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توثيق جتربة السودان في مجال املصارف واملؤسسات املالية
اإلسالمية  :مخطط الرقابة واإلشراف املصرفي  /بنك السودان
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أ .العنوان.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

خمطط الرقابة واإلشراف املصريف

متهيد

يتكون هذا املخطط من ثالثة كتب يضم كل واحد منها عدة فصول ،والكتب هى-:
 -1الكتاب األول :الرقابة واإلشراف املصريف من منظور تأرخيي الفرتة .1978–1901
 -2الكتاب الثاني :الرقابة واإلشراف املصريف يف إطار األسلمة املصرفية الفرتة -1978
.2004
 -3الكتاب الثالث :بعض جوانب األسلمة املصرفية يف كل من باكستان ،ماليزيا
وإيران.
أرجو أن أتناول بشيء من اإلجياز أسباب اختيار مواضيع هذه الكتب وذلك يف إطار املخطط
العام وهو الرقابة واإلشراف املصريف الذي يأتي ضمن خمططات أخرى وهى خمطط الرقابة
الشرعية ،خمطط الوثائق ،خمطط املؤسسات املالية ،خمطط النشاط املصريف وخمطط السياسة
النقدية ،وهذه كلها تهدف إىل توثيق التجربة املصرفية اإلسالمية السودانية.
لدراسة أى جتربة (اقتصادية ،مصرفية ،إجتماعية ،سياسية ...إخل) البد فى البداية من تقديم
أساس نظري أو فلسفي يعطى الشكل العام هلذه التجربة أهدافها ،مصطلحاتها ،إفرتاضاتها،
كيفية تطبيقها ،وسائلها وأدواتها ،وأسس ووسائل تقييم جناحاتها وإخفاقاتها.
حاولنا ومل يكتب لنا النجاح اإلجابة على التساؤل الكبري وهو هل توجد نظرية للرقابة
واإلشراف املصريف ؟ وإذا وجدت فما هى افرتاضاتها واستنتاجاتها ،وفى حالة عدم وجود
نظرية ماهى البدائل اليت وضعت للتعامل مع موضوع الرقابة واإلشراف املصريف ،وهل أحد
هذه البدائل إن مل يكن البديل الوحيد هو وضع قواعد وأسس عامة كما فعلت جلنة بازل
للرقابة واإلشراف املصريف باستنباطها للقواعد اخلمس والعشرين لإلشراف املصريف الفعال
25 Core Principles For Effective Banking Supervision
وتساؤل أكرب من هذا وهو هل توجد نظرية مصرفية  Banking Theoryكما هو احلال
بالنسبة جملاالت أخرى مثال  Monetary theory ,Theory of The Firmوهذا

يقودنا إىل تساؤل فرعى أو رمبا مقابل وهو هل توجد نظرية مصرفية إسالمية ومن ثم نظرية
الرقابة املصرفة االسالمي.
إن تشابه ومتاثل التجارب املصرفيه اإلسالمية يعطى اإلنطباع بأنه البد أن تكون هناك


قواعد وأسس واحدة ورمبا نظرية معينة هلذه التجارب .يعزو الدكتور حممد شيخون فى كتابه
املصارف اإلسالمية نشأة مفهوم املصرفة اإلسالمية إىل املفكر الباكستانى أبو األعلى املودودى
* وهذا جمال حبث آخر .ورغم الفائدة األكادميية اليت كان ميكن أن جتنى من هذا التوجه
النظري ورغم تفوق اإلجتاه الذي كان يدعو إىل أهمية اجلانب النظري ملخطط الرقابة واإلشراف
املصريف على االجتاه املضاد يف ورشة خمطط الرقابة واإلشراف اليت عقدت يف 2006/5/9
بقاعة الصداقة إال أننا فى هذا املخطط لن نتناول هذا اجلانب النظرى وسنكتفى بتعريف
مصطلحى الرقابة املصرفية واإلشراف املصرفى مع تبيان أهداف وأدوات ووسائل الرقابة
واإلشراف املصرفى.
فى إطار دراسة التجارب البشرية (إقتصادية ،مصرفية ،إجتماعية ،سياسية ...إخل) البد
من حتليل واقع التجربة املصرفية السودانية خالل حقبة من التاريخ للتعرف على نوع العمل
املصريف والنقدي املوجود وقتها ،وهل كانت هناك حاجة أو ضرورة للرقابة املصرفية واإلشراف
املصريف وكيف تطورت خالل التاريخ وماهى القوانني واملوجهات التى كانت حتكم هذه الرقابة
وذلك اإلشراف ،وماهى منطلقات ودوافع هذه القوانني واملوجهات وهل كانت هناك صراعات
أيدولوجية أو رمبا مصلحية  Departmentalأو حتى شخصية .Personal
هذا هو موضوع الكتاب األول (الرقابة واإلشراف املصريف من منظور تأرخيي الفرتة
( )1978 –1901ولعل من أهم أهداف هذا الكتاب إضافة إىل األهمية التارخيية هو توضيح
املناخ املصريف والرقابي السائد قبل قيام بنك فيصل اإلسالمي يف  1978وإعالن األسلمة الفورية
يف  1984وهل كانت البيئة املصرفية (قانوناً وواقعاً) مواتية أو غري مواتية مليالد التجربة
املصرفية اإلسالمية.
ميثل الكتاب الثاني ‘‘الرقابة واإلشراف املصريف يف إطار األسلمة املصرفية “ -1978
2004م’’ احملور األساسي ملخطط الرقابة املصرفية واإلشراف املصريف ولن نزيد على هذا.
أما الكتاب الثالث “ بعض جوانب األسلمة املصرفية يف كل من باكستان ،ماليزيا وإيران.
فهو يتناول جتارب الرقابة واإلشراف املصريف يف كل من (باكستان ،ماليزيا ،إيران) كل على
حده معتمداً يف ذلك على ماقامت الدول املذكورة مبدنا به من قوانني ومنشورات ومذكرات
وذلك استجابة للخطاب (مرفق صورة منه آخر هذا الكتاب) الذي تفضل السيد /النائب
األول للمحافظ بإرساله لنواب حمافظي البنوك املركزية للدول الثالث املذكورة سابقاً يف
 ،2003/11/3والذي أوضح فيه قيام بنك السودان بعمل توثيق للتجربة املصرفية اإلسالمية
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(السودانية) ويطلب التعرف على جتارب هذه الدول يف جمال الرقابة واإلشراف املصريف يف
إطار النظام املصريف اإلسالمي وطالباً مد بنك السودان باملستندات واملنشورات املتعلقة باملوضوع
املطروح.
إن الغرض من هذا الكتاب هو:
أ -التعريف بالتجارب املصرفية اإلسالمية (الرقابة واإلشراف املصريف اإلسالمي على وجه
اخلصوص) للدول املذكورة ع ّل ذلك يساعدنا يف حتليل وتقييم جتربتنا املصرفية (الرقابة
واإلشراف املصريف) كذلك معرفة الدوافع ،الظروف ،املشكالت واملعوقات التى مرت بها
هذه الدول عند تنفيذ املصرفة اإلسالمية (الرقابة واإلشراف املصريف) وإمكانية االستفادة من
احللول واملعاجلات التى مت وضعها وتنفيذها يف هذه الدول ملقابلة بعض املشاكل واملعوقات
اليت متر بها جتربتنا الرقابة واإلشراف املصريف من منظور إسالمى.
ب -التعرف على اجملاالت اجلديدة واملناشط املستحدثة إسالمياً التى طرقتها ومارستها
هذه الدول يف اإلشراف املصريف ومل متارس بعد لدينا واقرتاح دراسة بعض هذه اجملاالت
بهدف تطوير وتنمية جتربتنا يف الرقابة واإلشراف املصريف اإلسالمي.
ج -معرفة بعض االنتقادات اليت مت توجيهها للتجربة املصرفية اإلسالمية يف هذه الدول
ومدى قابلية هذه االنتقادات للتطبيق على بعض جوانب جتربتنا املصرفية اإلسالمية .قد
يطرأ تساؤل وهو ملاذا مت اختيار هذه الدول الثالث ؟ ونقول أن دولتى باكستان وإيران
هما الدولتان اللتان أعلنتا رمسياً وقانونياً تطبيق الشريعة على النظام املصريف ،و هما فى
هذا مياثالن إىل حد كبري املوقف يف السودان ،وذلك يف االلتزام قانوناً بتطبيق الشريعة
اإلسالمية على النشاط املصريف (وغريه من املناشط) ،أما بالنسبة لدولة ماليزيا فقد مت
اختيارها ألنها النموذج (املتطور) الذي جيمع بني العمل بالنظام املصريف التقليدي والنظام
املصريف اإلسالمي والذي شهد فيها بعض التطورات اهلامة التى رأينا إمكانية االستفادة
منها يف جتربتنا املصرفية اإلسالمية خاصة يف مرحلة مابعد اتفاقية السالم وإنشاء بنوك
تقليدية جبانب بنوك النظام املصريف اإلسالمي.
نرجو أن نفيد بأنه إضافة إىل املستندات التى مدتنا بها البنوك املركزية للدول الثالث
املذكورة عاليه فقد متت االستعانة يف كتابنا هذا بالتقارير السنوية للبنوك املركزية للدول
الثالث خاصة التقرير السنوي للبنك املركزي املاليزي.



خمطط الرقابة واإلشراف املصريف

مقدمة
سنتناول يف هذه املقدمة املواضيع اآلتية-:
أ -تعريف مصطلحي الرقابة املصرفية واإلشراف املصريف.
ب -أهداف ومبادئ ووسائل الرقابة واإلشراف املصريف التقليدية واإلسالمية.
ج -وظيفة الرقابة واإلشراف املصريف والسياسة النقدية.

أ -تعريف مصطلحي الرقابة املصرفية واإلشراف املصريف:

الرقابة املصرفية واإلشراف املصريف
قبل تناول تعريف الرقابة املصرفية واإلشراف املصريف نرجو أن نشري إىل أن الرتمجة باللغة
اإلجنليزية هلذين املصطلحني هما على التوالي-:
 Banking control and Banking Supervisionواملصطلح األخري Banking
 Supervisionهو الذي يغلب استعماله عاملياً وإقليمياً وقومياً أكثر من األول Banking
 Controlالذي يندر إستعماله يف ظل التحرير املالي ،Financial Liberalization
وأحياناً يرتبط عند بعضهم – استعمال مصطلح اإلشراف املصريف تبادلياً Interchangeably
مع مصطلح التنظيم املصريف  Banking Regulationمبعنى أن استعمال إحداهما يعنى
اآلخر.
أن التنظيم املصريف  Banking Regulationيعنى وضع بعض املواد القانونية واللوائح
واملنشورات التى حتكم بعض جماالت العمل املصريف وعلى سبيل املثال ال احلصر مايلى-:
 الرتخيص لعمل املصارف و استعمال كلمة مصرف. حجم رأس املال وكيفية دفعه وكفايته بعد بدء عمل املصرف املعنى. شروط التمويل واإلستثمار. السيولة. اهليكل اإلدارى. منع التعامل الربوى دفعاً واستالماً يف حالة البنوك اإلسالمية.يأتى بعد وضع القوانني واللوائح واملنشورات اإلشراف املصريف وهو القيام مبهمة البحث
والتقصى والتحرى ملعرفة مدى إلتزام املصارف املعنية بهذه القوانني واللوائح والتوجيهات
اخلاصة بنظم وطرق العمل املصريف بصورة عامة واليت مل تفصلها القوانني واللوائح ،ونرجو
أن نؤكد ونؤمن على حقيقة أن وظيفة التنظيم املصريف ووظيفة اإلشراف املصريف هما عمليتان


مرتبطتان مع بعضهما البعض وتؤثر الواحدة على األخرى.
وميكن القول أن اإلشراف املصريف ميكن ممارسته بوجود أقل قدر من السند القانوني،
مثالً قد يكفى أن ينص يف قانون البنك املركزي ألي دولة بان البنك املركزي هو بنك البنوك
وأنه املقرض األخري وانه املشرف على املصارف .ومن الناحية األخرى قد ميارس اإلشراف
املصريف مستنداً على قانون ولوائح تنظيم العمل املصريف (كقانون تنظيم العمل املصريف لعامى
1991و  )2003وذلك إلعطاء اإللتزام بتعليمات وأوامر البنك املركزي قوة اإللزام القانوني إن
مل يفلح اإلشراف باإلقناع األدبى  .Moral Suasionودون الكثري من التفلسف والسفسطة
 Sophisticationميكن تعريف اإلشراف املصريف بأنه فن  Artالتعامل مع املصارف
إشرافياً بغرض حتقيق أهداف اإلشراف املصريف وهى بصورة عامة-:
 منع انتشار املخاطر املنظمة  Systemic Risksالتى قد تنشأ يف مصرف ما أوالً ثمتنتشر إىل بقية املصارف.
 محاية املستثمرين (أصحاب احلسابات ،املساهمني ،املقرضني) وذلك يف إطار ماتسمحبه القوانني التنظيمية املصرفية .Banking Regulations
أما الرقابة املصرفية  Banking Controlفهي التحكم يف النشاط املصريف على النحو
التالي-:
 -1مبا أن النشاط اإلقراضى (التمويلى) هو النشاط األساسي للمصارف ،فيمكن أن يطلب
من املصارف رفع طلبات التصديق على التمويل – اليت تصلها من عمالئها – للبنك
املركزي ليقوم بدراستها والتصديق عليها (أو رفضها) وإرجاعها للمصارف وذلك وفق أسس
وشروط يضعها البنك املركزي.
وهذا النظام قد يتطور إىل نوع من التخطيط كأن تُلزم املصارف بتمويل جماالت أو قطاعات
أو وحدات بعينها ،ألسباب تتعلق باملصلحة القومية والسياسية للدولة.
 -2جمال آخر من النشاط املصريف هو جمال التعامل بالنقد األجنيب (إيراداً وإستخداماً).
وهنا قد تلزم املصارف مبوجب قانون آخر( )Exchange Control Actولكنه يأتي
يف جمال التحكم املصريف  ،Banking Controlبأن تقوم ببيع كل حصائلها من النقد
األجنيب للبنك املركزي وأن تشرتى ماترغب فيه من النقد األجنيب من البنك املركزي
بغرض إستخدامها يف جماالت معينة (إسترياد وحتويالت غري منظورة) وكل هذه املعامالت
ختضع بدورها أيضاً لقوانني وسياسات ولوائح وشروط تصدرها وتشرف على تنفيذها


جهات غري البنك املركزي (وزارة التجارة والتموين أساساً).
 -3يف إطار الرقابة املصرفية اإلسالمية ،قد تلزم املصارف بأن يكون نشاطها املصريف
مبوجب صيغ معينة (تتفادى التعامل بالربا) وتكون هذه الصيغ مبوجب عقود بني العميل
واملصرف وجيب أن تعد أو توافق على هذه العقود هيئات الرقابة الشرعية باملصارف على
أن يكون للهيئة العليا للرقابة على املصارف واملؤسسات املالية حق النظر والتوجيه بالتعديل
واحلذف واإلضافة مبا تراه مناسباً .كما نرجو أن نشري إىل أن صيغ التعاقد ليس هي اجملال
الوحيد الذي يتم التحكم فيه من قبل هيئات الرقابة الشرعية (احمللية واملركزية) بل ان
طريقة تنفيذ العقود ختضع ملراشد تقوم بوضعها اهليئة العليا للرقابة الشرعية وتوضح شروط
ومراحل تنفيذ هذه العقود حماسبياً وواقعاً ،إضافة إىل هذا ميكن هليئات الرقابة الشرعية
هذه إصدار الفتاوى خبصوص مايصلها من إستفسارات أو مببادرات منها حول أي موضوع
خيص نشاط املصارف واملؤسسات املالية.
خنتتم هذا اجلزء بالقول بأنه وفى ظل وجود تنظيم للعمل املصريف Banking Control
ومبختلف درجاته وقوته القانونية ميكن مباشرة العمل الرقابي واإلشرايف على املصارف ،كما
ميكن أن يتطور العمل الرقابي املصريف  Banking Controlمن حتكم وتدخل إىل إشرافى
مصريف  Banking Supervisionوذلك بإعطاء مزيد من احلرية للمصارف يف النشاط
املصريف بصورة عامة واإلشراف من قبل البنك املركزي على النشاط املصريف بغرض حتقيق
أهداف الرقابة واإلشراف املصريف.
ب -أهداف ومبادئ ووسائل الرقابة واإلشراف املصريف التقليدية واإلسالمية-:
كما سبق أن أوردنا فإن أهداف الرقابة واإلشراف املصرفى التقليدية وبصورة عامة هى-:
 منع انتشار املخاطر املنظمة  systemic risksالتى قد تنشأ فى مصرف ما أوالً ثمتنتشر إىل بقية املصارف.
 محاية املستثمرين وذلك فى إطار ماتسمح به القوانني التنظيمية املصرفية BankingRegulations
ولتنفيذ هذه األهداف يستوجب وضع برامج وسياسات ووسائل نأخذ منها مايلى-:
 -1توجيه املصارف بإعطاء أفضلية يف التمويل لقطاعات معينة وهذا قد يكون ألغراض
اجتماعية وتنموية.
 -2جتنب تركيز التمويل يف أشخاص (طبيعيني و إعتباريني) لتفادى إحتماالت التعثر.
 -3إنشاء نظم للضبط الداخلي وتفعيل عالقاته بالرقابة اخلارجية (البنك املركزي،


واملراجعة اخلارجية).
 -4العمل بنظم للمعلومات تستجيب ملتطلبات اإلشراف املكتبى ومتكن مجهور املستثمرين
وغريهم من االطالع وبشفافية على املواقف املالية للمصارف.
 -5العمل بنظم إدارية حتقق الضبط املؤسسى .Corporate Governance
 -6تشجيع إنشاء كيانات مصرفية تكون أكثر قدرة وكفاية حلماية نفسها من الفشل
املصرفى وقادرة على التنافس حملياً وإقليمياً ودولياً يف املستقبل.
أما الوسائل لتخفيف هذه األهداف والربامج والسياسات فهى كما يلى-:
 -1اإلشراف خارج املوقع  off-site Supervisionوهذا يكون عن طريق اإلحصاءات
واملعلومات التى تصل للجهات اإلشرافية بصورة دورية أو عند الطلب.
 -2اإلشراف املصريف املوقعى  on-site Supervisionوهنا يتم الذهاب للموقع املصريف
ودراسة مايراد من سياسات وأوامر تنفيذية وواقع العمل املصريف واحلصول على املعلومات
من واقع السجالت املصرفية.
 -3االجتماعات بني البنك املركزي واملصريف املعنى على مستوى اإلدارة العليا لتدارس
أحوال البنك والسياسات املطلوبة ملعاجلة مايطرأ من مشاكل.
إن االختالف بني أهداف ومبادئ ووسائل اإلشراف املصريف التقليدى واإلشراف املصريف
اإلسالمي ينحصر يف اآلتي-:
 -1حتريم الربا تعامالً ونشاطاً يف النظام املصريف اإلسالمي وهذا يستوجب أن يكون اهلم
األول للرقابة واإلشراف املصريف التأكد من االتزام بذلك.
 -2طبيعة النشاط املصريف اإلسالمي واعتماده أساساً على صيغة املضاربة عند التعامل مع
اجلمهور املودعني واملضاربة عند متويل مجهور املستثمرين وهنا جيب على البنك املركزي
التأكد من قيام البنوك بذلك وتشجيعها على تبنى مبدأ املضاربة بصورة عامة ألنها هي
األساس الذي يفرق بني النظام التقليدي والنظام اإلسالمي.
ويالحظ أن األهداف واملبادئ الواردة حتت النظام املصريف التقليدي أعاله اليوجد فيها
مايتعارض مع أحكام الشرع ومن ثم ميكن األخذ بها.
وملزيد من الفائدة يعطى آخر هذه املقدمة ترمجة للمبادئ اخلمسة والعشرين األساسية
لإلشراف املصريف الفعال التى وضعتها جلنة بازل كما نرجو اإلفادة بأن هناك حماوالت حملية
وأقليمية تهدف إلخراج هذه املبادىء وفق الشريعة اإلسالمية.


ج -وظيفة الرقابة واإلشراف املصريف والسياسة النقدية-:
ميكن تعريف السياسة النقدية بأنها تتمثل يف وضع حجم معني لعرض النقود أخذين
يف اإلعتبار العوامل املؤثره فيه وهى يف األساس صافى موقف النقد األجنيب ،صافى موقف
التمويل احمللى (ويشمل التمويل للقطاع العام واخلاص) كما يؤخذ يف االعتبار حجم الناتج
القومي املتوقع وسرعة دوران النقود عند حتديد حجم هذه العوامل املؤثرة يف عرض النقود،
ومن ثم فإن السياسة النقدية هي ذات أثر  Macroبينما سياسة الرقابة واإلشراف املصريف
فى تعاملها مع املصارف كل على حده هى  Microيف أثرها ولكن ورغم ذلك قد حيدث
تعارض بينهما فقد تكون السياسة النقدية انكماشية األثر وحيدث أن يعانى مصرف أو عدد
من املصارف من صعوبات سالبة مما يستدعى دعمها مالياً وهذا له أثر توسعى .كذلك قد
جند أن وسيلة االحتياطى النقدي القانونى قد تكون ألغراض إشرافية وفى ذات الوقت تكون
ألهداف نقدية مما قد ينجم عنه بعض التعارض وقد دفع هذا األمر إىل مناداة بعضهم بالفصل
بني مؤسسات الرقابة واإلشراف املصريف وبني مؤسسات السياسة النقدية.

القواعد األساسية لإلشراف املصريف الفعال:

Core Principles For Effective Banking Supervision
جاء يف مقدمة هذه القواعد أن اهلدف منها هو تقوية األنظمة املالية احمللية واإلقليمية
والدولية وذلك عن طريق التعامل مع نقاط الضعف يف األنظمة املصرفية ،ويؤمل أن حتث هذه
القواعد السلطات اإلشرافية املعنية باألمر إىل مراجعة الرتتيبات اإلشرافية املعمول بها ووضع
الربامج الالزمة ملعاجلة نقاط اخللل والضعف وذلك يف حدود ما هو متاح من سلطات قانونية.
اجلدير بالذكر أن هذه القواعد قد مت وضعها بطريقة متكن السلطات اإلشرافية (احمللية،
اإلقليمية والدولية) التحقق من تطبيقها .وقد إقرتحت جلنة بازل أن تقوم سلطات صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي بتضمني هذه القواعد يف براجمها املتعلقة بالتثبيت املالي واالقتصادي.
كما متت الدعوة لكل السلطات اإلشرافية املعنية باملصادقة على هذه القواعد.
تتكون القواعد األساسية لإلشراف املصريف الفعال من  25قاعدة تغطى املواضيع التالية:
أ -الظروف املواتية إلجياد إشراف مصريف فعال (القاعدة .)1
ب -الرتخيص واهليكلة (القواعد .)5 ،2
ج -التنظيم واملتطلبات الوقائية (القواعد .)15-6
د -وسائل اإلشراف املصريف املستدام (القواعد .)20-16
هـ -املتطلبات املعلوماتية (القاعدة .)21


و -السلطات الرمسية للمشرفني (القاعدة .)22
ز -املصرفة عرب احلدود (القواعد .)25-23
نتناول فيما يلي هذه القواعد ثم نتبع ذلك ببعض املختارات اليت وردت يف املذكرة
التفسريية امللحقة بهذه القواعد.
 -1الظروف املواتية إلجياد إشراف مصريف فعال:
القاعدة  :1لكي يكون نظام اإلشراف املصريف فعاالً فيجب أن يتم حتديد املسئوليات
واألهداف لكل جهة ذات عالقة باإلشراف على املؤسسات املصرفية .كما جيب أن تتمتع كل
جهة من هذه اجلهات باالستقالل العملي وكفاية املوارد إضافة إىل ضرورة وجود نظام قانوني
مالئم لإلشراف املصريف يتضمن بنود ختول بإنشاء مؤسسات مصرفية واإلشراف عليها ومتنح
سلطات تسمح بالتأكد من حقيقة االلتزام بالقوانني املعنية ومدى صحة وسالمة هذه املؤسسات
املصرفية ،مع إعطاء احلماية القانونية للمشرفني .كذلك جيب وضع ترتيبات متكن املشرفني
املعنيني من اإلطالع على املعلومات اليت يتم احلصول عليها مع مراعاة السرية املطلوبة يف
التعامل مع هذه املعلومات.
 -2الرتخيص واهليكلة:
القاعدة  :2جيب تعريف وحتديد املناشط املسموح القيام بها للمؤسسات املصرفية املرخص
هلا بذلك .وجيب التحكم يف استعمال كلمة (مصرف) اليت تذكر يف أمساء هذه املؤسسات بقدر
املستطاع.
القاعدة  :3يكون للسلطة املرخصة حق وضع الشروط إلنشاء املؤسسات املصرفية وعدم
قبول طلبات إنشاء املؤسسات املصرفية غري املستوفية هلذه الشروط .جيب أن تتضمن عملية
الرتخيص كحد أدنى تقييم تركيبة امللكية للمؤسسة املصرفية ،أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة
العليا ،اخلطة العملية ونظام الضبط الداخلي ،املوقف املالي املتوقع ،والقاعدة الرأمسالية هلذه
املؤسسة .وفى حالة كون املالك أو الشركة األم للمصرف املقرتح بنكا أجنبيا جيب احلصول
على موافقة السلطات اإلشرافية بالدولة األجنبية.
القاعدة  :4يكون للسلطات اإلشرافية حق مراجعة ورفض أى مقرتح يقدم بغرض حتويل
ملكية (أسهم) كبرية أو حتكمية يف املصارف القائمة جلهات أخرى.
القاعدة  :5يكون للسلطات اإلشرافية وضع شروط تعطى حق مراجعة أي امتالكات أو
استثمارات قام بها أي مصرف والتأكد من أن العالقات املؤسسية أو اهليكلية النامجة عن ذلك
ال تعرض املصرف املعنى ملخاطر ُمفرطة أو حتد من اإلشراف املصريف الفعال.


