله سيتم التحقق منه عن طريق فرق التفتيش التابعه
لبنك السودان .وان أي مصرف يثبت عدم تطبيقه للموجهات واالسس والضوابط املذكوره اعاله
سيتم فرض عقوبات عليه مبوجب قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة .1991
على مجيع املصارف توفيق اوضاعها مبا يواكب هذا املنشور يف فرته زمنيه اقصاها اربعه

اشهر من تاريخ اصدار هذا املنشور.
ع /بنك السودان
اهلادى صاحل حممد           حممد صديق احلسن
االداره العامه للرقابه املصرفيه
مسؤول االلتزام
أدخل نظام مسؤول االلتزام يف العام  2002مبوجب املنشور رقم ( )2002/الصادر يف 9
ابريل  .2002والذى طلب مبوجبه من املصارف تعيني احد موظفيها ليكون مسؤوال لدى بنك
السودان وفق املهام والواجبات التاليه:
 /1مراجعة وتدقيق كافة الرواجع واالحصائيات والبيانات واملعلومات التى ترسل إىل بنك
السودان مع التاكيد على صحتها بالتوقيع واخلتم.
 /2التاكد من ارسال البيانات واملعلومات والرواجع يف التاريخ أو خالل الفرته احملدده
هلا.
/3مراقبة العمليات الكبريه التى يدخل فيها البنك خاصة يف جمال التمويل وتركيزه
وتوضيح موقفها اوال باول لبنك السودان.
 /4التعاون مع املراقب امليدانى املعني من قبل بنك السودان وتسهيل مهمته يف البنك.
 /5موافاة بنك السودان بتقرير شهرى لتاكيد أن اعمال البنك بصفه عامه تتم وفقا لسياسات
وتوجيهات بنك السودان ويشمل ذلك كافة املتطلبات الرقابيه لبنك السودان.
مت تعيني مسؤوىل االلتزام بكافة املصارف بعد صدور هذا املنشور وباشروا عملهم ،واهم ما مت
االلتزام به من قبلهم حتى تارخيه يتمثل يف ختم التقارير واالحصائيات واالستمارات املرسله
إىل بنك السودان خبامت مسؤول االلتزام ،كما انه يتوىل ارسال الرواجع االسبوعيه للعمليات
املصدقه مببالغ كبريه إىل ادارة التفتيش حسب ما جاء يف البند رقم ( )3اعاله.
 نص منشور تطوير وتفعيل الضبط املؤسسى في املصارف.
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اما فيما يتعلق بالتاكد من صحة ودقة البيانات املرسله اعتقد أن ذلك يتفاوت من مصرف
الخر ويتوقف ذلك بصوره اساسيه على خربة ومقدرة ونشاط مسؤول االلتزام نفسه وجتاوب
مصرفه مع سياسات بنك الســودان .ولكنه ميكن القول أن مسؤوىل االلتزام قد سهلوا كثريا
من مهمة اجلهات الرقابيه يف بنك السودان خاصة فيما يتعلق بارسال البيانات واالحصاءات
وحتديد املسؤوليه يف االلتزام بصحتها وارساهلا يف وقتهــــا.
مكافحة غسل االموال
يف اطار سعيه حلماية اجلهاز املصرفى من خماطر شبكات االجرام العامليه واستغالهلا
للقنوات املصرفيه الدخال اموال مشبوهة املصدر إىل داخل املصارف الضفاء نوع من الشرعيه
عليها ،ومن ثم سهولة التصرف فيها حسب رغبة العميل ،اصدر بنك السودان بتاريخ
 2002/5/30منشور مكافحة غسل األموال يتمثل اهم ما جاء فيه يف اآلتي:

مقدمة-:

نظراً لآلثار الضارة لظاهرة غسل األموال على اإلقتصاد الوطين والعاملي ،ونسبة ملا حتدثه
هذه الظاهرة من زعزعة للثقة يف املؤسسات املالية فقد أصبحت مواجهتها من أولويات
السلطات التشريعية والقانونية والرقابية على نطاق العامل .كما أن التطورات املتسارعة اليت
شهدتها املصارف واملؤسسات املالية يف نواحي الربط اإللكرتوني والوسائل املصرفية األخرى
جيعل تلك املؤسسات أكثرعرضة لالستغالل يف عمليات غسل األموال.
إن بنك السودان ويف إطار التضامن مع اجلهود العاملية املبذولة ملناهضة ظاهرة غسل
األموال ،ومحاية للمصارف واملؤسسات املالية السودانية من احتماالت استغالهلا يف عمليات
غسل األموال وإستناداً على املادة ( 6أ) من قانون بنك السودان لسنة 1959م واملواد  8و
( )1( 36أ وهـ سادساً) و  38من قانون تنظيم العمل املصريف ،يصدر بنك السودان الضوابط
واإلجراءات التالية واليت تعكس االسرتشاد بالتوصيات من جمموعة العمل املالي ملكافحة
غسل األموال.

املقصود بعملية غسل األموال-:

املقصود مبصطلح غسل األموال يف املؤسسات املالية هو إدخال أو حتويل أو التعامل مع أي
أموال ناجتة عن عمليات مشبوهة املصدر أو غري مشروعة يف مؤسسة مصرفية أو مالية بهدف
إخفاء أو طمس املصدر احلقيقي لتلك األموال إلكسابها صفة الشرعية كما يعنى هذا املصطلح
أيضاً تلك األموال غري املشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها بأي وسيلة من الوسائل
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لشراء أموال منقولة أو غري منقولة أو للقيام بعمليات مالية.
أوال :كيفية إستغالل البنوك يف عملية غسل األموال-:
ثم تطرق املنشور إىل الطرق واالساليب التى ميكن أن تستغل عن طريقها البنوك يف عمليات
غسل االموال ،مثل كأن يتم اإليداع يف حسابات مصرفية ملبالغ صغرية نسبياً كتجزئة ملبلغ
كبري دون أن يثري ذلك شبهة .وهناك أيضاً التواطؤ الداخلي من قبل موظف البنك لتسهيل
عملية الغسيل ،وأيضاً يتم عن طريق التحويالت بواسطة البنوك ،وشراء األدوات النقدية
كالشيكات املصرفية والسياحية وإستغالل الوسائل اإللكرتونية يف التحويالت واإليداعات
أوخلق شركات وهمية يتم التعامل مع البنوك من خالهلا وغريها.
ثانياً :وسائل كشف ومكافحة عمليات غسل األموال-:
تطرق املنشور إىل وسائل كشف ومكافحة عمليات غسل االموال ،حدد عددا من هذه
الوسائل منها:
وضع ضوابط لفتح وإدارة احلسابات مبختلف انواعها الشخصيه واملشرتكه وحسابات
الشخصيات االعتباريه وحسابات االوصياء والقصر وغريها.
ايضا مت التطرق لبعض الوسائل واإلجراءات العامة التى تعني على مكافحة هذه الظاهره
منها :أن توىل املصارف إهتماماً خاصاً لبعض العمليات التى ختالف منط العمليات املعتاده
يف حركة احلساب مثل العمليات ذات املبالغ الكبرية أوالتى تتم مببالغ صغرية وعلى فرتات
دورية منتظمة دون أن يكون هلا غرض واضح أوسبب إقتصادى واضح ،أو العمليات اليت تتم
مع أطراف من دول أخرى ال تطبق فيها ضوابط كافية ملكافحة عمليات غسل األموال.
كذلك يف حالة االشتباه يف مصداقية البيانات واملعلومات اليت يقدمها العمالء جيب على
موظف البنك التحقق من صحتها بالطريقة املناسبة.
وضع سياسات وإجراءات عمل وضوابط داخلية ملكافحة عمليات غسل االموال على أن يتم
تطويرها بشكل مستمر .وتشمل هذه الضوابط كحد أدنى ما يلى:
أ -تكليف مراقب اإللتزام ( )Compliance officerبتأكيد تطبيق هذه الضوابط
والتنسيق مع البنك املركزي يف هذا اجملال.
ب  -على البنك تطوير نظام رقابة داخلية ملكافحة غسل االموال ،ويتضمن هذا النظام
السياسات واإلجراءات املكتوبة اليت تكفل عدم استخدام البنك وفروعه من قبل
غاسلي األموال والكشف عن مثل هذه العمليات .وجيب أن تتضمن هذه السياسات
واإلجراءات خصوصاً تلك التى تؤكد مبدأ (أعرف عميلك) .وذلك إضافة إىل تصميم نظام حمكم
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للتقارير الداخلية الصادرة عن عمليات البنك والتى تعهد هلذا الغرض .وتشمل تقارير وأرصدة
احلسابات اجلارية وتقارير احلواالت وتقارير العمليات الكبرية ،إضافة إىل تقارير العمليات
ذات املبالغ الصغرية املتتالية.
جيب أن تتأكد وحدة املراجعة الداخلية يف البنك من إتباع مجيع موظفي البنك وعلى كافة
مستوياتهم لسياسات وإجراءات البنك فيما خيتص مبكافحة عمليات غسل األموال.
على البنوك أن تقوم بوضع الضوابط الالزمة ملنع إستغالل وسائل الدفع اإللكرتونية يف
عمليات غسل األمـــوال.
ثم تطرق املنشور إىل عملية التبليغ عن إكتشاف عمليات غسل األموال أو اإلشتباه فيها
والتى اوجبها املنشور على كل موظف يشتبه يف أي عمليه حتمل بعض أو كل مالمح غسل
االموال دون أن يعرضه ذلك ألي مساءله ،واليعترب افشاء للسريه املصرفيه.
ايضا حدد املنشور دورا للمراجع اخلارجي يف جمال مكافحة عمليات غسل األموال وذلك
بأن يقوم وضمن مهامه يف نطاق املراجعة مبراقبة تطبيق السياسات اخلاصة مبكافحة عمليات
غسل األموال والتأكد من توفر السياسات املالئمة لذلك لدى البنك وعن كفاية نظام الرقابة
الداخلية فيه وأن يدرج ذلك ضمن تقريره .كما جيب عليه أثناء قيامه بعمله املعتاد كمراجع
للحسابات أن يبلغ إدارة البنك بأية عملية يشتبه يف كونها غسالً لألموال.
تناول املنشور عملية تدريب املوظفني للمساعده على كشف عمليات غسل االموال.
واخريا ألزم املنشور البنوك باإلحتفاظ بالسجالت والبيانات والعمل على تطوير نظام
حلفظ السجالت والبيانات املتعلقة بالعمليات سواء احمللية أو اخلارجية حبيث ميكن إتاحة
هذه البيانات للجهات املختصة عند الطلب .على أن يتم اإلحتفاظ بها ملدة التقل عن مخس
سنوات من تاريخ إجراء املعاملة بكل السجالت املتعلقة بعملياتها احمللية والدولية للتمكن من
الوفاء بسرعة ما يطلبه بنك السودان من معلومات ،وهذه السجالت جيب أن تكون كافية ومبا
يسمح بإعادة تكوين العمليات الفردية مبا يف ذلك القيم ونوعية العمالت.
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عقب هذا املنشور صدر القرار االدارى رقم  2002/26اخلاص بانشاء وحدة املعلومات
املاليه ،والذى جاء فيه:
«التاريخ/24 :مجادى االوىل 1423 /هـ
املوافق/3 :اغسطس2002 /

