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مقدمــــــــة-:
يشتمل الكتاب على القوانين اآلتية:

• أوالً :القوانني ذات الصلة بالعمل املصريف:
مت تكوين عدد من اللجان ملراجعة وتنقيح القوانني ذات الصلة بالعمل املصريف (قانون
بنك السودان 1959م واملعدل لسنة 2002م قانون بنك فيصل اإلسالمي 1977م وقانون
بيع األموال املرهونة 1990م وقانون تنظيم العمل املصريف 1991م املعدل لسنة 2003م
وقانون غسيل األموال لسنة 2003م والئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية للمخالفات املصرفية
لسنة 2004م وذلك للتأكد من مشوهلا وتغطيتها لكل اوجه النشاط املصريف وفق النظام
اإلسالمي.
• ثانياً :قوانني املؤسسات املالية املساعدة للنظام املصريف اإلسالمي-:

أ) سوق اخلرطوم لألوراق املالية-:
أنشئت سوق اخلرطوم لألوراق املالية يف عام 1994م لزيادة حجم املدخرات وضمان
كفاءة توزيع املوارد املالية بني الفرص االستثمارية ذات املردود االقتصادي اإلجيابي وتوفري
آليات وأدوات متويل إسالمية متوسطة وطويلة اآلجل وتفعيل دور القطاع املصريف اإلسالمي
من خالل تلك اآلليات وذلك وفقاً للنظام املــاىل االسالمى.
ب) صندوق ضمان الودائع املصرفية-:
مت إنشاء صندق ضمان الودائع املصرفية مبوجب قانون صندوق ضمان الودائع املصرفية
لسنة1996م لتوفري خدمة التأمني اإلسالمي للودائع املصرفية ،وجرب األضرار عن طريق
التكافل بني السلطة النقدية واملصارف واملودعني ،وذلك من خالل حمفظة التكافل لضمان
الودائع اجلارية واالدخارية ،و حمفظة التكافل لضمان ودائع االستثمار ،و حمفظة التكافل
جلرب حاالت االعسار املاىل النهائى.
ج) شركة السودان للخدمات املالية-:
بناءً على قانون صكوك التمويل لسنة 1996م أنشئت شركة السودان للخدمات املالية
عام 1998م لتقديم اخلدمات املاليةالوارد ذكرها يف عقد التأسيس.



د) املؤسسات املالية لإلجارة-:
أصدر بنك السودان مؤخراً الئحة تنظيم عمل املؤسســـــات املالية لإلجارة لسنة
2004م.
هـ) الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات-:
املنشأ بقانون الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات لسنة 2005م
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الوثيقة رقم () 1

قانون بنك السودان لسنة 1959
(قانون رقم  )61سنة 1959
ترتيب املواد
الفصل األول
أحكام متهيدية

رقم املــادة
 -1اسم القانون.
 -2بدء العمل به.
 -3تفسري.

الفصل الثاني
إنشاء بنك السودان

 -4إنشاء البنك.
 -5أغراض البنك.
 -6املركز الرئيسي والفروع والوكاالت.
 -7أ  -سلطة البنك يف إصدار تعليمات للبنوك وغريها وااللتزام بها.

الفصل الثالث
رأس املال واالحتياطي واألرباح

 -8رأس املال.
 -9صندوق االحتياطي العام.
 -10حتديد صايف األرباح.
 -10توزيع صايف األرباح.

11

الفصل الرابع
اإلدارة

 -11جملس اإلدارة.
 -12سلطات احملافظ ونائبيه وشروط خدمتهم.
 -13أعضاء جملس اإلدارة اآلخرون.
 -14عدم الصالحية للمنصب.
 -15خلو املنصب.
 -16سلطة جملس الوزراء يف تقرير عدم الصالحية أو خلو املنصب.
 -17التعيني يف منصب شاغر.
 -18اجتماعات اجمللس.
 -19سلطة إصدار اللوائح واللوائح الداخلية والقواعد.
 -20سلطة احلكومة يف التوجيه.
 -21تعيني املوظفني واملستخدمني.
 -22تعيني املوظفني واملستخدمني.
 -23السرية يف شئون البنك وشئون عمالئه.

الفصل اخلامس
العملة
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 -24وحــدة العملة.
 -25سعر التعادل.
 -26حق البنك دون سواه يف إصدار العملة.
 -27أعمال البنك اخلاصة بالعملة.
 -28فئات وأشكال أوراق النقد والنقود املعدنية.
 -29الوزن القياسي للنقود املعدنية وتركيبها.
 -30العملة القانونية.
 -31النقود اليت تعرضت الستعمال غري مشروع.

 -32اسرتداد العملة املفقودة أو املسروقة أو املشوهة أو املعيبة.
 -33احتياطي الذهب واألصول اخلارجية.

الفصل السادس
عمليات النقد األجنيب

 -34البنك حمل إيداع األرصدة األجنبية والرمسية.
 -35التعامل يف الذهب والسبائك الذهبية والنقد األجنيب.
 -36حتديد العمليات يف النقد األجنيب.
 -37سلطة منح وتسلم القروض األجنبية.
 -38حتديد أسعار البيع والشراء للعمالت األجنبية.
 -39مهام البنك فيما خيتص مبراقبة النقد.
 -40األرباح واخلسائر الناجتة عن إعادة التقويم.

الفصل السابع
العالقات مع البنوك

 -40مسك احلسابات للبنوك.
 -41التعامل مع البنوك.
 -42حتديد أسعار اخلصم.
 -43بيع وثائق االئتمان.
 -44حتديد احتياطي البنوك.
 -45احلد من االئتمان املصريف.
 -46حق طلب املعلومات من البنوك.
 -47معاملة مجيع الفروع ألي بنك كبنك واحد.
 -48استثناء البنوك غري التجارية.
 -49تطوير مستوى اخلدمات املصرفية والوصول بها إىل درجة االمتياز.
 -50تنظيم غرف املقاصة.
 -51تأسيس بنوك جديدة أو القيام جبزء من األعمال املصرفية.
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الفصل الثامن
العالقـــة باحلكومة

 -52البنك كمصرف ووكيل مالي للحكومة.
 -53مسك حسابات احلكومة.
 -54إدارة قروض احلكومة.
 -55قيام البنك مبهام أخرى نيابة عن احلكومة.
 -56البنك كمصرف ووكيل مالي للجان احلكومة وغريها.
 -57سلفيات مؤقتة للحكومة.
 -58التعامل يف سندات احلكومة.
 -59حتديد إقراض احلكومة.

الفصل التاسع
عمليات أخرى يقوم بها البنك

 -60جواز القيام بأي نوع من األعمال املصرفية.
 -61إصدار كمبياالت االطالع.
 -62مسك حسابات األشخاص اآلخرين.
 -63ملــغاة.
 -64امتالك اسهم املؤسسات املالية.
 -65عمليات ال جيوز للبنك القيام بها.

الفصل العاشر
احلسابات

 -66السنة املالية.
 -67مراجعة حسابات البنك.
 -68البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوي.
 -69البيانات الشهرية.
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الفصل احلادي عشر
أحكام متنوعة

 -70اإلعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة.
 -71تصفية البنك.
 -72استنفذت أغراضها.

قانون بنك السودان
()1959/12/9

الفصل األول
أحكام متهيدية

اسم القانون
 -1يسمى هذا القانون «قانون بنك السودان لسنة .»1959
بدء العمل به:
 -2يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية باستثناء الفصلني اخلامس

والسابع فيعمل بهما من تاريخ حيدده جملس الوزراء بإعالن ينشر يف اجلريدة الرمسية.
تفسري

 -3يف هذا القانون ما مل يقتضي السياق معنى آخر:
«اليوم املعني» :يقصد به اليوم الذي حيدد باإلعالن الذي يصدر مبوجب أحكام
املادة .2
«البنك» :يقصد به «بنك السودان» املؤسس مبقتضى املادة .4
«بنك» أو «بنك جتاري» :يقصد به أي شركة تقوم يف السودان بعمليات استالم
النقود على نظام احلسابات اجلارية حلساب الودائع واالدخار ودفع وحتصيل
الشيكات املسحوبة أو املدفوعة بوساطة العمالء كما يقوم بتقديم السلفيات للعمالء.
 قانون رقم  12لسنة 1985م.
 قانون رقم  40لسنة 1974م.
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«أعمال مصرفية» :يقصد بها تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح احلسابات
اجلارية ،وفتح االعتمادات وإصدار خطابات الضمان ،ودفع وحتصيل الشيكات أو
األوامر أو أذون الصرف وغريها من األوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبياالت
وغريها من األوراق التجارية ،وتقديم السلفيات للعمالء وأعمال الصرف األجنيب
وغري ذلك من أعمال البنوك.
«اجمللس» :يقصد به جملس إدارة البنك.
«عضو» :يقصد به عضو جملس إدارة البنك.
«النقد األجنيب» :يقصد به العملة األجنبية واألرصدة لدى البنوك األجنبية
والشيكات واحلواالت الربيدية والتلغرافية واحلواالت املصرفية املقدمة بعمالت
أجنبية والقابلة للصرف يف أي مكان خارج السودان.
«جلنة حكومية» أو «كالة حكومية» :يقصد بها جلنة أو هيئة أنشئت بقانون أو
ميثاق لكي تدير أو تشرف بأية وسيلة أخرى على مؤسسة متلكها احلكومة أو أية
مؤسسة أخرى تساهم فيها احلكومة.
«حمافظ» و «نائب حمافظ» :يقصد به حمافظ البنك ونائب احملافظ على التوالي.
«الدينار» :يقصد به الدينار السوداني كما ورد تعريفه يف املادتني .24 ،23
«التزامات اطالع» :يقصد بها جمموع التزامات املصرف اليت جيب سدادها عند
الطلب.
«التزامات الجل» :يقصد بها جمموعة التزامات املصرف اليت تسدد بطريقة أخرى
خالف عند الطلب مبا يف ذلك االلتزامات النامجة عن حسابات االدخار.

الفصل الثاني
إنشاء بنك السودان

إنشاء البنك
 -4ينشأ بنك يسمى (بنك السودان) ويكون هيئة قائمة بذاتها هلا شخصية اعتبارية
وخامت عام وجيوز هلا التقاضي بامسها مدعية أو مدعي عليها.
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أغراض البنك
 -5األغراض الرئيسية للبنك هي تنظيم إصدار أوراق النقد والنقود املعدنية ،واملساعدة
على تنمية ودعم نظام مصريف نقدى وائتماني سليم يف السودان ،بغرض حتقيق تنمية
اقتصادية منتظمة ومتوازنة للبالد ودعم االستقرار اخلارجي للعملة وان يكون مصرفا
للحكومة ومستشارا هلا يف الشئون املالية.
املركز الرئيسي
 -6يكون املركز الرئيسي للبنك بوالية اخلرطوم وجيوز له أن ينشئ فروعاً.
والفروع والوكاالت
أو وكاالت وأن يعني مراسلني يف األماكن اليت يراها ضرورية إلجناز أعماله.
سلطة البنك يف إصدار تعليمات للبنوك وغريها وااللتزام بها
-6أ -يكون للبنك سلطة إصدار تعليمات آلي بنك أو آلي شخص يقوم بأي عمل
مصريف وجيب على ذلك البنك أو الشخص االلتزام بتلك التعليمات وتنفيذها كل فيما
خيتص بالعمليات املتعلقة به.