ج -التنظيم واملتطلبات الوقائية:
القاعدة  :6جيب على املشرفني على املصارف القيام بوضع املتطلبات الوقائية املالئمة
املتعلقة باحلدود الدنيا لكفاية رأس املال .وجيب أن تعكس هذه املتطلبات املخاطر اليت
تتعرض هلا املصارف كما جيب حتديد مكونات رأس املال املعنى آخذين يف االعتبار مقدرتها
على مقابلة اخلسائر .وكحد أدنى بالنسبة للمصارف ذات النشاط الدولي فيجب أال تقل هذه
املتطلبات عن تلك اليت حددها اتفاق بازل وتعديالته بالنسبة لرأس املال.
القاعدة  :7ان من أهم الواجبات بالنسبة ألي نظام إشرايف هو تقييم السياسات ،املمارسات
واإلجراءات اخلاصة بأي مصرف واملتعلقة مبنح القروض والقيام بإستثمارات واإلدارة املستمرة
حملفظة  Portfolioالقروض واإلستثمارات.
القاعدة  :8جيب أن يكون املشرفون على قناعة تامة من قيام املصارف بعمل وتنفيذ
السياسات ،املمارسات ،واإلجراءات الكافية لتقييم نوعية األصول وكفاية خمصصات خسائر
الديون واحتياطياتها كذلك.
القاعدة  :9جيب اقتناع املشرفني بتملك املصارف ألنظمة للمعلومات اإلدارية
 Management Information Systemsمتكن إدارات هذه املصارف من التعرف على
تركيزات القروض واالستثمارات كما جيب على املشرفني وضع احلدود الوقائية اليت متنع
من تعريض  Exposureاملصرف ألفراد من املقرتضني أو اجملموعات من املقرتضني ذوى
العالقة.
القاعدة  :10وبغرض منع سوء االستعمال الناتج عن اإلقراض املرتابط Connected
 lendingجيب على املشرفني املصرفيني وضع املتطلبات اليت حتتم على املصارف إقراض
الشركات واألفراد ذوى العالقة على أسس غري مقيدة On Arms - Length Basis
كما جيب املتابعة الفعالة هلذا اإلقراض وإختاذ كل اخلطوات الالزمة للتحكم والتقليل من
خماطره.
القاعدة  :11جيب أن يكون املشرفون على املصارف على قناعة بأن لدى املصارف
السياسات واإلجراءات الكافية اليت متكن من التعرف واملراقبة والتحكم على املخاطر املرتبطة
بالدول واملتعلقة بالتحويالت وذلك فيما خيتص مبناشطها اإلقراضية واالستثمارية الدولية مع
وجود إحتياطيات كافية ملقابلة هذه املخاطر.
القاعدة  :12أن يقتنع املشرفون بأن للمصارف أنظمة متكن من قياس ومراقبة والتحكم يف
خماطر السوق .وجيب أن يكون للمشرفني سلطات فرض قيود حمددة و /أو نسبة من رأس


املال ملقابلة التعرض ملخاطر السوق هذه إذا ثبت أن هناك ضرورة لذلك.
القاعدة  :13جيب أن يكون املشرفون على قناعة بأن بـحوزة املصارف نظام إلدارة املخاطر
(يشمل التحوط املستقبلي  Oversightمن قبل جملس اإلدارة) يسمح بالتعرف ،القياس،
املراقبة والتحكم على كل املخاطر املادية األخرى ووضع رأس املال الالزم ملقابلتها.
القاعدة  :14جيب على املشرفني التقرير بشأن وجود أنظمة كافية للضبط الداخلي تتماشى
مع حجم وطبيعة أعمال املصارف املعنية .كما جيب أن تشمل هذه األنظمة ترتيبات واضحة
بتفويض السلطات واملسئوليات ،الفصل بني الوظائف.
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الفصل األول

النشاط املصريف والعملية الرقابية خالل
احلكم الثنائي وقبيل تأسيس بنك
السودان الفرتة ()1959 -1901



مقدمة:

علي الرغم من اأن فرتة احلكم لدولة املهدية مل تأخذ وقتاً طويالً (1898- 1885م) وأن
االقتصاد الذي كانت تعيشه هذه الفرتة هو اقتصاد حرب ،اال انه ميكن القول أن هنالك مظاهر
متيز بها االقتصاد يف هذه الفرتة أهمها حتكم الدولة املركزي علي املوارد ،حيث عُهد لبيت
املال مهمة القيام جبمع الثروات عيناً أو عملة ،يف شكل عوائد وضرائب وغرامات ،وكذلك
التحكم يف النظم التقليدية لالقتصاد حيث انها مل تعرتف مبيزات االراضي اليت منحها احلكم
الرتكي للرأمساليني من األجانب والسودانيني الذين ارتبطت مصاحلهم باملستعمر ،باالضافة
الي أنها حتكمت يف التجارة باعتقاد ان التجار ،يف غالبيتهم ،يوالون احلكم الرتكي ويقومون

بتهريب العملة الذهبية خارج البالد.
ومن املظاهر االقتصادية أيضاً فقد ظهرت ألول مرة مناشط للجمعيات التعاونية يف جمال
الزراعة يف املديرية الشمالية .جيدر ذكره أن نظام الشيل الذي كان معموالً به يف الفرتات اليت
سبقت قيام دولة املهدية قد استمر كصيغة للتمويل ،كما جتدر االشارة الي ظهور استخدام
صيغة املزارعة كشكل من أشكال التمويل اإلسالمي يف دولة املهدية اال أنها طبقت علي نطاق
حمدود.
وتشري هذه الظواهر وغريها الي أن دولة املهدية قد بذلت جمهوداً يف احداث مستجدات
يف خارطة االقتصاد تدلل علي عزمها علي تغيري الواقع االقتصادي علي النحو الذي مت يف
الواقع السياسي.
ويف اجلانب النقدي فقد شهدت فرتة حكم املهدية أيضاً حتوالت يف سحب العمالت
املتداولة إبان فرتة احلكم الرتكي واصدار عمالت وطنية ،ثم إنشاء مسبك مركزي اخذ فيه
الصياغ يعملون علي اصدار عمالت وطنية .وقد اورد االستاذ حممد سعيد حممد احلسن يف
كتابه مسرية بنك السودان ملخصاً للتحوالت اليت طرأت علي اجلانب النقدي يف عهد
املهدية نورد منه بعض املقتطفات علي النحو التالي:
“ صدر الريال اجمليدي كعملة للتداول يف عهد السلطان عبد اجمليد ابن حممود يف تركيا
يف عام 1845م ،وقد دخل السودان كعملة متداولة أثناء والية حممد علي باشا علي مصر،
والذي مت يف عهده غزو السودان .وخالل حصار اخلرطوم يف الفرتة (1885 -1884م) حدثت
ندرة يف العملة املعدنية مما دفع اجلنرال غردون إلصدار أوراق مالية ذات فئات خمتلفة أقصاها
 مقابلة مع الدكتور قيصر محمد موسي ،استاذ التاريخ مبعهد الدراسات االفريقية واآلسيوية،جامعة
اخلرطوم.
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( )50قرشاً حتمل توقيعه وتصرف يف خزانة احلكومة باخلرطوم أو القاهرة بعد ستة اشهر من
إصدارها ،اال أن استعماهلا مل يشع بعد سقوط اخلرطوم يف يد املهدي يف يناير من عام 1885م.
وبعد إستيالء املهدي علي اخلرطوم ضرب ثالث قطع بوساطة الصاغة يف اخلرطوم وهي عبارة
عن جنيه من الذهب وريال من الفضة ونصف ريال من الفضة.
وعند تولي اخلليفة عبد اهلل التعايشي السلطة بعد وفاة املهدي وجد نقصاً كبرياً يف حجم
هذه العمالت املتداولة ،فتم إصدار قطع من الدمور مقيمة بعشرة قروش وقرشني ونصف القرش
كعمالت للتبادل ،اال أن هذه القطع من الدمور سرعان ما اتسخت مما حدا باخلليفة ان يقوم
بايقاف التعامل بها.
ويف عام 1887م قرر اخلليفة إصدار عملة جديدة ،فأمر بإنشاء مصنع لسك العملة يف
أمدرمان وهو اول مصنع لسك العملة يف السودان مت فيه سك عمالت من فئة العشرين قرشاً
وكانت تسمي “ باملقبول “ جلودتها ،وفئة العشرة قروش ،وفئة اخلمسني قرشاً وفئة القرش
الواحد.
وقد استمر تداول هذه العمالت حيت عام 1892م حيث امر اخلليفة بسك ريال جديد
عُرف بريال “ ابوكيس “ ،وريال آخر عُرف “ بابو هالل “ كما ظهرت يف نفس الفرتة بعض
العمالت الصغرية هي اخلمسة قروش والقرشان والقرش الواحد.وقد ادي سؤ استعمال هذه
العمالت الي نقص وزنها من الفضة ،فتم اصدار ريال من النحاس اخلالص له نفس قيمة
الريال الفضي .كما مت يف عام 1897م سك رياالت حناسية رديئة الصنع اطلق عليها “ ابو
شاليا “.
وجتدر االشارة الي أنه يف نهاية عهد املهدية ،جلأ السلطان علي دينار الي دارفور وعمل
علي سك عملة مضروبة علي قطع من صفائح الوقود الفارغة علي هئية القرش املصري لكي
يتمكن من متويل إمدادات جنوده باملعدات ،وقد أطلق عليها االهالي “ قرش رضينا “ الن
السلطان هدد بإعدام من يرفضه.

النشاط املصريف والدور الرقابي واالشرايف:

فرتة احلكم الثنائى :1956 -1901
بعد قيام احلكم الثنائى فى السودان بدأت عمالت ورقية ومعدنية مصرية وعمالت معدنية
من اململكة املتحدة وتركيا فى التداول وقد تضمنت بعض القطع الذهبية ،وقد إشرتت حكومة
 تالحظ لنا ان العملة التي اصدرها اجلنرال غردون حتمل الفئات  5000 ،2000 ،1000 ،500غرش ميري
(الصور مرفقة).



السودان فى عام  1898م هذه العمالت من احلكومتني اإلجنليزية واملصرية ودفعت مقابلها
من األصول السودانية .وقد الزم ذلك التصديق من قبل احلكومة فتح فرع للبنك األهلي
املصري فى اخلرطوم فى عام 1903م كأول بنك يتم التصديق له بالعمل فى السودان ،حيث
أُنيط به إصدار العملة والعمل كوكيل ماىل للحكومة السودانية ،باإلضافة إىل قيامه بالعمليات
التجارية العادية .واجلدير بالذكر أن البنك األهلى املصرى كان قد أنشئ يف عام  1898فى
مصر بهدف إصدار العمالت الورقية والقيام بدور بنك احلكومة ،وقد منحه قانون إنشائه حق
القيام بالعمليات فى كل من مصر والسودان .وبعد سنوات قليلة من انشاء البنك االهلي املصري
استبدل بالعمالت السائدة أوراقا اصدرها للتداول وأعلن عدم شرعية تداول أي عمالت اخري.
واستمر نظام النقد علي هذا النحو:
« بعد احلرب العاملية األوىل يف الفرتة من 1914م حيت 1918م أصدرت احلكومة املصرية
قانوناً أعلنت فيه شرعية االوراق اليت يصدرها البنك االهلي املصري ،أعقب ذلك اصدار قانون
مماثل يف السودان.
يف عام 1916م أدي النقص يف العمالت الفضية الي اصدار أمر ادخل مبوجبه الغارزنج
والشلن االيطالي يف التداول بقيمة عشرة قروش ومخسة قروش.
أعيد تنظيم وضع العملة باصدار قانون العملة ،ثم تبع ذلك اصدار قانون اخر عام 1924م
مسح باستخدام كل قطع العملة املصرية يف السودان.
منذ عام 1914م وحيت قيام جلنة العملة يف عام 1956م كان إصدار قانون العملة الورقية
من اختصاص البنك األهلي املصري.
اعتربت كل االوراق النقدية يف السودان مغطاة بارصدة النقد االجنيب املوجودة لدي البنك
االهلي املصري ومت فتح حساب منفصل لرصيد العمالت االجنبية يف السودان حيث كان يباع
الفائض من النقد األجنيب.
بعد أن و َطن االإستعمار أقدامه فى سنوات حكمه األوىل فى السودان بدأت حكومته يف
إدخال العديد من األنظمة واملؤسسات اليت تعبرَ عن الدولة احلديثة ،مثل اإلدارة والقضاء
والصحة والتعليم واملواصالت والزراعة ،وقد واكب ذلك حتول يف اإلقتصاد حنو التحديث
فظهر بداية قيام صناعات حتويلية ،باإلضافة إىل ظهور الشركات التجارية األجنبية التى
انتشرت فروعها فى املدن الرئيسية .هذا الوضع ساعد فى خلق مناخ مالئم للتطور االقتصادى
إنعكس فى زيادة اإلنتاج وازدهار التجارة احمللية واخلارجية.
لقد أوجد هذا التطور ضرورة قيام مؤسسات مصرفية تعمل على توفري اخلدمات املصرفية


ألفراد ومؤسسات احلكم الثنائي باإلضافة إىل توفري التمويل واخلدمات املصرفية للشركات
التجارية .وتبعاً لذلك فقد مسحت احلكومة بفتح فرع لبنك باركليز  D.C.Oلندن فى عام
1913م ليعمل كبنك جتارى جبانب البنك األهلي املصري ،غري أن البنك األهلي خيتلف يف
كونه يشغل مركزاً مميزاً فى البالد لعالقته باحلكومة ،كما ذكرنا آنفاً ،ولكن هذه العالقة مل
ترتفع إىل مستوى عالقة البنك املركزي يف قيامه باإلشراف نيابة عن احلكومة على أعمال بنك
باركليز ،حيث أنه مل يثبت لدينا وجود أي شروط أو ضوابط تنظم عمل البنوك التجارية فى
ذلك الوقت.كما أنه مل يعهد إلي البنك االهلي القيام بدور البنك املركزي يف متويل احلكومة
حيث كانت احلكومة تعتمد بصورة أساسية يف متويل مشروعاتها الكبرية على القروض .وقد
اورد األستاذ مأمون حبريى يف كتابه حملات من جتارب رجل خدمة عامة من جيل الرواد
السودانيني ،فيما خيتص بتمويل احلكومة لبنياتها األساسية اآلتي:
“ الشك أن واضعي السياسات االقتصادية يف السودان من الربيطانيني آنذاك كانوا يتميزون
باحلذر واالعتدال والواقعية ،وكانوا بطبيعتهم مييلون للتدرج .ففى السنوات األوىل للحكم
الثنائي إعتمدت حكومة السودان على القروض من احلكومة املصرية لبناء بعض األصول الثابتة
والبنيات األساسية مثل السكك احلديدية ،ولكن بناء قاعدة اقتصادية لبلد كبري مثل السودان
كان يتطلب إجراءات أكثر ثورية.
صناعة النسيج يف السودان كانت حتتاج للقطن ،وتلبية تلك احلاجة من إنتاج زراعي
سوداني أصبحت خياراً متاحاً للحكومة استجابة لطلبات لندن .وقد مرت زراعة القطن يف
السودان بتجارب خمتلفة لسنوات عديدة ومل يوقف تسارعها إال نشوب احلرب العاملية األوىل
( ،)1918 – 1914وقد أثبتت التجارب أن األحوال املناخية يف السودان مالئمة لزراعة القطن
طويل التيلة ،وعندما اطمأنت إلمكانية تسويقه فى بريطانيا أقدمت اإلدارة اإلجنليزية يف
السودان على احلصول على القرض الالزم من لندن لبناء خزان سنار لتتوىل جمموعة بريطانية
(سند كيت) إدارة املشروع باملشاركة مع احلكومة واملزارعني .قامت مزرعة جتريبية وأنشئت
احملاجل وكان مشروع اجلزيرة من االعمال التجارية الناجحة القائمة على أساس املصلحة
املشرتكة :أخذ السودان ينتج أقطانا ذات جودة عالية ومصانع النسيج الربيطانية تشرتى
القطن املنتج ،فكانت هذه بداية االرتقاء بأداء القطاع الزراعي ودخول الزراعة احلديثة اليت
تضبطها قواعد علمية وحتتاج لكوادر مدربة.
وفى ذات الوقت أقيمت حمطة لألحباث الزراعية باإلضافة إىل حماجل للقطن ضمن
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املشروع ..وهكذا وجل السودان عصراً جديداً يف عامل الزراعة احلديثة واملنظمة“.
لقد أستمر احلكم الثنائي يف تثبيت دعائم االقتصاد معتمداً على االستثمارات الزراعية
والذي شجع على دخول املزيد من الشركات األجنبية وقيام بعض الشركات الوطنية ،ومواكبة
هلذا التطور فقد صدر قانون الشركات لعام  1925لينظم إجراءات قيام الشركات وممارستها
للمناشط املصرح بها .غري أنه ميكننا القول بأن اآلثار السالبة اليت خلفتها أحداث احلرب
العاملية األوىل يف الفرتة اليت أعقبت العام  ،1917وكذلك تداعيات الكساد اإلقتصادى الكبري
يف أخريات العشرينيات من القرن املاضي وحتى أواسط الثالثينيات منه ،باإلضافة إىل آثار
احلرب العاملية الثانية ،قد أضعفت حركة التجارة اخلارجية فيما بني الدول األوربية وفيما
بينها ومستعمراتها وكذلك قللت من معدالت حركة رؤوس األموال عاملياً خالل تلك الفرتة.
وعلى الرغم من أن هذه األحداث مل تغري كثرياً يف املنوال الذي أخذ عليه اإلقتصاد
السوداني يف النمو ،وتزايد حصيلة صادراته بعد قيام مشروع اجلزيرة ،باإلضافة إىل حاجة
الدولة املستعمرة إىل دخول الشركات األجنبية ،وتبعاً لذلك تزايد احلاجة إىل خدمات البنوك،
إال أنه منذ الفرتة اليت سبقت احلرب العاملية األوىل (عند مزاولة بنك باركليز أعماله يف عام
 )1913وحتى نهاية احلرب العاملية الثانية مل تشهد الساحة السودانية بروز أي مصرف
جديد ،وهذا مايعزز قولنا بأن األحداث السياسية واالقتصادية العاملية مل تشجع رئاسات
املصارف يف التوسع يف أعماهلا خارج احلدود خالل تلك الفرتة.
وحني وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها أصبح املناخ اإلقتصادى فى السودان مثله
مثل بقية الدول األخرى ،أكثر مالئمة للعمل املصريف ،ونتيجة لذلك فقد قام البنك العثمانى
الرتكى فى عام 1949م بفتح أول فرع له يف اخلرطوم.
وفى الفرتة التى أعقبت احلرب الكورية ،نتيجة لإلرتفاع الكبري الذى طرأ على أسعار
القطن الذي كان يصدر بصورة اساسية الي اململكة املتحدة ،زادت إستثمارات القطاع اخلاص
السوداني يف مشاريع القطن اخلاصة فى النيل األبيض والنيل األزرق ،ونتج عن ذلك النمو
املطرد لتجارة الصادر والوارد األمر الذى شجع بنك الكريدى ليونيه الفرنسى لفتح فرع له فى
اخلرطوم ومتَ ذلك بالفعل فى عام 1953م ،ثم تبعه بنك مصر فى نفس العام .وبذا يكون قد
إرتفع عدد فروع البنوك األجنبية العاملة فى السودان إىل مخسة فروع.
كانت طبيعة فروع البنوك األجنبية متشابهة كثرياً فى نوعية عمالئها واملناشط التى تقوم
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بها والسوق التى تعمل فيها ،وكما أورد السيد مامون حبريى  « وبالطبع فإن الطبيعة
األجنبية لنظام العمل يف تلك البنوك كانت متشابهة ..فقد كانت اخلصائص الرئيسية لتلك
البنوك تشمل أوالً سيطرة التقاليد والسياسات املصرفية الربيطانية إىل جانب االعتماد على
أسواق لندن للتأمني واملال الستثمار فوائض املال والسيولة ..وباإلضافة إىل ذلك كانت هناك
اعتبارات هامة يلزم اإلهتداء بها فى عمل تلك البنوك ،منها مثالً ان تلك البنوك ماكانت
تنش ْى فروعاً هلا إال فى املدن التى توفرت فيها شركات أو مؤسسات أجنبية او حكومية...
وهذا ما أفضى إىل ضمور فى فروع تلك البنوك على الصعيد القومى باملقارنة مع حجم السكان
الكلى فى البلد ،ومن ناحية أخرى فإن صلة تلك البنوك مع السودانيني كانت ضئيلة إىل حد
كبري ،وهلذا فإن عملية تقديم التمويل لرجال العمل السودانيني كانت حمدودة إىل جانب
عامل ثالث أال وهو ان االعمال التجارية ألولئك النفر من السودانيني كانت تعانى من افتقارها
لوجود حسابات منتظمة بينما كان بعضهم يتفادى التعامل مع تلك البنوك خوفاً من مغبة

املراباة».
غري أن البنك األهلى املصرى خيتلف عن البنوك األخرى فى كونه ،فضالً عن أنه ميارس
العمل التجاري ،قد ظ َل ميارس األعمال التى أوكلتها له احلكومة على حنو مامتَ ذكره آنفاً
دون أن توكل له أى مهام إشرافية.
وقد ذكر الدكتور سعد ماهر محزه إستاذ اإلقتصاد واملالية العامة فى كتابه بنك السودان
املركزى  فى الصفحة ( « )64فالواقع أن البنك األهلى باخلرطوم مل يكن بنكاً مركزياً كامل
النضج .نعم ،كان له حق إصدار العملة فى السودان ،وكان ي َطلع باألعمال املصرفية للحكومة
وللبنوك األخرى ،ولكنه مل يكن له إشراف كامل على اإلئتمان املصرفى بسبب صفته غري
السودانيه وطبيعة أعماله التجارية فى املاضى مما جعله منافساً للبنوك التجارية وغرمياً هلا
ال زعيماً ،خاصة وأن البنوك األخريه كانت أجنبية اجلنسية .فالبنك األهلى مل يكن مؤهالً
للقيام بدور بنك السودان!! انتهى.
واحلق أن البنك األهلي املصري منذ إنشائه فى عام  1903م كان يقوم بإصدار العملة ويطلع
باألعمال املصرفية للحكومة وللبنوك األخرى ،ومل يكن له أى صفة إشرافية على اإلئتمان
املصرفى ،ولكن ليس ذلك بسبب صفته غري السودانية وطبيعة أعماله التجارية كما اورد
الدكتور ،ولكن إنعدام احلاجة إىل اإلشراف املصرفى فى ذلك الوقت كان السبب الرئيسى وراء
 مأمون بحيري ،حملات من جتارب رجل خدمة عامة2002 ،
 نفس املصدر السابق
 د.سعد ماهر حمزة ،بنك السودان املركزي،
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غياب العملية اإلشرافية ،وبالتاىل غياب املؤسسة اإلشرافية املركزية.
وإنعدام احلاجة إىل اإلشراف والرقابة جاء ،فى املقام األول ،بسبب اإلستقرار املاىل
واإلدارى والنظمى الذى كانت تتحلى به هذه املصارف ،ثم فى املقام الثانى ،بسبب ضعف
إعتماد الدولة على البنوك فى متويل مشاريعها اإلنتاجية والتنموية.
فإذا نظرنا إىل تلك البنوك جند انها فروع لبنوك أجنبية تنتمى إىل جنسيات مصرية
وبريطانية وتركية وفرنسية ،أى أنها تنتمى ملؤسسات تتبع لدول مستعمرة وليس لدى هذه
الفروع أجنده غري تعظيم األرباح من خالل ممارستها للمناشط التقليدية املتمثلة فى تقديم
اخلدمات املصرفية للمستعمر واملؤسسات التابعة له ومتويل التجارة اخلارجية التى تقوم
بها الشركات القائمة واليت يسيطر عليها االجانب وبعض الرأمسالية الوطنية ذات االرتباط
باملستعمر .ولذلك فهى ال متارس مناشط يرتتب عليها خماطر كما هو احلال فى ممارسة
التمويل طويل األجل ،هذا فضالً عن أنها تعتمد على مراكزها الرئيسية فى اخلارج فى
احلصول على األرصدة النقدية عند احلاجة ،وبالتالي عدم اعتمادها على بنك مركزي فى
الداخل أو أى جهة حملية تقوم مبثل هذا الدور.
أما إذا نظرنا إىل احلاجة اإلشرافية لتنظيم اإلئتمان املصريف• فإن الدولة من خالل برامج
اإلنشاء والتعمري اليت إتبعتها منذ عام ( 1946بنهاية احلرب العاملية الثانية) واملشاريع
اإلستثمارية اليت تبنتها فى جمال الزراعة والنقل وغريها كانت تشغل مركزاً إقتصادياً ومالياً
حيوياً ،فهى املالك للمنشآت الرأمسالية احلديثة ،وهى الرائد أو املساهم األكرب فى املشروعات
اإلنتاجية الواسعة ،لذلك كان فى مقدورها متويل براجمها التنموية واإلنتاجية من خالل
املكون الرأمسالي هلا ،باإلضافة إىل قدرتها على استقطاب الدعم املالي األجنيب فى شكل عون
أو قروض ،ومل تكن تركن إىل االعتماد على القطاع اخلاص يف متويل براجمها تلك ،وبالتالي
فقد كفاها ذلك مشقة الرقابة واإلشراف بغرض تنظيم االئتمان املصريف.
ولكن هذا اليعنى الغياب التام للعملية اإلشرافية والرقابية ،فقد أوكل لوزارة املالية صالحية
فرض بعض اإلجراءات النوعية على اإلئتمان املقدم بوساطة فروع البنوك األجنبية.
عليه ميكننا القول أن عملية الرقابة واالشراف على اعمال البنوك فى فرتة احلكم الثنائي
كانت تقوم بها وزارة املالية ممثلة يف قسم املصارف والعملة وفى حدودها الدنيا واملتعلقة ببعض
اإلجراءات التى تنظم اإلئتمان.
نعم مل تكن البنوك األجنبية فى حاجة إىل إشراف فهى مل تتعود أن تعتمد على جهة
 متثل الرقابة على اإلئتمان املصرفى عامليا ً احلاجة اإلشرافية األولى واألساسية التى تطلع بها
السلطات املعنية باإلشراف املصرفي في ذلك الوقت.
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إشرافية أو حتى على البنك األهلى املصرى سواء عند إعادة خصم األوراق التجارية أو اإلقراض
املباشر فى الظروف االستثنائية والطارئة ،وإمنا تعتمد فى ذلك إعتماداً مباشراً على رئاساتها،
كما مل تكن احلكومة فى حاجة إىل اإلشراف الواسع على أعمال البنوك بسبب االستقرار املاىل
الذى كان يشهده هذا القطاع وغياب احلاجة إىل البنوك فى دعم اخلطط التمويلية وبالتاىل إىل
تنظيم اإلئتمان املصرفى.
وحتى أواخر عهد اإلستعمار وبزوغ فجر اإلستقالل كانت السمات األساسية للجهاز
املصرفى فى السودان كما يلى-:
 يتكون من مخسة فروع لبنوك أجنبية مبا فيها البنك األهلي املصري الذي يتمتع مبركزمميز.
 ترتكز مناشط هذه البنوك فى تقديم اخلدمات املصرفية وإتباع األسلوب الربيطاني فىتعاملها املصريف والتمويلى ،مبعنى أن سياساتها االستثمارية كانت تدور حول التمويل
قصري األجل ممثالً فى جتارة الصادر والوارد وفى متويل رأس املال العامل للشركات
األجنبية والبيوتات التجارية الكبرية.
 تتمتع هذه البنوك مبراكز مالية وسيولية جيدة والتواجهها أى مشاكل أو خماطر إذ أنمعظم استثماراتها تتمثل فى القروض قصرية املدى تقدم بضمان رهن احملصول أو البضائع
أو خصم أوراق القبض املضمونة.
 تتمثل العملية اإلشرافية على أعمال البنوك فقط فى تنظيم اإلئتمان املصرفى والذى كانتتقوم به وزارة املالية.