ب س  /م م 3/2/

قرار ادارى رقم 2002/26
انشاء وحدة املعلومات املاليه
عمالً باحكام املاده ( )12من قانون بنك السودان لعام  1959م واىل منشور الرقابه الوقائيه
رقم ( )4الصادر بتاريخ /20مايو 2002/واخلاص مبكافحة عمليات غسل االموال .بهذا فقد
تقرر انشاء وحدة للمعلومات املاليه لتتلقى املعلومات من املصارف واملؤسسات املاليه االخرى
يف اطار تنفيذها ملتطلبات املنشور املشار اليه.
/1اسم الوحده :وحدة املعلومات املاليه (Financial Information Unit (F I U
 /2تتبع الوحده للمكتب التنفيذى للمحافظ برئاسة مساعد مدير اداره متفرغ ويعاونه
موظفون من الدرجات االوىل والثانيه ويضاف هلم كوادر اخرى إذا لزم االمر مستقبال.
 /3تتمثل مهام الوحده يف اآلتي:
أ .تلقى املعلومات والتقارير من املصارف واملؤسسات املاليه والعمل على حتليلها
لالطمئنان على سالمة مصادرها واستخدامها.
ب .حصر العمليات املبلغ عنها التى يشتبه يف انها متثل غسالً لالموال ،اوهلا صله
باالرهاب وجرائم االموال والتقرير بشانها.
ج .توفري املعلومات عن االرصده املشبوهه واحلسابات اجملمده واالشخاص واجلماعات
التى حيظر التعامل معها بقرار من الدوله.
د .تعمل الوحده بالتنسيق مع مسؤوىل االلتزام باملصارف واملراقبني امليدانيني ببنك
السودان وترفع تقارير دوريه للمحافظ عن سالمة االداء يف اجلهاز املصرفى يف اجلانب
الذى خيص الوحده.
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صدر حتت توقيعى يف اليوم الرابع والعشرين من شهر مجادى االوىل لعام 1423هـ املوافق

الثالث من شهر اغسطس لعام  2002م.
التوقيع
د .صابر حممد حسن
حمافظ بنك السودان
بعد صدور هذا القرار مت تكوين الوحده ،واسندت رئاستها إىل السيد /حممد على الشيخ
وباشرت عملها وتعمل االن حسب املوجهات اخلاصه مبهامها وما جاء يف منشور غسل االموال
وقانون مكافحة غسل االموال الذى متت اجازته يف العام السابق (.)2003
التصفية يف وحدات اجلهاز املصرفى
شهد عقد التسعينيَات تصفية العديد من املصارف بالسودان (فرع سيتى بنك وفرع بنك
الشرق االوسط وبنك االعتماد والتجاره وبنك نيما وبنك الصفا) وتباينت اسباب التصفيه من
اسباب سياسيه وعامليه كما يف حالتى سيتى بنك  1998وبنك االعتماد والتجاره  1992وبنك
الشرق االوسط يف  ،1992واىل اسباب خاصه اخرى يتم التطرق اليها عند احلديث عن اسباب
التصفيه اخلاصه بكل مصرف على حده.

اوال :التصفيه السباب سياسيه خارجيه:

تصفيتا سيتى بنك والشرق االوسط مل تكونا نتيجة لعسر ماىل أو ازمات اخرى سواء متعلقه
باالداره أو السيوله أو اجلوانب القانونيه أو خالفه ،لكنها متت نتيجة الوامر صادره من
رئاسة البنكني باخلارج نتيجة السباب يغلب عليها الطابع السياسى ،لذلك سوف لن يتم
التطرق لتفاصيل هاتني احلالتني.

ثانيا :التصفيه السباب تتعلق باداء املصرف:

تشمل هذه احلاله ثالثه من حاالت التصفيه التى حدثت يف السودان يف عقد التسعني
هي:
 نص قرار تكوين الوحده
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 /1تصفية بنك االعتماد والتجاره الدوىل:
تاسس هذا البنك يف عام  ،1972ويف  1974متت اعادة هيكلة االطار القانونى له وذلك
بانشاء شركة قابضه يف لكسمبورج وشركتني فرعيتني يف جزر كيمان ولكسمبورج ثم من بعد
ذلك افتتح املصرف فروعاً له يف أكثر من  70دوله منها السودان.
وفقا ملبادئ جلنة بازل حول تنظيم املصارف واالشراف على نشاطها فان البنك املركزى
بلكسمبورج هو السلطه املناط بها االشراف املوحد على عمليات بنك االعتماد على اساس أن
املصرف قد تاسس يف لكسمبورج ومبا أن كل من لكسمبورج وجزر كيمان تعتربان دول مضيفه
للشركتني الفرعيتني التابعتني لبنك االعتماد فان ايًا منهما تعترب مبثابة السطله التى هلا
الرياده يف تنظيم املصرف واالشراف على نشاطه ،اما بنك اجنلرتا كسلطه مضيفه ليس مسؤوال
مسؤوليه اساسيه يف االشراف والقيام بالرقابه على اعمال ومناشط جمموعة االعتماد ،ولكن
نسبة ألن بنك االعتماد كان يقوم جبل مناشطه يف اململكه املتحده يف البدايه كمصرف مرخص
له بتلقى الودائع مبوجب قانون املصرف لسنة  1979والحقا كمؤسسه مرخص هلا تلقائيا
مبوجب قانون املصارف لسنة  1987م فان بنك اجنلرتا يتمتع بسلطات واسعه فيما خيتص
بنشأة فروع بنك االعتماد يف اجنلرتا.