الفصل الثالث
رأس املال واالحتياطي واألرباح

رأس املال
 -7حدد رأس املال املرخص به للبنك بثالمثائة مليون ومائة ومخسون ألف دينار
سوداني وقد قامت احلكومة بدفعه بأكمله ،وجيوز هلا زيادته متى ما اقتضت احلاجة

لذلك.
صندوق االحتياطي العام
 -8ينشء البنك صندوقا لالحتياطي العام.

 قانون لسنة 2002م.
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حتديد صايف األرباح
 -9حيدد البنك صايف أرباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته
اجلارية لتلك السنة ،وعند االقتضاء ،قيمة الديون اهلالكة أو املشكوك فيها ونقص قيمة
األصول ،واملساهمة يف صندوق ادخار املوظفني أو صندوق املعاشات أو مكافآت ترك اخلدمة
وغري ذلك من املصروفات الطارئة وفقا ملا يراه.
توزيع صايف األرباح
 )1( -10خيصص لصندوق االحتياطي العام يف نهاية كل سنة مالية للبنك-:
(أ)  %25من صايف األرباح إىل أن يبلغ رصيد الصندوق  %50من رأس املال.
(ب)  %15من صايف األرباح متى جاوز الرصيد  %50من رأس املال وإىل أن يبلغ
 %100منه.
( )2مع مراعاة ما تقدم يدفع ما يتبقى من صايف األرباح للحكومة.

الفصل الرابع
اإلدارة

اجمللس
 )1(-11يكون للبنك جملس إدارة تسند إليه مهمة تنظيم سياسة البنك وإدارة شئونه
العامة وأعماله.

( )2يتكون اجمللس من:
(أ) احملافظ رئيسا حبكم منصبه.
(ب) النائب األول للمحافظ عضوا ونائبا للرئيس حبكم منصبه.
(ج) النائب الثاني للمحافظ عضوا ونائبا للرئيس حبكم منصبه يف حالة غياب
احملافظ والنائب األول.
(د) وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين عضوا.
(هـ) أربعة أشخاص من ذوي الكفاءة يعينهم وحيدد مكافآتهم جملس الوزراء بناء
على توصية احملافظ.
18
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سلطات احملافظ ونائبيه وشروط خدمتهم
 )1( -12يقوم احملافظ بإدارة شئون البنك ويكون مسئوال أمام اجمللس ،ويباشر سلطة
التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك وجيوز له أن يفوض هذه السلطة لنائبيه
ولغريهما من موظفي البنك ،ويكون احملافظ مسئوال أمام اجمللس عن أعماله وقراراته وعن
أعمال موظفي البنك وقراراتهم اليت اختذوها يف حدود السلطة املفوضة هلم.
( )2يف حالة غياب احملافظ يقوم النائب األول ويف حالة غياب األخري يقوم النائب
الثاني بإدارة شئون البنك اليومية ،وتكون له ذات سلطات احملافظ ومسئولياته املنصوص
عنها يف البند (.)1
( )3يكون احملافظ ونائباه من ذوي املؤهالت واخلربة الكافية ويعينهم جملس الوزراء
للمدة ووفقا للشروط املبينة يف قرار تعيني كل منهم.
( )4جيوز إعادة تعيني احملافظ ونائبيه.
( )5خيصص احملافظ ونائباه كل وقتهم املهين لعمل البنك وال جيوز هلم أثناء شغلهم
هلذه املناصب أن يشغلوا أي منصب أو يقوموا بأي عمل آخر سواء بأجر أو بغري اجر ولكن
جيوز لكل منهم بتصديق من جملس الوزراء أن-:
(أ) يعمل عضوا يف أي جملس إدارة أو أية جلنة تشكلها احلكومة.
(ب) يعمل حمافظا أو حمافظا مناوبا أو مديرا أو عضوا يف أي جملس – أيا كان
وصفه – ألي بنك دولي أو أية هيئة مالية دولية مما ينشأ مبوجب اتفاق أو معاهدة
تكون احلكومة قد انضمت إليها أو أولتها تأييدها أو موافقتها.
(ج) يعمل عضواً يف جملس إدارة أي مؤسسة يسهم فيها البنك مبوجب أحكام
املادة .64
( )6ال جيوز للمحافظ أو ألي من نائبيه بدون موافقة جملس الوزراء
أن يشغل منصبا أو أن يقبل أن تكون له مصلحة يف أي بنك أو يف أية مؤسسة من
املؤسسات املالية األخرى إال بعد انقضاء سنتني من تاريخ ختليه عن منصبه يف البنك.
( )7تكون لنائب احملافظ الثاني ذات حقوق وواجبات نائب احملافظ األول ماعدا ما
نص عليه صراحة يف هذه املادة.
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أعضاء جملس اإلدارة
 )1( -13على األعضاء املعينني وفقا الحكام املادة  11أن يكشفوا جمللس الوزراء عن
كامل الوقائع املتعلقة جبميع مصاحلهم التجارية أو املالية أو الزراعية أو الصناعية أو أية
مصاحل أخرى يف أي عقد مربم مع البنك.
( )2ال جيوز لألعضاء املعينني مبوجب الفقرتني (د) و (هـ) من البند ( )2من املادة 11
أن يعملوا بصفة مندوبني أو ممثلني لوزارتهم أو مصاحلهم أو مؤسساتهم وعليهم أن يراعوا
مصلحة البنك.
( )3يشغل أحد األعضاء األربعة املعينني مبوجب الفقرة (هـ) من البند ( )2من
املادة  11منصبة ملدة سنتني والثاني ملدة ثالث سنوات والثالث ملدة أربع سنوات والرابع
ملدة مخس سنوات وجيوز إعادة تعيينهم.
عدم الصالحية للمنصب
 -14ال يعني شخص عضوا يف جملس إدارة البنك إذا كان-:
(أ) عضوا يف جملس إدارة أي بنك جتاري أو مديرا له أو موظفا أو مستخدما فيه.
(ب) موظفا يتقاضى مرتبا من احلكومة ،على إال تسري هذه الفقرة على العضو
املعني من قبل الوزير طبقا للبند (( )1أ) من املادة ()13
خلو املنصب
 -15خيلو منصب أي عضو يف جملس اإلدارة إذا-:
(أ) اتضح انه غري سليم العقل ،أو
(ب) أدين جبناية تتعلق بعدم األمانة أو التزوير أو السلوك املخل باآلداب ،أو
(ج) اصبح مفلسا أو توقف عن الدفع لدائنيه أو أجرى تسوية معهم،أو
(د) تغيب عن ثالث اجتماعات متتالية للمجلس دون أن يأذن له اجمللس يف
ذلك أو
(هـ) استقال أو أعفى من منصبه ،أو
(و) اصبح غري صاحل للتعيني مبوجب أحكام املادة .14
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سلطة رئيس اجلمهورية
 -16خيتص جملس الوزراء بتقرير قيام حالة عدم الصالحية يف تقرير عدم الصالحية
املنصوص عليها يف املادة  14أو حالة خلو املنصب املنصوص أو خلو املنصب عليها يف
املادة .15
التعيني يف املنصب الشاغر
 -17يف حالة وفاة أي عضو أو ختليه ألي سبب من األسباب عن منصبه قبل انتهاء
مدته يعني شخص آخر مللء املنصب الشاغر للمدة املتبقية ووفقا إلجراءات التعني املنطبقة
على ذلك املنصب.
اجتماعات اجمللس
 )1( -18يكون احملافظ – أو يكون نائبه يف حالة غيابه– رئيسا للمجلس ويدعو
الجتماعه حسب مقتضيات العمل على أن يعقد اجتماعمرة واحدة يف كل شهر على األقل.
ويكون النصاب القانون لالجتماع أربعة أعضاء وتتخذ القرارات باألغلبية العادية ألصوات
األعضاء احلاضرين ويف حالة تساوي األصوات يكون للمحافظ – أو عند غيابه يكون
لنائبه– صوت مرجح عالوة على صوته العادي.
( )2يف حالة غياب كل من احملافظ ونائبه عن أي اجتماع ينتخب األعضاء احلاضرون
رئيسا من بينهم لذلك االجتماع.
( )3ال يبطل قرار أو عمل للمجلس أو عمل اختذ مبوجب سلطة اجمللس جملرد أن
شخصا ممن جلسوا أو علموا كأعضاء يف الوقت الذي اختذ فيه القرار أو أجنز فيه العمل
أو أذن به كان قد أخلى منصبه مبوجب املادة .15
سلطة إصدار اللوائح الداخلية والقواعد
 -19جيوز للمجلس أن يصدر لوائح ولوائح داخلية وقواعد تتضمن أحكاما تتناول كل
أو بعض األمور اليت يرى من الضروري أو املالئم وضع أحكام هلا بقصد تنفيذ أحكام هذا
القانون.
سلطة جملس الوزراء يف التوجيه
 -20جيوز جمللس الوزراء بعد التشاور مع اجمللــس إصدار توجيهات عامه للمجلس
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من وقت الخر بصدد ممارسته الختصاصاته مبوجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر
يف األمور اليت يبدو جمللس الوزراء أنها ذات مساس باملصلحة الوطنية وعلى اجمللس أن

يعمل مبقتضى تلك التوجيهات.
تعيني املوظفني واملستخدمني
 -21للمحافظ أن يعني املوظفني وغريهم من مستخدمي البنك ويعزهلم على انه ال
جيوز-:
(أ) تعيينهم إال للوظائف اليت أنشئت مبوجب قرار من اجمللس ،الذي يقوم يف
الوقت ذاته ،عند إنشاء تلك الوظائف بوضع شروط التعيني فيها.
(ب) للبنك أن يربط بني أي راتب أو أتعاب أو اجر أو أي مكافاة أو عالوة أخرى
مما يكون مستحق الدفع هلم ،وبني صايف رحبه أو أرباح أخرى حيصل عليها.
السرية يف شئون البنك
 -22على كل مدير وكل عضو أو موظف أو مستخدم بالبنك مراعاة وشئون عمالئه
السرية فيما يتعلق باألمور املتصلة بشئون البنك وعمالئه ما مل يقتضي القيام بواجباته
مبوجب هذا القانون ،عدم مراعاتها.