إدخال العملة الوطنية-:

بعد االستقالل السياسي يف يناير من عام  ،1956واستكماال ملا تمَ من أمر السيادة السياسية،
أصدرت احلكومة الوطنية قانون العملة رقم ( )26يف يوليو من نفس عام االستقالل« ،ومبجرد
أن أختذ هذا القرار السياسى املتعلق بإدخال العملة الوطنية كان من اوىل املهام هو توفري مؤسسة
أو أفراد تتوفر فيهم الكفاية املطلوبة لتقديم النصح والتوجيه لتحقيق العملية .ومن الطبيعى
فقد كانت املصادر املتاحة على ضوء العمليات التارخيية هي اللجوء إىل البنك األهلى املصرى،
وبنك إجنلرتا الذى كان مبثابة البنك املركزى للمملكة املتحدة ..ولكن كانت هنالك حماوالت
جادة للتحول من ذينك املصدرين التقليديني ..وهلذا فقد أرسلت دعوة لبنك الواليات املتحدة
األمريكية الفدراىل (البنك املركزى) عرب السفارة األمريكية باخلرطوم ،للمشاركة فى العملية...
 مامون بحيري ،مصدر سابق ،ص
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والذى قام بالفعل بإرسال فريق من اخلرباء فى احلال للخرطوم ..إلجراء حمادثات حول
املوضوع .وفى هذه األثناء مت أيضاً االتصال ببنك إجنلرتا ..غري أن البنك األهلي املصري مل
يتم االتصال به يف تلك املرحلة نسبه حلساسية أمر التفكري يف عملة وطنية منفصلة للسودان
من الناحية السياسية..ومل يتم االتصال به إال مؤخرا ،وعقب تأسيس جلنة العملة السودانية
عندما طلب من البنك األهلي املصري تعيني مندوب له يف تلك اللجنة ..األمر الذي قام به
البنك املصري يف احلال.
لقد عقدت عدة اجتماعات مع الوفد األمريكي للبنك الفدرالي ..وبالرغم من أن اجلانب
السوداني يف تلك االجتماعات كان معجباً ومقدراً للجهد واملساهمة اليت بذهلا الوفد األمريكي..
أال انه كان هنالك توافق عام بني أفراد الوفد السوداني أن املقرتحات اليت تقدم بها الوفد
األمريكي كانت تعكس مستوى معقدا ومتطورا إىل ابعد احلدود إذ انه كان متمشيا مع النظام
النقدي املتقدم والذي كان سائدا يف بالدهم .وهلذا فقد كان حتول اجتاهنا حنو بنك إجنلرتا
والذي سبق أن كانت له عالقات مماثلة يف تأسيس مؤسسات وانظمه نقديه يف شرق وغرب
أفريقيا ودول اخلليج العربي.
لقد كان تصور بنك إجنلرتا للعملية يف غاية البساطة ..وكما كان متوقعا فان مسة التدرج
كانت هي الطاغية يف مقرتحاته ..وكان يف رأيهم أن كل املطلوب يف بداية العملية هو فرتة
انتقالية قصرية بني طريقة إدارة النقد كما كانت عليه حتت احلكم اإلجنليزي املصري(الثنائي)
والفرتة املنظورة لتأسيس البنك املركزي السوداني ،وكان لزاما أن متال تلك الفرتة القصرية
خبلق ما مسى بلجنة العملة السودانية «انتهى».
ومبوجب قانون العملة مت تكوين جلنة العملة برئاسة السيد مأمون حبريى وعضوية كل
من السيد إبراهيم عثمان اسحق وممثل للبنك األهلى املصري هو السيد الشقاق والسيد لومب
ممثالً لبنك إجنلرتا والسيد يوقا ممثالً للبنك املركزى السويدى وقد حددت للجنة أمانة يرأسها
السيد مسنسكى وكان السيد الطيب اهلادي والسيد الباقر يوسف مضوى من موظفى أمانة
جلنة العملة هذه  ،وقد قامت اللجنة بتعيني البنك األهلي املصري باخلرطوم كوكيل هلا،
وقد منحت اللجنة حق إصدار العمالت املعدنية والو رقيه و اليت أصبحت (األخرية) فيما
بعد العرض القانوني الوحيد يف السودان ،وقد أصدرت اللجنة يف العام1957م بعض الفئات
(فئة العشرة قروش واخلمسة قروش والقرشني والقرش الواحد وفئة اخلمسة مليمات واملليم
الواحد « لتعمل يف التداول جبانب العمالت املصرية والربيطانية،ثم أصدرت عمالت فئة عشرة
 املصدر :مقابلة مع السيد /الباقر يوسف مضوى نائب محافظ بنك السودان األسبق ومدير عام
بنك فيصل األسبق.
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جنيهات ومخسة جنيهات وجنيه واحد (الذي كان مساويا يف القيمة للجنيه املصري) وورقة
من فئة مخسه وعشرون قرشا.
لقد امتد عمر جلنة العملة لثالث سنوات مت فيها إصدار العمالت السودانية وسحب
العمالت املصرية والربيطانية من التداول ،وقد جنحت اللجنة يف إجناز املهمة بفضل األعداد

اجليد واخلربات املكتسبة من قسم البنوك والعملة بوزارة املالية وتعاون البنوك التجارية.
«وهكذا بفضل اإلعداد الدقيق واخلربة الطويلة املكتسبة لدى قسم البنوك والعملة بوزارة
املالية والدعاية الطيبة والتعاون املثمر الذي أبدته البنوك التجارية ،فقد أمكن القيام مبهمة
تبادل العملة األجنبية فيها بسهوله ويسر وبسرعة فائقة ،خاصة إذا أخذنا يف االعتبار
املساحات واملسافات الواسعة اليت كان يلزم تغطيتها إىل حدود القرى النائية ..يف قطر حبجم
السودان .وهكذا فقد أمكن يف ظرف ثالث سنوات ..أن يستمتع السودان بعملته الوطنية..
وأمكن يف ذات الوقت إعادة العمالت األجنبية اليت كانت متداوله يف السودان إىل أصحابها..
وهكذا استقبل الرأي العام السوداني عملته الوطنية كإجناز وطين رائع وكرمز حقيقي ساطع
الستقالله الوطين».
تبع قانون العملة يف أمر تعزيز السيادة الوطنية صدور القانون رقم ( )60القاضي بإنشاء بنك
السودان يف األول من ديسمرب من عام 1959م وقد أورد األستاذ مأمون حبريى يف املؤلف الذي
سبق ذكره يف شان تأسيس بنك السودان مايلى-:
«لقد كان اول قرار اختذ على اعلى املستويات فى وزارة املالية بشان تأسيس البنك
املركزىكان قد ركز على ان تكون كل اجلهود اليت تبذل لالعداد للبنك بعيدة ومتحررة من
كل القيود والعقبات البريوقراطية فى وزارة املالية ..وخاصة فى امر اختيار وتعيني املوظفني
املطلوبني للبنك.
بدا العمل فى اعداد التشريعات املطلوبه فورا ..مشل ذلك اجراء دراسات مقارنة للعديد من
قوانني البنوك املركزية القائمة فى اقطار متر مبراحل خمتلفه فى طريق منوها ..وفى النهايه
امكن اعداد مسودة بقانون البنك ..وكان واضحا ان اهداف البنوك املركزية كانت متشابهة
فى العديد من االقطار التى نظرنا فى قوانني بنوكها ..وذلك بغض النظر عن جذور وتراث
العمل املصرفى فى تلك االقطار .كان اهلدف الرئيسى لبنك السودان كما اشتمل عليه قانونه
هو اصدار العمله القانونيه ..اىل جانب احملافظه على االحتياطى االجنبى .وان يكون له دور
فاعل فى موقف االعتمادات البنكيه بهدف احلفاظ على االستقرار النقدى ،والقيمة اخلارجية
 مامون بحيري ،مصدر سابق
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للعملة ،كما كان عليه ان يقوم بدور البنك املخصص للحكومة واسداء النصح هلا فى هذا
الشأن.
فى ذات الوقت كانت املفاوضات قد أكتملت مع البنك االهلى املصرى فى القاهرة لشراء
مقره ومكاتبه بالسودان .وقد اتفق اجلانبان ان يتوقف البنك االهلى املصرى عن العمل مبجرد
ان يتسلم البنك املركزى ارصدته وما عليه من تبعات..كانت للبنك االهلى املصرى باالضافة
إىل مكتبه الرئيسي باخلرطوم ،كانت له فروع ثالثة يف كل من بورتسودان وودمدني واالبيض..
وكانت وزارة االشغال السودانية قد قامت مبراجعة و بتفتيش هذه املكاتب ووجدتها يف حالة
مناسبة ليبدأ بنك السودان بداية طيبة.
كانت عملية اختيار املوظفني املناسبني للبنك ذات اهمية قصوي ..ولتحقيق ذلك اهلدف
اتفق علي ان تكون مصادر االختيار من جهات متعددة منها:
اوال :قسم املصارف والعملة بوزارة املالية ..وقد كانت لديه اخلربة اليت اكتسبها خالل
السنني يف التحكم علي العمالت االجنبية اليت كانت متداولة ..وكذلك العملة الوطنية اليت
ادخلت مؤخراً ولذا فقد مت االتفاق مع وزارة املالية علي حتويل ذلك القسم باكمله للبنك
اجلديد ليستمر يف مواصلة مهامه يف االشراف علي العملة.
ثانياً :لقد سبقت االشارة الي انه يلزم ان تسلم كل ارصدة وممتلكات البنك االهلي املصري
للبنك اجلديد وعندها سيتوقف البنك عن ممارسة نشاطه يف السودان وعليه فان معظم موظفي
البنك االهلي املصري سيكونون من املوظفني ذوي اخلربة اليت ميكن للمؤسسة اجلديدة ان
ختتار منهم من يناسبها ..وكان من بني اولئك املوظفني جمموعة صغرية من الشباب ذوي
اخلربة يف العمل اخلارجي واالئتماني ..الذي كان يشكل حوجة خاصة للبنك اجلديد.
ثالثاً :كان واضحاً منذ البداية ان عدداً حمدوداً من غري السودانيني ستكون هناك حاجة
هلم للعمل يف اقسام النقد االجنيب ،االئتمان والبحوث ..وعليه فقد ابدي االعضاء االجانب يف
جلنة العملة االتصال برئاساتهم لرتشيح العدد املطلوب.
وأخرياً  ..وليس آخراً ..كانت هناك احلاجة ملوظف مصريف ذي خربة ليتولي منصب
املدير العام للبنك اجلديد ..وحسب قانون البنك والتسلسل اهلرمي للسلطة فيه فان البنك
يتكون من جملس االدارة يليه احملافظ ،فنائب احملافظ ،ثم املدير العام.واخرياً رؤساء االقسام
املختلفة .قام بنك اجنلرتا برتشيح شخصني ملنصب املدير العام..كان احدهما موظفاً ببنك
اجنلرتا من ذوي اخلربة فيه وقد كان اجنليزي اجلنسية ..اما الثاني فقد كان بولندياً من
الذين جاءوا كالجئني الي اجنلرتا ..وكان قد خدم يف البنك املركزي البولندي قبل احلرب
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العاملية الثانية وما تبعها من هجرة وجلؤ للغرب وقد وقع اختيارنا علي املرشح البولندي والذي
اتضح لنا انه اقتصادي يتمتع خبربة طيبة يف كل اقسام وعمل البنك املركزي..ويف الواقع فان
اخلربة البولندية قد صادفت قدراً كبرياً من النجاح حتى أن أحد الرؤساء السابقني لبنك بولندا
املركزي استقطب للعمل مستشاراً حملافظ البنك ..وكان هو بدوره من الالجئني البولنديني.
وهكذا أمكن استقطاب املوظفني املطلوبني من هذه املصادر املتنوعة ..وكان ذلك إجنازا يف
حد ذاته .وكان التحدي أو اإلجناز األكرب الذي تبع ذلك ..هو دمج هؤالء األشخاص يف فريق
واحد متجانس ينذر نفسه وجهده لتحقيق هدف رئيسي..هو خدمة هذه املؤسسة الناشئة..

والعمل علي جناح التجربة الوطنية اجلديدة !! »
وبصدور هذين التشريعني (قانون العملة و بنك السودان) زالت عن البنك األهلي املصري
صفة اإلشراف على تنظيم العملة وصفة بنك احلكومة اليت كان يتمتع بها منذ تاريخ صدوره،
كما زالت الصفة القانونية عن وزارة املالية يف تنظيم االئتمان املصريف .وقد بدأت احلكومة يف
السنوات األوىل لالستقالل التفكري يف إنشاء بنوك وطنية تنموية ،وقد صدر قانون البنك الزراعي
السوداني لسنة 1957م ،وقد بدأ بالفعل فى ممارسة مناشطه فى أوائل عام 1959م برأمسال
مملوك بالكامل للدولة .وقد كان اهلدف من إنشائه « :أن يقدم التسهيالت الالزمة للنهوض
بالزراعة فى السودان ولكل املناشط األخرى سواء كانت طارئة أو ثانوية أو فرعية وذلك لتقديم
املساعدة نقداً وعيناً أو بضاعة أو خدمات لألشخاص املعتمدين الذين يشتغلون أساساً بالزراعة
ومايتفرع منها من صناعات ،وعلى البنك أن يبذل جهده لتوزيع التسهيالت التى يقدمها
حبيث تعم الفائدة على أوسع نطاق ممكن».
لقد سبق قيام البنك الزراعي دعماً وتشجيعاً كانت تقدمه احلكومة للمناشط الزراعية وبصفة
خاصة للجمعيات التعاونية ،فقد «كان هناك اثناء فرتة احلكم الثنائي مشروع حكومي
للتعاونيات الزراعية ،غري انه كان من الطبيعي ان حيصر التمويل الزراعي بواسطة احلكومة
للجمعيات التعاونية فقط ،لقد كان قرار احلكومة مبنياً علي ما أولته من اهتمام الحتياجات
احلركة التعاونية علي ضؤ املناشط االقتصادية اليت كان يلزم تطويرها وتشجيعها ..غري ان ذلك
التشجيع كان يلزم ان يشمل ايضاً كل آفاق اجلهد التعاوني مبا يف ذالك مجعيات املستهلكني
التعاونية ..واحلاجة لتقديم تسهيالت مصرفية للحركة التعاونية بشكل عام يف قطر زراعي
كالسودان يلزم ان تعطي التسهيالت االئتمانية لقطاع الزراعة اهتماماً عالياً ،خاصة يف وقت
 نفس املرجع ص .67 ،66 ،56
 قانون البنك الزراعي لسنة 1957م.
 مامون بحيري ،مرجع سابق ،ص
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أخذت تنمو فيه املشاريع اخلاصة يف جمال القطن والبستنة وتربية الدواجن علي مدي واسع

وسريع».
« ما ان اخذت اسعار القطن يف اهلبوط تعرض حمصول القطن املنتج للفشل الذريع يف
عام  ،1958 -1957فانهار معه كل النظام الذي كان متبعاً يف تقديم التسهيالت املصرفية
للمشاريع الزراعية اخلاصة مما نتج عنه مديونية باهظة للبنوك التجارية ،وعندها كان البد
للحكومة ان تتدخل يف االمر ،خاصة وانها كانت علي قدر من التفهم الحجام البنوك التجارية
وعدم رغبتها يف االستمرار يف تلك العملية ،كل ذلك افضي الي ان تنشئ احلكومة البنك

الزراعي .»1957
ثم تبع ذلك التفكري فى إنشاء بنوك جتارية وطنية ،وقد صدر القانون األساسى للبنك
التجارى السودانى والئحته فى ديسمرب من عام  ،1959وقد زاول البنك أعماله فى عام 1960
جبهد من رجال األعمال السودانيني وبتشجيع من الدولة.
ومل تقتصر مظاهر التحول يف تركيبة اجلهاز املصريف بعد اإلستقالل إىل إنضمام البنوك
الوطنية وبدايات ظهور البنك املركزي فحسب ،وإمنا شهدت الساحة املصرفية أيضاً إقبال
املؤسسات العربية واألفريقية متمثلة فى البنك التجارى األثيوبي ،والذى بدأ أعماله فى عام
1958م ،والبنك العربي األردني ،والذي بدأ أعماله يف عام 1959م .وبذلك أصبحت الساحة
املصرفية قبيل قيام بنك السودان تتكون من سبعة فروع لبنوك أجنبية باإلضافة إىل البنك
الزراعي السوداني،بينما إستمر الوضع اإلشرافى كما هو عليه فى الفرتة التى تلت احلرب
العاملية الثانية (غياب اإلشراف املصريف عدا ما هو خمتص باإلشراف النوعي على اإلئتمان
والذي تقوم به وزارة املالية).

 مامون بحيري ،مرجع سابق ،ص
 قانون البنك الزراعى لسنة  1957املادة......
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الفصل الثانى
شكل اجلهاز املصريف والعملية الرقابية عقب
قيام بنك السودان وحتى تأميم البنوك
1970– 1960

21

مقدمة:

بدأ بنك السودان ممارسة نشاطه يف اليوم اخلامس والعشرين من فرباير عام  1960م ليقوم
باملهام الرئيسية اليت كان يطلع بها قسم البنوك والعملة بوزارة املاليةBanking and « ،
 ،currency Departmentباإلضافة الي مهام جلنة العملة واملهام االشرافية اليت كان
يطلع بها البنك االهلي املصري ،وقد بدأ أعماله من خالل اربع مصاحل رئيسية ومصلحة
خدمية واحدة علي النحو التالي:
 مصلحة احلسابات واليت عهد هلا مسئولية دفعيات البنك وحساب ايراداته ومصروفاتهواعداد احلسابات اخلتامية.
 مصلحة اخلزينة وتتلخص مهامها يف حتصيل ايداعات البنوك والوحدات احلكوميةوحتديد صالحية العمالت وفرزها.
 مصلحة رقابة النقد وعهد هلا مهمة ترشيد استخدام موارد النقد االجنيب علي حنو ماكانت تقوم به وزارة املالية.
 مصلحة االئتمان وتتلخص مهامها يف دراسة عمليات التمويل املقدمة للبنوك من بنكالسودان والتصديق عليها ،والتصديق علي عمليات التمويل يف حدود مبالغ كبرية واليت
تقدمها البنوك لعمالئها حسبما اشار اليه القانون يف املادة (.)45
 مصلحة الشئون االدارية ومتثل اإلدارة اخلدمية اليت تقوم باعباء الشئون اإلدارية املتعلقةبالبنك.
وقد باشر البنك أعماله وفق السلطات املمنوحة له يف قانون بنك السودان لسنة 1959م.

السمات األساسية لقانون بنك السودان 1959م:

جاء بنك السودان الي الساحة املصرفية حامالً ثالث مسات أساسية مرتبطة بأغراضه
وعالقته باحلكومة وبالبنوك التجارية العاملة بالسودان .وقد جاءت أغراضه تلك يف املادة ()5
من القانون علي النحو التالي:
« تكون االغراض الرئيسية للبنك تنظيم اصدار اوراق النقد والنقود املعدنية ،واملساعدة علي
تنمية نظام مصريف ونظام للنقد واالئتمان يف السودان ،والعمل علي استقراره بغرض حتقيق
التنمية االقتصادية للبالد علي حنو منتظم ومتوازن ،وتدعيم االستقرار اخلارجي للعملة ،وان
يكون مصرفاً للحكومة ومستشاراً هلا يف الشئون املالية».
كما ان عالقته باحلكومة تتمثل يف ان احلكومة متتلك رامساله بالكامل وعليه يكون
مملوكاً بالكامل للحكومة ،وقد جاء ذلك يف املادة ( )7علي النحو التاليُ « :حدد راس املال
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املرخص به للبنك مبليون ونصف مليون جنيه سوداني وتقوم احلكومة بدفعه باكمله عند
تأسيس البنك ».وهذا يعين ان احلكومة تشرتك يف إدارة شئونه واعماله وتنظيم سياسته بشكل
أساسي ،وبالتالي فان سلطة توجيه بنك السودان قد منحت للحكومة ممثلة يف وزير املالية
واالقتصاد حسب مانصت عليه املادة ( « :)20جيوز للوزير مبوافقة جملس الوزراء وبعد
التشاور مع جملس ادارة بنك السودان اصدار توجيهات عامة للمجلس (جملس ادارة بنك
السودان) بصدد ممارسته الختصاصاته يف االمور اليت يبدو جمللس الوزراء انها ذات مساس
باملصلحة الوطنية وعلي اجمللس ان يعمل مبقتضي تلك التوجيهات» .وقد جاء ذلك متمشياً
مع التطورات العاملية يف ذلك الوقت واليت أصبحت مبقتضاها البنوك املركزية مملوكة متاماً

للدولة.
أما فيما خيتص بعالقته بالبنوك التجارية فقد نصت املادة ( )51من قانونه علي انه:
« ال جيوز الي شخص القيام بأعمال مصرفية يف السودان بعد تاريخ العمل بهذا القانون اال
برتخيص من البنك (بنك السودان) مبوافقة الوزير» ،وبهذا تكون سلطة التصديق علي انشاء
البنوك التجارية قد اوكلت لبنك السودان ،ولكن مع اشرتاط موافقة وزير املالية واالقتصاد.
ويرجع السبب يف ذلك ،يف املقام االول ،الي ان إنشاء بنوك جديدة ترتتب عليه آثار هامه
فيما خيتص باالئتمان ،وبالتالي فيما خيتص بالسياسة االقتصادية ،والتنموية منها علي وجه
اخلصوص ،واليت اولتها احلكومة الوطنية االخرية -اهتماماً اكرب.
باإلضافة الي ذلك فقد نصت املادة ( )46من القانون علي انه « ميكن لبنك السودان ان
يطلب من البنوك التجارية نسخة معتمدة من امليزانية السنوية خالل ثالثة اشهر من نهاية
السنة املالية ،وكذلك له ان يطلب بياناً معتمداً باصول البنك وخصومه عند نهاية الشهر
السابق ،وذلك خالل ثالثني يوماً من نهاية كل شهر ،كما حيق للبنك (بنك السودان) ايضاً
ان يطلب من أي بنك اعداد دفاتره للفحص ،وان يطلب تقديم االدلة اليت تثبت ان البنك
التجاري قد نفذ توجيهاته اخلاصة باسعار اخلصم وفوائد القروض وذلك يف املادة ( )42اليت
تنص علي « :حيدد البنك ويعلن من وقت الخر احلد االدني السعار اخلصم او اعادة اخلصم
وسعر الفائدة علي القروض والسلفيات وله ان حيدد اسعاراً تتباين حبسب انواع العمليات
املختلفة وتواريخ االستحقاق » ،وما نصت عليه املادة ( )44اخلاصة بنسب االحتياطي السائل
واليت نصت على:
 في عام 1945م مت تأميم البنك املركزي في فرنسا ونيوزلندا.
وفي عام  1946مت تأميم البنك املركزي في بريطانيا واالرجنتني
وفي العام  1948مت تأميم البنك املركزي في الهند وهولندا.
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« -1جيوز للبنك ان يطلب من البنوك ان حتتفظ مبقادير من االحتياطي يف صورة ودائع
لدي البنك او يف أي صورة اخري حيددها علي ان يكون االحتياطي بنسبة معينة الي خصوم
تلك البنوك سواءً كانت التزامات اطالع ام التزامات الجل.
 -2جيب ان ختطر البنوك قبل وقت مبكر قبل ان يوجه اليها اول طلب مبوجب البند
السابق.
 -3الجيوز ان يتجاوز احلد االقصي لنسبة االحتياطي املطلوب من البنوك االحتفاظ بها
.%20
 -4للبنك ان يغري من وقت الخر نسبة االحتياطي الالزمة وان حيدد نسباً خمتلفة من
التزامات االطالع والتزامات االجل علي اال تزيد النسبة عن احلد االقصي املنصوص عليه يف
البند السابق.
 -5اذا اغفل أي بنك االحتفاظ باالحتياطي املطلوب ،التزم بان يدفع للبنك عن قيمة
العجز فائدة حتسب بنسبة تزيد مبقدار  %5سنوياً علي اعلي نسبة حيددها البنك يف ذلك
الوقت الي من عملياته مبوجب املادة  .“ 42وكذلك املادة ( )45اخلاصة بالرقابة الكمية
والنوعية علي القروض املصرفية واليت نصت علي انه:
“ -1جيوز لبنك السودان:
• ان يطلب من البنوك ان تقدم له للموافقة مجيع الطلبات املقدم هلا للحصول علي
قروض تزيد عن مقدار حمدد.
• ان يقرر احلدود القصوي حلجم القروض والسلفيات واخلصوم املمنوحة من كل بنك
وذلك الوجه النشاط املختلفة اليت تستعمل فيها.
• ان يقرر احلد االقصي للقيمة االمجالية للقروض والسلفيات واخلصوم اليت مينحها أي
من البنوك واملستحقة الدفع يف أي وقت.
 -2جيوز ان يطلب من أي بنك يتجاوز اياً من احلدود اليت قررها بنك السودان مبوجب
البند السابق ان يدفع للبنك فائدة علي الزيادة حتسب بواقع  %5يف السنة عالوة علي احلد
الذي قرره بنك السودان يف ذلك الوقت مبوجب املادة  42الي من عملياته».
كما ان املادة ( )49من القانون اعطت بنك السودان ،باعتباره بنك احلكومة ،الدور
األساسي يف تطوير اخلدمات املصرفية ورفع كفاية البنوك التجارية من خالل االحتفاظ
مبستوي رفيع من اإلدارة والسلوك املصريف العام « :ينشد البنك ،كلما دعت الضرورة ،معاونة
البنوك االخري بالسودان كما يعمل علي التعاون معها خلدمة اجلمهور خدمة تتسم بالكفاية
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وتهدف الي تطوير مستوي اخلدمات اليت تؤديها للجمهور كما يهدف البنك من وراء ذلك الي
االحتفاظ مبستوي رفيع لالدارة والسلوك يف كافة مرافق اهليكل املصريف والي انتهاج سياسة
ختدم املصلحة الوطنية وال تتعارض مع هذا القانون».
وعلي الرغم من ان هذه املواد املتعلقة بتنظيم عمل البنوك التجارية واإلشراف عليها
ومراقبتها تعترب حمدودة يف كونها وردت يف قانون ينظم عمل البنك املركزي وليس يف قانون
ينظم عمل البنوك ،اال ان ما جاء يف قانون بنك السودان فيما خيتص باإلشراف علي البنوك،
وحد العملية اإلشرافية علي البنوك التجارية يف سلطة واحدة ،قد عبرّ عن الدور
فضالً عن انه ّ
اإلجيابي الذي ميكن أن تلعبه العملية اإلشرافية يف ظل التطورات االقتصادية اليت تبنتها
احلكومة الوطنية واليت تطلبت تنسيقاً وتنظيماً ملختلف وحدات اجلهـاز املالي والنقدي.
مما ورد ذكره ميكن تلخيص السلطات اإلشرافية والرقابية اليت منحها قانون بنك السودان
لسنة 1959م لبنك السودان يف االتي:
• التصديق بإنشاء املصارف بعد موافقة وزير املالية.
• طلب امليزانيات الشهرية والسنوية وأي معلومات أخري وفحص دفاتر البنوك،
املادة(.)46
• حتديد اسعار اخلصم وفوائد القروض ونسب االحتياطي النقدي ،املواد ( )42و(.)44
• الرقابة الكمية والنوعية علي القروض.املادة ( )45الفقرة (.)1

التطور املؤسسي للجهاز املصريف

لقد استقبلت هذه الفرتة بروز املصارف الوطنية علي الساحة املصرفية فكان انشاء البنك
الزراعي كأول بنك متخصص يف اجملال التنموي ومزاولة أعماله يف عام 1959م علي حنو
ماذكرنا يف الفصل االول ،وايضاً كان انشاء البنك التجاري كأول بنك وطين وقد زاول اعماله
يف عام 1960م علي حنو ما ذكرنا أيضا.
وقد شهد اجلهاز املصريف يف هذه احلقبة مزيداً من االهتمام بإنشاء املصارف التنموية
وتوجهاً حنو إنشاء املصارف التجارية الوطنية علي النحو التالي:

املؤسسات املصرفية:

البنك الصناعي السوداني:
لقد تزايد االهتمام من قبل احلكومات الوطنية يف انشاء بنوك متخصصة تساهم يف متويل
القطاعات التنموية اليت وضعت يف قائمة اولويات برنامج اخلطة العشرية“ .وقبيل قيام البنك
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الصناعي كانت النية لدي السلطات تتجه الي االستعانة بالبنك الزراعي والبنك التجاري
لتمويل الصناعات من ما يتحصل عليه هذان البنكان من مال القرض االمريكي للتنمية
االقتصادية وذلك كاجراء مؤقت اقتضاه عدم وجود بنك سوداني متخصص يف التسليف
الصناعي .ولكن نسبة لتزايد احلاجة لراس املال الالزم لقيام الصناعات واستحالة إجياده
من املصادر احمللية بالصورة الكافية فقد استعانت وزارة املالية واالقتصاد ببعض اخلرباء يف
شئون البنوك الصناعية من هيئة املعونة االمريكية ومن مال القرض للتنمية االقتصادية لوضع
االسس املناسبة لتأسيس بنك صناعي ،وقد امجع هؤالء اخلرباء ووافقهم املسئولون يف وزارة
املالية واالقتصاد علي ضرورة تأسيس بنك صناعي متخصص يتميز ،دون البنوك االخري ،يف
انه يقدم ،زيادة علي القروض قصرية االجل ،وميت مادعت احلالة ،قروضاً متوسطة وطويلة
االجل ،ويساهم بعض االحيان يف رامسال بعض الصناعات اليت ميوهلا ،كما انه يقوم بضمان
بعض الصناعات اليت تعتمد يف متويل معداتها وآالتها علي قروض أجنبية ،ويقوم كذلك