تصفية املصرف:

يف يوليو 1991اصدر بنك اجنلرتا املركزى قرارا بقفل املصرف بربيطانيا وهناك اراء عديده
حول اسباب التصفيه منهم من قال بان السبب يف التصفيه هو أن املصرف قد حقق جناحات
كبريه وانتشار واسع مما خلق بعض القلق للمؤسسات املاليه الغربيه ألن حجم راس املال
العربى كان ميثل أكثر من  %64من قيمة راس مال املصرف ،والرأى االخر علل التصفيه بان
هذا املصرف مصرف ظاهرى أي انه ميارس اعماال اخرى غري االعمال املصرفيه كتجارة السالح
واملخدرات ومن ثم غسل االموال.
وهنالك اتهام لبنك اجنلرتا باالهمال والتقصري يف ضبط عمليات بنك االعتماد بل تعدى ذلك
إىل االتهام بالتسرت والتواطؤ مع ما كان جيرى يف داخل بنك االعتماد وذلك حسبما اوردته
جريدة الشرق االوسط يف احدى حتقيقاتها بتاريخ  1993/3/14التى ذكرت بان هنالك على
االقل اربع اشارات محراء تثبت هذا االهمال والتقصري من جانب بنك اجنلرتا وتتمثل يف
اآلتي:
 /1يف عام  1985تسلم بنك اجنلرتا رسالة حتذير من احد مساهمى بنك االعتماد يف الشرق
االوسط تكشف أن  %70من املساهمني يف املصرف مساهمون امسيون اختارتهم االداره
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ودفعت مساهماتهم وان هؤالء االفراد يشكلون « واجهات « متكن املصرف من خالهلا من
السيطره على بعض املؤسسات املاليه التى متنعه قوانني الدول الغربيه من شرائها ،وتضيف
الرساله أن  %20من ديون بنك االعتماد مسجله يف دفاتر سريه وتعترب ديون هالكه حتتاج
إىل خمصصات.
وتدعو الرساله بنك اجنلرتا إىل اجراء حتقيق فورى ،اال أن بنك اجنلرتا جتاهل الرساله
ومل يقر باستالمها اال بعد سته اعوام من تاريخ وصوهلا ومل يعلم بها اال بعد كشفها الول مره
يف تقرير لورد بنجهام عن بنك االعتماد.
 /2يف يونيو  1986اعلن نائب برملانى من حزب العمال الربيطانى يف الربملان أن هناك
عمليات احتيال ضخمه يف بنك االعتماد اطرافها رجال اعمال افارقه وحذر بنك اجنلرتا
من ازمه ماليه وشيكة الوقوع يف هذا املصرف ،وقد اثبتت االحداث بعدها خبمس سنوات
صحة املعلومات.
 /3يف بداية عام  1989تلقى بنك اجنلرتا وثائق هامه من حماسب قانونى بريطانى يعمل
مع احد مساهمى بنك االعتماد توضح أن بنك االعتماد اعطى هذا املساهم ديوناً تزيد قيمتها
عن  250مليون دينار .وصرف بنك اجنلرتا النظر عما جاء يف هذه الوثيقه.
 /4من اهم هذه االشارات حتذير بنك الربكه الدوىل يف لندن حول بنك االعتماد يف نهاية
 1989بانه يعرف تفاصيل دقيقه ومعلومات مثريه عن تورط فروع بنك االعتماد يف لندن
يف غسل اموال املخـدرات ،فكان رد بنك اجنلرتا بان كل من لديه معلومات عليه ابالغها
لالجهزه االمنيه املختصه.
وعن اعالن التصفيه عامليا للمصرف وتعيني جلنة التصفية بوساطة حمكمة جزر كيمان
كانت هناك ثالث خيارات مطروحه من قبلها بالنسبه للفروع يف احناء العامل املختلفه.
هي:
 /1اما أن يتم شراء اصول وحصص املصرف ويتم تغيري اسم املصرف لصاحل املصارف
املتقدمه.
 /2أو أن تكون التصفيه تابعه للتصفيه العامليه.
 /3أو أن تكون التصفيه حمليا.
بالنسبة لفرع السودان مت تقديم عريضة التصفيه حملكمة املديريه الدائره املدنيه اخلرطوم
يف عام  1992بوساطة بنك السودان استنادا على احكام املاده ( )39من قانون تنظيم العمل
املصرفى ومبوجب احكام املاده ( )40من نفس القانون مت تعيني مصفني للمصرف برئاسة
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االستاذ/يوسف عبدالرمحن احملامى واصدر امر احملكمه يف  1992/3/29لتتم عن طريق
احملكمه وفقا الحكام القسم اخلامس من قانون الشركات لسنة 1925م.
 /2تصفية بنك نيما للتنميه واالستثمار:
مت تسجيل هذا املصرف كشركه عامه تعمل يف جمال العمل املصرفى براس مال قدره 155
مليون دينار وميتلك القطاع العام ممثال يف والية سنار ،النيل االزرق ،النيل االبيض ،جنوب
كردفان ،اعاىل النيل ،مؤسسة التنمية الوطنيه والصندوق القومى لدعم الواليات ومؤسسات
اخرى غالبية اسهمه.
ويف اطار دوره الرقابى واالشرافى على اجلهاز املصرفى ظل بنك السودان يتابع اداء هذا
البنك لفرتات امتدت الكثر من عام وقد تبينت خالل تلك الفرته بعض املؤشرات السلبيه
للمركز املاىل للمصرف مما جعل بنك السودان يصدر قرارا مبنعه من ممارسة العمل املصرفى
وحجز موجوداته وذلك يف  1999/8/5عمال باحكام املاده ( )6من قانون بنك السودان لسنة
 1959واملادتني (( )36أ) و( )41من قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  .1991وقد متثلت
هذه املؤشرات التى ادت إىل تصفية املصرف يف اآلتي:
 /1ظهور بوادر تدهور يف سيولة املصرف ادى إىل عجزه يف بعض االوقات عن مقابلة
سحوبات عمالئه يف املقاصه.
 /2الزيادة الكبريه يف حجم التمويل املنفلت يف السداد.
 /3خسائر مستمره ادت إىل تآكل راس مال املصرف واحتياطياته.
يف ضوء تلك املؤشرات مت توجيه ادارة املصرف للعمل على تصحيح املوقف ،ولكن دون
جدوى مما اضطر بنك السودان للتدخل املباشر واخضاع املصرف لربنامج اصالح ماىل وادارى
شامل يف  ،1998/7/1وكان من اهم مكوناته زيادة راس مال املصرف.
رغم االجراءات التى متت يف الربنامج ،اال أن موقف البنك مل يطرأ عليه حتسن يذكر،
بل استمر املوقف يف التدهور وبصوره اسرع مع بداية عام  1999حيث اصبح املصرف شبه
عاجز عن مقابلة التزاماته يف املقاصه ،كما أن اخلسائر استمرت يف الرتاكم وتعدت على ودائع
اجلمهور واصبح املصرف عاجزا عن مقابلة الصرف االدارى.
ازاء هذا املوقف املاىل املرتدى اضطر بنك السودان للتدخل املباشر يف املصرف ومت ارسال
فريق تفتيش للتحقق عما جيرى داخل املصرف وحتديد مكان اخللل .وقد تكشف للفريق ومنذ
الوهله االوىل وجود خمالفات مصرفيه كبريه يف ادارة توظيف موارد املصرف وجتاوزات كثريه
يف االلتزام بالضوابط والتوجيهات التى يصدرها بنك السودان لضبط العمل املصرفى.
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وكإجراء سريع من بنك السودان الحتواء املوقف وايقاف التدهور يف املوقف املاىل للمصرف
مت اختاذ االجراءات التاليه:
 /1ايقاف املدير العام عن العمل.
 /2التوجيه بفصل املوظفني املتسببني يف املخالفات.
 /3توجيه جملس االداره بتكليف عضو من اجمللس بتصريف مهام املدير العام.
 /4تعيني مشرف من بنك السودان لتقييم املوقف املاىل للمصرف واالستمرار يف اجراء تفتيش
شامل لفروع املصرف.
ويف اطار رعاية بنك السودان للمصرف خالل فرتة االشراف مت تقديم دعم ماىل للمصرف
لتمكينه من مقابلة التزاماته بصوره عاديه ومنظمه.
بعد انتهاء الفريق املشرف من مهمته تكشفت احلقائق التاليه عن املوقف املاىل للمصرف:
 /1وجود خمالفات مصرفيه كبريه متثلت يف اصدار املصرف لشيكات مصرفيه ومعتمده
مببالغ كبريه من حسابات بعض العمالء دون وجود رصيد يف تلك احلسابات ،وقد
كان لذلك االثر الكبري واملباشر يف تدهور سيولة املصرف وعجزه عن مقابلة التزاماته يف
املقاصه.
 /2عدم التزام املصرف بضوابط منح التمويل خاصة يف جانب الضمانات ،حيث أن
معظم التمويل منح بدون ضمانات أو بضمانات ضعيفه ،مما ادى إىل زيادة حجم التمويل
املتعثرالسداد.
 /3دخول املصرف يف التزامات عرضيه مببالغ كبريه ال تتناسب مع موارد البنك ،حيث
بلغت هذه االلتزامات حواىل عشره اضعاف التوظيفات داخل ميزانية املصرف.
 /4ادى الرتاكم يف اخلسائر إىل تآكل راس املال واالحتياطيات وتعداه إىل ودائع
اجلمهور.
أدى املوقف املاىل اعاله إىل عجز املصرف متاما عن مقابلة التزاماته اجلاريه مع توقعات
مؤكده عن عجز املصرف عن مقابلة أي التزامات مستقبليه تنشأ من تنفيذ االلتزامات العرضيه
التى دخل فيها املصرف .وقد بلغت الفجوه يف موارد البنك التى متكنه من مقابلة التزاماته
اجلاريه حواىل  1.3مليار دينار.
ازاء هذا الوضع مت االجتماع مع ادارة املصرف وجملس االداره ومت تنويرهم باملوقف املاىل
يف ضوء احلقائق الوارده يف تقرير املشرف وطلب منهم دراسة املوقف مع املساهمني وبلورة
رؤيه واضحه ملعاجلة املوقف املاىل للمصرف .ويف مرحلة الحقه مت عقد اجتماع عام ضم جملس
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االداره وادارة املصرف وكبار املساهمني الذين ميلكون أكثر من  %90من راس مال املصرف وذلك
ملعرفة رؤيتهم حول مستقبل املصرف وما ميكن تقدميه من دعم ماىل عاجل لتمكينه من ممارسة
نشاطه املصرفى بصوره منتظمه متكنه من مقابلة التزاماته اجلاريه .وقد حدد بنك السودان
للمساهمني مقدار الدعم املاىل العاجل النقاذ املصرف ومت منحهم مهلة للرجوع لبنك السودان
بقرار قاطع يف هذا االمر .وملا مل جيد بنك السودان االستجابه من املساهمني يف تقديم الدعم
املاىل العاجل بعد انقضاء املهله التى مت حتديدها اضطر بنك السودان الختاذ قراره القاضى
مبنع بنك نيما من ممارسة العمل املصرفى وحجز موجوداته وذلك حفاظا على حقوق املودعني.
كما اختذ بنك السودان يف ضوء ذلك قرارا بتعيني مصفى للبنك مبوجب املاده ( )40من قانون
تنظيم العمل املصرفى لسنة .1991
واكد بنك السودان مسؤوليته يف محاية حقوق املودعني باجلهاز املصرفى وعلى وجه
اخلصوص اصحاب الودائع ببنك نيما وانه يتحمل كافة حقوقهم املودعه باملصرف ،وبالفعل
دعم جلنة التصفيه باكثر من  100مليون دينار مت استغالهلا يف صرف كافة حقوق املودعني
باملصرف.
 /3تصفية بنك الصفا لالستثمار واالئتمان:
مت الرتكيز يف هذه الدراسه على تصفية هذا املصرف باعتبارها اخر عملية تصفية اجباريه
حدثت يف مطلع العام  ،2000باالضافه إىل ذلك متكنت من احلصول على حبث اعده احد
املشاركني يف تصفية هذا املصرف وكذلك التقيت باكثر من واحد من املشاركني يف جلنة
التصفيه ،لذا وجدت هذه احلاله حيزا اكرب من غريها من احلاالت االخرى.
وافق البنك املركزى يف  1988/6/26على انشاء هذا املصرف على اساس أن يكون مصرفا
استثماريا يعمل يف اجملال التنموى براس مال قدره  10مليون دينار سودانى ،ومل يضع البنك
املركزى قيوداً تذكر على موارد البنك واستخداماته باستثناء بعض القيود مثل:
ُ
استثمارى يعتمد على موارده الذاتيه
عدم قبول الودائع بكل انواعها باعتبار أن هذا املصرف
والقروض التى حيصل عليها والودائع االستثماريه ،كما ال جيوز له التعامل بالنقد االجنبى.
ومبوجب ذلك مت تسجيل املصرف يف  1990/12/16شركة مساهمه عامه مبوجب قانون
الشركات السودانى لسنة  1925م ،وواصل القائمون بامره مجع املساهمات وجتهيز املصرف
لالفتتاح حتى مت ذلك يف  1992/1/11بعد أن مجع راس املال املطلوب.
شهد راس املال تطورات عديده خالل الفرته املمتده من اصدار اول ترخيص مبدئى وحتى
تاريخ تصفيته يف  ،2000/1/20وذلك خالل مرحلتني :املرحله االوىل تغطى الفرتة التى
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حصل فيها املصرف على ترخيص ومزاولة العمل كمصرف استثمارى ،اما املرحله الثانيه:
هي حتويل مسار املصرف ليعمل جتاريا.