الفصل اخلامس
العمله

وحدة العملة
 )1( -23وحدة العملة يف السودان هي الدينار السوداني.
ً 
( )2يقسم الدينار السوداني إىل مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشا.
سعر التعادل
(-24أ) يكون سعر التعادل للدينار السوداني 35014ر 2جراما من الذهب اخلالص.
(ب) يكون الدينار السوداني معادال ل 38037ر 2من حقوق السحب اخلاصة.
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(ج) بالرغم مما ورد يف البند ( )1من هذه املادة جيوز لرئيس اجلمهورية بناء على
توصية احملافظ بعد تشاور االخري مع اجمللس أن حيدد بقرار منه سعر التعادل
للجنيه السوداني دون التقيد باملعادلني املذكورين يف البند ( )1من هذه املادة.
حق البنك دون سواه
 -25للبنك دون سواه احلق يف إصدار العملة يف كل أحناء السودان يف إصدار العمله
وال جيوز يف أي وقت من األوقات ألي شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد أو نقود
معدنية أو أية مستندات يرى البنك إمكان تداوهلا كعملة قانونية.
أعمال البنك اخلاصة بالعملة
 -26على البنك أن-:
(أ) يتخذ التدابري الالزمة لطبع أوراق النقد وسك النقود املعدنية
(ب) يصدر ويعيد إصدار و يستبدل أوراق النقد والنقود املعدنية يف مكاتبة ويف
الوكاالت اليت ينشئها أو يعينها من وقت آلخر.
(ج) يتخذ التدابري للتحفظ التام على العملة اليت مل يتم إصدارها والعداد
اللوحات الالزمة لطبع أوراق النقد والقوالب الالزمة لسك النقود أو التحفظ عليها
وإعدامها.
(د) يتخذ التدابري إللغاء وإعدام أوراق النقد أو لقص أو كسر أو إعدام النقود املعدنية
مما يكون مسحوبا من التداول مبوجب البند ( )3من املادة  29أو تلك اليت جيدها
البنك غري صاحلة لالستعمال.
استبدال
 )1( -26ال جيوز استبدال العملة إال بوساطة صاحبها أو وكيله أو املمثل املعتمد يف
حالة الشخصيات االعتبارية.
( )2يكون استبدال العملة وفقا للشروط والضوابط اليت يقررها البنك ومع عدم اإلخالل
بعموم ما تقدم ،جيوز للبنك-:
(أ) جتميد أي مبلغ من أرصدة العمالء يف البنوك.
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(ب) تقييد سحب أي مبلغ من حسابات األشخاص سواء كان السحب بالشيك
أو نقدا.
( )3جيوز للبنك مبوجب أمر يصدره أن يفرض رسوما على استبدال العملة ،بالكيفية
اليت يقررها ،وعلى األرصدة وغريها اليت حيددها ،على أن تورد تلك الرسوم حلساب
احلكومة يف البنك.
( )4كل من خيالف أحكام البند( )1يعاقب بغرامة ال جتاوز املبلغ املطلوب استبداله.
فئات وأشكال أوراق النقد والنقود املعدنية
 -27تكون أوراق النقد والنقود املعدنية اليت يصدرها البنك بالفئات واألشكال
والتصميمات وان تتسم بالشعارات وتعتمد رمسيتها حسبما يوافق عليه جملس الوزراء بناء
على توصية البنك.
الوزن القياسي للنقود املعدنية وتركيبها
 -28يكون الوزن القياسي للنقود املعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيري فيها حسبما
يوافق عليه جملس الوزراء بناء على توصية البنك ويعلن عنه يف اجلريدة الرمسية.
العملة القانونية
 )1( -29تكون أوراق النقد اليت يصدرها البنك أو يعيد إصدارها عملة قانونية مربئة
للذمة يف السودان.
( )2تكون النقود املعدنية اليت يصدرها البنك عملة قانونية مربئة للذمة يف السودان الي
مبلغ ال يزيد على املبلغ الذي حيدده البنك ما مل تكن قد تعرضت الستعمال غري مشروع
وفقا للتعريف الوارد يف البند ( )1من املادة ،30على أنه جيوز للبنك مبوافقة جملس الوزراء
أن يصدر نقودا معدنية ألغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية ألي مبلغ حيدده

البنك ويوافق عليه جملس الوزراء.
( )3بالرغم من أحكام البندين ( )1و ( )2تكون للبنك السلطة بعد اإلعالن املناسب يف
اجلريدة الرمسية يف أن يسحب من التداول أيا من أوراقه النقدية أو النقود املعدنية مقابل
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دفع قيمتها االمسية وأية أوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها إعالن كما تقدم يبطل
اعتبارها عملة قانونية عند انقضاء مدة ذلك اإلعالن.
النقود اليت تعرضت الستعمال غري مشروع
 )1( -30يعترب أن النقود املعدنية قد تعرضت الستعمال غري مشروع مبوجب أحكام
هذا القانون إذا حلقها التلف أو أصبحت اصغر حجما أو أخف وزنا بسبب غري االستهالك
العادي أو إذا شوهت.
( )2جيوز للبنك أو أية سلطة أخرى يعينها احملافظ هلذا الغرض أن يسحب أية نقود

معدنية تعرضت الستعمال غري مشروع وان يقصها أو يكسرها أو يعدمها.
اسرتداد العملة املفقودة أو املسروقة أو املشوهة أو املعيبة
 -31ال حيق ألي شخص أن يسرتد من البنك قيمة أية أوراق نقد مفقودة أو مسروقة
أو مشوهة أو معيبة ،وللبنك احلق يف أن يقرر الظروف اليت جيوز مبوجبها اسرتداد قيمة
أوراق النقد املعيبة أو املشوهة وذلك حسب الشروط ويف احلدود اليت يراها.
احتياطي الذهب واألصول اخلارجية
 )1(-32حيتفظ البنك يف كل األوقات باحتياطي من الذهب واألصول اخلارجية املقومة
بعمالت حيددها اجمللس من وقت آلخر وتشمل كل األنواع اآلتية أو أيها منها-:
(أ) النقد األجنيب.
(ب) الكمبياالت وسندات األذن املقدمة بعملة أجنبية وقابلة للصرف يف أي مكان
خارج السودان.
(ج) أذون اخلزانة اليت حيددها اجمللس من وقت آلخر والصادرة من حكومات
أجنبية.
(د) الصكوك اليت حيددها اجمللس من وقت آلخر واليت يصدرها أو تضمنها
احلكومات األجنبية أو املؤسسات الدولية.
( )2حيتفظ البنك باحتياطي حيدده اجمللس من وقت ألخر وفق أحكام البند .1
 مرسوم مؤقت لسنة 1983م تأيد وأصبح قانون بقرار مجلس الشعب في 1983/11/23م.
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الفصل السادس
عمليات النقد األجنيب

إيداع األرصدة األجنبية الرمسية يف البنك
 -33تودع بالبنك أرصدة السودان اخلارجية الرمسية.

التعامل يف الذهب والسبائك الذهبية والنقد األجنيب
 -34جيوز للبنك أن-:
(أ) يشرتي أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو أية معادن نفيسة
أخرى يف داخل البالد أو خارجها كما له أن حيتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك
الذهب أو أية معادن نفيسة أخرى مما يودعه لديه الغري حلفظه يف مكان أمني.
(ب) يشرتي أو يبيع أو يتعامل بالنقد األجنيب مستعمال يف هذه األغراض أية وثيقة
من الوثائق اليت تستعملها البنوك عادة.
(ج) يشرتي ويبيع أذون اخلزانة وغريها من الصكوك اليت تصدرها أو تضمنها
حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.
(د) يفتح وحيتفظ حبسابات ويعني وكالء ومراسلني خارج البالد.
(هـ) يفتح وحيتفظ حبسابات ويعمل بصفة وكيل أو مراسل لبنوك وحكومات
ووكاالت حكومية أجنبية وملؤسسات دولية.
حتديد العمليات يف النقد األجنيب
 -35باستثناء قيام ظروف خاصة ال جيوز للبنك أن ميارس العمليات الواردة يف
املادة  34إال مع البنوك اليت تعمل يف السودان ومع احلكومة وجلانها ووكاالتها وهيئات
احلكومة احمللية والبنوك املركزية والتجارة األجنبية واحلكومات األجنبية ومؤسساتها
واملؤسسات الدولية.
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سلطة منح وتلقي القروض األجنبية
-36للبنك أن مينح قروضاً آلي من املؤسسات املنصوص عليها يف الفرتة (هـ) من
املادة  34أو أن يقرتض منها على أن تكون هذه القروض قصرية االجل ومتمشية مع مهمة
 .البنك كبنك مركزي.

حتديد أسعار البيع والشراء للعمالت األجنبية
 -37للبنك أن حيدد من وقت آلخر األسعار اليت يبيع ويشرتي بها عمالت أجنبية
معينة على أن حتدد األسعار احلاضرة لشراء وبيع عملة أجنبية وفقا اللتزامات احلكومة
مبوجب اتفاق صندوق النقد الدولي أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.
مهام البنك فيما خيتص مبراقبة النقد
 -38يقوم البنك بصفته وكيال بأداء والواجبات واملهام املتعلقة مبراقبة عمليات النقد

األجنيب اليت خيوهلا له أي قانون.
األرباح واخلسائر الناجتة عن إعادة التقويم
 -39إذا طرأ تغيري على سعر تعادل عملة أجنبية تكون أي من أصول بنك السودان
اخلارجية مقومة بها أو على سعر تعادل الدينار السوداني ،فيحسب للحكومة أي ربح أو

حتسب عليها أية خسارة مما جنم عن إعادة التقويم.