بإسداء النصح و االرشاد يف النواحي الفنية الي رجال الصناعة“.
وعلي ضوء هذه االهداف أجاز جملس الوزراء يف 1961/10/7م قانون البنك الصناعي
لسنة 1961م وباشر اعماله يف اغسطس 1962م .ومثله مثل البنك الزراعي فقد خول قانون
البنك الصناعي يف املادة ( )5للحكومة احلق يف توجيه البنك للسري وفقاً ملقتضيات السياسة
العامة « :جيوز للوزير وزير املالية واالقتصاد مبوافقة جملس الوزراء بعد التشاور مع جملس
االدارة جملس ادارة البنك إصدار توجيهات عامة للمجلس بصدد ممارسة اختصاصاته يف
االمور اليت يبدو جمللس الوزراء أنها ذات مساس باملصلحة الوطنية ،وعلي جملس االدارة ان
يعمل مبقتضي تلك التوجيهات» .وتشري املادة ( )7من قانون البنك الي اعطاء جملس االدارة
سلطة ادارة البنك واالشراف علي شئونه « :يكون للبنك جملس إدارة تسند اليه مهمة تنظيم
سياسة البنك وادارة شئونه العامة واعماله « .كما روعي يف تكوين جملس االدارة ان متثل
الوزارات املختصة وهي املالية واالقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والتموين وكذلك البنك
املركزي باالضافة الي ثالثة من االشخاص ذوي اخلربة يعينهم الوزير .كما استثنت املادة
( )48من قانون بنك السودان املعدل لسنة 1962م البنك الصناعي من املواد االشرافية املتعلقة
باالحتفاظ باالحتياطي النقدي وااللتزام بالضوابط اخلاصة بالتمويل واعداد الدفاتر للفحص.
حيث نصت هذه املادة بتعديالتها علي االتي « :التنطبق نصوص املواد  44و  45والبند ()2
من املادة  46علي البنك الزراعي السوداني املؤسس مبوجب قانون البنك الزراعي السوداني
 نقالً من خطاب وزير املالية واالقتصاد السيد  /عبداملاجد احمدمعنون الي سكرتير عام مجلس
الوزراء في 1961/7/1م.
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لسنة م 1957والبنك الصناعي السوداني املؤسس مبوجب قانون البنك الصناعي السوداني
لسنة 1961م».
عليه ميكن القول ،وكما هو مطبق علي البنك الزراعي ،فان سلطة االشراف علي البنك
الصناعي ،مبوجب ما نص عليه قانون البنك الصناعي ،ومانص عليه قانون بنك السودان،
ترتكز يف مستواها الكلي لدي وزير املالية واالقتصاد من خالل التوجيهات اليت يقدمها جمللس
ادارة البنك ،بينما تتم العملية االشرافية املباشرة عن طريق جملس ادارة البنك الذي تتشكل
عضويته من القطاعات االقتصادية الرئيسية مبا فيها بنك السودان ،وذلك يتضح من نص
املادة ( )5الذي يقرأ كما يلي « :جيوز للوزير مبوافقة جملس الوزراء بعد التشاور مع جملس
االدارة اصدار توجيهات عامة للمجلس بصدد ممارسته الختصاصاته يف االمور اليت يبدو
جمللس الوزراء انها ذات مساس باملصلحة الوطنية وعلي جملس االدارة ان يعمل مبقتضي
تلك التوجيهات».
ونالحظ ان عالقة البنك الصناعي مع بنك السودان قد احنصرت يف فتح حسابات لديه،
باالضافة الي منح القروض والسلفيات والتسهيالت ،وكذلك حتديد واعالن سعر اخلصم او
اعادة اخلصم واسعار الفائدة علي القروض احمللية والسلفيات ،باالضافة الي جواز طلب
البيانات الشهرية واخلتامية أو أية معلومات أخري.
بنك النيلني:
يف مطلع عام 1965م تكون بنك النيلني كشراكة خاصة بني بنك كريدي ليونيه وبنك
السودان تولي مبوجبها بنك النيلني اعمال الكريدي ليونيه وذلك بتكوين شركة خاصة ميتلك
بنك السودان  %60من رامساهلا وميتلك الكريدي ليونيه  %40من راس املال ،وقد جاءت
مشاركة بنك السودان يف رامسال البنك انطالقاً من فكرة السودنة التدرجيية لقطاع املصارف
اليت كانت تسود أفكار املسئولني يف الدولة منذ االستقالل.
وعلي اثر هذه املشاركة استطاع بنك النيلني ان يفتح فروعاً له يف العاصمة وبورتسودان
لتقديم اخلدمات املصرفية ومتويل التجارة اخلارجية ،وكذلك قام بفتح فرع يف مدينة الدويم
بغرض ادارة اعماله التمويلية يف مشاريع النيل االبيض الزراعية .وكونه مصرفاً جتارياً فانه
خيضع الشراف ورقابة بنك السودان مبوجب قانون بنك السودان علي حنو ما ذكرنا آنفاً.
البنك العقاري السوداني:
شهد السودان جتربة التمويل العقاري الول مرة يف ظل احلكم الثنائي ،وقد اشار االستاذ
مامون حبريي هلذه التجربة « :يف سنوات احلكم الثنائي كانت حكومة السودان تدير مشروعاً
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لسلفيات املنازل خلدمة موظفيها السودانيني ،ورغم طبيعة حمدودية ذلك املشروع فقد عاد
بقدر وافر من الفائدة لقطاع معني من طبقة موظفي اخلدمة املدنية وكانت هناك حاجة ماسة
وذات طبيعة عريضة بني املواطنني لتشييد مساكن ذات مستوي احسن مما كان سائداً يف ذلك
الوقت ،وامتثاالً لذلك الوضع ،واستجابة لتلك احلاجة فقد قامت احلكومة مدفوعة حبس

وطين بسن التشريعات الالزمة واعداد املوظفني املطلوبني لقيام البنك العقاري»
مت انشاء البنك العقاري يف عام 1967م مبوجب قانون البنك العقاري لعام 1966م والذي
صدر يف 1967/12/26م .وقد نصت املادة ( )15منه علي االغراض الرئيسبة الواجب علي
البنك القيام بها علي النحو التالي:
“ (أ) تقديم قروض الي سوداني ميتلك قطعة ارض سواء بامللك احلر او احلكر النشاء
مباني جديدة عليها أو لتحسني مباني قائمة وذلك نظري رهن قطعة االرض واملباني للبنك
بالشروط والقيود اليت يقررها.
(ب) التعامل يف جمال التسليف العقاري وذلك بتقديم قروض مبوافقة الوزير (وزير املالية
واالقتصاد الوطين) الي شخص سوداني آلجال طويلة أوقصرية يف اي جمال أو أي نشاط
يتصل بأغراض البنك بطريقة مباشرة أوغري مباشرة.
(ج) شراء املنازل واملتاجر واملباني االخري وبيعها وفقاً للشروط اليت قررها البنك.
(د) القيام ببحوث ودراسات بغرض ختفيض تكاليف املباني لألشخاص ذوي الدخول
الصغرية واستيعاب املواد احمللية يف عمليات البناء ما امكن ذلك.
(هـ) القيام باي شئ آخر ضروري مما تقتضيه طبيعة اعماله بطريقة مباشرة أو غري
مباشرة“.
وقد اعطي القانون حسب مانصت عليه املادة ( )19وزير املالية واالقتصاد الوطين سلطة
املوافقة علي االموال اليت يقرتضها البنك او الدعوة الي االكتتاب العام:
“ جيوز للبنك مبوافقة الوزير ان يقرتض امواالً أو يدعو الي االكتتاب العام بالوسائل
املناسبة مع تقديم الضمانات عن االموال املقرتضة علي هذا الوجه وان يصدر سندات بضمان
احلكومة” ،كما اعطت املادة ( )21احلق للوزير يف حتديد الطريقة اليت يستثمر بها البنك
أمواله الفائضة “ :جيوز للبنك ان يستثمر امواله العاطلة او الفائضة بالطريقة اليت حيددها
الوزير وللمدي الذي يأذن به “ .هذا باإلضافة الي تقديم امليزانية العمومية وقائمة االرباح
واخلسائر املشفوعة بتقريري االعضاء واملراجعني للوزير .وقد اعطت املادة ( )33ايضاً احلق
 مامون بحيري ،حملات من جتارب رجل خدمة عامة ،مصدر سابق
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لوزير املالية باملوافقة علي تعيني املراجعني “ :يقوم مبراجعة حسابات البنك مراجعون يعينهم
جملس االدارة مبوافقة الوزير وحيدد جملس االدارة مكافأة املراجعني من سنة الخري “.
من ناحية اخري فان قانون بنك السودان املعدل للعام 1969م قد اضاف البنك العقاري
الي قائمة املستثنيني من املواد االشرافية واصبح مثله مثل البنك الزراعي والبنك الصناعي غري
خاضعني إشرافياً لبنك السودان حيث نصت املادة ()48من قانون بنك السودان تعديل سنة
1969م علي االتي “ :التنطبق نصوص املواد ( )44و()45والبند ( )2من املادة ( )46علي
البنك الزراعي السوداني املؤسس مبوجب قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957م والبنك
الصناعي السوداني املؤسس مبوجب قانون البنك الصناعي السوداني لسنة 1961م ،والبنك
العقاري السوداني املؤسس مبوجب قانون البنك العقاري السوداني لسنة 1966م “.
كما يالحظ ان العملية االشرافية اليت تقوم بها وزارة املالية علي البنك تنحصر فقط يف
استقطاب املوارد وتوظيفها يف املناشط املتعلقة مبجاالت عمله ،باالضافة الي الوقوف علي اداء
البنك من خالل امليزانية اخلتامية وحساب االرباح واخلسائر.
بنك ناشونال آند قرندلز:
يف العام 1969م توقف البنك العثماني عن العمل وحل حمله فرع بنك ناشونال آند قرندلز
الربيطاني بعد ان اشرتي اصوله.

املؤسسات املساعدة للجهاز املصريف

سوق األوراق املالية:
فى إطار التوجه العام حلفز املوارد حنو التنمية ،ونسبة للحاجة املاسة لألموال لتمويل
املشروعات اإلسرتاتيجية فى تلك الفرتة ،فقد إستشعر املسئولون ضرورة إنشاء مؤسسات مالية
مساعدة للمؤسسات املصرفية الوطنية .وتعود بداية الدراسات واجملهودات اخلاصة بتعبئة
املدخرات وتشجيع تكوين رؤوس األموال وإنشاء سوق لألوراق املالية إىل بداية الستينيات،
حسب ماورد باملذكرة التفسريية ملشروع قانون سوق األوراق املالية الصادرة من بنك السودان
بدون تاريخ « :إن دراسة إمكانية تأسيس سوق أوراق مالية بالسودان أُجريت بوساطة بنك
السودان ووزارة املالية منذ عام 1962م ،و تأتي مميزات هذا السوق فى تكوين وإستغالل
رأس املال اخلاص فى التنمية فى جمال التجارة والصناعة بالسوق معروفة لدى رجال املال
واإلقتصاد فى السودان».
إن الغرض األساسى لسوق األوراق املالية هو خلق جهاز لتوجيه مدخرات اجلمهور للتنمية
وتوسيع اإلقتصاد القومى ،ويكون هذا اجلهاز ،بصفة أساسية وسيلة لتلبية إحتياجات القطاع
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اخلاص والعام لرأس املال ،ويتأتى كل ذلك عن طريق تيسري إصدار األوراق املالية وتداوهلا
وحتسني وتطوير الوسائل لشرائها وبيعها.
ولقد كان التصور هلذا السوق مبنياً على اإلصدارات احلكومية ،وكان الرتكيز فى النقاش
على اإلصدارات طويلة األجل ،حيث كانت احلكومة تعتمد فى التمويل قصري األجل على

السلف املؤقته من البنك املركزى .ويف هذا االطار أستٌدعى اخلبري األجنبى املسرت turner
للنظر فى قيام سوق أوراق مالية مبنية على إصدار سندات حكومية قابلة للتسويق كالسندات
احلكومية املسجلة وأذونات اخلزانة .وقد بدأت التحضريات األولية إلصدار السندات احلكومية
املسجلة فى عام 1963م وقد تطلب هذا اإلصدار دعماً قانونياً كان وراء صدور قانون القروض
احمللية لسنة 1964م الذي هدف الي اعطاء احلكومة حق االقرتاض بواسطة اصدار سندات
يتم تداوهلا وتكون مضمونة بااليرادات العامة للدولة ،وقد صدر هذا القانون يف 1964/9/1م،
وفيما يلي استعراض الهم مواده:
جاءت اغراض قانون السندات احلكومية موضحة يف املادة ( )1/3علي النحو التالي:
املادة ( « :)1-3يؤذن لوزير املالية واالقتصاد يف ان يعقد ،عن طريق اصدار سندات مسجلة
يف السودان القروض االتية:
 -1أي قرض او قروض ال تتجاوز يف مجلتها مبلغ  10مليون جنيه مما يلزم ملواجهة
املصروفات اليت يستحق دفعها بطريقة قانونية من االيرادات العامة للسودان.
 -2أية مبالغ اضافية مما يلزم لسداد أي قرض اقرتض مبوجب هذا القانون.
املادة ( :)3-2يقوم البنك باصدار أي سندات مسجلة مما يصدر مبوجب احكام هذا
القانون وذلك بالشروط واالوضاع املتعلقة بالفائدة وغريها وفقاً ملا يقرره الوزير بعد التشاور مع
البنك ،وجيوز ميت رخص له الوزير بالكتابة ،ومع مراعاة نصوص ذلك الرتخيص (اليت جيب
ان تشمل الشروط واالوضاع اليت تصدر السندات علي مقتضاها واية توجيهات اخري يبديها
الوزير) ،ان يتخذ التدابري اليت يراها ضرورية الصدار السندات املسجلة.
املادة ( :)4تكون املبالغ اليت تصدر بها أية سندات مسجلة مبوجب احكام هذا القانون
وما يستحق عليها من فوائد مضمونة بااليرادات العامة للسودان وتدفع من تلك االيرادات.
املادة ( :)5يكون اصدار البنك للسندات املسجلة دليالً كافياً الي حامل لتلك السندات
بان الوزير رخص يف ذلك االصدار مبوجب املادة ( )3من هذا القانون وان ذلك االصدار قد مت
وفقاً هلذا القانون.
 مذكرة جتربة انشاء سوق االوراق املالية بدون تاريخ ،بنك السودان.
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املادة ( :)1-6جيوز للوزير عند اصدار أية سندات مبوجب هذا القانون ان يرخص يف
انشاء “مال لالستهالك “يستخدم يف استهالك تلك السندات كلها او بعضها.
املادة ( :)2-6تدفع من االيرادات العامة للسودان اية مبالغ يستحق دفعها حلساب مال
االستهالك مبوجب نصوص اصدار السندات.
املادة ( :)7يعني الوزير ثالثة امناء لكل مال االستهالك وجيب يف كل حالة ان يكون
احدهم حمافظ البنك يف وقت التعيني.
املادة ( :)1-8تدفع لالمناء مجيع املبالغ املخصصة لالستهالك ويقوم هؤالء باستثمارها
بقدر املستطاع يف السندات اليت يعتمدها الوزير من وقت الخر بوصف كونها سندات معتمدة
لالستثمار.
املادة ( :)2-8جيوز لالمناء مبحض اختيارهم يف أي وقت حتويل أي استثمار مت مبوجب
البند ( )1من هذه املادة الي سند او سندات اخري معتمدة..
املادة ( :)3-8تندمج يف مال االستهالك االرباح املوزعة والفوائد واملنح االضافية وغريها
من ارباح أي جزء من مال لالستهالك ،ويقوم االمناء باستثمارها بالطريقة ذاتها اليت تستثمر
بها املبالغ املخصصة لالستهالك املدفوعة مبوجب البند ( )1من هذه املادة.
املادة ( :)4-8تلغي مجيع السندات اليت يشرتيها أمناء مال االستهالك الستهالك تلك
السندات والجيوز اعادة اصدارها.
املادة ( :)9بالرغم من اي نص خمالف يف هذا القانون ،اذا راي االمناء يف أي وقت ان أي
مال لالستهالك مع ما يضاف اليه من الفائدة ،ولكن بدون دفع مبالغ اخري حلساب ذلك
املال ،قد اصبح كافياً الستهالك قيمة السندات التى أنشى املال من أجلها ،فعليهم إخطار
الوزير بذلك ويؤذن للوزير مبقتضى هذه املادة أن يوقف أية مدفوعات أخرى فى حساب ذلك
املال .على أنه إذا رأى األمناء فيما بعد بأن مال اإلستهالك مع حصيلة الفائدة لن يكون كافياً
إلستهالك قيمة السندات التى أنشىء من أجلها فعليهم إخطار الوزير بذلك ويبدأ الوزير من
جديد فى الدفع حلساب ذلك املال.
املادة ( :)10إذا وجد أن أى مال لإلستهالك أنشىء من أجل سندات مت إصدارها مبوجب
هذا القانون غري كافىء فى الوقت احملدد لسداد قيمة السندات ملواجهة ذلك السداد فيغطى
العجز من اإليرادات العامة للدولة.
املادة ( :)11تدفع من مال اإلستهالك مجيع املصروفات املنصرفة بالذات أو الطارئة
إلستثمار وإدارة ذلك املال.
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املادة ( :)12يكون للوزير السلطات اآلتية وجيوز له ممارستها من وقت آلخر:
أ -أن يعلن أن أية سندات مسجلة أصدرت مبوجب أحكام هذا القانون ميكن حتويلها إىل
أية سندات مسجلة أخرى أصدرت مبوجب هذا القانون.
ب -أن يرخص فى إنشاء وإصدار كميات أخرى من السندات املسجلة مبوجب هذا القانون
مما يكون الزما لتحويل السندات املسجلة التى صدر إعالن بشأنها مبوجب الفقرة (أ) من
هذه املادة.
ج -أن يصدر قواعد باإلجراءات اليت يتبعها حاملو السندات املسجلة املراد حتويلها.
املادة ( :)13يتم أي حتويل مرخص فيه مبوجب املادة ( )12باإلتفاق مع حاملي السندات
احلالية وبغري إخالل حبق أى حامل هلا إذا رغب فى أن تدفع له قيمة ماحيمله منها نقداً
فى وقت السداد.
املادة ( :)14ختصم على اإليرادات العامة للسودان مجيع التكاليف والرسوم واملصروفات
املنصرفة فيما يتصل بإصدار وإدارة وسداد وحتويل أية سندات أصدرت مبوجب أحكام هذا
القانون.
املادة ( :)15جيوز للوزير بعد التشاور مع البنك أن يصدر لوائح للنص على مجيع األمور

التى يراها الزمة لتنفيذ هذا القانون”.
وفى العام 1966م أُصدرت أول سندات حكومية حبجم  15مليون جنيه لفرتة سريان 10
سنوات  ،ثم تال ذلك إصدار سندات الدفاع الوطنى فى العام 1967م مبوجب قانون القروض
احمللية أيضاً إال أن اجلمهور مل يسهم بقدر كبري فى شراء وتداول هذه السندات ،وقد كان هذا
سبباً من األسباب التى أدت إىل قيام جلنة تعبئة وجتميع املدخرات الوطنية والتى توصلت
يف دراستها إىل ضرورة إنشاء بورصة لألوراق املالية فى السودان يإعتباره إجراءً حيوياً ومكمالً
للمجهودات التى تبذل الحكام حلقات النشاط اإلقتصادى فى اجملتمع وتطويره مبا حيقق
مزيداً من اإلدخار والتنمية.
وقد استدعت جمهودات هذه اللجنة العمل علي إحداث تغيري فى بعض اهلياكل اإلقتصادية
واإلجتماعية فى البالد بغرض إحداث تغيري يف إجتاهات املواطنني وحفزهم لإلشرتاك فى
نشاط البورصة ،ولذلك فقد أوصت بإنشاء جهاز متخصص فى اإلدخار “ بنك إدخار حملى”
يقوم بنشر الوعي االدخاري وتنمية مدخرات اجملتمع على أن يتبنى بنك السودان قيام هذا
 قانون القروض احمللية (السندات املسجلة)  1964م
 مذكرة جتربة إنشاء سوق األوراق املالية ،بدون تاريخ ،بنك السودان
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اجلهاز ،كما أوصت بعد ذلك بإستكمال دراستها املتعلقة بالبورصة وذلك فى عام 1968م
وقد توقفت اجلهود املبذولة إلنشاء سوق لألوراق املالية عند هذا احلد إىل أن عاد اإلهتمام بهذا
األمر جمدداً فى عام 1973م.


املعهد العاىل للدراسات املصرفية واملالية:

فى إطار اجلهود املبذولة لسودنة الوظائف القيادية بالبنوك التجارية ،ونسبة حلاجة
هذه املرحلة إىل موظفني أكفاء ،فقد برزت فكرة إنشاء معهد الدراسات املصرفية كنواة لتأهيل
املصرفيني السودانيني وتزويد موظفى البنوك باملعرفة األساسية التى متكنهم من اإلضطالع
مبهامهم بصورة مثلى وإعدادهم لتوىل املهام والوظائف القيادية فى تلك املصارف( .وبعد
دراسة وافية ،إستقر الرأى على أن تقتصر رسالة املعهد التعليمية على تزويد موظفى املصارف
باجلانب النظرى للعلوم املصرفية وترك اجلانب التطبيقى للمصارف وذلك لتباين األنظمة
املتبعة فى تلك املصارف .وقد متت اإلستعانة باخلبري الربيطانى املسرت موريس فى عام
1962م لوضع املناهج الدراسية ،وقد مت وضعها بالفعل حيث وضعت علي إرتباط وثيق مبناهج
ومقررات معهد املصارف الربيطانى ،وقد باشر املعهد أعماله فى العام 1963م.
وميكن القول أن أهداف املعهد تنحصر فى تأهيل وتدريب العاملني باجلهاز املصرفى
وتزويدهم باملعلومات األساسية وإكسابهم املهارات املالئمة وذلك من خالل الدورات
واحملاضرات ،باإلضافة إىل تنمية وتطوير ملكة البحث العلمي للمصرفيني.
عليه ميكننا القول بان اهتمام الدولة بعمل اجلهاز املصريف يف فرتة الستينيات كان يرتكز
يف تثبيت عمل البنوك متكيناً من أمر السيادة الوطنية علي القطاع املصريف وخدمة لالهداف
االقتصادية والتنموية ،وقد نتج عن هذا االهتمام تطوراً يف الشكل املؤسسي للجهاز املصريف
وتطوراً يف وظائفه ونشاطاته .وميكن عرض ذلك علي النحو التالي:
 -1انشاء البنك املركزي لتنظيم تأسيس البنوك وحتديد عالقته بها وكذلك عالقته
باحلكومة.
 -2تشجيع قيام البنوك الوطنية وتثبيتها من خالل امتالك الدولة كلياً أو جزئياً لرؤوس
امواهلا والسعي المتالك نسبة كبرية من رؤوس اموال البنوك االجنبية القائمة ،ثم من
خالل الدعم املالي والفين املستمر للبنوك الوطنية ،والتوجه حنو سودنة الوظائف.
 -3املضي قدماً يف تبين الدولة تأسيس البنوك املتخصصة دعماً للمجاالت التنموية.
 نفس املرجع
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 -4نشر الثقافة املصرفية بني املواطنني من خالل االنتشار اجلغرايف والقطاعي لفروع البنوك
التجارية الوطنية واملتخصصة حيث كانت التغطية اجلغرافية للبنوك قبيل تأميم املصارف
يف عام 1970م علي النحو التالي:
املديرية

عدد الفروع

اخلرطوم

22

كسال

14

النيل االزرق

12

كردفان

6

اعالي النيل

1

االستوائية

1

حبر الغزال

1

دارفور

-

الشمالية

-

اجملموع

57

املصدر :دراسة عن تقييم البنوك اململوكة للدولة بنك السودان مايو 1989م.
 -5التوجه حنو إنشاء مؤسسات مساعدة للبنوك مثل معهد املصارف والذي قصد منه
تأهيل الكوادر السودانية العاملة يف املصارف ،باالضافة الي الدراسات اليت متت حول انشاء
سوق لالوراق املالية.
 -6التطور الذي طرأ علي مستوي البيئة القانونية بإصدار بعض القوانني املساعدة للعمل املصريف
مثل قانون أذونات اخلزانة لعام 1966م ،ثم قانون الرقابة علي املصارف لعام  1969الذي اجيز يف
اجلمعية التأسيسية ومل يصدر بسبب تغرينظام احلكم يف مايو 1969م (سيتم احلديث عنه الحقاً).
 قانون يعطي االذن لوزير املالية لالقتراض عن طريق اصدار سندات خزانة في السودان ،وقد حدد
هذا القانون مبلغ االصدار بخمسة ماليني جنيه كما نص علي احلد االدني لقيمة السند بخمسة الف
جنيه واليسمح بالبيع باقل من ذلك.كما جوز لوزير املالية بعد التشاور مع البنك ان يصدر اللوائح
الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
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العملية اإلشرافية:

جاءت العملية االشرافية يف هذه الفرتة متمشية مع إهتمامات الدولة يف تثبيت دعائم العمل
املصريف الوطين وتوجه الدولة حنو تنمية القطاعات االقتصادية وحتقيق التوازن الداخلي
واخلارجي لالقتصاد.
ً
وكما اسلفنا فقد تضمنت قوانني البنوك املتخصصة الثالثة نصا يعطي وزير املالية
والتخطيط الوطين السلطة يف اعطاء توجيهات ،ذات صبغة عامة جملالس ادارات هذه البنوك
يف االمور اليت يبدو أنها ذات مساس باملصلحة القومية ،وان تكون الرقابة العامة علي هذه
البنوك يف تصريف شئونها من اختصاص جمالس اداراتها ومتارس هذه اجملالس السلطات
وتقوم جبميع االعمال نيابة عن البنك.كما ان هذه البنوك مستثناة من املادتني ( )44و ()45
من قانون بنك السودان واملتعلقتان بتحديد احتياطي البنوك ،واحلد من االئتمان املصريف.
وبذلك فقد كانت سلطة االشراف علي البنوك يف املستوي العام من اختصاص وزارة املالية
واالقتصاد الوطين ،بينما تتم العملية االشرافية بوساطة جمالس ادارات هذه البنوك.
وقد احنصرت سلطة االشراف املمنوحة لبنك السودان مبوجب قانونه علي البنوك التجارية
(أجنبية ،وطنية) ،وقد ظلت العملية االشرافية خالل هذه الفرتة تعتمد علي أسلوب االشراف
املباشر.
فعاالً يف متويل العمليات االنتاجية فقد احنصر
اما فيما يتعلق بهدف جعل البنوك مساهماً َّ
الدور االشرايف لبنك السودان هنا يف اصدار توجيهاته للبنوك التجارية يف شكل منشورات
دورية بغرض التحكم يف حجم ونوعية االئتمان (السقوف االئتمانية،السيطرة الكمية علي
حجم االئتمان) ،وقد اقتصرت آليات التنفيذ علي مراجعة البيانات الدورية اليت يطلبها بنك
السودان من البنوك التجارية ،واالعتماد علي آلية االقناع االدبي (.)moral suasion
وعلي الرغم من ان العملية االشرافية الواردة يف قانون بنك السودان تعترب حمدودة من
حيث كونها مل تتعد فقط سلطة التصديق بانشاء البنوك واستخدام آليات السيطرة علي حجم
النقود واالئتمان املقدم بواسطة البنوك ،هذا فضالً عن كونها قد وردت يف قانون البنك املركزي
بصفة اساسية ومل ترد يف قانون ينظم عمل البنوك ويعبرّ عن العملية االشرافية املتكاملة ،اال ان
العملية االشرافية يف هذه الفرتة قد عبرّ ت عن الدور االجيابي الذي لعبته احلكومات الوطنية،
ممثلة يف البنك املركزي حيث كان االهتمام االساسي لدي السلطات ينصب يف تثبيت دعائم
 املادة ( )5من قانون البنك الزراعي ،واملادة ( )5من قانون البنك الصناعي ،واملادة ( )12من قانون البنك
العقاري
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العمل املصريف الوطين ورعايته يف مرحلة نشأته االولي ،باإلضافة الي توجيه البنوك للعمل يف
تناسق مع السياسات املالية والنقدية اليت تعلنها الدولة متمثلة يف وزارة املالية.