مرحلة املصرف االستثمارى:

وافق البنك املركزى على قيام هذا البنك كبنك استثمارى وفق شروط معينه منها:
 /1أال يقل رامساله عن  100مليون دينار سودانى ،يدفع خالل اربع مراحل.
 /2أن تكون ودائعه استثماريه سواء بالعمله احملليه أو االجنبيه وغري مسموح له بقبول
الودائع اجلاريه بالعملتني احملليه واالجنبيه ،ويستثنى من هذا الشرط عمالء املصرف من
املستثمرين الذين يرتبطون باعمال استثماريه مع املصرف حيث جيوز فتح حسابات جاريه
هلم.
 /3أن يعمل املصرف يف اجملال االستثمارى التنموى عن طريق منح القروض والتسهيالت
متوسطة وطويلة االجل واالسهام يف الشركات واملؤسسات التى تعمل يف اجملال التنموى
وغري مسموح للمصرف تقديم تسهيالت قصرية االجل ما عدا متويل االموال التشغيليه التى
يسهم املصرف يف متويلها.
 /4غري مسموح له بتمويل التجاره الداخليه واخلارجيه ما عدا استرياد معدات االنتاج
اخلاصه بالشركات واملؤسسات التنمويه التى يقوم بتمويلها.

مرحلة املصرف التجارى

اصدر البنك املركزى تصديقه املبدئى يف  1993/12/8لتحويل هذا املصرف ليعمل وفقا
للشروط واالمتيازات املمنوحه للمصارف العامله بالبالد شريطة االلتزام بعدد من الشروط من
ضمنها ابراز شهاده تثبت سداد رامساله البالغ واحد مليار جنيه عند التقدم بطلب احلصول
على التصديق النهائى ،ولكن مل يتمكن املساهمون من دفع راس املال الذى حدده البنك
املركزى اال يف  1995/12/31وهوالتاريخ الذى وافق فيه البنك املركزى له بالعمل جتاريا بعد
أن متكن املصرف من اقناع بعض الرامساليني للمساهمه فيه لتكملة راس املال ،وهم الذين
عرفوا باسم املساهمني اجلدد مما ادى إىل نشوب صراعات بينهم وبني املساهمني القدامى التى
ادت الحقا إىل أن تكون من احد االسباب الرئيسيه لتصفية البنك.

تصفية املصرف:

ثم حتول املصرف إىل مصرف جتارى حسب رغبة املالكني وبعد اخذ موافقة بنك السودان
املشروطه برفع راس املال إىل مائة مليون دينار حسب متطلبات شروط ترخيص املصارف
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التجاريه .وقد اعطى بنك السودان املصرف أكثر من فرصه الستيفاء هذا الشرط وهدد بسحب
الرخصه ،ويف اخر فرصه الستيفاء شرط احلد االدنى لراس املال اضطر املؤسسون لتسويق
الزياده يف راس املال إىل مساهمني خارج قاعدة املساهمني القدامى نتيجة فشلهم يف مقابلة دفع
الزياده يف راس املال .احدث هذا االجراء حتوال كبريا يف ملكية املصرف حيث اصبح نصيب
املساهمني اجلدد يف راس املال ميثل  %90يف حني أن نصيب املؤسسني واملساهمني القدامى
ميثل  .%10لقد ادى هذا الوضع إىل صراع بني املساهمني القدامى واجلدد انتهى باللجوء إىل
احملكمه التى قضت بتاريخ  1999/7/10بالغاء ختصيص االسهم للمساهمني اجلدد مما اعاد
راس املال إىل عشره مليون دينار فقط واصبح بذلك غري مؤهل ليعمل كمصرف جتارى وخيالف
شروط الرتخيص ،واعادة املصرف إىل الوضع االول الذى كان مهددا فيه بسحب الرخصه،
وكان الوضع الطبيعى هو تصفية املصرف ،لكن حرصا من بنك السودان على انقاذ املصرف
من االنهيار بدأ باالتصال باملالكني الجياد صيغه لتسوية النزاع وكان اهلدف من ذلك محاية
حقوق املودعني واملساهمني ومحاية اجلهاز املصرفى من أي تداعيات سلبيه قد تنجم عن هذا
الصراع.
وقد كللت هذه املساعى بالنجاح يف ذلك الوقت حيث توصل طرفا النزاع إىل اتفاق ومت
تسجيله كحكم رضائى امام حمكمة االستئناف اخلرطوم وافق فيه املساهمون القدامى واجلدد
على فتح صفحه جديده والدخول يف برنامج اصالح شامل للمصرف مبساعدة ورعاية بنك
السودان يشمل اجملال املاىل واالدارى والفنى .ولكن كان هلذا القرار ونشره يف الصحف
واستمرار اخلالف بني املساهمني رغم االتفاق الذى مت آثار سالبه على املوقف املاىل للمصرف
حيث قام عدد من املودعني مبا فيهم بعض املساهمني بسحب ودائعهم والتى تشكل نسبة
كبريه من امجاىل ودائع املصرف ،وقد اخنفضت جراء ذلك ودائعه من  2.6مليار إىل  0.8مليار
مما ادخله يف مشكلة سيوله اقعدته عن مقابلة التزاماته جتاه عمالئه وكشف حسابه اجلارى
مع بنك السودان االمر الذى ادى إىل ابعاده وفروعه من غرفة املقاصه لفرتة طويلة ،وكانت
نتيجة ذلك أن اصبح املوقف املاىل للمصرف ينذر باخلطر.
ايضا من التداعيات السلبيه للصراع بني املساهمني القدامى واجلدد نشوء صراع اخر داخل
املصرف بني االداره التنفيذيه مبن فيهم املدير العام وبعض كبار املساهمني من جهه ورئيس
جملس االداره وبعض اعضاء اجمللس من جهة اخرى ،وقد وصل الصراع بني االداره التنفيذيه
ورئيس جملس االداره مرحله اصبح فيها التعاون بني الطرفني يف ادارة املصرف معدوما
واصبحت احداث اخلالف تتداول بني موظفى املصرف مما اوجد جوا غري صحى للعمل داخل
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املصرف زاد من تدهور املوقف املاىل للمصرف.
يف مرحلة الحقه تطور الصراع يف ادارة املصرف بصوره ادت إىل استقالة سبعة من اعضاء
جملس االداره مبا فيهم رئيس جملس االداره .وازاء التدهور املتسارع يف موقف املصرف قام
بنك السودان مره اخرى حبث املساهمني القدامى واجلدد لالتفاق على برنامج اصالح شامل
النقاذ املصرف ،ويتكون الربنامج من جزئني على أن يتم تنفيذه حتت اشراف بنك السودان
وكانت مكونات الربنامج كما يلى:

اجلزء االول:

متثل اجلزء االول من الربنامج يف دعم املوقف املاىل للمصرف .وقد التزم طرفا النزاع بان يودع
كل طرف مبلغا حمدودا كوديعه استثماريه ملقابلة االكتتاب يف الزياده يف راس املال مستقبال
بعد اكمال االجراءات القانونيه لزيادة راس املال .وقد اوفى املساهمون اجلدد بالتزاماتهم
وقاموا بدفع املبلغ املطلوب منهم ،يف حني فشل املساهمون القدامى يف االيفاء بذلك .وكجزء من
االتفاق قام بنك السودان بتقديم دعم ماىل للبنك قدره  300مليون دينار يف شكل مضاربه.

اجلزء الثانى:

متثل اساسا يف االصالحات املاليه واالداريه والفنيه وذلك على النحو التالي:
 /1اكمال اجراءات تنفيذ ختصيص االسهم املنزوعه.
 /2االصالح االدارى والفنى للمصرف بوساطة فريق فنى من بنك السودان.
 /3برنامج الدعم املاىل للمصرف عن طريق:
أ /زياده معتربه يف راس املال.
ب /تكوين جلنه برئاسة املدير العام وعضوية بعض اعضاء جملس االداره ملتابعة
حتصيل التمويل املتعثر.
ج /قيام املساهمني حبمله الستقطاب ودائع للمصرف.
 /4تعديل الئحة تاسيس املصرف لتتماشى مع متطلبات قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة
 1991وقانون سوق اخلرطوم لالوراق املاليه لسنة  1994حيث أن الئحة املصرف كانت
سابقه هلذين القانونيني.
وقد مت تنفيذ بنود برنامج االصالح اخلاصه بالنظم احملاسبيه واالداريه والفنيه بالصوره
املطلوبه عدا تلك املتعلقه باجراءات موافقة اجلمعيه العموميه للمصرف وهى اجراءات اجازة
الالئحه وزيادة راس املال مبقدار  2.5مليار ،وحسب قانون الشركات والئحة تاسيس املصرف
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مت االتفاق مع املساهمني القدامى واجلدد على دعوة اجلمعيه العموميه الجتماع فوق العاده
يف  1999/12/20للموافقه على الزياده الفوريه لراس املال وتعديل الئحة التاسيس ،وقد مت
بالفعل االجتماع فوق العاده وبناء على تعليمات بنك السودان على ما مت االتفاق عليه مت
التصويت على املقرتحني (زيادة راس املال وتعديل الالئحه) وكانت نسبة املعرتضني حسب
نتيجة التصويت هي  %79.8بالنسبه لزيادة راس املال و %73.9بالنسبه لتعديل الالئحه،
وكان وراء هذه النسب املساهمون القدامى الذين حياولون تاخري اجراءات االصالح فيما يتعلق
بزيادة راس املال وتعديالت الالئحه نسبة لضعف مقدرتهم املاليه االمر الذى ال ميكنهم من
االكتتاب يف زيادة راس املال مما يؤدى إىل ختفيض نسبة مساهماتهم يف املصرف وبالتالي
يفقدهم السيطره االداريه التى يرمون اليها.
مت تعليق هذه القرارات من قبل بنك السودان واخطرت ادارة املصرف بذلك وحثتهم لنقل
هذه التوجيهات للمساهمني واعالمهم بانها ملزمه وواجبة التنفيذ ،ويتم اجتماع اخر للجمعيه
العموميه ،وبالفعل عقد االجتماع يف  ،2000/1/15ومره اخرى اخضع االقرتاحان اللذان مت
رفضهما يف االجتماع السابق للدراسة وللمره الثانيه مت رفضهما من قبل املساهمني وكانت نسبة
الرفض على زيادة راس املال واجازة تعديل الالئحه بنسبة .%82.5
مما تقدم يتبني أن املساهمني مل يتجاوبوا مع مساعى بنك السودان النقاذ املصرف من االنهيار
وآثروا االستمرار يف تصعيد صراعاتهم مما يعنى استحالة اصالح املوقف املاىل للمصرف.
ظل تدهور البنك مستمرا إىل أن بلغت القيمه الصافيه للبنك سالب  1.65مليار دينار ،وهذا
يعنى أن املصرف الميكن أن يفى بااللتزامات اخلارجيه جتاه عمالئه ،بل حيتاج إىل مبلغ
 1.65مليار دينار حتى يصبح قادراً على االيفاء بالتزاماته ،كما أن عجزه النهائى قد بلغ
 2.04مليار دينار ،وفيما يلى اهم املؤشرات العامه ملوقفه:
 .% 7		
 /1نسبة كفاية رامساله
سالب ( )0.44مليار دينار.
		