الفصل السابع
العالقات مع البنوك

مسك احلسابات
 -40جيوز للبنك أن يفتح حسابات للبنوك ومؤسسات االئتمان األخرى للبنوك اليت
تعمل يف السودان كما له أن يقبل منها الودائع اليت ال تستحق عنها أرباح.
التعامل مع البنوك
 -41جيوز للبنك أن-:
( )1يشرتي من البنوك أو خيصم أو يعيد خصم الكمبياالت أو السندات اآلنية املسحوبة
أو املصدرة لألغراض التجارية أو الصناعية أو الزراعية على أن حتمل توقيعني معتمدين أو
اكثر وأن تكون مستحقة خالل ثالثة اشهر من يوم حصوله عليها على انه جيوز أن تكون
الكمبياالت أو السندات اآلنية املسحوبة أو املصدرة لغرض متويل عمليات الزراعة املومسية
أو تسويق احملاصيل مستحقة خالل تسعة اشهر من يوم حصول البنك عليها .كذلك جيوز
 قانون رقم  74لسنة 1983م.
 قانون لسنة 2002م.
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للبنك أن ميد إذا رأى ضرورة لذلك فرتات االستحقاق املبينة فيما تقدم من ثالثة اشهر إىل
ستة اشهر ومن تسعة اشهر إىل اثين عشر شهرا على التوالي.
(ب) يشرتي من البنوك أو خيصم أو يعيد خصم أذون اخلزانة اليت نصدرها احلكومة
وتكون قد عرضتها للبيع على اجلمهور إذا كانت مستحقة خالل ثالثة أشهر.
(ج) مينح البنوك قروضا وسلفيات وتسهيالت لتجاوز الرصيد لفرتات ال تتجاوز ستة
أشهر مغطاة على النحو اآلتي-:
(أوال) وثائق االئتمان املنصوص عليها يف الفقرتني (أ) و (ب).
(ثانيا) شهادات اإليداع أو أية وثائق أخرى تثبت احليازة املطلقة للبضائع مما
يصدر عن سلع أساسية أو بضائع أخرى مؤمن عليها تأمينا صحيحا على أن حيدد
البنك من وقت آلخر احلد األقصى للنسبة املئوية للسلفيات بالنسبة إىل السعر
اجلاري لتلك السلع أو البضائع.
(ثالثا) أذون اخلزانة أو السندات األخرى املصدرة أو املضمونة من قبل احلكومات
األجنبية.
(رابعاً) الصكوك اليت تصدرها أو تضمنها احلكومة أو أي من كاالتها طبقا ملا نص
عليه يف املادة .58
(د) إصدار ضمانات اللتزامات البنوك على إال جتاوز قيمة الضمان القائم يف أي وقت
بالنسبة ألي بنك قيمة املبالغ النقدية املودعة من ذلك البنك مضافا إليها أية سلع أو بضائع
قبلت كضمان إضايف بالوصف الوارد يف الشرحية (ثانيا) من الفقرة (ج) من هذه املادة.
حتديد أسعار اخلصم
 -42حيدد البنك ويعلن من وقت آلخر أسعار اخلصم أو إعادة اخلصم وله أن حيدد
أسعارا تتباين حبسب أنواع العمليات املختلفة وتواريخ االستحقاق.
بيع وثائق االئتمان
 -43جيوز للبنك أن يبيع أو خيصم للبنوك يف السودان أو يف اخلارج ايا من وثائق
االئتمان اليت يكون قد حصل عليا نتيجة للعمليات املبينة يف الفقرتني (أ) و (ب) من
املادة  41أو يعيد خصم تلك الوثائق.
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حتديد احتياطي البنوك
 )1( -44جيوز للبنك أن يطلب من البنوك أن حتتفظ مبقادير من االحتياطي يف صورة
ودائع لدى البنك أو يف أية صورة آخرى حيددها على أن يكون االحتياطي بنسبة معينة
إىل خصوم تلك البنوك سواء أكانت التزامات إطالع أم التزامات آلجل.
( )2جيب أن ختطر البنوك يف وقت مبكر قبل أن يوجه إليها أول طلب مبوجب
البند(.)1
( )3حيدد البنك احلد األقصى لنسبة االحتياطي املطلوب من البنوك االحتفاظ بها
حسبما يراه مناسباً.
( )4جيوز للبنك أن يعدل من وقت آلخر نسبة االحتياطي الالزمة وان حيدد نسبا
خمتلفة اللتزامات االطالع والتزامات األجل على إال تزيد النسبة عن احلد األقصى الذي
حيدده البنك مبوجب البند (.)12()3
احلد من االئتمان املصريف
 )1( -45جيوز للبنك أن-:
(أ) يطلب من البنوك أن تقدم له للموافقة مجيع الطلبات املقدمة هلا للحصول على
قروض تزيد من مقدار حمدد للموافقة عليها.
(ب) يقرر احلدود القصوى حلجم القروض والسلفيات واخلصوم املمنوحة من كل
بنك وذلك الوجه النشاط املختلفة اليت تستعمل فيها.
(ج) يقرر احلد األقصى للقيمة اإلمجالية للقروض والسلفيات واخلصوم اليت مينحها
أي من البنوك واملستحقة الدفع يف أي وقت.
( )2جيوز أن يطلب من أي بنك جياوز أيا من احلدود اليت قررها البنك مبوجب أحكام
البند السابق أن يدفع للبنك مبلغا على الزيادة حتسب بواقــــع %5يف السنة عالوة على
احلد األعلى الذي قرره البنك يف ذلك الوقت مبوجب أحكام املادة  42ألي من عملياته.
حق طلب املعلومات من البنوك
 )1(-46جيوز للبنك أن يطلب من أي بنك تقديم دفاتره لفحصها وكذلك تقديم االدله
واملعلومات األخرى اليت يراها البنك ضرورية لتحقيق أغراض هذا القانون.
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معاملة مجيع فروع أي بنك كبنك واحد
 -47تعترب مجيع الفروع التابعة ألي بنك يف السودان كبنك واحد وذلك لألغراض
املنصوص عليها يف املواد  44و  45و .46
استثناء البنوك غري التجارية
 -48ال تنطبق نصوص املادة  44على البنوك غري التجارية.
تطوير مستوى اخلدمات املصرفية
 -49نشد البنك كلما دعت الضرورة معاونة البنوك االخرى بالسودان كما يعمل على
التعاون معها خلدمة اجلمهور خدمةتتسم بالكفاءة وتهدف إىل تطوير مستوى اخلدمات
اليت تؤديها جلمهور كما يهدف البنك من وراء ذلك إىل االحتفاظ مبستوى ( )12مرسوم
مؤقت لسنة 1993م تأيد وأصبح قانون مت نشره يف ملحق ديسمرب لسنة .1993والوصول بها
إىل رفيع لإلدارة والسلوك يف كافة مرافق اهليكل املصريف وإىلدرجة االمتيازانتهاج سياسة
ختدم املصلحة العامة وال تتعارض مع أحكام هذا القانون.
تنظيم غرف املقاصة
 - 50ينشء البنك يف الوقت املالئم بالتشاور مع البنوك األخرى غرفة املقاصة يف والية

اخلرطوم ويف غريها من األماكن املناسبة ويقدم املكان الالزم لذلك.
تأسيس بنوك جديدة
 -51ال جيوز ألي شخص القيام بأعمال مصرفية أو بأي جزء منها أو القيام جبزء من

يف السودان إال برتخيص من البنك مبوافقة جملس الوزراء.

األعمال املصرفية
 -52ألغيت
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الفصل الثامن
العالقة باحلكومة

 قانون رقم  40لسنة 1974م.
 قانون رقم  74لسنة 1983م ،قانون رقم  40لسنة .1974

مسك حسابات احلكومة
 )1( -53تودع أموال احلكومة بالبنك.
( )2يقوم البنك بتسلم أموال احلكومة وصرفها واالحتفاظ حبساباتها بدون اجر عن هذه
اخلدمات وال يدفع البنك أرباحا على األموال املوجودة يف حسابات احلكومة.
إدارة قروض احلكومة
 -54تسند إىل البنك مهمة إصدار القروض العامة للحكومة يف السودان وإدارتها وفقا
للنصوص والشروط اليت يتفق عليها بني احلكومة والبنك.
قيام البنك مبهام اخرى نيابة عن احلكومة
 -55جيوز للبنك أن يعمل بوجه عام بوصفه وكيال للحكومة وفقا للنصوص والشروط
اليت يتفق عليها بني احلكومة والبنك على أن يكون ذلك متمشيا مع أحكام هذا القانون
ومع واجباته كبنك مركزي.
البنك كمصرف ووكيل مالي للجان احلكومية وغريها
 -56جيوز للبنك أن يعمل كمصرف ووكيل مالي للجان والوكاالت احلكومية وأجهزة
احلكم احمللي وفقا للنصوص والشروط اليت يتم االتفاق عليها.
منح سلفيات مؤقتة للحكومة واللجان احلكومية
 )1( -57جيوز للبنك أن مينح سلفيات مؤقتة للحكومة بالشروط اليت يقررها على
إال يتجاوز جمموع السلفيات املستحقة يف أي وقت  %15من تقديرات اإليرادات العامة
للحكومة يف السنة املالية اليت متنح فيها السلفيات ،وعل أن تسدد مجيع تلك السلفيات
خالل مدة ال تتجاوز الستة أشهر التالية لنهاية السنة املالية اليت منحت فيها تلك
السلفيات.
( )2الديون املستحقة للبنك مبوجب أحكام البند ( )1قبل صدور هذا القانون حتى
 ،1999/12/31تكون قرضا طويال يسدد بأقساط سنوية متساوية على مدى  95عاما
بعد فرتة مساح قدرها سبع سنوات على أن يبدأ السداد اعتباراً من اليوم األول من شهر
يناير .2007

31

( )3الديون اليت تستحق بعد  1999/12/31ومل يتم سدادها خالل املدة احملددة
للسداد حسبما هو حمدد يف البند ( ،)1تكون احلكومة ملزمة بسدادها خالل مدة ال جتاوز
عشر سنوات من تاريخ استحقاق كل دين أو جمموعة من الديون وذلك بعد موافقة جملس
الوزراء على انه جيوز جمللس الوزراء بالتنسيق مع البنك مد فرتة السداد حسبما يتم

االتفاق عليه.
التعامل يف سندات احلكومة
 -58جيوز للبنك أن يشرتي ويبيع سندات أصدرتها احلكومة وطرحتها لالكتتاب أو
تكون جزءا من إصدار معروض وقت احلصول عليها للبيع للجمهور على إال جتاوز مجلة
السندات اليت ميتلكها البنك وحيتفظ بها كضمانات إضافية مبوجب الفقرة (ج) (رابعا) من
املادة  41يف أي وقت نصف مجلة راس مال البنك املدفوع وصندوق االحتياطي العام.
حتديد اقراض احلكومة
 -59باستثناء ما نص عليه يف الفقرة (ب) من املادة  41ويف املادة  57ال جيوز للبنك
بطريق مباشر أو غري مباشر أن يقدم سلفيات للحكومة أو وكاالتها أو جلانها أو هيئات
احلكومة احمللية على أنه جيوز للبنك أن يظل حمتفظا مبا يتسلمه من جلنة العملة

السودانية من أذون اخلزانة غري القابلة للتحويل وفقا للمادة .71

الفصل التاسع
عمليات البنك االخرى

جواز القيام بأي نوع من األعمال املصرفية
 -60جيوز للبنك القيام بأي نوع من األعمال املصرفية اليت مل ينص يف هذا القانون
صراحة على حترميها بشرط إال تتنافى مع طبيعة البنك كبنك مركزي.
إصدار كمبياالت االطالع
 -61جيوز للبنك أن يصدر كمبياالت اطالع وأنواعا أخرى من التحاويل القابلة للصرف
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 قانون رقم  13لسنة 1984م ،مرسوم مؤقت رقم  11لسنة 1993م ،تأيد وأصبح قانون وتم نشره
في ملحق ديسمبر 1993م.
 قانون رقم  13لسنة 1984م.