قانون تنظيم املصارف لسنة 1969م

قادت احلاجة إىل عملية إشرافية متكاملة إىل التفكري يف اعداد قانون لتنظيم عمل املصارف،
وقد مت اعداد مشروع القانون بالفعل وعرض علي اجلمعية التاسيسية الجازته ،وقد متيز هذا
املشروع فى أول مامتيز به ،أنه اختص باإلشراف والرقابة على البنوك و تضمنت مواده تفصيالً
للعملية اإلشرافية بصورة أمشل مقارنة بقانون بنك السودان .وميكن سرد أهم املواد اإلشرافية
فيه على النحو التاىل:
املادة ( :)3وتتعلق برتخيص املصارف:
« الجيوز القيام بأى عمل مصرفى فى السودان إال بواسطة شركة ،والجيوز ألي شركة
القيام باألعمال املصرفية إال إذا كان لديها رخصة سارية املفعول مينحها بنك السودان مبوافقة
الوزير(وزير املالية واإلقتصاد)».
املادة ( :)5وتتعلق بإجراءات منح الرخصة ملزاولة العمل املصرفى:
« -تقديم الطلب.
 املوافقة على الطلب بعد التأكد من (سالمة املركز املاىل – نوع اإلدارة  -كفاية رأساملال واألرباح املتوقعة  -هيكل املصرف املزمع إنشاؤه مبا فى ذلك شبكة الفروع والتسهيالت
وإحتياجات املناطق)».
املادة ( :)7وتتعلق بإلغاء الرتخيص ملزاولة العمل املصرفى:
« يقوم بنك السودان ،مبوافقة الوزير بإصدار أمر بإلغاء أية رخصة إذا توقف حاملها عن
مزاولة األعمال املصرفية أو أشهر إفالسه أو توقف عن مزاولة العمل أو إذا قام مبمارسة أعمال
تضر مبصاحل املودعني أو أن أصوله التكفى لتغطية إلتزاماته جتاه املودعني أو الدائنني».
املادة (:)1 -8
«  -1جيب على كل مصرف أن يكون له فى كل األوقات رأس مال مساهم به مدفوع
بالكامل غري متأثر باخلسائر أو بأية أسباب أخرى اليقل عن (مليون) جنيه سودانى أو أكثر
من ذلك حسب ماحيدده بنك السودان .ومع ذلك جيب على أى شخص يقوم باألعمال
املصرفية عند بدء العمل بهذا القانون ويقل رأس ماله املدفوع عن املبلغ املطلوب مبوجب هذا
البند أن ينفذ أحكام هذا البند فى الفرتة أو الفرتات التى حيددها بنك السودان ،وعلى أية
حال الجيوز بعد إنقضاء مدة الرخصة املؤقتة املمنوحة مبوجب املادة ( )3 –5من هذا القانون
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أن يكون رأس املال املدفوع من ذلك الشخص أقل من (مخسمائة ألف) جنيه سودانى أو %50
(مخسني فى املائة) من رأس املال املرخص به أى املبلغني أكرب».
وكذلك املادة (« :)2-8جيب فى كل األوقات أال تكون نسبة ماميلكه املواطنون السودانيون
أو يسيطرون عليه فى رأس املال املكتتب فيه ألي مصرف فى السودان أقل من  .%75على انه
جيب على أى مصرف الميلك أو اليسيطر املواطنون السودانيون على هذه النسبة فى رأس ماله
املكتتب فيه ،أن ينفذ مقتضى هذا البند خالل املدة ووفقاً للربنامج الذى يقرره بنك السودان
مبوافقة الوزير».
املادة ( :)9جيب أن حيتفظ كل مصرف فى السودان برصيد لإلحتياطى وان حيول هلذا
الرصيد مبلغاً يساوى مااليقل عن ( )% 20من صافى أرباح كل سنة بعد خصم الضريبة .وقبل
توزيع األرباح إىل أن يتساوى مقدار هذا اإلحتياطى مع رأس املال املدفوع فى ذلك املصرف.
املادة ( :)10الجيوز الى مصرف أن يوزع أرباحاً على أسهمه إال بعد خصم مجيع
املصروفات املتعلقة برأس املال (مبا فى ذلك املصروفات األولية وتكاليف اإلنشاء وعمولة بيع
األسهم والسمسرة ومقدار اخلسائر التى حتملها) غري املمثلة فى األصول احلقيقية.
املادة ( “ :)1 -11جيب على كل مصرف فى السودان أن يعرض طوال السنة فى موضع
ظاهر بكل مكتب أو فرع له فى السودان ،صورة من آخر ميزانية له متت مراجعتها ومبجرد
إمكان احلصول عليها وأن يكون معها األمساء الكاملة الصحيحة جلميع املديرين العامني فى
املصرف “.
املادة ( « )2-11وجيب أن يقوم املصرف أيضاً بنشر صورة من تلك امليزانية على األقل فى
صحيفتني حمليتني ،تصدر إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلجنليزية ».
املادة ( « )3-11جيب على كل مصرف أن يقدم لبنك السودان-:
 -1صورة معتمدة من امليزانية بعد مراجعتها من مراجع معني وفقاً للمادة  22ومعها صورة
معتمدة من تقرير املراجع وتقدم الصورتان خالل مخسة أشهر من نهاية السنة املالية،
وكذلك بياناً حسابياً عن األصول واخلصوم فى املصرف فى نهاية يوم العمل األخري من
الشهر املنصرم.
 -2بياناً حسابياً موقعاً عليه عن األصول واخلصوم فى املصرف فى نهاية يوم العمل األخري
من الشهر املنصرم ويقدم البيان خالل ثالثني يوماً من نهاية ذلك الشهر وبالشكل الذى
يقرره بنك السودان.
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املادة ( :)1-12وتتعلق بالسلفيات والقروض والضمانات:
املادة ( -1-12أ)« :الجيوز الى مصرف أن مينح أى شخص أية سلفية أو تسهيل إئتمانى
أو يعطى أى ضمان ماىل أو يتحمل أى إلتزام آخر نيابة عن ذلك الشخص حبيث يكون جمموع
قيمة السلفيات والتسهيالت اإلئتمانية والضمان املاىل واإللتزامات األخرى حيال ذلك الشخص
زائداً فى أى وقت على  %30من مجلة رأس املال املساهم به املدفوع بالكامل واإلحتياطى
املعلن لذلك املصرف .ومع ذلك جيوز لبنك السودان أن يرفع تلك النسبة إىل  %50إذا كانت
السلفيات والتسهيالت اإلئتمانية والضمان املالي واإللتزامات األخرى ممنوحة أو معطاة أو
مرتتبة بشأن إسترياد سلع رأمسالية أو شراء املواد اخلام الالزمة للمشروعات الصناعية التى
تسهم فى تنمية اإلقتصاد الوطنى ،وقد مت إستثناء من أحكام هذه املادة العمليات مع احلكومة
أو نيابة عنها  -اهليئات العامة التى متلكها احلكومة – العمليات بني املصارف – شراء
كمبياالت نظيفة أو كمبياالت مستندية ،تقديم سلفيات على مستندات ملكية بضائع حيق
لصاحبها إسرتداد قيمتها خارج السودان مقابل صادرات من السودان أو على السلفيات التى
تعطى على املخزون من السلع نظري إيصاالت اإليداع أو شهادات اإليداع أو أى مستند آخر
(مبا فى ذلك عقود اإلستالم وإشعارات الضمان) يضمن احليازة املطلقة للبضائع املؤمن عليها
تأميناً صحيحاً و املعدة للتصدير وفى مجيع األحوال الجيوز أن تكون النسبة املئوية القصوى
للسلفيات بالنسبة إىل القيمة السوقية لتلك البضائع زائدة على النسبة املئوية التى حيددها
بنك السودان من وقت آلخر.
( -1-12ب) « :الجيوز للبنك أن مينح سلفيات أو تسهيالت إئتمانية بضمان أسهمه»
( -1-12ج)« :الجيوز أن مينح أو يسمح بأن يتعدى إمجاىل السلفيات أو التسهيالت
اإلئتمانية غري املضمونة مبلغ  2ألف جنيه الى مدير من مديرى املصرف أو أفراد أسرته
جمتمعني أو منفردين».
 أن اليتعدى إمجاىل السلفيات او التسهيالت اإلئتمانية غري املضمونة مرتب سنة.املادة ( « :)13الجيوز للبنك أن يشتغل حلسابه اخلاص أو على أساس العمولة وسواء
مبفرده أو مع آخرين فى أية جتارة باجلملة أو التجزئة مبا فى ذلك جتارة الصادر والوارد إال
إذا كان ذلك فى سبيل حصوله على ديون له مستحقة السداد».
املادة ( « :)14الجيوز الى مصرف أن يستبقى لديه أو ميتلك أى جزء من رأس املال
املكتتب فيه ألي عمل ماىل أو جتارى أو زراعى أو صناعى أو أى عمل آخر يتجاوز فى مجلته
 %25من رأس املال املدفوع واإلحتياطى املعلن لذلك املصرف ماعدا األسهم التى حيوزها فى
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سبيل حصوله على ديون له مستحقة السداد على أن يتخلص مع ذلك من هذه األسهم فى
أقرب فرصة مناسبة .ومع ذلك التنطبق هذه املادة على األسهم التى حيوزها املصرف مبوافقة
بنك السودان فى أى هيئة أسست مبوجب قانون خاص لتشجيع التنمية اإلقتصادية فى
السودان».
املادة ( )15إمتالك األصول الثابتة:
« الجيوز ألى مصرف أن يشرتى أو ميتلك أية ممتلكات ثابتة أو أية حقوق عليها إال بالقدر
الضرورى املعقول ألداء أعماله أو لتوفر اإلسكان أو وسائل الرتفيه ملوظفيه».
املادة ( :)1-20وتتعلق جبواز تفتيش املصارف من قبل بنك السودان:
« جيوز لبنك السودان أن يقدم بصفة دورية أو كما تراءى له ذلك بالتفتيش على أى مصرف
وفحص دفاتره وحساباته بوساطة واحد أو أكثر من موظفى بنك السودان ويعطى لذلك املصرف
نسخة من تقريره عن التفتيش».
املادة (« :)2-20من واجب كل مدير أو موظف آخر فى املصرف أن يقدم للموظف الذى
يقوم بالتفتيش مبوجب البند ( )1مجيع الدفاتر واحلسابات واملستندات األخرى التى فى
عهدته أو حتت سلطته وأن يزود املفتش مبا يطلبه من البيانات واملعلومات املتعلقة بأعمال
املصرف وفى الوقت املعقول الذى حيدده».
املادة ( « )1-21إذا وجد بنك السودان عند إجراء التفتيش مبوجب املادة ( )20أن األعمال
فى املصرف تؤدى بطريقة حيتمل أن تضر مبصلحة املودعني أو ضاره باملصلحة العامة «جيوز
له أن يصدر للمصرف أمراً يطلب فيه أن يتخذ املصرف اإلجراءات الكفيلة بتصحيح ذلك
الوضع حسبما يراه بنك السودان ضرورياً ».
( « )2-21الجيوز إصدار أى أمر مبوجب البند ( )1إال بعد أن يكون املصرف املعنى قد
أعطى فرصة معقولة ليعرض على بنك السودان وجهة نظره ».
( « )1-22على كل مصرف أن يعني فى كل سنه مراجعاً يوافق عليه بنك السودان..
ويكون واجب هذا املراجع وضع تقرير عن امليزانية واحلسابات السنوية».
املادة ( )1-29تتعلق جبواز إلزام املؤسسات املالية األخرى تقديم معلومات لبنك السودان:
« جيوز لبنك السودان أن يطلب أيضاً من مجيع املؤسسات املالية األخرى سواء هلا شخصية
إعتبارية أم ال وتقوم بتقديم قروض قصرية أو طويلة األجل أن تقدم أية معلومات يريدها منها
بنك السودان ».
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ويالحظ من املواد اإلشرافية الوارد ذكرها أن قانون تنظيم عمل املصارف لعام 1969م قد
متيز باآلتى-:
 -1سعي الي تقنني التوجه اخلاص بسودنة البنوك العاملة حبيث التقل نسبة ما ميلكه
السودانيون أو يسيطرون عليه فى رأس املال املكتتب ألي مصرف عن  ،%75املادة
(.)2-8
 -2إختاذ خطوة أوىل حنو اإلفصاح والشفافية بإلزام كل بنك بعرض آخر ميزانية له فى
موضع ظاهر بكل مكتب أو فرع له فى السودان ،املادة (.)11
 -3فرض إجراءات تتعلق بالسالمة املصرفية متمثلة فى منع تركيز التمويل ،املادة
( ،)1-12ومنع تركيز اإلستثمارات( ،املادة .)14
 -4حتديد إمتالك األصول الثابتة( ،املادة ( )15على الرغم من أنه مل يوضح هلذه األصول
نسبة أو معادلة ثابتة كما هى عليه اآلن).
 -5تطور اآللية الرقابية وجعلها أكثر وضوحاً حيث ج ّوز القانون تفتيش املصارف وفحص
دفاترها وحساباتها من قبل موظفي بنك السودان( ،املادة .)20
 -6إختاذ اخلطوة األوىل حنو إدراج املؤسسات املالية غري املصرفية حتت املظلة اإلشرافية
لبنك السودان وذلك جبواز طلب معلومات عن التمويل الذى تقدمه( ،املادة .)1-29
ومل يتم إصدار هذا القانون نسبة لتغري الوضع السياسى بالسودان بتسلم سلطة مايو مقاليد
احلكم فى يوم  25مايو 1969م والتى عملت على إلغاء وجتميد كثري من القوانني املتعلقة
بالعمل املصرفى وغري املصرفى.
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الفصل الثالث
التطورات فى شكل اجلهاز املصرفى والدور
الرقابى فى الفرتة مابعد التأميم وقبيل
اإلنفتاح اإلقتصادى الفرتة من 1970م – 1975م
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مقدمة:

ورثت هذه الفرتة اقتصاداً يتلمس خطاه وحياول ان يشق طريقه حنو التنمية والتعمري،
وورثت علي وجه اخلصوص نظاماً مصرفياً ساد فيه الطابع الوطين وأخذت هيمنة الدولة تأخذ
ملمحاً واضحاً ومتطوراً بقيام البنك املركزي باعباء الرقابة واالشراف علي البنوك العاملة ،ثم
بتثبيت اركان نظام مصريف وطين يعمل علي املشاركة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية وذلك
ببناء مؤسسات وطنية يمُ كن توجيهها والتحكم يف سياساتها مبا خيدم املصلحة الوطنية.
وقد بدأت هذه الفرتة بتوسعاً مصرفياً مقدراً إذ بلغ عدد املصارف سبعة مصارف تعمل
من خالل فروعها واليت بلغت يف جمملها سبعة ومخسني فرعاً ،تنتشر يف خمتلف مديريات
السودان.
ً
وقد ورثت هذه الفرتة ايضاً ميوال قوياً لدي املسئولني يف وزارة املالية وبنك السودان حنو
سودنة املؤسسات املصرفية وإخضاع كافة العمليات املصرفية الشراف بنك السودان .ولعل ابرز
االحداث علي الساحة السياسية هو قيام نظام مايو يف اخلامس والعشرين من مايو من عام
تسعة وستون وتسعمائة والف.وحيث أن هذا النظام قد جاء مبيل أيدولوجي حنو االشرتاكية
فقد سعي منذ بداية قيامه الي اجراء تعديالت يف القوانني واملؤسسات مبا يساعد علي إنفاذ
اطروحاته.
وحيث اننا بصدد توثيق جتربة املصارف ،واجلانب اإلشرايف منها علي وجه اخلصوص،
فان هذا اجلزء سيعنى فيما يعنى بالتحوالت اليت طرأت علي اجلهاز املصريف يف هذه الفرتة
ومدي تأثريها علي اجلانب االشرايف والرقابي.
لقد متيزت الفرتة بصدور العديد من التعديالت علي القوانني السائدة والقوانني اجلديدة
املتعلقة بالعمل املصريف ،فبإستثناء عام 1972م فقد صدرت يف كل االعوام قوانني اثّرت علي
أداء اجلهاز املصريف .وقد بدأت هذه القوانني بتعديل قانون بنك السودان يف العام 1970م ،ثم
تبعه قانون التأميم يف نفس العام ،ثم اعقب ذلك صدور قانون مؤسسات القطاع العام يف عام
1971م ،ثم قانون تنظيم البنوك واالدخار يف العام 1973م ،ثم قانون بنك االدخار السوداني
يف عام 1973م والذي مت تعديله يف عام 1974م ،وكذلك صدور قانون سندات التأميم يف عام
1973م ،ثم الئحة سندات التأميم املسجلة يف عام 1974م ،ثم تعديالً لقانون التأميم يف عام
1975م،وكذلك تعديل قانون بنك السودان يف نفس العام (سريد تفصيل الحق هلذه القوانني
يف هذا الفصل) .هذا الكم اهلائل من التعديالت القانونية يعكس التحوالت اليت ظلت تطرأ
علي الضوابط اليت حتكم عمل اجلهاز املصريف يف السنوات االولي لنظام احلكم املايوي .أما
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فيما خيتص بالبناء املؤسسي للمصارف فإن الفرتة مل تشهد مولد أي بنك جديد ،ولكنها
شهدت ظهور كيانات جديدة نتيجة لدمج بعض البنوك القائمة يف بعضها ،مثل دمج بنك
جوبا يف امدرمان الوطين ،وبنك البحر االمحر يف بنك النيليني (سريد ايضاً تفصيل هلذا التطور
املؤسسي الحقاً).
وحيث أن العملية اإلشرافية تأتي اوالً علي املستوي التشريعي ثم من بعدها علي املستوي
التطبيقي ،فإننا سنفرد يف البدء حيزاً وافياً للتحوالت القانونية اليت أشرنا اليها آنفاً.

أوالً :قانون التأميم لسنة 1970م

لقد جاء إجراء تأميم املصارف االجنبية يف إطار السيناريوهات املتعددة اليت قصد منها
هيمنة القطاع العام علي مؤسسات الدولة وفق ما تنادي به املبادئ االشرتاكية .وقد ُطرح تأميم
املصارف كأحد أربعة خيارات هليمنة القطاع العام علي القطاع املصريف ،وقد جاءت هذه
اخليارات وفق مانصت عليه املذكرة بعنوان «تنظيم وتطوير املصارف التجارية بالسودان»،
واليت أعدها السيد حمافظ بنك السودان بتاريخ 1970/3/3م باسم السيد وزير اخلزانة
باالنابة ،نورد نص التوصيات الواردة فيها علي النحو التالي:
« تعاجل املذكرة هذا االمر احليوي – أمر تنظيم وإصالح اجلهاز املصريف التجاري يف
السودان  -من اربع وجهات نظر ومشتقا تها ،وميكن إجيازها كما يلي:
أ -ملكية السودانيني او سيطرتهم علي  %75من الرساميل املكتتب بها لكل البنوك يف
السودان كما يقضي بذلك قانون تنظيم املصارف لعام 1969م يف املادة ( – )8الذي مل
يصدر.
ب -تأميم املصارف التجارية.
ج -تأسيس مصرف جتاري ميتلكه كلياً القطاع العام .أي أن ينشأ كمؤسسة ميتلكها بنك
السودان علي ان توفر هلا جمتمعة مع البنك التجاري وبنك النيلني من االسباب ما يتيح
هلا مبرور الزمن السيطرة الكاملة علي النشاط املصريف يف السودان.
د -شراء بنك السودان نسبة  %15أخري من رأمسال بنك النيلني املساهم به الكريدي
ليونيه ،وكذلك شراء بنك السودان  %75من رأمسال أكرب مصرف عامل بالسودان – بنك
باركليز دي .سي .أو -ليتأتي بهذا حتويل امللكية االغلب للبنك املركزي وللدولة حيت
يتمكنا مع البنك التجاري السوداني من االطالع باملهام وحتقيق االغراض الواردة يف الفقرة
(ج) أعاله».
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لقد ذهبت كل هذه اخليارات يف االجتاه الذي انتهجته الدولة منذ االستقالل بفرض
نفوذها علي القطاع املصريف واإلشراف عليه ،ثم بإنشاء مصارف وطنية متخصصة (الزراعي،
الصناعي ،العقاري) وجتارية (البنك التجاري) ،ثم باملشاركة يف رأمسال البنوك االجنبية
(بنك النيلني) ،ثم التفكري يف السودنة بامتالك  %75من رؤوس أموال البنوك (حسب ما جاء
يف قانون تنظيم املصارف لسنة 1969م) .ونسبة للتفكري الذي ساده الطابع االشرتاكي فقد كان
خيار التأميم هو اخليار الذي تبنته الدولة ،وقد جاءت وجهة نظر السيد وزير اخلزانة والسيد
حمافظ بنك السودان يف تبين خيار التأميم علي النحو الذي ورد يف املذكرة املشار اليها آنفاً:
‘‘ ومع ان قانون الرقابة علي املصارف لعام 1969م اليقتضي تأميمها ،اال انه بالرغم من
ذلك ميكن النظر الي تأميم البنوك كبديل سياسي للسودنة .لقد طبق تأميم البنوك يف البلدان
االشرتاكية والرأمسالية كما يف البلدان النامية واملتقدمة اقتصاديا علي السواء .وكان لكل من
تلك البلدان من االسباب مادفع بها الي التأميم ،كما ان التأميم قد اختذ اشكاالً خمتلفة
باختالف تلك البلدان ،فمنها ما اممت كل البنوك علي السواء ومنها ما قامت بتأميم املصارف
الكربي فقط تارك ًة املصارف الصغرية واألجنبية لتعمل كمؤسسات خاصة ،ولكن االعتبار
والسبب املشرتك يف كل حالة من تلك احلاالت هو ان الدولة إرتأت أن تضع حتت سيطرتها
وسائل توجيه االئتمان حيت ميكن توجيه االئتمان بطريقة أكثر فاعلية وأعمق هدفاً من تركه
للقطاع اخلاص .واحلجة اليت يعتمد عليها التأميم هي ان سلطات االشراف والتوجيه اليت
متنحها قوانني الرقابة علي املصارف للبنوك املركزية هلا فعاليتها ولكن يف بعض االحيان رمبا
كانت قاصرة عن حتقيق االهداف املنشودة.
أما النقد العام الذي يوجه للتأميم فيتعلق بفعالية االداء يف املؤسسات احلكومية علي وجه
العموم ويف املصارف اليت متتلكها الدولة علي وجه اخلصوص ،إذ أن التأميم حسب هذا املفهوم
يفقدها فعالية االداء ويؤدي الي احجام تدفق املدخرات اخلاصة للبنوك التجارية مبا يف ذلك
من مضار علي االقتصاد القومي ،وال ميكن دحض هذا الزعم كلي ًة وإن وجب القول أن ذلك
ليس هو بالنتيجة التلقائية للتأميم ،ونضرب مثالً لذلك بتجربة بعض البلدان يف هذا الصدد
كفرنسا وايطاليا حيث أُممت معظم البنوك الكربي مع قلتها ومع ذلك فهي مازالت تتميز
بفعالية عالية يف االداء .وجيدر بنا ان نذكر اننا المنلك املقومات واملستلزمات اليت تضعنا يف
مصاف هذين البلدين.
وخالصة القول ان فعالية االداء ميكن توفرها ميت ما كانت االسس املصرفية املنتهجة
سليمة ،وميت ما توفر املوظفون ذوو اخلربة واملؤهالت والتقدم وانعدام التدخل السياسي
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والبريوقراطي يف تعريف االعمال اليومية’’.
عليه ووفقاً ملا جاء يف هذه املذكرة ومما وجدناه يف ادبيات التأميم فان تأميم املصارف يف
السودان يعين ملكية الدولة التامة وسيطرتها علي البنوك التجارية وبالتالي سيطرتها علي
وسائل االئتمان وتوجيهه بصورة اكثر فعالية بوصفه احد االدوات اهلامة لتحقيق االهداف
القومية بدال عن تركه للقطاع اخلاص يوجهه الهداف قد ال تتوافق واالهداف العامة ،هذا فضالً
عن كون اجلهاز املصريف يشكل الوعاء الذي تصب فيه املوارد اليت تأتي من املشاريع القومية
مثل مشروع اجلزيرة ،وكذلك إحكام سيطرة البنك املركزي علي موارد النقد االجنيب.
وقبل اخلوض يف تفاصيل قانون التأميم لعام 1970م نستعرض اهم اهداف التأميم واليت
جاءت مفصلة يف مذكرة بنك السودان املؤرخة يف ابريل 1975م بعنوان اجلهاز املصريف قوانينه
وسياساته علي النحو التالي:
 -1تطوير وحتسني التسهيالت املصرفية للقطاعات اإلقتصادية املختلفة خاصة القطاع
التقليدى واملناطق الريفية والتى هى فى أمس احلاجة إىل هذه التسهيالت املصرفية.
 -2إعطاء بنك السودان واحلكومة السيطرة الكاملة على السياسة النقدية ولتنفيذ هذه
السياسة كماً وكيفاً كجزء من السياسة اإلقتصادية القومية التى تهدف إىل نفع أهل
السودان.
 -3إستخدام النظام املصرفى كوسيلة للسيطرة على اإلستثمار الرأمساىل واإلشراف على
وحدات القطاع العام األخرى.
 -4إنهاء النفوذ والسيطرة األجنبية على هذا اجلهاز احلساس وإعادة تنظيم النظام املصرفى
على أساس قويم وعلى طريقة املبادىء اإلشرتاكية التى جاءت بها ثورة مايو ولوضع حداً
إلستنزاف الفوائض اإلقتصادية.

قانون التأميم

صدر قانون التأميم لسنة 1970م يف مايو من عام  1970وجاءت اهم مواده علي النحو
التالي:
املادة ( « :)1-2اعتباراً من نفاذ هذا القانون تؤمم البنوك املوجودة يف مجهورية السودان
الدميقراطية والوارد بيانها فيما يلي وتؤول ملكيتها الي الدولة وتغري مسمياتها وفقاً ملا هو مبني
مقابل كل منها:

أ -بنك باركليز دي .سي .او ويسمي بنك الدولة للتجارة اخلارجية.
 مت تغيير اسم بنك الدولة للتجارة في العام 1975م الي بنك اخلرطوم.
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ب  -بنك ناشونال آند قرندلز ويسمي بنك امدرمان الوطين.
ج – البنك التجاري االثيوبي ويسمي بنك جوبا امدرمان.
د – البنك العربي احملدود ويسمي بنك البحر االمحر التجاري
هـ  -بنك مصر ويسمي بنك الشعب التعاوني.
و – بنك النيلني ويسمي بنك النيلني
ز – البنك التجاري السوداني ويسمي البنك التجاري السوداني.
( « :)2-2تستمر مجيع البنوك اليت اممت يف مزاولة نشاطها وفقاً الحكام هذا القانون
ويعترب هذا القانون معدالً ألي قانون آخر الي املدي الذي يزيل أي تعارض بينه وبني احكام
ذلك القانون االخر».
( « :)3-2يستمر املوظفون العاملون بالبنوك اليت اممت يف شغل وظائفهم بشروط خدمتهم
املعمول بها وقت نفاذ هذا القانون ما عدا أولئك الذين يقر انهاء خدمتهم ».
( « :)1-3حتول مجيع البنوك اليت اممت باحكام هذا القانون الي شركات مساهمة
يصدر بنظامها االساسي قرار من جملس ادارة بنك السودان وتكون مجيع اسهمها مملوكة
لبنك السودان ».
(« :)2-3يعترب بنك السودان اجلهة االدارية املختصة بالرقابة واالشراف علي البنوك اليت
اممت وخيول جملس ادارة بنك السودان سلطات اجلمعية العمومية بالنسبة هلذه البنوك».
( « :)6ال تكون الدولة مسئولة عن التزامات البنوك اليت اممت اال يف حدود ما آل اليها
من امواهلا وحقوقها يف تاريخ التأميم ».
(« :)1-7يتولي ادارة كل بنك من البنوك املؤممة جملس مكون من عدد فردي ال يقل
عن ثالثة واليزيد عن سبعة اعضاء ويصدر بتعيينهم وحتديد رواتبهم قرار من رئيس جملس
قيادة الثورة ».
(« :)2-7جيتمع جملس االدارة بدعوة من رئيس اجمللس واليكون االجتماع صحيحاً اال
اذا حضره نصف االعضاء علي االقل».
(« :)3-3يكون جمللس االدارة مجيع السلطات الالزمة لتحقيق أغراض البنك وفقاً
الحكام هذا القانون ».
(« :)4-3حيظر علي أي بنك اعطاء قروض او مبالغ حتت احلساب او تسهيالت ائتمانية
او ضمان من أي نوع العضاء جملس ادارة البنك».
(« :)1-8خيتص رئيس جملس االدارة بتحقيق اهداف البنك وبادارته وتصريف شئونه
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وفقاً لقرارات جملس االدارة ».
(« :)2-8ميثل رئيس جملس االدارة البنك أمام القضاء ويف صلته بالغري».
(« :)9يعني رئيس جملس قيادة الثورة بقرار منه مديراً لكل بنك يكون مسئوالً امام رئيس
جملس االدارة عما يعهد اليه به من مسائل متعلقة بشئون البنك ،ويكون مدير البنك حبكم
منصبه عضواً يف جملس االدارة ».
عليه تكون مجيع البنوك مبوجب قانون التأميم قد آلت ملكيتها للدولة وبالتالي
فرضت،االخرية ،سيطرتها علي القطاع املصريف ،ومت حتويل البنوك الي شركات مساهمة
يصدر بشأن نظامها االساسي قرار من بنك السودان ،كما اعطيت سلطة الرقابة واالشراف
لبنك السودان دون سواه واليت متثل رقابة املالك للملوك.
ولقد ساعد نظام تأميم البنوك بنك السودان علي زيادة فاعلية النظام االشرايف فقام بانشاء
ادارات رقابية مثل ادارة ختطيط االئتمان وادارة الرقابة علي البنوك واالئتمان.