 /2حقوق املساهمني
 /3العجز يف راس املال  0.06مليار دينار.
 /4التعدى على ودائع العمالء  0.62مليار دينار.
 /5نسبة التعدى على الودائع .%32
عليه فان املؤشرات املاليه تؤكد من ناحيه فنيه حقيقة االنهيار الكامل للمصرف وان
استمراره يف ممارسة العمل املصرفى يصبح ضارا حبقوق املودعني ،باالضافه إىل ذلك هناك
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اسباب اخرى ادت إىل تدهور املوقف املصرفى هلذا البنك منها اآلتي:
 /1عدم وجود رقابه داخليه.
 /2عدم التقيد بتوجيهات بنك السودان فيما يتعلق باسس منح التمويل.
 /3سلفيات العاملني بغرض شراء املنازل أو العربات مل تراع فيها االسس املصرفيه السليمه
حيث كانت نسبة مبالغ سلفيات العاملني لراس املال املدفوع عند التصفيه حواىل ،%74
مما يعنى أن جل راس املال قد استغل يف هذه السلفيات.
 /4استقطاب ودائع استثمار بارباح عاليه بلغت  %3يف الشهر كاعلى نسبه ارباح يف
ذلك الوقت ،وهى ليست نسبة ارباح حقيقيه ناجته عن تشغيل موارد البنك ،ألن موارد
البنك وبالذات الودائع استغلت أو اغلبها يف سد عجز احلساب اجلارى للبنك طرف بنك
السودان أو مت تقدميها يف شكل متويل للعمالء واصبح متعثرا.
لكل هذه االسباب اضطر بنك السودان الختاذ قراره القاضى بالغاء رخصة املصرف ومنعه
من ممارسة العمل املصرفى وحجز موجوداته ملقابلة دفع حقوق املودعني وذلك مبوجب املاده
(6أ) من قانون بنك السودان واملواد ( )11و( )36و( )41من قانون تنظيم العمل املصرفى،
كما قام بتعيني مصفيني للمصرف مبوجب املاده ( )40من قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة

.1991

ملاذا وصل االمر قبل التصفيه ملا وصل اليه ؟

مت توجيه هذا السؤال إىل السيد /نورالدين حممد سليمان املوظف بادارة الرقابه املصرفيه
واحد املشاركني يف جلنة التصفيه اخلاصه بهذا املصرف ،فأجاب باالتى:
اسباب ذلك تتمثل يف اآلتي:
 /1عجز البنك عن استيفاء احلد االدنى لراس املال-:
حيث اعطى املصرف أكثر من فرصه الستيفاء هذا الشرط وهدد بسحب الرخصه ،ويف اخر
فرصه الستيفاء شرط احلد االدنى لراس املال اضطر املؤسسون لتسويق الزياده يف راس املال إىل
مساهمني خارج قاعدة املساهمني القدامى نتيجة فشلهم يف مقابلة دفع الزياده يف راس املال
وقد احدث هذا االجراء حتوال كبريا يف ملكية املصرف حيث اصبح نصيب املساهمني اجلدد يف
راس املال ميثل  %90يف حني أن نصيب املؤسسني واملساهمني القدامى ميثل  %10وادى هذا
الوضع إىل صراع بني املساهمني القدامى واجلدد انتهى باللجؤ إىل احملكمه التى قضت بتاريخ
 نورالدين محمد سليمان ،بحث لنيل درجة املاجستير ،بعنوان دور بنك السودان في تصفية
املصارف
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 1999/7/10بالغاء ختصيص االسهم للمساهمني اجلدد مما اعاد راس املال إىل عشره مليون
دينار فقط واصبح بذلك غري مؤهل ليعمل كمصرف جتارى وخيالف شروط الرتخيص ،واعادة
املصرف إىل الوضع االول الذى كان مهددا فيه بسحب الرخصه.
 /2الصراع بني املساهمني:
قاد الصراع الذى حدث بني املساهمني القدامى واجلدد إىل اقعاد البنك ورجع به إىل الوراء
وذلك بفقده لثقة املودعني واملتعاملني معه.
 /3صراعات جملس االداره واالداره التنفيذيه:
نشب صراع داخل هذا املصرف بني االداره التنفيذيه مبن فيهم املدير العام وبعض كبار
املساهمني من جهه ورئيس جملس االداره وبعض اعضاء اجمللس من جهة اخرى ،وقد وصل
الصراع بني االداره التنفيذيه ورئيس جملس االداره مرحله اصبح فيها التعاون بني الطرفني يف
ادارة املصرف معدوما ،ويف مرحله الحقه تطور هذا الصراع بصوره ادت إىل استقالة سبعه من
اعضاء جملس االداره مبا فيهم رئيس جملس االداره.
 /4عدم جتاوب املساهمني مع برامج االصالح التى وضعها بنك السودان:
اعرتض غالبية املساهمني على زيادة راس املال وشكلت نسبة املعرتضني حواىل %79.8
من مجلة املساهمني ،وايضا اعرتضوا على تعديل الئحة التاسيس اخلاصه بالبنك لعام 1999
بنفس النسبه السابقه ،وهؤالء املساهمون املعرتضون هم املساهمون القدامى ،وقد فعلوا ذلك
خوفا من فقدهم للسيطره االداريه يف البنك إذا متت االصالحات املطلوبه.
 /5تدهور املوقف املاىل والسيوىل للبنك:
نتيجة هلذه الصراعات قام جل املودعني بسحب ودائعهم من البنك خوفا من ضياعها،
وقبل ذلك كان موقف البنك اصال منهاراً بسبب اخلسائر املتتاليه وتآكل راس املال.
 /6عدم وجود رقابه داخليه.
 /7عدم التقيد بتوجيهات بنك السودان.
هذه هي اهم االسباب اخلاصه التى اوردها السيد /نورالدين حممد سليمان وقد اوردها
مجيعا يف حبثه الذى سبقت االشاره اليه.

دور بنك السودان يف احليلولة دون انهيار املصارف-:

خبصوص موقف بنك السودان جتاه بنك الصفا حتديدا فيما يتعلق بتدارك موقفه وتقديم
الدعم الالزم له قبل انهياره ،من خالل ما اورده السيد /نورالدين حممد سليمان ،متثل دور
بنك السودان يف اآلتي:
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 /1بادر بنك السودان باالتصال باملساهمني الجياد صيغه لتسوية النزاعات التى نشبت
بينهم فيما يتعلق بزيادة راس املال ،وقد كللت مساعى بنك السودان يف البدايه بالنجاح
حيث توصل طرفا النزاع إىل اتفاق مت تسجيله كحكم رضائى امام حمكمة االستئناف
باخلرطوم ووافق فيه املساهمون القدامى واجلدد على فتح صفحه جديده والدخول يف برنامج
اصالح شامل للمصرف مبساعدة ورعاية بنك السودان يشمل اجملال املاىل واالدارى والفنى،
اال انهم مل يلتزموا بذلك فيما بعد.
 /2للمره الثانيه يتدخل بنك السودان كوسيط عندما استفحل اخلالف بني االدارة التنفيذيه
للمصرف وجملس االداره ،طالبا من املساهمني االتفاق على برنامج اصالح شامل النقاذ
املصرف ،ويتكون هذا الربنامج من جزئني يتم تنفيذه حتت اشراف بنك السودان وكانت
مكونات الربنامج كما يلى- :

اجلزء االول:

متثل اجلزء االول من الربنامج يف دعم املوقف املاىل للمصرف ،وقد التزم طرفا النزاع
بان يودع كل طرف مبلغا حمدودا كوديعه استثماريه ملقابلة االكتتاب يف الزياده يف راس
املال مستقبال بعد اكمال االجراءات القانونيه لزيادة راس املال وقد اوفى املساهمون اجلدد
بالتزاماتهم وقاموا بدفع املبلغ املطلوب منهم ،يف حني فشل املساهمون القدامى يف االيفاء بذلك.
وكجزء من االتفاق قام بنك السودان بتقديم دعم ماىل للبنك قدره  300مليون دينار يف شكل
مضاربه.

اجلزء الثانى:

متثل اساسا يف االصالحات املاليه واالداريه والفنيه وذلك على النحو التالي:
 /1اكمال اجراءات تنفيذ ختصيص االسهم املنزوعه.
 /2االصالح االدارى والفنى للمصرف بوساطة فريق فنى من بنك السودان.
 /3برنامج الدعم املاىل للمصرف عن طريق:
أ /زياده معتربه يف راس املال.
ب /تكوين جلنه برئاسة املدير العام وعضوية بعض اعضاء جملس االداره ملتابعة
حتصيل التمويل املتعثر.
ج /قيام املساهمني حبمله الستقطاب ودائع للمصرف.
 /4تعديل الئحة تاسيس املصرف لتتماشى مع متطلبات قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة
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 1991وقانون سوق اخلرطوم لالوراق املاليه لسنة  1994حيث أن الئحة املصرف كانت
سابقه هلذين القانونيني.
وقد مت تنفيذ بنود برنامج االصالح اخلاصه بالنظم احملاسبيه واالداريه والفنيه بالصوره
املطلوبه عدا تلك املتعلقه باجراءات موافقة اجلمعيه العموميه للمصرف وهى اجراءات اجازة
الالئحه وزيادة راس املال التى مت رفضها بواسطة املساهمني القدامى كما سبق ذكره.
من هذا يتضح أن بنك السودان قد اسهم اسهاما مقدرا يف حل مشكلة هذا البنك بتقديم
الدعم املاىل والفنى ،اال أن الصراعات الداخليه باملصرف حالت دون االستفاده من هذا الدعم
بصوره تبعد شبح التصفيه عن البنك ،ومل يتخذ بنك السودان قرار التصفيه اال بعد أن فشلت
كل االصالحات املقدور عليها.