يف مكاتبة أو يف مكاتب وكالئه أو مراسليه.
مسك حسابات األشخاص
 -62جيوز للبنك أن-:
(أ) يفتح حسابات ويقبل ودائع من املؤسسات العامة أو اهليئات العامة غري تلك
املبينة يف الفقرة (هـ) من املادة  34ويف املواد  40و 53و.56
(ب) يستبقي لديه ،ألية مدة يراها مناسبة ما يستلمه من احلسابات من البنك
األهلي املصري وفقا للمادة .77
 -63الغيت
امتالك اسهم املؤسسات املالية
 -64جيوز للبنك أن يكتتب يف اسهم أية مؤسسة أو يشرتي تلك األسهم أو حيوزها
أو يبيعها متى كانت املساهمة يف تلك املؤسسة أو يف إنشائها حتقق أهداف البنك أو كانت

بصفة عامة يف صاحل االقتصاد الوطين.
العمليات اليت ال جيوز للبنك القيام بها

 -65ال جيوز للبنك أن-:
(أ) يسحب أو يقبل أية كمبياالت غري تلك اليت تدفع عند الطلب
(ب) يعمل يف التجارة أو يشرتك بطريق مباشر أو غري مباشر يف امتالك أي
عمل جتاري أو صناعي أو زراعي أو أية أعماال أخرى عدا املنصوص عليها يف
املادة .64
(ج) يشرتي عقارا أو حيتفظ مبلكيته إال بالقدر الالزم لتأدية عمله.
(د) يقدم بغري ضمان قروضا أو سلفيات غري تلك اليت يقدمها وفقا الحكام
املادة .57
(هـ) يقدم قروضا أو سلفيات بضمان خمالف ملا نص عليه يف هذا القانون على انه
إذا كانت للبنك أية ديون خيشى عدم سدادها فيجوز له أن يقبل ضمانا هلا عقارات
 قانون رقم  74لسنة  ،1983قانون رقم  40لسنة 1974م.
 قانون رقم  74لسنة  ،1983قانون رقم  40لسنة 1974م.
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أو ممتلكات أخرى فإذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك أن ميتلك
ويستبقي لديه تلك العقارات واملمتلكات بنية بيعها يف اقرب فرصة.
(و) يشرتي اسهما أو يقبلها كضمان إضايف إال وفقا ملا نص عليه يف املادة .64

الفصل العاشر
احلسابات

السنة املالية
 -66تكون السنة املالية للبنك وفقا ملا نص عليه يف لوائحه الداخلية.
مراجعة حسابات البنك
 -67تكون مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان املراجع العام لسنة  1999أو
أي قانون آخر حيل حمله.
احلسابات والتقارير السنوية
 )1( -68يقدم البنك جمللس الوزراء خالل ثالثة اشهر من نهاية كل سنة مالية

مراجعة من البيان السنوي للحسابات وينشر ذلك البيان يف اجلريدة الرمسية.
( )2يرفق بالبيان املتقدم ذكره تقرير من اجمللس عن عمليات البنك خالل السنة املالية
ويقوم البنك بنشر ذك التقرير.
البيانات الشهرية
 -69يقدم البنك جمللس الوزراء يف أقرب فرصة بعد نهاية كل شهر بيانا بأصول البنك

وخصومه عند نهاية آخر يوم للعمل يف الشهر وينشر ذلك البيان يف اجلريدة الرمسية.

الفصل احلادي عشر
أحكام متنوعة

اإلعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة
 -70تعفى أرباح البنك وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب
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 قانون رقم  74لسنة  ،1983قانون رقم  40لسنة 1974م.
 القوانين نفسها.

احلكومية ورسوم الدمغة احلاضرة واملستقبلية.
تصفية البنك
 -71ال جيوز تصفية البنك إال بقانون.

 -72استنفدت أغراضها.

 قانون رقم  40لسنة 1974م.
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الوثيقة رقم ()2

قانون بنك السودان لسنة 2002
عمالً بأحكام دستور مجهورية السودان لسنة  ،1998أجاز اجمللس الوطين ووقع
رئيس اجلمهورية القانون اآلتي نصه:

الفصل األول
أحكام متهيدية

إسم القانون وبدء العمل به
 -1يسمى هذا القانون «قانون بنك السودان لسنة  »2002ويعمل به من تاريخ التوقيع
عليه.
الغــــاء
 -2يُلغى قانون بنك السودان لسنة  1959ومع ذلك تظل مجيع اللوائح واألوامر
والقواعد اليت صدرت أو اإلجراءات اليت متت مبوجبه سارية املفعول إىل أن تلغى أو  
تعدل وفقاً ألحكام هذا القانون.
استثنــاء
 -3يستثنى بنك السودان والعاملون به من القوانني اآلتية وأي قوانني أخرى حتل
حملها وهى:
(أ) قانون حماسبة العاملني باخلدمة العامة لسنة .1994
(ب) قانون اخلدمة العامة لسنة .1995
(ج) قانون معاشات اخلدمة العامة لسنة .1992
(د) قانون االجراءات املالية واحلسابية لسنة .1977
(هـ) قانون ديوان العدالة االحتادي للعاملني باخلدمة العامة لسنة .1998
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تفســــري
 -4يف هذا القانون ما مل يقتض السياق معنى آخر- :
«البنك» :يقصد به بنك السودان املنشأ مبوجب قانون بنك السودان لسنة 1959
(امللغي).
«الوزير» :يقصد به وزير املالية واالقتصاد الوطين.
«احملافظ» :يقصد به حمافظ البنك املعني مبوجب أحكام املادة .)1(9
«اجمللس» :يقصد به جملس إدارة البنك املنشأ مبوجب أحكام املادة .7
«العضو» :يقصد به عضو اجمللس.
«املصرف» :يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل مبوجب أحكام قانون الشركات
لسنة  1925بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل املصريف لسنة  1991وميارس العمل
املصريف داخل السودان أو خارجه.
«اجلهات غري املصرفية املعتمدة»:يقصد بها اجلهات غري املصرفية واليت صدق هلا
بقرار مـــن احملافـــــظ للتعامل بالنقد األجنيب.
«األعمال املصرفية» :يقصد بها اخلدمات املصرفية واالستثمار والتمويل اليت يقدمها
البنك وفق أحكام هذا القانون.
«التزامات عند الطلب» :يقصد بها جمموع التزامات البنك اليت جيب سدادها عند
الطلب.
«التزامات ألجل» :يقصد بها أي التزامات غري االلتزامات عند الطلب.
«التمويل» :يقصد به توظيف املال وفق الصيغ اإلسالمية.
«القرض» :يقصد به متليك مال أو شيء آلخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إىل
املقرض عند نهاية مدة القرض.
«صكوك التمويل» :يقصد بها أدوات التمويل اليت يصدرها البنك ويتم تداوهلا يف السوق
األولية و/أو الثانوية.
«الدينار» :يقصد به وحدة العملة يف السودان وفق أحكام املادة .19
«النقداألجنيب» :يقصد به العملة واألرصدة األجنبية واألرصدة والشيكات والتحويالت
واحلواالت املصرفية املقومة بعمالت أجنبية والقابلة للصرف وفق ما حيدده احملافظ.

الفصل الثاني
البنــــــك

 )1( -5يكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستدمية وخامت عام
وجيوز له التقاضي بامسه.
( )2يكون املركز الرئيسي للبنك باخلرطوم وجيوزله أن ينشىء فروعاً أو وكاالت داخل
السودان وأن يعني مراسلني خارج السودان
أغراض البنك
 -6تكون للبنك األغراض اآلتية- :
(أ) إصدار العملة بأنواعها ،وتنظيمها ومراقبتها واإلشراف عليها.
(ب) إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير مبا حيقق
األهداف القومية لالقتصاد الوطين.
(جـ) تنظيم العمل املصريف ورقابته واإلشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته
ورفع كفاءته مبا حيقق التنمية االقتصادية واالجتماعية املتوازنة.
(د) العمل على حتقيق االستقرار االقتصادي واستقرارسعر صرف الدينار
السوداني.
(هـ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيالً هلا يف الشئون النقدية
واملالية.
(و) االلتزام يف أدائه لواجباته وحتقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه على
النظام املصريف بأحكام الشريعة االسالمية.

الفصل الثالث
االدارة

إنشاء اجمللس وتشكيله
 )1( -7ينشأ جملس الدارة البنك ويشكل على الوجه اآلتى:
رئيساً
				
(أ) احملافظ حبكم منصبه
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(ب) النائب األول للمحافظ حبكم منصبه
		
(ج) وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين
		
(د) رئيس اهليئة العليا للرقابة الشرعية
(هـ) مخسة أشخاص من ذوى الكفاءة
يعينهم رئيس اجلمهورية بالتشاور مع الوزير		 
( )2خيضع اجمللس الشراف رئيس اجلمهورية.

نائباً للرئيس
عضواً
عضواً
أعضاء.