ثانياً :قانون بنك السودان تعديل (1970م)

جدير بنا أن نذكر ان صدور قانون التأميم إستدعى تعديل قانون بنك السودان 1959م
حتى يواكب روح التأميم ويتماشى معها .وحيث أن بنك السودان يستمد القوة من قانونه
فقد لزم األمر تعديل هذا القانون ليكون مالئماً لضرورات املرحلة وذلك بإضافة وتعديل مواد
تضيف تعزيزاً جديداً إلستقالل البنك املركزى الذى جاء به قانون التأميم ،كما ميكن القول
أن هذا التعديل إستهدف إدخال مواد تعزز من سلطات وصالحيات بنك السودان وزيادة
سيطرته وهيمنته على اجلهاز املصرفى حتى يتم توجيهه خلدمة اإلقتصاد ومشاريع التنمية
التى إنتظمت البالد فى تلك الفرتة.
كما أسلفنا فقد أدخل التعديل املادة (/6أ) بعد املادة  6فى قانون 1959م حيث نصت
على « :إعطاء البنك سلطة إصدار التعليمات للبنوك التجارية ويتعني على البنوك اإللتزام بها
وتنفيذ كل مايتعلق بها» ،والشك فى أن البنك املركزي حبكم دوره الرقابي حيتاج ملثل هذه
املادة ،إذ أنه من الثابت فى الرتاث النظرى لوظائف البنك املركزى أن الرقابة على اجلهاز
املصرفى متثل واحدة من أهم وظائف البنوك املركزية والتستطيع البنوك املركزية فرض هذه
الرقابة مامل تتوفر هلا سلطة إصدار التعليمات.كما أجرى التعديل إستبدال البند ()2من املادة
( )11والتى تتعلق مبجلس إدارة بنك السودان من حيث التكوين واالختصاصات حيث نص
التعديل على أن « يتكون جملس اإلدارة من رئيس للمجلس يعينه رئيس جملس قيادة الثورة
ويكون فى درجة وزير « ،وقد كان تعيني جملس اإلدارة فى قانون 1959م يتم بوساطة جملس
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الوزراء بناءً على توصية وزير املالية ويكون احملافظ عضواً يف اجمللس حبكم منصبه باالضافة
الي اعضاء يكونوا وكالء عن وزارات اخلزانة واإلقتصاد ،التجارة اخلارجية ،وزارة التموين
والتجارة الداخلية ،وكذلك يكون فى عضوية اجمللس رؤساء جمالس إدارات البنوك التجارية
أو من ينوب عنهم وثالثة أعضاء آخرين يعينهم رئيس جملس قيادة الثورة .واملالحظ أن هذا
التعديل أعطى حق التعيني لرئيس جملس قيادة الثورة مما يسهم ويساعد فى دعم إستقالل
البنك املركزى ،كما أن هذا التعديل إستبدل بكل كلمات « جملس الوزراء بناءً على توصية
الوزير » املوجودة يف القانون عبارة «رئيس جملس قيادة الثورة ».
كما مت تعديل املادة ( )48ليتم بوساطتها إستثناء مجيع البنوك غري التجارية من نص املادة
( )44باإلضافة إىل البنك الزراعى الذى كان مستثنى وحده مبوجب هذه املادة.
وكذلك مت إلغاء املادة ( )63التى تعطى بنك السودان حق متويل أشخاص آخرين غري
البنوك واحلكومة حيث جعلت هذه املادة بنك السودان كمثل البنوك التجارية يف متويله
لالفراد وهى وظيفة الختص البنك املركزى.
واليفوتنا أن نذكر أن هنالك تعديال آخر فى نفس العام عمل على إضافة عضو الي جملس
ادارة بنك السودان يكون وكيالً لوزارة التخطيط .وهكذا فرض البنك املركزى سيطرته على
اجلهاز املصرفى معتمداً فى ذلك على قانون التأميم لسنة  1970وقانون بنك السودان املعدل
فى عام 1970م.

قانون مؤسسات القطاع العام 1971م

لقد ظلت البنوك تباشر نشاطها دون ان يتم تسجيلها كشركات مساهمة حسب مانص
عليه قانون التأميم يف املادة ( ،)1-3وقد كان ذلك بسبب التحوالت املؤسسية اليت أحدثها
صدور قانون مؤسسات القطاع العام لسنة 1971م والذي مبوجبه مت إنشاء مؤسسة قطاعية
للقطاع املصريف كواحدة من القطاعات العامة ،الي جانب بنك السودان وحتول كل البنوك الي
مؤسسات فرعية تتبع هلذه املؤسسة القطاعية .وألهمية ماترتب على اجلهاز املصرفى والعملية
اإلشرافية فقد رأينا نقل كل املواد املتعلقة بالقانون على النحو التاىل-:
إستكماالً ملقومات اإلستقالل السياسى للبالد ،وحتريراً لإلقتصاد الوطنى من قبضة
اإلحتكارات العاملية التى عرقلت مسريته ،وإنتهاجاً لطريق التنمية اإلقتصادية اهلادف إىل
التحرر من التبعية لإلقتصاد الرأمساىل العاملى .وبعدا عن بريوقراطية الروتني احلكومى الذى
كان من مسات العهود البائدة ،وأرساء لقواعد اإلشرتاكية اإلقتصادية مبا تستوجبه من
تطوير للقطاع العام تطويراً أساسياً وتنظيمه تنظيماً جذرياً مبا حيقق املصلحة العامة ويقضى
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على أنانية وجشع اإلستغالالت الفردية وتسلط الطبقات الرجعية وعبثها مبقومات اإلقتصاد
الوطنى .وقياماً مبستلزمات التنمية فى جمال اإلنتاج حيث يعجز القطاع اخلاص عن القيام
بها ،وحرصاً على اإلستخدام األمثل للكفاءات النادرة بالبالد .ووفاء بالوعد الذى قطعته ثورة
اخلامس والعشرين من مايو على نفسها للشعب السودانى ليتمكن من اإلنطالق اهلادف إىل
حتقيق جمتمع الكفاية والعدل مزوداً بأسباب املنعة والقوة.
وعمالً باحكام األمر اجلمهورى رقم ( )1أصدر جملس الوزراء القانون اآلتى نصه-:
الفصل األول
أحكام متهيدية

إسم القانون وبدء العمل به

 -1يسمى هذا القانون « قانون مؤسسات القطاع العام لسنة 1971م » ويعمل به من تاريخ
توقيع جملس قيادة الثورة عليه.
إلغاء
 -2يظل القانون املنشئ ألية مؤسسة فرعية قائمة عند العمل بهذا القانون سارى املفعول إىل
أن يصدر النظام األساسى لتلك املؤسسة وجيب على جملس إدارة املؤسسة القطاعية أن يصدر
النظام األساسى للمؤسسة الفرعية التابعة له خالل املدة التى تقررها اهليئة العليا .ومن تاريخ
صدور ذلك النظام يعترب القانون املنشىء لتلك املؤسسة الفرعية ملغى تلقائياً.
تطبيق
 )1( -3تطبق أحكام هذا القانون على مجيع املؤسسات اإلقتصادية للقطاع العام وهى
املؤسسات التى متارس نشاطاً صناعياً أو زراعياً أو جتارياً أو مالياً.
( )2ختضع املؤسسات التى ينظمها هذا القانون ألحكام القوانني العامة جلمهورية السودان
الدميقراطية فيما اليتعارض مع أحكامه.
تعاريف
 -4فى هذا القانون ومامل يقتضى سياق النص معنى آخر-:
« اهليئة العليا » :يقصد بها اهليئة العليا ملؤسسات القطاع العام املنشأة مبوجب املادة ()5
من هذا القانون.
« األمانة العامة » :يقصد بها األمانة العامة للهيئة العليا املنشأة مبوجب املادة  8من هذا
القانون.
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« مؤسسة قطاعية » :يقصد بها مؤسسة من مؤسسات القطاع العام تنشأ مبوجب أحكام
هذا القانون لتمارس كل النشاط املتعلق بقطاع إقتصادى معني.
« مؤسسة فرعية » :يقصد بها املؤسسة التى تنشئها مؤسسة قطاعية كفرع هلا للعمل فى
جمال واحد أو عدة جماالت متقاربة أو متكاملة من النشاط اإلقتصادى وجيوز أن تضم
املؤسسة الفرعية وحدة او وحدات إنتاجية من نوع واحد او مشروعاً إقتصادياً واحداً.
« الوزير املختص »  :يقصد به الوزير املختص بشئون القطاع اإلقتصادى الذى متارس فيه
املؤسسة القطاعية نشاطها.
الفصل الثانى
اهليئة العليا ملؤسسات القطاع العام

إنشاء اهليئة العليا

 -5تنشأ هيئة عليا تسمى “ اهليئة العليا ملؤسسات القطاع العام “ تكون مسئولة عن
وضع وتنفيذ السياسة العامة التى تسري عليها مؤسسات القطاع العام ومتابعتها فى مجيع
جماالت النشاط اإلقتصادى بغرض حتقيق التنمية اإلقتصادية عن طريق إستغالل املوارد
القومية اإلقتصادية واإلجتماعية على أساس املبادئ اإلشرتاكية.
تكوين اهليئة العليا:
 )1( -6تتكون اهليئة العليا على الوجه اآلتى-:
رئيساً
					
رئيس الوزراء
نائباً للرئيس
					
وزير التخطيط
عضواً
مساعدا رئيس الوزراء للقطاعني الزراعى واإلقتصادى
عضواً
					
 وزير الزراعةعضواً
				
 وزير احلكومة احملليةعضواً
		
 وزير النقل واملواصالت والسياحة اعضاءعضواً
					
 وزير العملعضواً
			
 وزير الصناعة والثروة املعدنيةعضواً
			
 وزير اإلقتصاد والتجارة والتموينعضواً
				
 وزير الدول لشئون الرئاسةعضواً
				
 وزير الثروة احليوانية53

عضواً
					
 وزير اخلزانةعضواً
 رئيس جملس إدارة املؤسسة العامة للمصارف( )2جيوز لرئيس اهليئة العليا أن يدعو أى عدد من رؤساء جمالس إدارات املؤسسات
القطاعية حلضور إجتماعات اهليئة إما بصفة دائمة او مؤقتة على أن اليكون هلم حق فى
التصويت.
( )3تصدر اهليئة العليا قرار بتنظيم إجراءات سري العمل فيها مبا فى ذلك سري العمل فى
األعمال العامة.
سلطات اهليئة العليا
 -7لتحقيق أغراض هذا القانون جيوز للهيئة العليا ان متارس مجيع السلطات التى
تراها ضرورية أو الزمة او مساعدة لذلك وجيوز هلا دون إخالل بعمومية هذا النص ان متارس
السلطات اآلتية:
أ -أن توسع قاعدة النشاط اإلقتصادى كالقطاع العام وأن تضع للمؤسسات القطاعية
األهداف اإلنتاجية لكل منها سوى ان كان ذلك ملوسم واحد او ملرحلة زمنية كاملة.
ب -أن تدمج أو جتمع او تصفى أو تعيد تنظيم اى من املؤسسات الفرعية التابعة
للمؤسسات القطاعية.
ج -ان تضع األسس الالزمة لإلدارة احلسنة للمؤسسات القطاعية.
د -ان تضع شروط وقواعد خدمة العاملني باملؤسسات القطاعية والفرعية.
هـ -ان تقوم حبل مجيع اخلالفات التى تنشأ بني املؤسسات القطاعية أو بينها وبني
اى جهة حكومية دون اللجوء إىل احملاكم وتكون قراراتها فى هذا الشأن ملزمة وواجبة
التنفيذ.
و -أن تصدر للمؤسسات القطاعية مجيع التوجيهات واإلرشادات الالزمة للتنسيق بينها
فى مجيع اوجه نشاطها مبا فى ذلك جماالت اإلنتاج والتسويق وحلسن سريها وحتسني
األداء بها.
ز -أن توافق على ميزانيات املؤسسات القطاعية وحساباتها اخلتامية وحسابات األرباح
واخلسائر.
ح -ان ترخص للمؤسسات القطاعية بالتصرف فى اإلحتياطيات فى غري األقراض املخصصة
هلا كل ما كان ذلك مفيداً لتطور اإلقتصاد الوطنى.
ط -أن تقدم جمللس الوزراء كل سنة مالية ميزانية شاملة جلميع مؤسسات القطاع العام.
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ى -أن تضع لشركات القطاع العام التى تنشئها أو تساهم فيها املؤسسات القطاعية او
الفرعية مبوجب أحكام هذا القانون نظاماً خاصاً بشأن القواعد واإلجراءات التى تتبع
فى تأسيسها واملساهمة فيها ونظامها املاىل واإلدارى وكيفية إندماجها وأسباب إنقضائها
ومايتبع عند تصفيتها وكل ذلك إستثناء من أحكام قانون الشركات.
األمانة العامة
 )1( -8تكون للهيئة العليا امانة عامة تتكون من-:
أمني عام رئيسا وعدد من األعضاء يصدر بتعيينهم وحتديد شروط خدمتهم قرار من اهليئة
العليا.
( )2تعاون األمانة العامة اهليئة العليا فى أداء واجباتها املنصوص عليها فى هذا القانون
وتكون مسئولة لدى اهليئة العليا عن متابعة تنفيذ السياسة العامة التى تقررها.
الفصل الثالث
املؤسسات القطاعية

انشاء املؤسسات القطاعية

( )1تنشأ مؤسسات قطاعية ذات شخصية إعتبارية للقطاعات االقتصادية االتية-:
(أ) قطاع االنتاج الصناعى.
(ب) قطاع االنتاج الزراعى.
(ج) القطاع التجارى.
(د) القطاع املصرفى.
(هـ) القطاع السياحى.
(و) قطاع النقل.
( )2باالضافة اىل القطاعات االقتصادية املبنية فى البند ( )1من هذه املادة جيوز مبوجب
امر صادر من جملس الوزراء او من اهليئة العليا مبوافقة جملس الوزراء انشاء مؤسسات قطاعية
لقطاعات اقتصادية اخرى وتكون هلا الشخصية االعتبارية.
( )3تضع اهليئة العليا لوائح تأسيسيه تنظم مبوجبها املؤسسات القطاعية املنصوص عليها
فى البندين ( )1و ( )2من هذه املادة.
( )4تتبع كل مؤسسة قطاعية الوزير املختص ويكون مسئوالً لدى اهليئة العليا عن تنفيذ
سياستها وتكون له سلطة االشراف والرقابة على املؤسسة التابعه له.
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( )5مع مراعاة احكام املادة ( )14من هذا القانون تباشر املؤسسة القطاعية نشاطها اما
بنفسها او بواسطة املؤسسات الفرعية التابعه هلا.
اللوائح التأسيسية
 -10مع مراعاة احكام هذا القانون جيوز للهيئة العليا ان تضمن اللوائح التأسيسيه
للمؤسسات القطاعية اية مسألة ترى ضرورة تضمينها ودون االخالل بعمومية هذا النص عليها
ان تضمنها املسائل اآلتية-:
(أ) اسم املؤسسة القطاعية ومركزها.
(ب) االغراض التى انشئت من اجلها املؤسسة القطاعية.
(ج) راس مال املؤسسة القطاعية.
(د) الوزير املختص.
(هـ) نسبة معينة من ارباح املؤسسة تدفعها للدولة.
(و) االغراض التى خيصص هلا االحتياطى العام وكيفية استخدامة.
(ز) اية سلطات ترى اهليئة العليا منحها للمؤسسة باالضافة اىل السلطات املمنوحة هلا
مبوجب هذا القانون.
تكوين جملس االدارة وعضويته
 )1( -11يكون للمؤسسة القطاعية جملس ادارة يتكون من رئيس وعدد من االعضاء على
ان اليزيد عددهم على مخسة عشر عضواً مبا فى ذلك الرئيس.
( )2يصدر بتعيني رئيس جملس االدارة وحتديد مدة عضويته وشروط خدمته قرار من
جملس الوزراء بناء على ترشيح اهليئة العليا.
( )3يكون تعيني باقى اعضاء جملس االدارة وحتديد شروط خدمتهم مبا فى ذلك رواتبهم
او مكآفاتهم بقرار تصدره اهليئة العليا وحيدد القرار مدة عضويتهم حبيث التقل عن ثالث
سنوات والتزيد على مخس سنوات ويراعى عند التعيني متثيل العاملني فى املؤسسة كل
ما كان ذلك ممكناً كما يراعى نظام التقاعد الدورى حبيث التنتهى عضوية مجيع االعضاء
فى وقت واحد.
انتهاء العضوية فى جملس االدارة
 )1( -12تنتهى العضوية فى جملس االدارة فى اية حالة من احلاالت االتية-:
(أ) الوفاة.
(ب) اختالل العقل
56

(ج) االدانة بعقوبة السجن فى جرمية خملة بالشرف او االمانة.
(د) االستقالة من العضوية.
(هـ) االعفاء من العضوية اذا اقتضت املصلحة العامه ذلك.
( )2يصدر بانتهاء العضوية قرار من جملس الوزراء او من اهليئة العليا كيفما تكون احلال.
واجبات جملس االدارة
 )1( -13يقوم جملس االدارة بوضع السياسة العامه للمؤسسة لتحقيق االغراض التى
انشئت من اجلها مع مراعاة السياسة العامه التى تضمها اهليئة العليا ملؤسسات القطاع
العام كما يقوم باالشراف العام والرقابة والتنسيق وتقييم االداء بالنسبه للمؤسسات الفرعية
التابعه للمؤسسه وذلك دون التدخل فى شئونها الداخلية.
( )2يكون جملس االدارة مسئوال لدى الوزير املختص عند تنفيذ السياسة العامه للمؤسسة
وعن اداء واجباته على الوجه االكمل وفقاً خلطة التنمية.
سلطات جملس االدارة
 )1( -14ميارس جملس االدارة باسم املؤسسه القطاعية مجيع السلطات التى يراها
ضرورية او الزمة اومساعدة لتحقيق اغراض املؤسسة القطاعية.
( )2دون االخالل بعمومية البند ( )1من هذه املادة تكون جمللس االدارة السلطات
اآلتية-:
(أ) فيما يتعلق باملؤسسة القطاعية تكون له السلطات اآلتية-:
(أوال) اصدار اللوائح الداخلية والقرارات الالزمة لتنظيم مجيع شئون املؤسسة القطاعية
املالية منها واالدارية والفنية.
(ثانيا) اعداد ميزانية املؤسسة القطاعية وحساب االرباح واخلسائر عن كل سنة مالية
وتقرير عن نشاط املؤسسة خالل السنه املالية ورفع كل ذلك اىل االمانه العامه بواسطة
الوزير املختص.
(ثالثا) ابرام العقود واجراء مجيع التصرفات القانونية التى حتقق اغراض املؤسسة فيما
اليتعارض مع السلطات املخولة للمؤسسة الفرعية التابعه للمؤسسة.
(رابعا) انشاء شركات باسم املؤسسة منفردة وذلك بالرغم من اى حكم خمالف فى قانون
الشركات او مع شريك او عدة شركاء وذلك بعد احلصول على موافقة االدارة العليا.
(خامسا) متلك اسهم الشركات عن طريق االكتتاب فيها او شرائها دون التقيد بعدد
االسهم التى ميتكلها املساهم الواحد او راس مال الشركة وذلك بالرغم من اى حكم
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خمالف فى قانون الشركات.
(سادساً) اصدار السندات للجمهور بالطريقة والشروط التى توافق عليها اهليئه العيا.
(سابعاً) اقراض املؤسسات الفرعية التابعة للمؤسسة او ضمانها فيما تعقده من قروض.
(ثامنا) االقرتاض من البنوك واملؤسسات االخرى او فروعها فى احلدود و بالطريقه التى
تنص عليها الآلئحة التأسيسية.
(تاسعا) تكوين جلنة او جلان من بني اعضائه يفوضها فى ممارسة بعض سلطاته كما
جيوز ان يفوض رئيسه او احد أعضائه فى بعض سلطاته وخيوله أن يعهد إىل احد
أعضائه القيام مبهمة معينة.
(عاشراً) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سري العمل باملؤسسة ومركزها املاىل
فى كل مايرى جملس اإلدارة أو رئيسه النظر فيه من مسائل تتعلق بنشاط املؤسسة
القطاعية.
(ب) فيما يتعلق باملؤسسات الفرعية التابعة للمؤسسة تكون له السلطات اآلتية-:
(أوالً) إصدار نظام أساسى بإنشاء املؤسسات الفرعية وتعديل هذا النظام كلما راى
ضرورة لذلك وله أن يزيد فى رأس مال املؤسسة الفرعية أو أن ميد فى فرتة عملها على
ان يكون كل ذلك مبوافقة اهليئة العليا.
(ثانياً) املوافقة على امليزانيات السنوية للمؤسسات الفرعية وإعداد تقرير عن نشاطها
خالل السنة املالية ترفق به صور من ميزانياتها مرفق إىل األمانة العامة بوساطة
الوزيراملختص.
(ثالثا) دراسة السياسة التى تقرتحها املؤسسات الفرعية ووضع اخلطط الكفيلة بزيادة
اإلنتاج بناء على مقرتحات تلك املؤسسات.
(رابعاً) تنظيم العالقة بني املؤسسات الفرعية وحل اخلالقات واملنازعات التى تنشأ
بينها دون اللجوء إىل احملاكم.
(خامساً) فحص التقارير الدورية التى ترفعها إليه املؤسسات الفرعية ملعرفة ماحققته
من أغراضها وتقييم معايري األداء وإصدار اإلرشادات والتوجيهات الالزمة حلسن سري
العمل.
(سادساً) وضع سياسة للعمالة مع مراعاة اإلدارة اإلقتصادية السليمة.
(سابعا) إصدارالتوجيهات الالزمة للمؤسسات الفرعية لزيادة اإلنتاج وحسن إستخدام
املوارد املتاحة إستخداماً إقتصادياً سليماً.
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الفصل الرابع
املؤسسات الفرعية

إدارة املؤسسات الفرعية

 /15تكون للمؤسسة الفرعية الشخصية االعتبارية ويديرها أما:
أ -جملس إدارة يكون رئيسه هو املدير التنفيذي للمؤسسة كلما كان ذكره ممكناً.
أو ب  -مدير يعاونه جملس إنتاج.
وذلك حسب طبيعة املؤسسة الفرعية ووفقاً ملا ينص عليه النظام األساسي للمؤسسة.
 -1أنظمة املؤسسات الفرعية
 :)1( -16مع مراعاة أحكام هذا القانون جيوز جمللس إدارة املؤسسة القطاعية أن يضمن
األنظمة األساسية للمؤسسات الفرعية اليت يصدرها مبوجب املادة ()2(14ب) (أوال) من هذا
القانون أية مسالة يرى ضرورة تضمينها ودون االخالل بعمومية هذا النص عليه أن يضمنها
املسائل:
 -1اسم املؤسسة ومركزها.
 -2أغراض املؤسسة.
 -3راس مال املؤسسة.
 -4نسبة معينة من ارباح املؤسسة تدفعها للمؤسسة القطاعية.
 -5األغراض التى خيصص ( )4االحتياطى العام وكيفية استخدامه.
 -6يف حالة املؤسسات الفرعية التى يديرها جملس إدارة تعيني طريقة تكوين جملس
اإلدارة وحتديد عدد أعضائه حبيث اليزيد على سبعة مبا يف ذلك الرئيس وطريقة تعيينهم
ومدة عضويتهم حبيث التقل عن ثالث سنوات والتزيد على مخس سنوات مع مراعاة
نظام التقاعد الدوري حبيث التنتهى عضوية مجيع األعضاء يف وقت واحد .وكذلك حتديد
شروط خدمتهم مبا يف ذلك رواتبهم ومكافأتهم.
 -7يف حالة املؤسسات الفرعية التى يديرها مدير يعاونه جملس إنتاج حتديد طريقة تعيني
املدير وشروط خدمته مبا يف ذلك الراتب وكذلك حتديد عدد أعضاء جملس االنتاج وطريقة
تعيينهم ومدة عضويتهم.
 -8حتديد واجهات وسلطات جملس اإلدارة ورئيسه أو مدير املؤسسة جملس اإلنتاج كيفما تكون
احلال ،مبا يف ذلك إعداد امليزانية واللوائح الداخلية وسلطة وشروط اإلقراض واالقرتاض.
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 -9احلاالت اليت تنتهي فيها العضوية يف جملس اإلدارة أو يف جملس اإلنتاج وإعفاء املدير
من منصبه كيفما تكون احلال.
 /2تنشر مجيع األنظمة األساسية يف الغازيتة.
الفصل اخلامس
أحكام عامة

قانون مؤسسات القطاع العام (تعديل) لسنة 1975م

عمالً باحكام املادة ( )106من الدستور اصدر رئيس اجلمهورية االمر املوقت اآلتي نصه:

اسم األمر املؤقت وبدء العمل

 .1يسمى هذا االمر املؤقت « قانون مؤسسات القطاع العام (تعديل) لسنة  »1975ويعمل
به من تاريخ التوقيع عليه.
تعديل
 .2يعدل قانون مؤسسات القطاع العام لسنة 1971م على الوجه االتى:
أوالً :يف آخر البند ( )1من املادة ( :)6تلغى الكلمات “ رئيس جملس إدارة املؤسسة
العامة للمصارف “.
ثانياً :تلغى الفقرة (د) من البند ( )1من املادة (.)9
صدر حتت توقيعي بقصر الشعب يف اليوم :من شهر سنة  1315هـ املوافق اليوم :من
شهر سنة 1975م.
عليه ميكن القول ان سلطة وضع اللوائح التأسيسية للبنوك قد آلت مبوجب هذا القانون الي
اهليئة العليا ملؤسسات القطاع العام ،كما ان اهليئة العليا هذه تقوم برتشيح جملس ادارة خاص
بكل مؤسسة قطاعية يتم تعيينه وحتديد شروط خدمته من قبل جملس الوزراء.وعلي الرغم من
ان هذا االجراء يتعارض مع مانص عليه قانون بنك السودان يف املادة ( )2-11واليت تنص
علي « :يُعني رئيس جملس ادارة بنك السودان بقرار من رئيس اجلمهورية » ،اال انه فيما
يبدو ان رئيس جملس ادارة املؤسسة العامة للمصارف اليت أُنشئت مبوجب قانون مؤسسات
القطاع العام هذا قد اصبح بديالً لرئيس جملس ادارة بنك السودان.
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ثالثاً :قانون تنظيم البنوك واإلدخار لسنة 1973م-:

أوالً أسباب صدور القانون-:

أعطى قانون التأميم الكثري من االستقالل للبنك املركزى حيث أصبح يعمل بعيداً عن أى
ضغوط من قبل أى جهة ،وإستطاع البنك املركزى فى ظل هذه الوضعية أن ينتهج سلوكاً عكس
كثرياً من مظاهر اإلستقالل الذاتى واإلنضباط فى إستغالل موارد اجلهاز املصرفى ،وعمل على
ضبط اإلقرتاض السهل من اجلهاز املصرفى وإشرتاطه أن يقابل هذا اإلقرتاض نشاط إقتصادى
منتج .وإستمر هذا الوضع فى الفرتة 1970م – 1972م حيث أثار هذا الوضع حفيظة القائمني
على أمور وزارة اخلزانة (املالية واإلقتصاد الوطنى) حيث وصلوا إىل قناعة بأن بنك السودان قد
سلك طريقاً إستقاللياً أكثر مما جيب وأنه قد حان الوقت للعمل على إعادة النظر فى القوانني
التى كفلت للبنك املركزى هذه احلرية وأعطته ذلك احلق والسلوك املستقل.
بدأ التفكري ملياً فى تعديل وتغيري قانون التأميم وقانون بنك السودان وكان جوهر التعديل
ينصب على الطريقة التى ميكن بها تعديل هذه القوانني وذلك بهدف التقليل من اإلستقاللية
التى يتمتع بها البنك املركزى كما أسلفنا ،ولقد مت ذلك بصدور قانون تنظيم البنوك واإلدخار
فى العام 1973م والذى عمل فى جممله على احلد من صالحيات وسلطات بنك السودان.
وميكن سرد املواد الرئيسية فى هذا القانون على النحو التاىل:
املادة ( « :)3ال يطبق قانون مؤسسات القطاع العام لسنة 1971م علي قطاع املصارف».
املادة ( « :)4الجيوز الي شخص ان ينشيء او يزاول أي عمل من اعمال البنوك يف
السودان اال بعد احلصول علي الرتخيص الالزم وفقاً الحكام هذا القانون».
املادة ( « :)5الجيوز الي بنك انشيء مبوجب هذا القانون ان يفتح مكاناً جديداً للعمل
او يغري مكان عمله او يغلق مكاناً موجوداً للعمل اال بعد ان حيصل علي موافقة الوزير او من
ينوب عنه».
املادة (« :)1-6الجيوز دمج أي بنك انشئ مبوجب هذا القانون أو توحيده مع أي بنك
آخر يعمل يف السودان او خارجه او مساهمة أي بنك يف رأس مال أي بنك آخر او تعديل نظام
التأسيس الذي صدر مبوجبه الرتخيص اال بعد احلصول علي موافقة رئيس اجلمهورية».
املادة (« :)2-6جيوز للوزير بعد موافقة رئيس اجلمهورية اصدار امر بالدمج او التوحيد او
املساهمة او تعديل نظام التأسيس وفق االحكام واالسس اليت يري فيها حتقيقاً للمصلحة العامة».
املادة ( « :)7جيوز للوزير بعد التشاور مع رئيس جملس ادارة أي بنك ان يصدر توجيهات
او ارشادات ذات صبغة عامة جمللس ادارة ذلك البنك يكون من شأنها توجيه نشاط ذلك
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البنك او أي شأن من شئونه مما يري انه حيقق مصلحة قومية وعلي جملس ادارة ذلك البنك
ان يعمل مبقتضي التوجيهات واالرشادات ».
املادة (-8أ)« :جيوز للوزير بعد موافقة رئيس اجلمهورية أن ينشأ بامر تاسيس ينشر يف
الغازيته بنكاً او بنوكا جديدة ان رأي يف ذلك مصلحة لالقتصاد الوطين ».
املادة (-8ب)« :حيدد امر التأسيس اسم البنك ومقر رئاسته وراس ماله وأغراضه وجمال
عمله وسلطاته واجلهاز املسئول من ادارته وسلطات ذلك اجلهاز وأي احكام أخري يراها
مناسبة لتحقيق اهلدف من انشائه مبا يف ذلك منحه الشخصية االعتبارية».
املادة (-8ج)« :يعترب امر التاسيس الصادر من الوزير مبثابة ترخيص للبنك ملزاولة االعمال
املصرفية اليت أنشئ من اجلها وفقاً الحكام هذا القانون».
املادة (-11أ) « :جيوز للوزير بعد موافقة رئيس اجلمهورية ان خيصص بامر ختصيص
يصدره وينشر يف الغازيته أي بنك للعمل يف جمال او جماالت معينة اذا راي يف ذلك مصلحة
لالقتصاد الوطين».