تكلفة التصفية:

مت االتصال باالخوه االعضاء يف جلنة تصفية بنك الصفا ملعرفة امجاىل حجم التكلفه
التى حتملها بنك السودان وعلى راسهم السيد /مالك الرشيد امحد والسيد /نورالدين حممد
سليمان ،وكانت االجابه على النحو:
مت اقرتاض مبلغ من بنك السودان قدره  1.2مليار دينار ،بهدف تغطية نفقات التصفيه
والدفع لبعض الدائنني (اصحاب الودائع) على أن يســدد هذا القرض من عائد بيع االصول
واملبالغ املسرتده من املدينني.
مت سداد جزء من هذا املبلغ لبنك السودان ،وتبقى منه حتى االن حواىل  669.5مليون
دينار.
وهو مبلغ كبري كان ميكن أن يقدم للبنك يف شكل قرض يساعده يف اخلروج من نفق العسر
املاىل الذى كان يعانى منه ،لكن يبدو أن اخلالفات والصراعات التى كانت متاججه يف
البنك قد ال جتدى معها مثل هذه االصالحات ،ألن بنك السودان جرب ذلك كما اسلفنا يف
شكل تقديم قروض ومساعدات فنيه ومساعى وفاقيه اخرى ،اال انها مجيعا قد باءت بالفشل
ألن املشكالت مل تكن حمصوره يف ناحيه معينه يف البنك وامنا كانت عامه واخطر ما فيها
الصراعات بني املساهمني التى يصعب اجياد حل هلا كغريها من املشكالت االداريه والسيوليه
واملاليه التى ميكن أن حتل بتغيري االداره وتقديم القروض واملساعدات الفنيه االخرى.
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جتارب الدمج املصرفى يف السودان
متت يف السودان العديد من حاالت الدمج املصرفى والتى ميكن تصنيفها على النحو
التالي:
 /1بدأت املرحله االوىل يف عام  1973بدمج بنك جوبا التجارى (البنك االثيوبى التجارى
سابقا) يف بنك امدرمان الوطنى حتت اسم جوبا ام درمان والذى تغري امسه بعد اتفاقية
السالم يف جنوب السودان إىل بنك الوحده.
 /2يف عام  1974مت دمج بنك البحر االمحر التجارى (البنك العربى سابقا) يف بنك
النيلني.
 /3يف عام  1982مت دمج بنك الشعب التعاونى (بنك مصر سابقا) يف بنك اخلرطوم.
 /4يف عام  1993مت دمج بنك الوحده والبنك القومى للتصدير واالسترياد يف بنك اخلرطوم
حتت اسم جمموعة بنك اخلرطوم.
 /5يف عام  1993مت دمج البنك الصناعى السودانى يف بنك النيلني حتت اسم جمموعة
بنك النيلني للتنميه الصناعيه.
 /6يف عام  1998مت دمج البنك التجارى السودانى يف بنك املزارع لالستثمار والتنميه
الريفيه حتت اسم مصرف املزارع التجارى.
 /7يف عام  2003مت دمج بنك املشرق احملدود يف بنك النيل االزرق احملدود ،حتت اسم
بنك النيل االزرق املشرق.

أسباب الدمج:

بصوره عامه ميكن القول بانه باستثناء حالتى بنك املزارع والبنك التجارى وبنك النيل
االزرق وبنك املشرق ،جند أن جتارب الدمج التى متت كلها حدثت يف بنوك القطاع العام،
وكانت مجيعها تنفيذا لقرارات سياسيه ،جاءت هذه القرارات السياسيه عندما اتضح
للسلطات النقديه أن بنوك القطاع العام قد تدهورت بعد أن ارهقتها احلكومه يف كثري من
االحيان بتوفري التمويل للمصروفات اجلاريه للعاملني بالدوله وفك االختناقات السياسيه التى
تنجم عن توفري مستحقات هؤالء العاملني ،كما الزمتها بتمويل مشاريع حكوميه كبريه شبه
خاسره مثل مصانع النسيج ،املشاريع الزراعيه ،استرياد الوقود ،استرياد القمح والدقيق
وغريها ،معظمها فشلت وتعثرت يف سداد مديونياتها جتاه هذه البنوك ،ونتج عن ذلك أن
 ابراهيم احمد صالح هوارى ،بحث بعنوان اثر الدمج املصرفى على االداء املالى للمصارف ،جامعة
اخلرطوم2002 ،
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تعرضت هذه البنوك إىل مشكالت ماليه كبريه ،فكانت حماولة السلطات النقديه الصالح
وضعها املاىل أن تقوم بدجمها يف بعضها البعض.
اما سبب دمج البنك التجارى يف بنك املزارع فريجع إىل انه يف عام  1990اجتهت الدوله
إىل تبنى نظام اقتصادى يقوم على آليات السوق يف ظل برامج اقتصاديه شامله ،وكان ضمن
هذه الربامج خصخصة بعض شركات القطاع العام والبنوك .ومبوجب هذه السياسه مت بيع
البنك التجارى السودانى يف  1992/4/30إىل بنك املزارع لالستثمار ،لكن ظل البنك ميارس
نشاطه كشركه تابعه لبنك املزارع إىل أن مت دجمه يف بنك املزارع يف  1999/8/1حتت اسم

مصرف املزارع التجارى.
اما اخر حالة دمج شهدتها الساحه املصرفيه فهي حالة بنك املشرق وبنك النيل االزرق.
هذه احلاله متت بصوره اختياريه ،وذلك امتثاال لسياسات وبرامج البنك املركزى الراميه إىل
تأهيل وحدات اجلهاز املصرفى وتعزيز املراكز املاليه للمصارف ملواجهة التطورات والتحديات
املستقبليه للعمل املصرفى داخليا وخارجيا.
فضل املصرفان االندماج لالستفاده من شبكة فروع بنك النيل االزرق ومقدرته على التعامل
املصرفى داخل السودان حبكم تاسيسه كبنك سودانى وبنك املشرق دبى حبكم وجوده اخلارجى

ومقدرته على املنافسه اخلارجيه ،وقد مت تنفيذ الدمج يف يوم .2003/10/1
جتدر االشاره إىل انه على الرغم من أن الدمج املصرفى جاء كاحد خيارات هيكلة اجلهاز
املصرفى يف منشور اهليكله الذى سبق احلديث عنه ،اال انه مل تتم أي حالة دمج حتى االن
بصوره قسريه بناء على ما جاء يف ذلك املنشور ،وحالة الدمج الوحيده التى حدثت بعد صدور
هذا املنشور هي حالة بنك النيل االزرق وبنك املشرق ،وعلى الرغم من انها متت بصوره
طوعيه اال أن اسبابها احلقيقيه رمبا تكون دواعى اهليكله .اما بقية املصارف فقد فضلت خيار
رفع راس املال إىل  3مليار بدال عن اخليارات االخرى ،لكن ال ندرى عما ستسفر عنه االيام
بالنسبه للبنوك التى تفشل يف استيفاء احلد االدنى لراس املال ،هل ستدمج قسريا ام تتاح هلا
خيارات اخرى ؟.

عالقة بنك السودان باملراجعني اخلارجيني والداخليني

اوال :عالقة بنك السودان باملراجعيني القانونيني

 .ابراهيم احمد صالح هوارى ،نفس املصدر السابق.
  .خطاب السيد /عبداخلالق السمانى عبدالرازق مدير عام بنك النيل االزرق املشرق املعنون لبنك
السودان بتاريخ 2003/10/20
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بعد اجازة قانون تنظيم العمل املصرفى مت اختاذ عدد من االجراءات واخلطوات بهدف
ضبط عملية املراجعه اخلارجيه للمصارف حتى يتم عكس املوقف املاىل احلقيقى للبنك وفقا
للمعايري املهنيه املتعلقه بذلك ،ومن هذه االجراءات اآلتي:
 /1اليتم تعيني أي مراجع قانونى ملراجعة حسابات أي بنك اال مبوافقة بنك السودان.
 /2عدم استمرار مراجعة املراجع لبنك واحد أكثر من عامني متتاليني اال باستثناء من بنك
السودان.
 /3ال يسمح بتمويل املراجع القانونى من البنك الذى يقوم مبراجعة حساباته.
 /4ال يسمح ألي مراجع عليه التزامات متعثره مبراجعة حسابات أي مصرف.
 /5عدم السماح مبراجعة أكثر من مصرفني يف أن واحد اال باستثناء من بنك السودان.
 /6االلتزام يف عملية املراجعه مبعايري الشفافيه واالفصاح املاىل.
هذا باالضافه إىل ما جاء يف مذكرة التفاهم املوقعه بني بنك السودان وجملس احملاسبني
القانونيني.
هذه اهم مرتكزات العالقه بني بنك السودان واملراجعني اخلارجيني ،وهذه االطر العامه
تصدر يف شكل توجيهات للمصارف يطلب منها االلتزام بها عند تعيني املراجع القانونى ،ويف
نفس الوقت يكون جملس احملاسبني القانونيني على علم بها.