اختصاصات اجمللس وسلطاته
 )1( -8تكون للمجلس االختصاصات والسلطات اآلتية:
(أ) تنظيم سياسة البنك مبا حيقق أغراضه ،وادارة شئونه العامة وأعماله على أسس
سليمة.
(ب) حتديد السياسات النقدية والتمويلية وحتديد سياسات سعر صرف الدينار
بتوصية من احملافظ وبالتشاور مع الوزير أو ما يقدمه اعضاء اجمللس من مبادرات
يف هذا الشأن.
(ج) حتديد االحتياطى الذى حيتفظ به البنك من وقت آلخر وفق أحكام هذا
القانون.
(د) انشاء الوظائف بالبنك والغائها.
(هـ) وضع لوائح شروط خدمة العاملني بالبنك وحماسبتهم.
(و) اجازة املوازنة واحلسابات اخلتامية للبنك.
(ز) تشكيل جلنة أو جلان دائمة أو مؤقتة وحتديد اختصاصاتها وسلطاتها.
(ح) اصدار الئحة داخلية لتنظيم أعماله.
(ط) أى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون الزمة لتحقيق أغراض البنك.
( )2جيوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أى من نوابه
أو ألى عضو من أعضائه أو أى جلنة وفقاً للشروط والضوابط اليت يراها مناسبة.
تعيني احملافظ ونائبيه وشروط خدمتهم
 )1( -9يعني رئيس اجلمهورية بالتشاور مع الوزير احملافظ ونائبيه من ذوى املؤهالت
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واخلربة والكفاءة وحيدد شروط خدمتهم.
( )2تكون مدة احملافظ مخس سنوات كما تكون مدة أى من نائبيه ثالث سنوات
وجيوز اعادة تعيينهم.
واجبات احملافظ ونائبيه
 )1( -10جيب على احملافظ ونائبيه أن خيصصوا كل وقتهم املهنى خلدمة البنك وال
جيوز هلم أثناء شغلهم املنصب أن يشغلوا أى منصب آخر أو يقوموا بأى عمل آخر سواء
بأجر أو بدون أجر و مع ذلك جيوز لكل منهم بتصديق من اجمللس أن يعمل:
(أ) عضواً يف أى جملس ادارة أو أى جلنة تشكلها احلكومة.
(ب) حمافظاً أو حمافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً يف أى جملس أياً كان وصفه ألى
بنك دوىل أو أى هيئة مالية دولية مما ينشأ مبوجب اتفاق أو معاهدة تكون احلكومة
قد انضمت اليها أو وافقت عليها.
(ج) عضواً يف جملس ادارة أى مؤسسة مالية تسهم فيها احلكومة أو البنك مبوجب
أحكام املادة .54
( )2يقوم احملافظ بإدارة شئون البنك اليومية ،ويكون مسئوالً عنها أمام اجمللس
ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك ،وجيوز له أن يفوض هذه
السلطة ألى من نائبيه أو لغريهما من العاملني البنك          .
( )3يف حالة غياب احملافظ يقوم النائب االول وفى حالة غياب األخري يقوم النائب
الثانى بإدارة شئون البنك اليومية ،وتكون هلما ذات سلطات احملافظ ومسئولياته املنصوص
عليها يف البند (.)2
( )4ال جيوز للمحافظ أو ألى من نائبيه ،بدون موافقة اجمللس أن يشغل منصباً
أو يقبل أن تكون له مصلحة وافرة يف أى مصرف آخر أو يف أى مؤسسة من املؤسسات
املالية االخرى إال بعد انقضاء فرتة سنة واحدة للمحافظ وستة أشهر لنائبيه من تاريخ
التخلي عن املنصب يف البنك على ان يظل كل منهم متمتعاً بكامل خمصصاته خالل الفرتة
املذكورة.
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أعضاء جملس االدارة اآلخرون
 )1( -10جيب على االعضاء املعينني وفقا الحكام املادة( 7هـ) أن يكشفوا جمللس
االدارة عن كامل الوقائع املتعلقة جبميع مصاحلهم التجارية التجارية أو املالية أو الزراعية
أو الصناعية أو اى مصاحل اخرى يف اى عقد مربم مع البنك.
( )2الجيوز لالعضاء املعينني مبوجب احكام املادة (7جـ) و(هـ) ان يعملوا بصفة مندوبني
أو ممثلني لوزاراتهم أو مصاحلهم أو مؤسساتهم وعليهم ان يراعوا مصلحة البنك.
( )3يشغل االعضاء اخلمسة املعينون مبوجب احكام املادة (7هـ) مناصبهم ملدة ثالث
سنوات قابلة للتجديد.
عدم األهلية لشغل املنصب
 -12اليعني شخص عضوا يف اجمللس إذا كان-:
(أ) عضوا يف جملس ادارة اى مصرف جتارى أو مديراً له أو عامالً فيه.
(ب) موظفا يتقاضى راتباً من احلكومة ،على إال تسرى هذه الفقرة على العضو
املعني مبوجب احكام املادة (7جـ).
خلو املنصب وملئه
 )1( -13خيلو منصب اى عضو يف اجمللس يف اى من احلاالت االتية:
(أ) العله العقلية أو البدنية املقعدة ،أو
(ب) االدانة يف جرمية تتعلق خبيانة االمانة أو التزوير أو السلوك املخل
بالشرف ،أو
(ج) اشهار افالسه أو توقفه عن الدفع لدائنيه أو اجراء تسوية معهم ،أو
(د) الغياب عن ثالثه اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول ،أو
(هـ) اإلستقالة أواإلعفاء من منصبه ،أو
(و) فقدان األهلية لشغل املنصب وفق احكام املادة  ،12أو
(ز) الوفاة.
( )2يقرر رئيس اجلمهورية بناء على توصية اجمللس قيام عدم األهلية املنصوص عليها
يف املادة  12أو حالة خلو املنصب املنصوص عليها يف البند(.)1
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( )3يف حالة خلو منصب العضو يعني شخص آخر مللء املنصب الشاغر للمدة املتبقية
وفقا الجراءات التعيني املطبقة على ذلك املنصب.
اجتماعات اجمللس
 )1( -14يعقد اجمللس اجتماعاً دوريا مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل وذلك
بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة جيوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ.
( )2يكتمل النصاب القانونى الجتماع اجمللس حبضور مخسة اعضاء.
( )3تتخذ قرارات اجمللس بأغلبية االعضاء احلاضرين وفى حالة تساوى االصوات
يكون للرئيس صوت مرجح.
( )4يرأس احملافظ أو نائبه االول اجتماعات اجمللس وفى حالة غيابه ونائبه االول عن
اى اجتماع يقوم االعضاء احلاضرون بانتخاب رئيس من بينهم لذلك االجتماع.
( )5اليبطل أى قرار أو عمل اختذ مبوجب سلطة اجمللس جملرد ان شخصاً ممن
جلسوا أو عملوا يف الوقت الذى اختذ فيه القرار أو اجنز فيه العمل أو اذن به كان غري أهل
للتعيني مبوجب احكام املادة  12أو كان قد خال منصبه مبوجب احكام املادة .13
( )6يكون للمجلس سكرتري يعينه احملافظ وحيدد اختصاصاته و خمصصاته.
تعيني العاملني وحماسبتهم
 )1( -15يعني احملافظ العاملني بالبنك وحياسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح
على انه ال جيوز تعيينهم إال للوظائف اليت أنشئت مبوجب قرار من اجمللس.
( )2ال جيوز للبنك ان يربط بني اى راتب أو اتعاب أو أجر أو أى منفعة أو عالوة
أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملني ،وبني صافى رحبه.

الفصل الرابع
رأس املال واالحتياطى واالرباح

رأس املال
 -15رأس املال املرخص به للبنك ثالمثائه مليون ومائة ومخسني ألف دينار وقد قامت
احلكومة بدفعه باكمله وجيوز هلا زيادته متى اقتضت احلاجة ذلك.
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حتديد صافى االرباح
 -16حيدد البنك صافى ارباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته
اجلارية لتلك السنة ،مبا يف ذلك قيمة الديون اهلالكة أو املشكوك فيها واالهالك
واالبدال لألصول ،أو التزاماته حنو مكافآت نهاية اخلدمة أو أى نظم اخرى للتكافل
االجتماعي.
ختصيص االحتياطي وتوزيع باقى األرباح
 )1( -18خيصص لصندوق االحتياطى العام يف نهاية كل سنة مالية للبنك-:
(أ)  %25من صافى االرباح إىل ان يبلغ رصيد الصندوق  %50من راس املال.
(ب)  % 15من صافى االرباح متى جاوز الرصيد  %50من راس املال واىل أن يبلغ
 %100منه.
( )2اى خمصصات أو احتياطيات اخرى حيددها اجمللس.
( )3يدفع ما تبقى من صافى االرباح للحكومة.

الفصل اخلامس
العملة

وحدة العملة
 )1( -19وحدة العملة يف السودان هى الدينار السودانى.
( )2يقسم الدينار السودانى إىل مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً.
سعر الصرف
 -20حيدد اجمللس بناء على توصية احملافظ بالتشاور مع الوزير سياسات سعر
صرف الدينار.
حق البنك دون سواه يف اصدار العملة
 -21للبنك دون سواه احلق يف اصدار العملة وال جيوز ألى شخص أن يصدر أوراق عملة
أو أوراق نقد أو نقود معدنية أو أى مستندات يرى البنك امكان تداوهلا كعملة قانونية.
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أعمال البنك اخلاصة بالعملة
 )1( -22على البنك أن:
(أ) يتخذ التدابري الالزمة لطبع اوراق النقد وضرب النقود املعدنية وتأمني حفظها
وسالمتها.
(ب) يصدر اوراق النقد والنقود املعدنية يف مكاتبه وفى الوكاالت اليت ينشئها أو
يعينها من وقت الخر ،كما جيوز له ان يعيد اصدارها واستبداهلا يف تلكم املواقع.
(ج) يتخذ التدابري اللغاء واعدام اوراق النقد أو لقص أو كسر أو اعدام النقود املعدنية
مما يكون مسحوباً من التداول   مبوجب احكام املادة  )3(-25أو تلك اليت جيدها
البنك غري صاحلة لالستعمال.
( )2تؤول للبنك اى عملة اجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم
قضائى أو تصاحل وفقاً للقوانني السارية.
فئات واشكال اوراق النقد والنقود املعدنية وتركيبها
 -23يقوم البنك باصدار اوراق النقد والنقود املعدنية بالفئات واالشكال والتصميمات
والشعارات اليت يعتمدها جملس الوزراء بناء على توصية احملافظ ،ويعلن عن ذلك يف
اجلريدة الرمسية.
الوزن القياسى للنقود املعدنية
 -24يكون الوزن القياسى للنقود املعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيري فيها حسبما
يوافق عليه جملس الوزراء بناء على توصية احملافظ ويعلن عن ذلك يف اجلريدة الرمسية.
العملة القانونية
 )1( -25تكون اوراق النقد اليت يصدرها البنك أو يعيد اصدارها عمله قانونية مربئه
للذمة يف مجهورية السودان.
( )2تكون النقود املعدنية اليت يصدرها البنك عمله قانونية يف مجهورية السودان بالقدر
الذى حيدده احملافظ من وقت الخر مامل تكن قد تعرضت الستعمال غري مشروع وفقا
الحكام املادة  ،)1(26على انه جيوز للبنك بعد موافقة جملس الوزراء ان يصدر نقوداً
معدنية و/أو ورقية الغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية الى مبلغ حيدده
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البنك.
( )3على الرغم من احكام البندين ()1و( )2تكون للبنك السلطة بعد االعالن يف اجلريدة
الرمسية ان يسحب من التداول ايا من االوراق النقدية أو النقود املعدنية مقابل دفع قيمتها
األمسية واى اوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك االعالن يبطل اعتبارها عمله
قانونية عند انقضاء مدة ذلك االعالن.
النقود اليت تعرضت لالستعمال غري مشروع
 )1( -26تعترب النقود املعدنية انها تعرضت الستعمال غري مشروع إذا حلقها التلف أو
اصبحت اصغر حجما أو أخف وزنا بسبب غري االستهالك العادى أو إذا شوهت.
( )2جيوز للبنك ان يسحب اى نقود معدنية تعرضت الستعمال غري مشروع وان
يقصها أو يكسرها أو يعدمها.
اسرتداد العملة املفقودة أو املشوهة أو املعيبة
 -27الحيق الى شخص أن يسرتد من البنك أى أوراق نقد مفقودة أو مسروقه أو
مشوهة أو معيبة ،وللبنك احلق املطلق يف أن يقرر الظروف اليت جيوز مبوجبها اسرتداد
قيمة اوراق النقد املعيبة أو املشوهة وذلك حسب الشروط وفى احلدود املقررة يف اللوائح.
احتياطى الذهب واألصول اخلارجية
 )1( -28جيوز للبنك ان حيتفظ باحتياطى من الذهب واالصول اخلارجية املقومة
بعمالت حيددها اجمللس من وقت آلخر وتشمل كالً أو اياً من األنواع اآلتية-:
(أ) النقد االجنيب.
(ب) الكمبياالت والصكوك املقومة بعملة اجنبية وقابلة للصرف يف اى مكان خارج
مجهورية السودان.
(ج) الصكوك املالية أو ودائع االستثمار اليت حيددها اجمللس من وقت آلخر
والصادرة من حكومات اجنبية.
(د) الصكوك اليت حيددها اجمللس من وقت الخر والتى تصدرها أو تضمنها
احلكومات األجنبية أو املؤسسات الدولية.
( )2حيتفظ البنك باحتياطى حيدده اجمللس من وقت آلخر ،وفق احكام البند(.)1
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الفصل السادس
عمليات النقد االجنيب