املادة (« :)1-12يسمي بنك امدرمان الوطين بنك «جوبا -امدرمان»
املادة (« :)2-12يدمج بنك جوبا التجاري يف بنك جوبا امدرمان ويصبح جزء منه».
املادة (« :)1-13يدمج بنك البحر االمحر التجاري يف بنك النيلني ويصبح جزء منه».
املادة ( « :)14تعترب البنوك التجارية العاملة يف السودان عند نفاذ هذا القانون ذات
شخصيات اعتبارية وصفة تعاقبية مستدمية وخامت عام جيوز هلا التقاضي بامسها بصفتها
مدعية او مدعي عليها».
املادة (« :)16مع مراعاة املادة ( )34من هذا القانون يكون لكل بنك جتاري جملس ادارة
تسند اليه مهمة وضع وتنظيم سياسة البنك واالشراف العام علي كافة شئونه واعماله ويكون
املسئول بوجه عام عن حسن سري البنك وكفايته لتحقيق االهداف اليت انشئ من اجلها».
املادة ( « :)17جيوز جمللس ادارة كل بنك ان يصدر لوائح داخلية التتعارض مع احكام
هذا القانون او مع احكام نظامه االساسي ينص فيها علي املسائل اليت يكون النص فيها
ضرورياً او مناسباً لتنفيذ احكام هذا القانون او احكام النظام االساسي لذلك البنك».
املادة (« :)2-17دون اخالل بعمومية ما تقدم جيوز ان تنص تلك اللوائح علي ما يأتي:
(أ) وضع التعليمات املستدمية الالزمة لذلك.
(ب) تعيني اللجان الفرعية للبنك وحتديد سلطاتها واختصاصاتها.
 تغير اسم بنك جوبا – امدرمان في العام 1975م الي بنك الوحدة.
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(ج) حتديد وتوزيع سلطات منح التسهيالت االئتمانية للعمالء ووضع احلدود املناسبة
حسب توزيع السلطات بني املستويات واملسئوليات االدارية املختلفة.
(د) الشكل الذي ميكن ان تقدم به أي بيانات للبنك او جمللس ادارته او ألي سلطة
اخري او أي موظف حسبما يكون معيناً فيها والطريقة اليت تقدم بها تلك البيانات.
(هـ) الشكل الذي تعد به البيانات الفرتية واحلسابات والكشوف واالتفاقيات
والعقود وانظمة حتليل كشوفات احلسابات اليت تتصل باعمال ونظام العمل بالبنك
ومعامالته.
املادة ( “ :)18يتكون جملس ادارة كل بنك جتاري من:
( )1املدير العام ،ويكون حبكم منصبه رئيساً جمللس االدارة.
( )2نائب املدير العام ،ويكون عضواً ونائباً للرئيس حبكم منصبه.
( )3ثالثة الي مخسة اعضاء يتم تعيينهم وفقاً الحكام املادة ( )19من هذا القانون”.
املادة ( “ :)19يكون لكل بنك من البنوك التجارية مدير عام ونائب له يعينهما الوزير
مبوافقة رئيس اجلمهورية علي ان يكونا من ذوي املؤهالت املناسبة وان يعينا للمدة وبالشروط
اليت حيددها الوزير وجيوز اعادة تعيينهما بنفس الطريقة”.
املادة ( “ :)21يعني الوزير االعضاء املشار اليهم يف البند ( )3من املادة ( )16للمدة
والشروط اليت حيددها علي ان يكون من ذوي اخلربة واملؤهالت املناسبة”.
املادة ( “ :)2-23حيظر علي أي بنك جتاري اعطاء أي قروض او مبالغ حتت احلساب
او تسهيالت إئتمانية او ضمان من أي نوع ملديره العام او نائبه او أي عضو من اعضاء جملس
ادارته او ألي شركة او شراكة يكون عضو جملس االدارة مستخدماً فيها او له مصلحة فيها
بنسبة تزيد عن %10من رأمساهلا اال مبوافقة كتابية من الوزير”.
املادة ( “ :)26يراجع حسابات كل بنك من البنوك التجارية املراجع العام أو مراجعون
يعينهم الوزير بعد التشاور مع املراجع العام”.
املادة ( “ :)27يف خالل ثالثة اشهر من كل سنة مالية يقدم كل بنك جتاري للوزير
صورة من البيان السنوي للحسابات املراجعة ،كما يقوم كل بنك بنشر ذلك البيان يف الصحف
احمللية”.
املادة ( “ :)28ينشأ جملس للبنوك والتامني يسمي “جملس االدخار واالستثمار “ ويكون
تابعاً للوزير”.
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املادة ( “ :)1-29يتكون اجمللس علي النحو التالي:
أ -شخص من ذوي املؤهالت واخلربة املناسبة رئيساً.
ب -ممثل لوزارة املالية واالقتصاد الوطين عضواً.
ج -ممثل لبنك السودان عضواً.
د -مراقب التامني عضواً.
هـ -من ثالثة الي مخسة اشخاص من ذوي اخلربة واملؤهالت املناسبة يعينهم الوزير”.
املادة ( “ :)2-29اليشرتط يف رئيس اجمللس ان يكون من مستخدمي الدولة وجيوز ان
يكون غري متفرغ.”.
املادة ( “ :)1-31يصدر الوزير الئحة لتنظيم اعمال اجمللس واجتماعاته “.
املادة ( “ :)2-31حيدد الوزير امليزانية للمجلس ويساهم كل يف تغطيتها بالنسبة اليت
حيددها الوزير “.
املادة ( “ :)32خيتص اجمللس باملهام االتية:
 -2القيام بالدراسات واملقرتحات وتقديم النصح للوزير فيما يتعلق بـ:
(أ) سياسة تشجيع االدخار واالستثمار وتنسيق فعالية االوعية االدخارية يف البالد
وتقديم املشاريع اهلادفة خللق وابتداع اوعية ونظم ائتمانية جديدة وسبل لتوظيف
الفائض واالحتياطات االلزامية جلميع املؤسسات واهليئات احلكومية وشبه احلكومية
واملؤسسات وشركات القطاع العام اليت تهدف لدعم الطاقة االنتاجية لالقتصاد
الوطين.
(ب) نشر الوعي االدخاري الفردي وتنظيم اوعية املدخرات االختيارية الفردية وتنسيق
وتنشيط فعاليتها لالسهام يف خطط التنمية وخطط تدعيم احلكم احمللي.
(ج) دراسة واقرار السياسة اخلاصة مبتطلبات اجلهاز املصريف يف املسائل التمويلية
واالدارية يف الداخل واخلارج”.
املادة ( )1( “ :)33يكون لكل بنك من البنوك التجارية مجعية عمومية مكونة من رئيس
واعضاء اجمللس ومدير عام البنك املعين”.
( )2يراس اجلمعية العمومية لكل بنك الوزير او الشخص الذي يعينه هلذا الغرض”.
املادة ( “ :)34ختتص اجلمعية العمومية لكل بنك باالتي:
( )1دراسة امليزانيات التقديرية واالنشائية وامليزانيات العامة لذلك البنك واقرارها
وعرضها علي الوزير للموافقة عليها.
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( )2خلق الوظائف وملء الوظائف االدارية العليا يف البنوك وحتديد الرواتب والعالوات...
اخل بناء علي التوصيات املقدمة له وفقاً للقوانني واللوائح وعرضها للوزيرللموافقة
عليها.
( )3تقديم ترشيحات للوزير بشان ملء وظائف املديرين ونوابهم واعضاء جمالس
االدارات.
( )4حتديد واقرار شروط اخلدمة اخلاصة بكل بنك واي تعديالت فيها طبقاً ألسس
االستخدام العامة يف هذا القطاع وعرضها للوزير للموافقة عليها.
( )5وضع السياسة التوسعية لكل بنك والتصديق بفتح الفروع والتوكيالت ومكاتب
الصرف الي بنك وفقاً للسياسة اليت يقرها لذلك.
( )6أية مهام أخري يوكلها له الوزير للقيام بها بالنسبة لذلك البنك”.
املادة ( “ :)35يف حالة تعارض أحكام هذا القانون مع أحكام أي قانون آخر يكون معموالً
به وقت بدء العمل بهذا القانون تطبق أحكام هذا القانون”.
وميكن القول أن هذا القانون جاء بشيئني رئيسيني هما-:
أوالً :إضعاف العالقة التى كانت قائمة بني بنك السودان والبنوك التجارية من الناحية
القانونية واإلدارية واإلشرافية ،فلقد كانت عالقة البنوك التجارية ببنك السودان قبل التأميم
تقوم على أساس أن بنك السودان هو اجلهة املختصة بالرتخيص هلا مبزاولة نشاطها املصريف،
أى أنها تستمد وجودها وتسري أعماهلا إستناداً على التصريح الصادر من بنك السودان .ثم جاء
التأميم معززاً لسلطات بنك السودان اإلدارية واإلشرافية ،إال أن قانون تنظيم البنوك واإلدخار
جاء وازال عن بنك السودان هذه الوضعية املميزة حيث ألغيت املادة (-6أ) من قانونه املعدل
لسنة  1970و التى ختو ل له حق التصديق على إنشاء البنوك التجارية و إصدار التعليمات
إليها.
كما أن هذا القانون مل يقف عند هذا احلد ،فقد مت مبوجبه إلغاء املادة ( )3من قانون
التأميم التى نصت على حتويل البنوك إىل شركات مساهمة تكون مجيع أسهمها مملوكة لبنك
السودان ،ومبوجب املادة ( )14من قانون تنظيم البنوك واإلدخار لسنة 1973م أصبحت
البنوك مؤسسات عامة ذوات شخصيات إعتبارية ،و بهذا يكون قد ألغى ملكية بنك السودان
القانونية هلذه املصارف.
ثانيا :أنشأ قانون تنظيم البنوك واإلدخار فى املادة ( )28جملساً لإلدخار واإلستثمار يكون
تابعاً لوزير املالية ،وجعل مهامه الرئيسية القيام بالدراسات املتعلقة بتشجيع اإلدخار واإلستثمار
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ونشر الوعى اإلدخارى ،كما خول له حق القيام بدراسة وإقرار السياسة اخلاصة مبتطلبات
اجلهاز املصرفى فى املسائل التمويلية واإلدارية فى الداخل واخلارج (راجع القانون) .واملعلوم
أن إقرار السياسة التمويلية واإلدارية املتعلقة باملصارف هى من صميم عمل البنك املركزى
الذى ميتلك القدرات التى متكنه من القيام بوضع تلك السياسات وانفاذها إنطالقاً من عالقته
الوثيقة باملصارف .ولقد كان مقرراً هلذا اجمللس أن يكون هيئة إستشارية للسيد وزير املالية
لتقديم النصح واإلرشاد فيما خيتص بوضع السياسات العامة التى حتكم العمل وسري األداء فى
البنوك التجارية ،ولكن باملمارسة الفعلية حتول هذا اجمللس إىل إدارة تنفيذية تشرف إشرافاً
كامالً على أداء البنوك اليومى.
ويضاف إىل كل ذلك أن هذا القانون أعطى لنفسه فى املادة ()35حق السيادة على أى قانون
آخر ،مبعنى أنه فى حالة تعارضه مع أى قانون آخر ،حتى ولو كان قانون بنك السودان،
فإن السيادة تكون هلذا القانون ،حيث نصت هذه املادة علي انه « :يف حالة تعارض أحكام
هذا القانون مع احكام أي قانون آخر يكون معموالً به وقت بدء العمل بهذا القانون تطبق
احكام هذا القانون».

اآلثار اليت ترتبت علي قانون البنوك واالدخار:

عليه ميكن تلخيص االثار اليت ترتبت علي اصدار قانون البنوك واالدخار يف اآلتي:
 -1غري الوضع القانوني لرئيس جملس إدارة بنك السودان ،والذى كان فى منصب وزير
عند التأميم ،إىل حمافظ يتبع لوزير املالية واإلقتصاد الوطنى.
 -2جعل هذا القانون البنوك مؤسسات قائمة على قانون كفل هلا وجودها كما أعطاها
حق التعامل فى النقد األجنبى ،وهو ما يناقض قانون بنك السودان ودوره فى إدارة ثروات
البالد من هذه العمالت.
 -3أضعف قيام جملس اإلدخار واإلستثمار ،مبوجب السلطات املمنوحه له ،عالقة
بنك السودان بالبنوك التجارية ،بل علي وضعه كبنك مركزي يُعين بتطوير القطاع
املصريف ،حيث اصبح هذا اجمللس يقوم بدراسات تشجيع اإلدخار واإلسثتمار ونشر الوعى
اإلدخارى ،وكذلك خول له حق القيام بدراسة وإقرار السياسة اخلاصة مبتطلبات اجلهاز
املصرفى فى املسائل التمويلية واإلدارية.
 -4بإلغائه للمواد ( )9(،)8( ،)7من قانون التأميم واخلاصة بتعيني وحتديد إختصاصات
جمالس إدارات البنوك ومديريها فإن قانون تنظيم البنوك واإلدخار مل يرتك لبنك السودان
دوراً أو رأياً فى الكيفية التى يتم بها تعيني جمالس اإلدارات واملديرين رغم أنه اجلهة
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املؤهلة لتقديم الرأى الفنى واملوضوعى فى اإلختيار وحتديد اإلختصاصات.
 -5مل يستثين جملس إدارة بنك السودان من هذا القانون فقد مشل التعديل البند ()2
من املادة ( )11من قانون بنك السودان وأصبح ضمن أعضاء جملس إدارة بنك السودان
ممثالً لوزير املالية إضافة إىل ممثل وزارة املالية الذي نص عليه القانون السابق ،مما يعنى
إختالف رأى الوزارة فى حالة إختالف وجهة نظر هذين املمثلني.
مجلة القول أن قانون تنظيم البنوك واإلدخار ج ّرد بنك السودان من السلطات الرقابية
التى كفلها له قانونه أوال وعززها قانون تأميم املصارف ثانياً ،وأن هذه السلطات تعترب سلطات
أساسية للبنوك املركزية فى كل دول العامل ،وإن كان من شئ اجيابي جتاه الدور الذي ميكن
ان يلعبه بنك السودان ،فيمكن القول أنه عمل فى املادة ( )3على إستبعاد تطبيق قانون
مؤسسات القطاع العام على قطاع املصارف.

قانون بنك السودان تعديل لسنة  1973م-:

صدر هذا التعديل يف العاشر من مايو للعام 1973م وقد جاء هذا التعديل ليواكب قانون
تنظيم البنوك واإلدخار الذى صدر فى العام 1973م ،الذى عمل مبجمله على سحب صالحيات
وسلطات بنك السودان باإلشراف والرقابة على املصارف ،حيث أعطيت هذه الصالحيات
لوزير املالية وجمللس اإلدخار واإلستثمار الذى أنشىء مبوجب هذا القانون كما أسلفنا.
ومبوجب هذا التعديل مت إلغاء املادة ( - 6أ) من قانون بنك السودان لسنة 1959م املعدل فى
1970م التى اعطت بنك السودان سلطة إصدار األوامر والتعليمات للبنوك التجارية لتتماشي
مع املادة ( )7من قانون تنظيم البنوك واالدخار ،واليت منحت سلطة اصدار االوامر والتعليمات
للبنوك التجارية لوزير املالية واالقتصاد .كما أن التعديل غيرّ فى تكوين جملس إدارة بنك
السودان وألغى درجة الوزير لرئاسة جملس ادارة بنك السودان وجعلها «حملافظ بنك السودان
حبكم منصبه»
املادة ( « :)22يُعدل قانون بنك السودان لسنة 1959م» علي الوجه االتي:
(اوالً) تلغي املادة ( - 6أ).
(ثانياً) يلغي البند ( )2من املادة ( )11ويستعاض عنه بالبند االتي:
( )2يتكون اجمللس من:
أ -احملافظ رئيسا للمجلس حبكم منصبه.
ب -نائب احملافظ عضواً ونائباً للرئيس حبكم منصبه.
ج -وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين عضواً حبكم منصبه.
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د -مدير امليزانية عضواً حبكم منصبه.
هـ -شخص يعينه الوزير عضواً.
و -ثالثة اعضاء من ذوي الكفاية يعينهم وحيدد مكافأتهم رئيس اجلمهورية بناء علي
توصية الوزير”.
غري انه أعطى صالحيات واسعة لوزير املالية متثلت فى حقه فى تعيني أعضاء جملس
إدارة بنك السودان ،وحتولت مجيع الصالحيات التى كانت لرئيس جملس قيادة الثورة إىل
وزير املالية مما يعنى تبعية البنك الكاملة واملباشرة لوزير املالية.
كما قام هذا القانون بإلغاء املادة ( )51التى تعطى بنك السودان حق التصديق والرتخيص لكل
من يريد القيام بالعمل املصرفى وآلت هذه السلطة لوزير املالية مبوافقة رئيس اجلمهورية.
وعموماً فقد جاء هذا التعديل مكمالً ملا بدأه قانون تنظيم البنوك واإلدخار لسنة 1973م من
تقليص سلطات وصالحيات بنك السودان اليت أعطاها له قانونه وايدها قانون التأميم.
وإستمر الوضع على هذا احلال من غياب لدور بنك السودان وفقدان السيطرة على اجلهاز
املصريف والبنوك التجارية وضعف العالقة بينهما ،وقد انسحب ذلك علي إضعاف العملية
اإلشرافية .كما أن جملس االدخار واالستثمار الذي أوكلت إليه هذه املهمة مل يكن ميلك اآللية
اليت جتعله يقوم بدور البنك املركزي يف الرقابة واإلشراف علي البنوك.
مل يرض هذا الوضع إدارة بنك السودان فقد خاطب نائب حمافظ بنك السودان يف تاريخ
1975/2/27م وزير املالية داعياً الي ضرورة إعادة سيادة بنك السودان علي النظام املصريف
وذلك بإلغاء قانون تنظيم البنوك واالدخار لسنة 1973م ،وتعديل قانون بنك السودان بإعادة
االختصاصات اليت سحبت منه ،وتعديل قانون تأميم البنوك لسنة 1970م بإعادة املادة ()3
إليه واليت تعمل علي حتويل البنوك إىل شركات مساهمة عامة .وألهمية هذا اخلطاب رأينا
ضرورة سرده بالكامل دون اختصار وذلك كما يلي:
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« سري ب س /سري /حمافظ 1-65/
1975/2/27
السيد وزير املاليه واالقتصاد الوطين.
حتية طيبة ،،
املوضوع :القوانني اخلاصة باجلهاز املصريف
لقد حدثت يف اجلهاز املصريف يف الفرتة 1974-1970م تغيريات كانت هلا آثارها يف
تركيبته ويف أدائه ونود فيما يلي أن نتعرض هلذه التغيريات موضحني رأينا فيها:
( )1قانون تأميم البنوك 1970م:
( )1لقد أممت البنوك التجارية اليت كانت تباشر نشاطها يف ذلك الوقت مبوجب قانون
تأميم البنوك لسنة 1970م فآلت ملكيتها الي الدولة ،وقد نصت املادة ( )3من هذا القانون
بان حتول مجيع البنوك اليت أممت الي شركات مساهمة يصدر بنظامها االساسي قرار من
جملس ادارة بنك السودان وتكون مجيع اسهمها مملوكة لبنك السودان ،وان يعترب بنك
السودان اجلهة االدارية املختصة بالرقابة واالشراف علي تلك البنوك وخيول جمللس ادارة
بنك السودان سلطات اجلمعية العمومية بالنسبة هلذه البنوك.
( )2ولكن البنوك املؤممة ظلت تباشر نشاطها دون ان يتم تسجيلها كشركات مساهمة
حسبما نص القانون املذكور ومرد ذلك الي صدور قانون مؤسسات القطاع العام لسنة
1971م الذي نص بان تطبق أحكامه على مجيع املؤسسات اإلقتصادية للقطاع العام وهى
املؤسسات التى متارس نشاطاً صناعياً أو زراعياً أو جتارياً أو مالياً(،املادة  ،)3ونص بأن
تنشأ مؤسسات قطاعية ذات شخصية إعتبارية للقطاعات اإلقتصادية ومن بينها اجلهاز
املصرفى.
ومعنى ذلك أن تنشأ مؤسسة قطاعية للقطاع املصرفى إىل جانب بنك السودان وحتول
البنوك – كل البنوك – إىل مؤسسات فرعية.
وإزاء هذا الوضع جرى نقاش حول ما إذا كان قانون مؤسسات القطاع العام لسنة1971م
(واملؤسسات الفرعية التى نص بإنشائها مؤسسات وليس شركات) قد ألغى مانص عليه قانون
تأميم البنوك لسنة  1970بتحويل البنوك املؤممة إىل شركات وماهو الغرض الذى ختدمه
مؤسسة قطاعية للمصارف إىل جانب بنك السودان .وأخرياً جاء قانون تنظيم البنوك واإلدخار
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لسنة  1973فأضاف مزيداً من التعقيدات على وضع اجلهاز املصرفى بل حوى نصوصاً
تتعارض متاماً مع قوانني اجلهاز املصرفى التى سبقته .كما خلق جهازاً لإلشراف املصرفى
يعترب وجوده وإختصاصاته إزدواجية بالنسبة لوضعية بنك السودان ،فقد أنيط بهذا اجلهاز
بعض املهام األساسية التى من أجلها أنشئ بنك السودان ليعمل مصرفاً مركزياً للبالد .ولكى
أدلل على ذلك أعرض بعض األمثلة-:
( )1جعل البنوك مؤسسات تستمد وجودها واختصاصاتها من القانون وبذلك تقوضت
العالقة القائمة بني هذه البنوك وبني بنك السودان وأصبحت سلطات بنك السودان
اإلشرافية على املصارف غري ذات موضوع من الناحية القانونية ،وأن هذا الوضع قلل من
الثقة اخلارجية فى املصارف السودانية.
( )2خلق هذا القانون جملساً لإلدخار واإلستثمار وجعل مهمته دراسة وإقرار السياسة
اخلاصة مبتطلبات اجلهاز املصرفى فى املسائل التمويلية واإلدارية ،وهذا بالطبع هو الدور
األساسى الذى يقوم به بنك السودان .كما أصبحت سلطات بنك السودان فى املواد ()44
(حتديد إحتياطى البنوك) و (( )45احلد من اإلئتمان املصرفى) على سبيل املثال معرضة
لإلصطدام بسلطات اجمللس واجلمعيات العمومية بعد إقرار ماتنصح أو توصى به ،وإذا
حدث ذلك فإن السيادة لقانون 1972م حسب مانصت عليه املادة ( )25من القانون.
( )3سحب سلطة بنك السودان جتاه إنشاء البنوك اجلديدة وجتاه رسم السياسات التمويلية
للبنوك القائمة.
( )4خلط قانون 1973م بني نظرية املؤسسات العامة ونظرية الشركات وذلك على الرغم
من أن املادة ( -10ج) إستبعدت تطبيق قانون الشركات على أى بنك صدر بشأنه نظام
أساسى.
( )5منح القانون الشخصية اإلعتبارية للبنوك التجارية (املادة  )14وجعلها بذلك مؤسسات
عامة ،ولكنه على الرغم من ذلك خلق هلا مجعيات عمومية جبانب جمالس إدارتها،
ومعلوم أن اجلمعيات العمومية هى مجعيات مالكى أسهم الشركات.
( )6نص قانون  1973م يف املادة ( )35منه على سيادته ألى قانون أخر ومعنى ذلك أنه
فى حالة تعارض نصوصه من نصوص قانون بنك السودان تطبق أحكام قانون تنظيم البنوك
واإلدخار وهو أمر غري مستقيم إذ أن قانون بنك السودان هو القانون اإلساسى بالنسبة
لتنظيم اجلهاز املصرفى على حنو ماهو سائد ومعروف فى مجيع بلدان العامل.
والنتيجة ،مع وجود هذه السيادة ،هى أن تصبح نصوص قانون بنك السودان نصوصاً
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مكتوبة فقط وال فعالية هلا وهو األمر الذى يؤدى إلي إبعاد بنك السودان من أداء دوره
األساسى.
إزاء هذا الوضع نرى مايأتى-:
أوالً :إستناداً على األسباب التى أوردناها أعاله أن يلغى قانون تنظيم البنوك واإلدخار
لسنة 1973م.
ثانياً :أن يعدل قانون بنك السودان 1959م بأن تعاد للبنك اإلختصاصات التى سحبت
منه.
ثالثا :أن يعدل قانون تأميم البنوك لسنة  1970م حبيث تعاد املادة ( )3من القانون مع
بعض التعديل ومؤداها أن حتول البنوك إىل شركات مساهمة وتكون أسهمها مملوكة لبنك
السودان وتتكون اجلمعية العمومية لكل بنك من جملس إدارة بنك السودان ورؤساء جمالس
إدارات البنوك .لقد إقرتحنا إضافة رؤساء جمالس إدارة البنوك للجمعية العمومية لكى
يتمكنوا من اإلسهام فى تقرير املسائل اإلدارية العليا التى ختص مصارفهم ولكى يكونوا
حلقة الوصل بني املصارف وبني اجلمعية العمومية وليكونوا على علم باألسس واألسباب
التى تقرر فى ضوئها املسائل العليا املتصلة بالبنك.
إن جوهر التعديل هو إعادة الوضع إىل ما كان عليه عند التأميم وهو وضع كفل للبنوك
التجارية وضعاً سليماً وحافظ على سلطات بنك السودان اإلشرافية عليها.
رابعاً :أن يعدل قانون مؤسسات القطاع العام لسنة 1971م بأن اليطبق على قطاع املصارف
حسبما أُقر سابقاً ونُص عليه قانون تنظيم البنوك واإلدخار لسنة 1973م ،وجتدون فيه
مذكرتني عن هذه التعديالت املقرتحة ...».انتهي.
الفكي مصطفي
نائب
حمافظ بنك السودان »

71

وكان نتاج ذلك أن قام النائب العام مبخاطبة وزير املالية ،بصورة إىل السيد حمافظ بنك
السودان وصورة إىل السيد رئيس جملس اإلدخار واإلستثمار ،أشارت إىل إجتماعات عقدها
النائب العام مع املستشار القانونى لبنك السودان والسيد رئيس جملس اإلدخار واإلستثمار
وتضمنت املوافقة على مقرتحات حمافظ بنك السودان فى مذكرته حول اجلهاز املصرفى ،ونتج
عن ذلك إصدار قانون تأميم البنوك املعدل لسنة 1975م وقانون بنك السودان تعديل 1975م
وقانون مؤسسات القطاع العام تعديل لسنة  ،1975ونستعرض فيما يلي هذه التعديالت-:

أوال :قانون تأميم البنوك املعدل لسنة 1975م-:

أهم مالمح تعديل هذا القانون أنه قام بإلغاء قانون تنظيم البنوك واإلدخار لسنة 1973م فى
الفقرة (ثامناً) واليت تقرأ علي النحو التالي « :يلغي قانون تنظيم البنوك واالدخار» ،كما قام
التعديل بإستبدال املادة ( )3التى كانت تنص فى قانون التأميم لسنة  1970على أن « :حتول
البنوك التى أُممت مبوجب أحكام هذا القانون إىل شركات مساهمة يصدر بنظامها األساسى
قرار من جملس إدارة بنك السودان وتكون مجيع أسهمها مملوكة لبنك السودان » ،كما جاء
يف املادة (ثالثاً) ،اليت نصت علي « :انشاء البنوك كشركات خاصة حمدودة مبوجب قانون
الشركات لسنة ( )1925تكون غالبية أسهم كل بنك مملوكة لبنك السودان مقابل مادفعه أو
سيدفعه ملستحقيها بناءً على طلب احلكومة وحسب الكيفية التى تقررها ،وأما بقية األسهم
فتكون مملوكة للحكومة ممثلة فى وزارة املالية واإلقتصاد الوطنى وحتدد احلكومة والبنك
باإلتفاق بينهما عددها وكيفية دفعها».