عالقة بنك السودان باملراجعني الداخليني للمصارف

اصدر بنك السودان توجيهات للمصارف بتكوين جلنه للمراجعه والضوابط ،وحدد مهام
ووظائف هلذه اللجنه تتمثل يف اآلتي-:
 /1احملافظه على نزاهة عملية اعداد التقارير املاليه.
 /2احملافظه على مصاحل املساهمني واملستثمرين واصحاب املصاحل االخرى.
 /3القدره على تقديم تاكيدات اضافيه على موثوقية املعلومات املاليه املقدمه إىل جملس
االداره.
 /4العمل كحلقة وصل مستقله بني ادارة البنك واصحاب املصاحل االخرى.

مسؤوليات اللجنه

حدد املنشور مسؤوليات اللجنه يف:
 /1دراسة اجراءات الرقابه الداخليه.
 /2دراسة املمارسات احملاسبيه وخطة املراجعه.
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 /3دراسة احلسابات والتقارير املاليه املرحليه والسنويه.
 /4مراعاة االخالقيات (الوارده يف ميثاق اخالقيات احملاسب واملراجع اخلارجى
للمؤسسات املاليه االسالميه).
 /5مراقبة االلتزام باحكام ومبادئ الشريعه االسالميه.
 /6مراقبة استخدام االموال يف حسابات االستثمار املقيده.
هذه املوجهات متثل املرتكزات االساسيه لعمل جلنة املراجعه املكونه بناء على توجيهات
بنك السودان ،مع العلم بانه اليوجد اتصال مباشر بني هذه اللجنه وبنك السودان ،كما انها
ال ترفع تقارير إىل بنك السودان تتعلق بسري عملها أو عكس ما يدور باملصرف لبنك السودان،
بل يرتكز كل جهدها يف تصحيح مسار عمل املصرف إذا حاد عن الطريق الذى ينبغى أن
يسري عليه.
عالقة بنك السودان بهذه اللجنه أو اللجان الفرعيه منها تتمثل يف مطالبة فرق التفتيش
بالتاكد من وجودها ومدى فاعليتها وعكس ذلك يف تقرير التفتيش اخلاص باملصرف املعني.

اجلوانب الرقابيه واالشرافيه يف الئحة تنظيم التعامل بالنقد االجنبى

متت مراجعة الئحة تنظيم التعامل بالنقد االجنبى لسنة  1999تعديل سنة 2003
الستنباط النواحى الرقابيه واالشرافيه فيها وفصل تلك التى تتعلق بادارة النقد االجنبى فقط،
وقد مت تصنيف مواد هذه الالئحه حسب طبيعتها إىل ثالثه اقسام هي:
أ /مواد خاصه بادارة النقد االجنبى فقط.
ب /مواد ختدم أكثر من غرض أي ميكن أن تفهم بانها تتعلق بادارة النقد االجنبى وايضا
هلا صبغه رقابيه واشرافيه.
ج /مواد رقابيه واشرافيه.
بناء على هذا التصنيف مت استبعاد املواد املذكوره يف (أ) و (ب) اعاله ،وابقيت املواد التى
تغلب عليها طبيعة الرقابه واالشراف وهى-:
الفصل الثانى
مزاولة عمليات النقد االجنبى وتقديم البيانات

املصارف واجلهات املرخص هلا مبزاولة عمليات النقد االجنبى

( /1 )4تكون املصارف واجلهات املرخص هلا مبزاولة عمليات النقد االجنبى على الوجه
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اآلتي-:
أ /املصارف املعتمده الوارده يف اجلدول امللحق بهذه الالئحه.
ب /اجلهات املعتمده.
ج /االشخاص املصرح هلم.
 /2جيوز للمحافظ من وقت الخر أن يعدل اجلدول امللحق بهذه الالئحه.
 /3دون املساس بعموم ما جاء بالبندين ( )1و( )2جيوز للمحافظ متى ما رأى ذلك ضروريا
أن يصدر املنشورات الالزمه لضبط وتنظيم املسائل املنصوص عليها يف البند (.)1

تقديم البيانات

( )5جيب على املصارف واجلهات االخرى املنصوص عليها يف املاده ( )4موافاة بنك السودان
بأي بيانات يطلبها ويرى انها ضروريه لتمكينه من مراقبة تنفيذ احكام هذه الالئحه.
الفصل اخلامس
عدم فرض قيود على املتحصالت واملدفوعات
( /1 )10تكون كل املتحصالت واملدفوعات اجلاريه خاليه من القيود على أن يقوم احملافظ
باصدار املنشورات لذلك.
 /2جيوز اعادة راس املال املدفوع أو حتويل ارباح االسهم احملققه أو الدفعيات املتعلقه
خبدمة الدين شريطة أن يكون راس املال أو القرض الذى نتجت عنه االرباح أو قيمة خدمة
الدين مسجال لدى بنك السودان بالطريقه والكيفيه التى حيددها احملافظ.
 /3جيب على املقيم اسرتداد حصيلة الصادرات السلعيه وغري السلعيه وذلك بتحويلها
ملصرف معتمد والتصرف فيها خالل املهله التى حيددها احملافظ.

منح التمويل بوساطة املصارف احملليه

( /1 )11جيوز للمصارف احملليه أن متنح التمويل وان تصدر الضمانات بالنقد االجنبى
لتنفيذ عمليات ختص احلساب اجلارى فحسب وفقا لالسس املصرفيه السليمه التى تنص
عليها القوانني املنظمه لذلك.
 /2الجيوز منح أي ضمانات لتغطية خماطر سعر الصرف أو أي دعم من أي نوع متعلق
بعمليات احلساب اجلارى.
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الفصل السادس
منح التمويل أو احلصول عليه
( /1 )14فيما عدا املصارف املعتمده ال جيوز للمقيم أن حيصل على متويل من اخلارج
تكون فرتة سريانه ملدة عام أو أقل ،اال إذا كان ذلك التمويل متعلقاً باملتحصالت واملدفوعات
اجلاريه على انه جيب يف هذه احلاله احلصول على موافقة احملافظ.
 /2جيوز للمقيم أن مينح متويال لغري املقيم بعد موافقة احملافظ.
 /3جيب على املقيم احمللى سواء كان مصرفا معتمدا أو منشأة خاصة أن يوضح للبنك
اوال كل شروط واحكام العقود املتعلقه باحلصول على أو منح متويل معلق على حتقق شرط
مستقبلى غري متوقع.
الفصل السابع
احكام عامه
( )17يعترب الدينار السودانى العمله الوحيده املربئه للذمه داخل السودان وفق احكام
القانون وجيوز حتويله إىل عمالت اجنبيه وفقا الحكام هذه الالئحه.

العقوبات وسحب الرتخيص

باى عقوبات منصوص عليها يف أي قانون أو الئحه اخرى جيوز للمحافظ
( )18دون مساس ِ
أو من يفوضه أن يوقع كل أو بعض اجلزاءات اآلتي ذكرها على أي مصرف أو أي جهه
مرخص هلا مبزاولة عمليات النقد االجنبى يف حالة املخالفه الحكام هذه الالئحه أو االوامر أو
املنشورات الصادره مبوجبها واجلزاءات هي:
أ /جزاء ماىل ال يتجاوز  %30من حجم املخالفه أو مبلغ مخسمائه الف دينار سودانى ايهما
اكرب باالضافه إىل أي عائد حتقق من املخالفه سواء كانت املخالفه بالعمله السودانيه أو
بالنقد االجنبى.
ب) تعليق الرخصه وحجز االرصده لفرته التزيد عن سته اشهر.
ج) االنذار بالغاء الرخصه.
د) الغاء الرخصه.

محل اوراق النقد السودانيه

( )19ال جيوز ألي شخص محل اوراق نقد سودانيه بغرض ادخاهلا إىل السودان أو
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اخراجها منه اال بالقدر الذى حيدده احملافظ من وقت الخر.

سلطة اصدار األوامر واملنشورات

 )20جيوز للمحافظ من وقت الخر ومتى راى ذلك مناسبا أن يصدر املنشورات واالوامر
الالزمه لتوضيح شروط وضوابط احكام هذه الالئحه.
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