إيداع االرصدة
 )1( -29تودع بالبنك ارصدة مجهورية السودان اخلارجية الرمسية.
( )2جيوز للبنك ان يسمح الى جهة رمسية اخرى باالحتفاظ بارصدة اجنبية
وادارتها.
التعامل يف الذهب والسبائك الذهبية والنقد االجنيب
 -30جيوز للبنك ان-:
(أ) يشرتى أو يبيع أو يتعامل بالنقود الذهبية أو الفضية أو سبائك الذهب أو الفضة
وفقاً لالسس الشرعية لعقد الصرف أو اى معادن نفيسة اخرى داخل البالد أو
خارجها ،كما له ان حيتفظ بالنقود الذهبية أو سبائك الذهب أو اى معادن نفيسه
اخرى مما يودع لديه.
(ب) يشرتى أو يبيع أو يتعامل بالنقد االجنبى مستعمال يف هذه االغراض اى وثيقه
من الوثائق اليت تستعملها املصارف.
(ج) يشرتى ويبيع اذون اخلزانة وغريها من الصكوك اليت تصدرها أو تضمنها
حكومات اجنبية أو مؤسسات مالية دولية.
(د) يفتح وحيتفظ حبسابات ويعني وكالء ومراسلني خارج البالد.
(هـ) يفتح وحيتفظ حبسابات ويعمل بصفه وكيل أو مراسل ملصارف وحكومات
ووكاالت حكومية اجنبية وملؤسسات دولية.
حتديد العمليات يف النقد االجنيب
 -31باستثناء قيام ظروف خاصة ال جيوز للبنك ان ميارس العمليات الوارده يف
املادة  30إال مع املصارف واجلهات غري املصرفية املعتمدة واألشخاص املصرح هلم واليت
تعمل بالسودان ومع احلكومة ومؤسساتها والبنوك املركزية والتجارية واالجنبية واحلكومات
األجنبية ومؤسساتها واملؤسسات الدولية.
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سلطة منح وتلقى القروض االجنبية
 -32للبنك احلق يف ان مينح ايا من املؤسسات املنصوص عليها يف املادة  31متويالً أو
ان حيصل على متويل منها على ان يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك.
مهام البنك فيما خيتص مبراقبة النقد
 -33يقوم البنك باداء املهام والواجبات املتعلقة مبراقبة عمليات النقد االجنيب اليت
خيوهلا له القانون ،ويكون البنك هو اجلهة الوحيدة اليت هلا سلطة منح الرتاخيص يف
جمال التعامل يف النقد االجنيب.

الفصل السابع
العالقات مع املصارف

فتح احلسابات للمصارف
 -34جيوز للبنك ان يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل االخرى اليت تعمل
يف مجهورية السودان كما له ان يقبل منها الودائع.
ادارة السيولة
 -35جيوز للبنك ان-:
(أ) يصدر ويشرتى ويبيع صكوك التمويل بانواعها لغرض ادارة السيولة
وتنظيمها.
(ب) ميول أو يضمن عند احلاجة املصارف بالصيغ الشرعية املناسبة مقابل الضمانات
والشروط اليت حيددها يف كل حالة.
حتديد نسب االرباح
 -36جيوز للبنك ان حيدد ويعلن للمصارف واجلهات غري املصرفية املعتمدة منه ،من
وقت آلخر نسبة الربح وقسمته يف املعامالت والصيغ املختلفة ،ونسبة مساهمة الشريك يف
رأس مال املشاركات وكل ما يضبط وخيدم املصلحة العامة يف هذا الشأن.
حتديد االحتياطى القانونى للمصارف
 )1( -37جيوز للبنك ان يطلب من املصارف ان حتتفظ باحتياطى يف صورة ودائع لدى
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البنك أو يف اى صورة اخرى حيددها ،على ان يكون االحتياطى بنسبة معينه إىل خصوم
تلك املصارف سواء كانت التزامات عند الطلب أو التزامات الجل.
( )2جيب ان ختطر املصارف يف وقت مبكر قبل ان يوجه اليها اول طلب مبوجب
احكام البند ( )1أو أن تعطى فرتة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب.
( )3جيوز للبنك ان يعدل من وقت الخر نسبة االحتياطى الالزمة وان حيدد نسباً
خمتلفة لاللتزامات عند الطلب وااللتزامات ألجل.
( )4إذ أغفل اى مصرف االحتفاظ باالحتياطى املطلوب خيضع للجزاءات املالية
واالدارية حسبما حتدده القرارات اليت يصدرها احملافظ من وقت آلخر وفقا لللوائح.
احلد من التمويل املصريف
 )1( -38جيوز للمحافظ متى ما راى ذلك ضرورياً أن-:
(أ) يطلب من املصارف ان تقدم للموافقة مجيع الطلبات املقدمة هلا للحصول على
متويل يزيد عن املقدار احملدد من وقت الخر وذلك باملوافقة على تلك الطلبات.
(ب) يقرر احلد االقصى لتمويل العمليات االستثمارية املمنوحة من كل مصرف
وذلك الوجه النشاط املختلفة اليت تستعمل فيها.
(ج) يقرر احلد االقصى للقيمة االمجالية لتمويل العمليات االستثمارية اليت مينحها
اى من املصارف واملستحقة الدفع يف اى وقت.
( )2كل مصرف جياوز أيا من احلدود اليت يقررها احملافظ مبوجب احكام البند (،)1
يكون عرضة للجزاءات االدارية واملالية اليت حتددها اللوائح.
حق طلب املعلومات من املصارف
 )1( -39جيوز للمحافظ أو من يفوضه ان يطلب من املصارف ان تقدم له-:
(أ) خالل اربعة اشهر من نهاية السنه املالية نسخه معتمدة من امليزانية اليت قام
مبراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير املراجعني.
(ب) خالل ثالثني يوما من نهاية كل شهر بياناً معتمداً باصول املصرف املعنى
وخصومه عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذى يقرره احملافظ.
(ج) اى معلومات اخرى يطلبها احملافظ أو من يفوضه.
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( )2جيوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أى مصرف اعداد دفاتره للفحص وأن
يقدم املستندات واألدلة اليت تثبت أنه قد نفذ التوجيهات الصادرة له مبوجب أحكام
هذا القانون.
معاملة مجيع فروع اى مصرف كمصرف واحد
 -40تعترب مجيع الفروع التابعة الى مصرف يف السودان كمصرف واحد وذلك لألغراض
املنصوص عليها يف املواد  38 ،37و .39
تنظيم غرف املقاصة
 -41ينشئ البنك بالتشاور مع املصارف االخرى غرفا للمقاصة يف اى مكان يراه
مناسباً.
تأسيس مصارف جديدة أو القيام جبزء من االعمال املصرفية
 -42الجيوز الى شخص تاسيس اي مصرف أو القيام باعمال مصرفية أو اى جزء منها
يف مجهورية السودان إال برتخيص من البنك.
سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات للمصارف
 -43يكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات الى مصرف أو
اى شخص يقوم بعمل مصريف أو جزء منه وجيب على ذلك املصرف أو الشخص االلتزام
بتلك التوجيهات وتنفيذها.

الفصل الثامن
العالقة باحلكومة

بنك احلكومة ووكيلها املاىل
 -44يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشارا ووكيالً ماليا هلا.

مسك حسابات الحكومة

 )1( -45تودع اموال احلكومة بالبنك.
( )2يقوم البنك بإستالم اموال احلكومة ومسك حساباتها.
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اصدار صكوك التمويل احلكومية وإدارتها
 -46تسند إىل البنك مهمة اصدار صكوك التمويل احلكومية وادارتها وفقا للنصوص
والشروط اليت يتفق عليها بني احلكومة والبنك.
قيام البنك مبهام اخرى نيابة عن احلكومة
 -47جيوز للبنك ان يعمل وكيال للحكومة وفقا للنصوص والشروط اليت يتفق عليها بني
احلكومة والبنك على ان يكون ذلك وفق احكام هذا القانون.
منح متويل للحكومة
 )1( -48جيوز للبنك ان مينح متويالً مؤقتا للحكومة بالشروط اليت يقررها على إال
جياوز التمويل يف اى وقت  %15من تقديرات االيرادات العامة للحكومة يف السنة املالية
اليت مينح فيها التمويل ،على ان يسدد كل التمويل خالل مدة ال جتاوز الستة اشهر
التالية لنهاية السنة املالية اليت منح فيها.
( )2إذ مل يسدد التمويل كله أو بعضه خالل املدة املنصوص عليها يف البند( )1تتم
معاجلته بالكيفية اليت يتفق عليها بني البنك واحلكومة.
التعامل يف صكوك التمويل
 -49جيوز للبنك ان يشرتى ويبيع صكوك التمويل اليت تصدرها احلكومة وتطرحها
لالكتتاب العام أو تكون جزءاً من اصدار مطروح.
حتديد إقراض احلكومة
 -50باستثناء ما نص عليه يف املواد  47 ،46و  48ال جيوز للبنك بطريق مباشر أو
غري مباشر ان يقدم قروضا أو متويال للحكومة ،على انه جيوز للبنك ان يظل حمتفظاً مبا
تسلمه من جلنة العملة السودانية من اذون اخلزانة غري القابلة للتحويل.