ثانياً :قانون بنك السودان تعديل 1975م-:

 -1صدر تعديل قانون بنك السودان لسنة 1975م بتاريخ 1975/10/25م وقد أعاد القانون
املعدل لبنك السودان السلطات والصالحيات التى وردت فى قانونه لسنة ( )1970والتى
ُحذفت مبوجب تعديل ( )1973الذى واكب قانون تنظيم البنوك واإلدخار .فقد أعاد التعديل
لبنك السودان سلطة إصدار التعليمات للبنوك التجارية وسلطة منح الرتخيص والتصديق
للمصارف اجلديدة(،مرفق القانون).
 -2كما اضيفت املادة (-6أ) بعد املادة ( )6علي النحو التالي:
( -6أ) « يكون للبنك سلطة اصدار تعليمات ألي بنك أو أي شخص يقوم بأي عمل
مصريف وجيب علي ذلك البنك أو الشخص االلتزام بتلك التعليمات وتنفيذها كل فيما خيتص
بالعمليات املتعلقة به».
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ثالثاً :قانون مؤسسات القطاع العام تعديل (:)1975

مبوجب هذا التعديل مت إلغاء أى إشارة إىل القطاع املصرفى فى هذا القانون ،وبالتالي مت
حذف النص الذي تضمن تطبيق قانون مؤسسات القطاع العام على القطاع املصرفى ،وبذلك
عادت السلطات االشرافية والرقابية علي البنوك لبنك السودان.وفيما يلي نص التعديل:

قانون مؤسسات القطاع العام (تعديل) لسنة 1975م:

عمالً حبكام املادة  106من الدستور اصدر السيد رئيس اجلمهورية االمر املؤقت االتي
نصه:
املادة ( « :)1اسم االمر وبدء العمل به »
« يسمي هذا االمر املؤقت « قانون مؤسسات القطاع العام (تعديل) لسنة 1975م » ويعمل
به من تاريخ التوقيع عليه ».
املادة ( « :)2يعدل قانون مؤسسات القطاع العام لسنة 1971م علي الوجه االتي:
أوالً :يف اخر البند ( )1من املادة ( :)6تلغي الكلمات « رئيس جملس ادارة املؤسسة
العامة للمصارف ».
ثانياً :تلغي الفقر ة (د) من البند ( )1من املادة (.» )9
جدير بالذكر ان قانون تنظيم البنوك واالدخار لسنة 1973م يف املادة ( )3قد نص بعدم
سريان قانون مؤسسات القطاع العام لسنة 1971م علي قطاع املصارف وسبق احلديث عن ذلك
يف سياق استعراضنا لقانون تنظيم البنوك واالدخار لعام 1973م.

بنك اإلدخار-:

فى إطار سياسة الدولة الرامية إىل تنمية الوعى اإلدخارى وتشجيع اإلدخار وجتميع
املدخرات وإستثمارها فى جماالت التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية فى السودان أصدرت
جلنة تعبئة املدخرات  توصية بضرورة قيام جهاز متخصص فى خلق وتنمية ونشر السلوك
اإلدخارى فى البالد يكون تابعاً لبنك السودان على أن يبدأ فى شكل إدارة من إدارات
بنك السودان ،وقد جاءت هذه التوصية بعد أن قامت اللجنة بإستعراض ودراسة املؤسسات
واألوعية اإلدخارية القائمة فى البالد فى ذلك الوقت ،وهى البنوك التجارية وصناديق توفري
الربيد والبنوك املتخصصة ،وتوصلت إىل أن هذه املؤسسات حبكم تكوينها مل تتمكن من
تشجيع وجتميع املدخرات الوطنية بالصورة املطلوبة مما جعلها توصى (اللجنة) خبلق هذا
 سبق احلديث عنها في تناولنا للفترة السابقة
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اجلهاز اجلديد .وقد تبنى بنك السودان وشرع فى إعداد الدراسات اخلاصة بإنشاء بنك ادخار
منوذجي يكون نواة لقيام جهاز متخصص فى جتميع وتعبئة املدخرات الوطنية وتوجيهها
إلحتياجات البالد التنموية ،وقد إستعان بنك السودان فى سبيل القيام بهذه املهمة بعدد من
اخلرباء اإليطاليني وعدد من املتخصصني فى جمال اإلدخار وذلك يف اطار التعاون الفين بينه
واحتاد البنوك االيطالية والذي مبوجبه ينشأ هذا البنك كما إستعان أيضاً خبربات مصرية
وقد كان ذلك مبعاونة د .عبدالعزيز النجار والذى كان فى نفس الوقت حماضراً باجلامعة
اإلسالمية .وقد نتج عن هذه اجلهود اعداد مشروع بنك االدخار السوداني لسنة 1972م
وتقدميه الي جملس الوزراء الذي وافق عليه يف تاريخ 1972/8/9م مبوجب القرار (،)1011
وقد صدر قانون بنك االدخار مكوناً من  21مادة وتتمثل املواد الرئيسية يف:

أغراض البنك:

املادة ( :)4حددت املادة اغراض البنك الرئيسية يف:
« تكون االغراض الرئيسية للبنك تشجيع وجتميع املدخرات وتنمية الوعي االدخاري
واستثمار املدخرات اجملمعة لالسراع بالتنمية االقتصادية واالجتماعية للقطر وذلك باتاحة
التسهيالت االئتمانية يف جماالت الزراعة والصناعة واملشاريع االنتاجية االخري يف احلاالت
اليت تكون فيها التسهيالت املصرفية العادية غري ميسرة أو اللجوء الي طرق اصدار راس املال
غري عملي وعلي وجه اخلصوص ودون املساس بعمومية ما تقدم جيوز للبنك:
أ) ان يستلم ودائع يف حساب التوفري ويف احلساب اجلاري وان يضع اخلطط االدخارية
جلذب الودائع.
ب) ان مينح قروضاً او سلفيات او تسهيالت لتجاوز الرصيد وان يفتح خطابات اعتماد
أساساً الصحاب احلرف اليدوية والنشاطات االنتاجية الصغرية ،ثم بناء املنازل واملشاريع
االنتاجية االخري.
ج) ان يقوم عموماً بكل املناشط واالعمال املصرفية اليت تتعلق باغراضه او تؤدي الي
حتقيقها ».

 مذكرة حول قانون بنك االدخار السوداني لسنة 1974م اعداد مصلحة السندات احلكومية في
1974/7/18م
 قرارات مجلس القطاع االقتصادي ،االجتماع العشرون بتاريخ  ،1972/7/18قرار رقم 60
 مقابلة مع األستاذ  /الباقر يوسف مضوى
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رأس املال:

املادة ( :)5وحددت ان يكون:
‘‘ رأس املال املرخص به للبنك مخسمائة الف جنيه سوداني ويقوم بنك السودان بدفعه،
علي ان يدفع بنك السودان عند انشاء البنك مائتني ومخسني الف جنيه سوداني ’’.

االدارة:

املادة ( )7واليت حددت:
‘‘ يكون للبنك جملس ادارة تسند اليه مهمة االشراف العام والتوجيه واالدارة لشئون اعمال
البنك ،ويتكون اجمللس من:
أ -املدير العام حبكم منصبه رئيساً.
ب -نائب املدير العام حبكم منصبه عضواً.
ج -ممثل لبنك السودان عضواً.
د -ثالثة اشخاص علي االقل يكونون من االشخاص احملليني من ذوي اخلربة والكفاية
يعينهم رئيس جملس ادارة بنك السودان ’’.
املادة ( )1-8واليت حددت:
‘‘ يعني رئيس جملس ادارة بنك السودان املدير العام ونائبه بالشروط اليت يقررها ’’.

اصدار التوجيهات واالرشادا:

املادة ( )19واليت نصت علي:
‘‘ جيوز جمللس ادارة بنك السودان ان يصدر الي البنك أية توجيهات أو ارشادات تتعلق
بعمل البنك او بنشاطه او بشأن من شئونه مما يري انه حيقق مصلحة عامة وعلي اجمللس ان
يتبع تلك االرشادات والتوجيهات ’’.
ومبوجب هذه املواد يكون بنك السودان هو املالك األوحد للبنك حيث ميتلك كل رأمساله
ويقوم بتكوين جملس ادارته وتعيني ادارته التنفيذية العليا (املدير العام ونائبه) ،وكذلك اصدار
التوجيهات واالرشادات.
من كل ماتقدم ميكن أن خنلص إىل ان أهم املالمح املميزة للجهاز املصرفى والنواحى الرقابية
واإلشرافية واجلهات القائمة بها فى تلك الفرتة كانت كما يلى:
 -1إحتفظ اجلهاز املصرفى برتكيبته التى ورثها من الفرتة السابقة فيما عدا قيام بنك
اإلدخار والتنمية اإلجتماعية واندماج بنك جوبا فى أمدرمان الوطنى وبنك البحر األمحر
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فى بنك النيلني.
 -2غلبت على هذه الفرتة روح السودنة والسيطرة الوطنية على املصارف والتى انتهت
بتأميم املصارف فى العام 1970م ،ساعد يف ذلك التوجه االشرتاكي الذي بدأت به حكومة
مايو وطبيعتها العسكرية يف سرعة اختاذ القرار وقوة انفاذه.
 -3شهدت هذه الفرتة حتول سلطة االشراف علي املصارف وتأرجحها ما بني بنك السودان
ووزارة املالية وجملس االدخار واالستثمار ،فقد اعطي قانون التأميم لسنة 1970م صالحيات
اشرافية واسعة لبنك السودان لفرض سلطاته االشرافية على البنوك ،ثم جاء قانون البنوك
واالدخار ليأخذ هذه السلطات والصالحيات االشرافية منه ومينحها لوزارة املالية وجملس
االدخار واالستثمار الذي انشئ مبوجب هذا القانون ،ثم تعود هذه الصالحيات لبنك
السودان بعد الغاء قانون البنوك واالدخار وتعديل قانون التأميم يف العام 1975م.
 -4امجاالً نقول أنه علي الرغم من تعديل بعض املواد االشرافية والرقابية يف قانون بنك
السودان واستعادة صالحياته بعد إلغاء قانون البنوك واإلدخار ،ورغماً عن أن هيكل
بنك السودان قد مت تعديله بإدخال مصلحة التخطيط واإلئتمان وخماطر اإلئتمان يف العام
1972م ،إال أن الدور االشرايف تركز فى جانب التصديقات على فتح وإنشاء البنوك وإعتماد
طلبات فتح الفروع.
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الفصل الرابع
االنفتاح االقتصادي والسياسي وظهور
املصارف اإلسالمية
الفرتة من  197 8- 76م
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شهد العام 1976م حتوالت هامة يف خارطة االقتصاد السوداني حيث اعلنت الدولة سياسة
االنفتاح علي العامل اخلارجي بعد ان ثبت لديها ان التأميم قد اضعف الثقة لدي املساهمني
الوطنيني واالجانب يف االستثمار داخل السودان ،وبالتالي احنسار التدفقات الرأمسالية،
وكذلك افرز العديد من السلبيات يف امليزان التجاري ،من أهمها حماربة الصادرات السودانية
نتيجة للضغوطات اليت مارستها بعض الشركات واملؤسسات االجنبية وعزوفها عن شراء
الصادرات السودانية باالضافة الي تضاعف اسعار النولون مما افقد الصادرات السودانية
قدرتها علي املنافسة يف االسواق العاملية .ويؤيد ذلك ماجاء يف الورقة اليت قدمها الدكتور
فتح الرمحن عبد اهلل الشيخ احملاضر بكلية القانون جامعة اخلرطوم يف الندوة القانونية اليت
اقامتها نقابة احملامني السودانيني • حيث ذكر الدكتور “ :ويف العام 1970م تعرضت
االستثمارات االجنبية والوطنية إلجراءات وقرارات املصادرة والتأميم واحلراسة ،فشملت
هذه القرارات واالجراءات الشركات الكربي مثل جالتلي هنكي وسودان مركنتايل ومتشل
كوتس والبنوك التجارية وذلك نتيجة للسياسة االشرتاكية اليت انتهجتها احلكومة يف ذلك
الوقت .وبالرغم من الدوافع الوطنية اليت املت اصدار تلك القرارات اال انها مل تات باملطلوب
املنشود لتحقيق السياسة الرامية الي بناء اقتصاد اشرتاكي يضمن للدولة السيطرة علي وسائل
االنتاج والتجارة اخلارجية ،فقد عم اخلراب املؤسسات العامة اليت حلت حمل الشركات
املؤممة واملصادرة وذلك لسؤ االدارة وعدم خربة الذين كانوا يقومون بادارة هذه املؤسسسات
بالنشاط التجاري واالستثماري الذي كانت تزاوله هذه الشركات قبل تأميمها ومصادرتها ،إذ
أن تلك الشركات مل تكن تسمح للسودانيني بتقلد املناصب اإلدارية العليا حتى يكونوا علي
اتصال وثيق برئاسة الشركات يف اخلارج مما يكفل هلم فرص معرفة األسواق العاملية والتجارة
الدولية وكذلك فرص التدريب والتأهيل ،فكانت النتيجة ان انقطع االتصال بني املؤسسات
اجلديدة والعامل اخلارجي يف جمال تسويق املنتجات السودانية وانعدمت روح اخللق واالبتكار
فحجبت الرؤيا واسدل الستار واوصدت االبواب .ومن البديهي ان يؤدي هذا الوضع الي تدهور
فظيع يف اقتصادنا القومي ،كما أحجم راس املال اخلاص بشقيه االجنيب والوطين من القيام
باي استثمارات جديدة نسبة النعدام الثقة يف سياسة الدولة وعدم الضمانات الكافية حلماية
االستثمارات ،فكان البد للدولة ان تعيد النظر يف سياساتها وذلك بعد عامني فقط من تاريخ
التأميم واملصادرة ،فانشئت جلنة اعادة النظر يف قرارات املصادرة يف عام 1972م ».
ويف ظل مناخ االنفتاح هذا فقد تبنت الدولة شعار « السودان سلة غذاء العامل » ،وعملت
 فتح الرحمن عبداهلل الشيخ ،ورقة بعنوان (قوانني تشجيع االستثمار االقتصادي في السودان)
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علي استعادة ثقة رأس املال اخلاص وخلق املناخ املالئم لتدفقه من خارج البالد ،ويف سبيل
ذلك فقد مت اصدار قانون تنمية وتشجيع االستثمار لسنة 1972م كأول خطوة لسياسة واقعية
جديدة وجدية من قبل الدولة حلماية االستثمار واملستثمرين ،واعقب ذلك صدور قانون
تشجيع االستثمار يف اخلدمات االقتصادية ،والذي مت تعديله يف العام 1975م ،ثم صدور
قانون تنمية وتشجيع االستثمار الصناعي يف العام 1974م ،والذي حل حمل قانون 1972م،
ويف عام 1976م صدر قانون تشجيع االستثمار الزراعي.
ولعل اهم ماجاءت به هذه القوانني من تشجيعات وحوافز اوضحتها ورقة الدكتور فتح
الرمحن عبداهلل الشيخ املشار اليها سابقاً حيث ذكر االتي « :حاولت قوانني االستثمار اليت
صدرت يف السودان منذ االستقالل ان توفر املناخ املالئم جلذب رأس املال االجنيب للسودان
وذلك بالنص علي اعفاءات مجركية وضرائبية وتسهيالت اخري كتخفيض فئات الكهرباء
واملاء ومحاية االنتاج احمللي من املنافسة العاملية ...اخل ،وقد امتد مدي هذه االعفاءات الي
عشر سنوات .ان الغرض من منح هذه االعفاءات هو تشجيع تدفق رأس املال االجنيب للبالد
للمساعدة يف تنفيذ برامج التنمية االقتصادية املرتكزة علي استغالل املوارد الطبيعية املوجودة
حملياً ».
ويف جمال حتويل االرباح ورأس املال عند التصفية فقد ذكر الدكتور مايلي « :ان اهم
عنصر يف اختاذ القرار بالنسبة الي مستثمر اجنيب كي يستثمر يف أي دولة هو ضمان حتويل
ارباح وعائد استثماره ورأس ماله عند التصفية الي وطنه االصلي بالعملة احلرة بدون تاخري او
تعقيد ،وقد اعطت قوانني االستثمار يف السودان املستثمر مطلق احلق يف ان حيول كل ارباحه
وراس ماله عند التصفية للخارج » .ولعل هذه النقطة جاءت الزالة ما علق باذهان املستثمرين
االجانب من اثر سئ نتيجة قرارات املصادرة والتأميم.
ويف جمال الضمانات ضد املصادرات والتأميم فقد حرصت قوانني االستثمار علي تضمني
مواد تشعر املستثمرين االجانب باالمان والطمأنينة علي امواهلم حيث جاء يف الورقة السابقة
« حرصت قوانني االستثمار يف السودان منذ االستقالل علي ايراد نصوص واضحة تؤكد وعد
عدم مصادرة راس املال املستثمر يف السودان او تأميمه للصاحل العام ومبوجب قانون ،وحينئذ
تعهدت الدولة بدفع التعويض العادل الفعال السريع .وبالرغم من النص علي ذلك مل تفلت
بعض االستثمارات كما ذكر انفاً من اجراءات التأميم واملصادرة يف عام 1970م ».
وهكذا نالحظ ان قوانني تشجيع االستثمار يف حقبة السبعينيات قد منحت املستثمرين
العديد من االمتيازات والضمانات لولوج جماالت االستثمار املختلفة .غري ان هذه القوانني
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اعرتاها النقص والقصور يف كثري من املناحي خاصة وانها جاءت متسرعة لتتدارك ما خلفه
التأميم ،ونسبة هلذا فقد متت العديد من الدراسات بوساطة جلان كونت ملراجعة قوانني
االستثمار وتوحيدها يف قانون موحد ،يتاليف القصور ويعاجل السلبيات اليت لوحظت اثناء
تطبيق القوانني السابقة ،فكان نتاج ذلك ان صدر قانون تشجيع االستثمار املوحد للعام
1980م .وعلي الرغم من ان هذا القانون اليقع ضمن النطاق الزمين هلذا املبحث اال اننا راينا
ضرورة استعراض اهم مالحمه بصورة موجزة وذلك علي النحو التالي:
أوالً :جاءت أهم أهداف القانون كما ورد مبناقشات اللجنة الوزارية املشكلة ملراجعة
مشروع قانون تشجيع ومحاية االستثمار كما يلي:
« يهدف مشروع القانون املوحد الي توضيح اسلوب عمل يؤكد للمستثمر سياسة الدولة يف
تشجيع االستثمار ويوضح االجراءات وما تقدمه الدولة من امتيازات مع اخذ رغبة املستثمر
يف االعتبار ،وحياول مشروع القانون تبسيط االجراءات واالجهزة اليت يتعامل معها املستثمر
لتحقيق مرونة اكرب ،خاصة وان جتربة الكثري من الدول قد اثبتت ان الروتني هو العائق االكرب
امام تدفق االستثمارات « .كذلك فقد هدف مشروع قانون االستثمار املوحد لسنة 1980م الي
تاليف اوجه القصور اليت ظهرت يف كل قوانني االستثمار ،مبا يف ذلك التفريق يف املعاملة بني
راس املال احمللي واالجنيب .وتأتي اهم مواد قانون االستثمار املوحد والذي جاء نتاج لدمج
قوانني االستثمار السابقة ( )1976 ،1974 ،1973علي النحو التالي:
املادة ( )1-5يف جمال تشجيع االستثمار:
« يشجع هذا القانون االستثمار يف جماالت النشاط الزراعي واحليواني والتعدين والتصنيع
والنقل والسياحة والتخزين واالسكان واي جمال اقتصادي آخر تقرره اللجنة الوزارية ».
املادة (:)2-5
« يشجع هذا القانون املبادرات االستثمارية من قبل القطاع العام والتعاوني واملختلط ومن
قبل القطاع اخلاص الوطين واالجنيب ».
املادة ( « :)6يهدف هذا القانون الي تشجيع االستثمار يف املشروعات اليت تتجه لتحقيق
اهداف خطة التنمية جلمهورية السودان الدميقراطية ،وبصفة خاصة يهدف الي تشجيع
االستثمار يف املشروعات اليت:
أ – تساهم بفعالية يف زيادة الدخل القومي وتوسيع قاعدة االقتصاد القومي وتقوية نشاطاته.
أو
 نقاط مختصرة من اجتماع اللجنة الوزارية ملراجعة مشروع قانون تشجيع االستثمار لسنة
1979م ،ديسمبر .1979
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ب– تساهم يف ازالة أي اختناقات تعوق سري التنمية.أو
ج– توفر خدمات ضرورية تساهم يف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية ،أو:
د– يعتمد انتاجها علي مواد حملية .أو
هـ -يشجع قيامها علي انتاج تلك املواد ...اخل.».
املادة( « :)7الجيوز الغراض منح الرتاخيص وامليزات والتسهيالت مبقتضي هذا القانون
التمييز بني املشروعات بسبب نسبها ألي من القطاعات او بسبب كونها وطنية او اجنبية».
املادة ( « :)8علي الرغم من احكام أي قانون آخر جيوز للوزير وفقاً الحكام هذا القانون
ومبوافقة وزير املالية واالقتصاد الوطين اذا اقتنع بان أي مشروع حيقق اياً من االهداف
املنصوص عليها يف املادة ( )6ملدي او بوجه جيعل له قيمة اقتصادية متميزة ان مينح املشروع
حسبما يراه مناسباً كل امليزات او التسهيالت الواردة يف املواد ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9
 ،16 ،15او بعضها ابتداءً من التاريخ ولالجل الذي يعينه».
املادة ( « )9جيوز للوزير وفقاً الحكام املادة ( )8ان يعفي املشروع كلياً او جزئياً من ضريبة
ارباح االعمال ملدة اقصاها مخس سنوات تبدأ من تاريخ بدء االنتاج ويكون حتديد مدة االعفاء
وفقاً الهمية املشروع لالقتصاد الوطين وحجم االستثمار فيه».
املادة ( « :)1-10جيوز للوزير وفقاً الحكام املادة ( )8اعفاء املشروع كلياً او جزئياً من
الرسوم التالية:
أ – الرسوم اجلمركية اليت تتعلق باالتي:
(اوالً) اآلآلت واملعدات واالجهزة وقطع الغيار املستوردة والالزمة للمشروع.
(ثانياً) املواد اخلام او املصنعة او الوسيطة املستوردة والالزمة للمشروع واليت التكون
موجودة حملياً باجلودة والكمية الالزمتني».
ب– ضرائب الصادر للسلع املصنعة او شبه املصنعة الناجتة عن املشروع.
املادة ( « :)2-10جيوز للوزير وفقاً الحكام املادة ( )8ان يعفي كلياً او جزئياً من رسوم
االنتاج املفروضة علي املواد او السلع املنتجة حملياً والالزمة للمشروع ».
املادة ( « )11علي الرغم من احكام أي قانون اخر وبعد مشاورة أي جهة خمتصة قانوناً،
جيوز للوزير ختصيص االرض الالزمة القامة املشروع كما جيوز له ان خيفض قيمة االرض او
ان يسمح بدفع القيمة علي اقساط وبالشروط املناسبة ».
املادة ( « )12جيوز للجنة الوزارية وفقاً الحكام هذا القانون زيادة فرتة االعفاء من ضريبة
ارباح االعمال مدة اقصاها مخس سنوات بالنسبة للمشروعات املتكاملة اليت تشمل اضافة الي
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جانب االنتاج اهلياكل االساسية كالطرق واخلدمات االساسية االخري او بالنسبة لليت حتتاج
الي استثمارات ضخمة ».
املادة ( « )13بالرغم من احكام أي قانون اخر ال جيوز فرض أي رسوم حملية علي مشروع
منح اعفاءات مبقتضي املادة ( )9او ( )10من هذا القانون اثناء فرتة ذلك االعفاء اال مبوافقة
الوزير».
املادة ( « )20بالرغم من احكام أي قانون اخر ،يتمتع راس املال املستثمر يف السودان
بالضمانات التالية:
أ -عدم تأميمه اال اذا اقتضت املصلحة العامة ومبوجب قانون ويف هذه احلالة تراعي
االسس االتية:
 ان مينح املستثمر تعويضاً عادالً بعد تقييم ممتلكاته بالسعر اجلاري وقت التأميم. ان يتم التقييم خالل مدة اقصاها ستة اشهر من صدور قرار التأميم ويتم دفع قيمةالتعويض وحتويله علي دفعات سنوية خالل مدة التتجاوز مخس سنوات بنفس العملة
او العمالت اليت جلب بها راس املال او أي عملة اخري يتفق عليها.
ب– عدم جواز فرض احلراسة عليه او مصادرته اال بقرار من حمكمة خمتصة وفقاً للقوانني
السارية “.
املادة ( ‘‘ )1-21تكون كل االرباح الناجتة عن راس املال االجنيب املستثمر يف املشروع
والفوائد الناجتة عن أي قرض مصدق عليه وفقاً للمادة ( )22بعد سداد مجيع الضرائب
والرسوم وااللتزامات املستحقة قانوناً علي املشروع للحكومة او غريها ،قابلة للتحويل خارج
السودان بالعملة اليت استورد بها راس املال او القرض حبسب احلال او أي عملة اخري يتفق
عليها ’’.
املادة ( “ )2-21يف حالة تصفية املشروع او بيعه او حتويل ملكيته كلياً او جزئياً يكون
راس املال املستثمر يف املشروع ،بعد سداد مجيع الضرائب والرسوم وااللتزامات املستحقة قانوناً
علي املشروع للحكومة او لغريها ،قابالً للتحويل خارج السودان بالعملة اليت استورد بها او
أي عملة اخري يتفق عليها”.
ونتيجة لذلك فقد شجعت سياسة االنفتاح وقوانني تشجيع االستثمار العديد من االستثمارات
االجنبية للدخول الي السودان بغرض االستثمار ،وكان ان مت يف هذا االطار فتح فروع للبنوك
االجنبية وفق ضوابط  صدرت من بنك السودان علي النحو التالي:
 تقييم جتربة فروع البنوك االجنبية بالسودان ،دراسة تقدمت بها ادارة تنمية اجلهاز املصرفي ،بنك
السودان2000/9/27 ،م.
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 -1ان تكون من بنوك الدرجة االولي ،باالضافة الي ختصصها يف جمال االستثمار.
 -2ان تعمل يف جمال التمويل التنموي واالنتاجي.
 -3اال يقل رأمساهلا عن عشرة ماليني دوالر ،علي ان يستغل يف االتي:
أ) بيعه لبنك السودان مقابل عملة حملية بالسعر السائد وقت البيع.
ب) ايداعه يف بنك السودان بدون فوائد.
ج) متويل الواردات االساسية حسب االسبقيات املوضوعة لذلك.
 -4يسمح هلا بقبول الودائع بالعملة االجنبية لغري املقيمني ،واليسمح هلا قبول ودائع
بالعملة احمللية للمقيمني اال لعمالئها من املصدرين واملوردين ،باالضافة الي السودانيني
العاملني باخلارج والشركات واملؤسسات االنتاجية اليت تعمل يف مشاريع إمنائية.
 -5بالنسبة للكوادر العاملة بالفرع ،يسمح فقط باستخدام املدير العام من غري السودانني.
 -6يسمح مبنح التمويل للمقيمني وغري املقيمني ،أما التمويل بالنقد االجنيب فإنه خيضع
الحكام وضوابط وسياسات النقد االجنيب اليت تصدر عن بنك السودان.
 -7ان حتصر عملها يف العاصمة القومية.
 -8ضرورة االلتزام بكافة القوانني واللوائح واملنشورات اليت يصدرها بنك السودان بغرض
تنظيم العمل املصريف ،كما ختضع لكافة أساليب الرقابة املباشرة وغري املباشرة.
ونتيجة للظروف اليت تهيأت لفروع البنوك االجنبية فقد مت افتتاح فرع بنك ابوظيب
الوطين يف عام 1976م ،وهو فرع لبنك ابوظيب الوطين املسجل يف دولة االمارات العربية
املتحدة ،وفرع بنك االعتماد والتجارة الدولي ( )BCCIيف عام 1976م وهو فرع لبنك االعتماد

والتجارة الدولي لندن.
من ناحية اخري فقد شهد العام 1977م إعالن املصاحلة الوطنية واليت عملت علي وقف
املواجهة العسكرية بني نظام مايو ومعارضيه يف اجلبهة الوطنية واخنراط بعض فئات املعارضني
يف مؤسسات النظام السياسي .وقد ع ّزز التحول السياسي هذا سياسة االنفتاح االقتصادي يف
تهيئة مناخ االستثمار وتشجيعه ملزيد من االستثمارات االجنبية.
وملا كان اإلسالميون ميثلون إحدى الشرائح السياسية املكونة للجبهة الوطنية اليت تصاحلت
 الحقا ً مت افتتاح فرع سيت بنك (1978م) ،وفرع بنك عمان احملدود (1979م) وحبيب (1982م) ،والشرق
االوسط (.)1982
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مع النظام ،فقد كان خيارهم السياسي عقب املصاحلة مشاركة نظام مايو يف السلطة من خالل
مؤسساته القائمة .وكان ان وجدت فكرة البنوك اإلسالمية مناخاً استثمارياً صاحلاً ومناخاً
سياسياً مناسباً للنزول الي واقع التطبيق ،فكان قيام بنك فيصل اإلسالمي السوداني يف عام
1978م كأول جتربة مصرفية إسالمية علي حنو ما سريد ذكره بالتفصيل يف الكتاب الثالث.
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