الفصل التاسع
عمليات البنك االخرى

االعمال املصرفية
 -51مع مراعاة أحكام املادة  55جيوز للبنك القيام باى نوع من االعمال املصرفية اليت
مل ينص هذا القانون صراحة على حترميها بشرط إال تتعارض مع طبيعة عمل البنك.
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اصدار كمبياالت االطالع
 -52جيوز للبنك ان يصدر كمبياالت اطالع وانواعا اخرى من التحاويل القابلة للصرف
يف مكاتبه أو يف مكاتب وكالئه أو مراسليه.
فتح حسابات االشخاص االخرين
 -53جيوز للبنك ان يفتح حسابات ويقبل ودائع من املؤسسات واهليئات العامة أو
حكومات الواليات واحملليات ومن اجلهات املذكورة يف املواد  31 ،30و .45
امتالك اسهم املؤسسات املالية
 -54جيوز للبنك ان يكتتب يف اسهم اى مؤسسة أو يشرتى تلك االسهم أو حيوزها أو
يبيعها متى ما كانت املساهمة يف تلك املؤسسة أو يف انشائها حيقق اهداف البنك أو كانت
بصفه عامة يف صاحل االقتصاد الوطين.
العمليات اليت الجيوز للبنك القيام بها
 -55الجيوز للبنك ان-:
(أ) يسحب أو يقبل اى كمبياالت غري تلك اليت تدفع عند الطلب.
(ب) يعمل يف التجارة أو يشرتك بطريق مباشر يف امتالك عمل زراعى أو جتارى
أو صناعى أو اى اعمال اخرى غري املنصوص عليها يف املادة  54بغرض حتقيق
الربح.
(ج) يشرتى عقار أو حيتفظ مبلكيته إال بالقدر الالزم لتأدية عمله.
(د) يقدم بغري ضمان قروضا أو متويال غري تلك اليت يقدمها وفقا الحكام
املادة .48
(هـ) يقدم قروضا أو متويال بضمان خمالف ملا نص عليه يف هذا القانون ،على انه إذا
كانت للبنك اى ديون خيشى عدم سدادها فيجوز له ان يقبل ضمانا هلا عقارات أو
ممتلكات اخرى فاذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك ان يستبقى لديه
تلك العقارات واملمتلكات بنية بيعها يف اقرب فرصة.
(و) يشرتى أو ميتلك اسهما أو يقبلها كضمان اضافى إال وفقا الحكام املادة .54
(ز) يقدم ضمانا للحصول على متويل إال للحكومة واملصارف التجارية.
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الفصل العاشر
رقابة اجمللس الوطين

 -56يقدم احملافظ امام اجمللس الوطين يف نهاية كل عام بيانا يتضمن السياسات
العامة واخلطط والربامج املستقبلية للبنك املركزي ،وتقريرا عن ادائه العام للعام السابق
وفقا لالجراءات املتبعة يف تقديم واجازة بيانات الوزراء امام اجمللس الوطين مع مراعاة
خصوصية معلومات البنك املركزي.

الفصل احلادى عشر
احلسابات

السنة املالية
 -57تكون السنة املالية للبنك هي السنة امليالدية واليت تبدأ يف اليوم االول من شهر
يناير وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من شهر ديسمرب من ذات السنة.
مراجعة حسابات البنك
 -58تتم مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان املراجعه العامة لسنة .1999
البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوى
 )1( -59يقدم البنك لرئيس اجلمهورية يف خالل ثالثة أشهر بعد نهاية كل سنه مالية
نسخة مراجعة من البيان السنوى للحسابات وينشر ذلك البيان يف اجلريدة الرمسية.
( )2يرفق بالبيان املنصوص عليه يف البند ( )1تقرير من اجمللس عن عمليات البنك
خالل السنة املالية املنتهية.

الفصل الثانى عشر
احكام متنوعة

االعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة
 -60تعفى ارباح البنك وعملياته وراس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب
والرسوم.
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السرية يف شئون البنك
 -60على كل عضو باجمللس والعاملني بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق باألمور املتصلة
بشئون البنك وعمالئه ما عدا ما يقتضيه القيام بواجباته مبوجب احكام هذا القانون.
تصفية البنك
 -61الجيوز تصفية البنك إال بقانون.
سلطة اصدار اللوائح
 -62جيوز للمجلس اصدار اللوائح واألوامر الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

شـــــــــــهادة
بهذا اشهد بان اجمللس الوطين اجاز قانون بنك السودان لسنة  2002يف جلسته رقم
 25من دورة االنعقاد الرابعة بتاريخ  7شوال 1423هـ املــــوافق  11ديسمرب 2002م.
امحد إبراهيم الطاهر
رئيس اجمللس الوطين
اوافق
الفريق الركن /
عمر حسن أمحد البشري
رئيس اجلمهورية
 13شوال 1423هـ
املوافق 17 :ديسمرب  2002م
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الوثيقة رقم ()3

أمر مؤقت
قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني لسنة 1977
(أمر مؤقت منرة  9لسنة )1977
عمالً بأحكام املادة  106من الدستور أصدر رئيس اجلمهورية األمر املؤقت اآلتي
نصه:
أسم األمر املؤقت وبدء العمل به
( )1يسمى هذا األمر املؤقت « قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني (وقع عليه
 )77/4/4لسنة  »1977ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفســــــــــــــــــري
( )2يف هذا القانون وما مل يقتض السياق معنى آخر:
«بنك» :يقصد به بنك فيصل اإلسالمي السوداني املنشأ مبوجب املادة  )1(3من هذا
القانون ويشمل كل فرع من فروعه أو أية شركة ينشؤها.
«أموال البنك» :تشمل رأس مال البنك وممتلكاته.
إنشاء
( .1 )3ينشأ بنك يسمى (بنك فيصل اإلسالمي السوداني) ويسجل شركة مساهمة عامة
وفق قانون الشركات لسنة  1925ويكون مركزه الرئيسي يف اخلرطوم.
 .2ينشئ البنك فروعاً له يف مجيع أحناء القطر
أغراض البنك
( )4يعمل البنك وفقاً الحكام الشريعة اإلسالمية على تدعيم تنمية اجملتمع وذلك
بالقيام جبميع األعمال املصرفية واملالية والتجارية وأعمال االستثمار كما جيوز له لتحقيق
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أغراضه إنشاء شركات تأمني تعاوني أو أي شركات أخرى كما جيوز له املساهمة يف مناشط
التنمية االقتصادية واالجتماعية املبينة يف عقد تأسيس البنك ونظامه داخل مجهورية
السودان الدميقراطية وخارجها.
رأس املال
( )1( )5يكون للبنك رأمسال ال يقل عن ستة ماليني جنيه سوداني
 .1حيدد عقد تأسيس ونظام البنك توزيع رأس املال إىل أسهم ونسب املساهمة.
 .2تدفع مساهمة اجلانب غري السوداني بعملة قابلة للتحويل
أستثناءات
( )6ال تطبق على البنك:
أ) القوانني املنظمة للخدمة وفوائد ما بعد اخلدمة على أن ال تقل املرتبات واألجور
وفوائد ما بعد اخلدمة اليت حيددها البنك عن احلد األدنى املنصوص عليه يف تلك
القوانني.
ب) القوانني املنظمة للتأمني
ج) قانون ديوان املراجع العام لسنة  1970أو أى قانون آخر حيل حمله.
د) املواد  45 ،44 ،42من قانون بنك السودان لسنة  1959وذلك دون مساس
بسلطة بنك السودان يف اإلشراف على السياسة االئتمانية للبنك وتوجيهها.
إعفاءات
( )1( )7أ) تعفى أموال وأرباح البنك من مجيع أنواع الضرائب.
ب) تعفى من الضرائب األموال املودعة بالبنك بغرض االستثمار.
ج) تعفى من الضرائب مرتبات وأجور ومكافآت ومعاشات مجيع العاملني بالبنك
ورئيس وأعضاء جملس إدارته وهيئة الرقابة الشرعية.
( )2باإلضافة إىل اإلعفاءات املنصوص عليها مبوجب البند ( )1جيوز أن يتمتع البنك
بأي إعفاءات أو امتيازات منصوص عليها يف أي قانون آخر.
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الرقابة على النقد
( )8جيوز حملافظ بنك السودان أن يعفى البنك من أحكام القوانني املنظمة للرقابة على
النقد يف احلدود اليت يراها مناسبة.
عدم جواز التأميم أو املصادرة
( )1( )9الجتوز مصادرة أموال البنك وتأميمها أو فرض احلراسة أو االستيالء عليها.
( )2ال جيوز احلجز أو االستيالء على املبالغ املودعة بالبنك إال مبوجب أمر قضائي.
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الوثيقة رقم ()4

أمر مؤقت
قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني
(تعديل) لسنة 1984
رئيس الجمهورية

عمالً بأحكام املادة  106من الدستور أصدر األمر املؤقت اآلتي نصه:

أسم األمر املؤقت وبدء العمل به
( )10يسمى هذا األمر املؤقت «قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني (تعديل) لسنة
 »1984ويعمل به اعتباراً من 1984/1/1م.
تعديــل
( )11يعدل قانون بنك فيصل اإلسالمي السوداني لسنة  1977على الوجه اآلتي:
أوالً :يف املادة  :3حيذف البند ()7
ثانياً :يف املادة :6
( )1حتذف الفقرتان (ب) و (د) ويعاد ترقيم الفقرات حبيث تصبح الفقرة (ج)
والفقرة (ب).
( )2بعد الفقرة (ب) تضاف الفقرة (ج) اجلديدة اآلتية( :ج) املادة  42من قانون
بنك السودان لسنة .1959
ثالثاً:حتذف املادتان  7و  8ويعاد ترقيم املادة  9لتصبح املادة  7تبعاً لذلك
صدر حتت توقيعي بقصر الشعب يف اليوم اخلامس من شهر مجادى األوىل سنة
1404هـ املوافق اليوم السابع من شهر فرباير سنة 1984م.
جعفر حممد منريى
رئيس اجلمهوريـــــة
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الوثيقة رقم ()5
بسم الله الرحمن الرحيم

مجهورية السودان
قانون الشركات لسنة 1925م
عقد التأسيس والنظام األساسي
لبنك فيصل اإلسالمي السوداني
شركة مساهمة عامة ذات مسئولية حمدودة

بعون اهلل تعاىل مت االتفاق بني املوقعني على هذا العقد ،وعلى النظام األساسي املرفق،
على تأسيس شركة سودانية عامة ذات مسئولية حمدودة استنادا إىل قانون بنك فيصل
اإلسالمي الســــــــوداني
(السودان) لسنة 1977م ،وطبقاً للنصوص الواردة يف املواد التالية-:
 -1أسم البنك :بنك فيصل اإلسالمي السوداني.
 -2مقر البنك :مجهورية السودان وجيوز له أن ينشىء فروعاً أو توكيالت يف الداخل
واخلارج.
 -3ختضع مجيع معامالت البنك ملا تفرضه األحكام القطعية والقواعد األساسية يف
الشريعة اإلسالمية وباألخص عدم التعامل بالربا.
 -4أهداف البنك وأغراضه:
(أ) القيام جبميع األعمال املصرفية والتجارية واملالية وأعمال االستثمارات واملساهمة
يف مشروعات التصنيع والتنمية االقتصادية والعمرانية والزراعية والتجارية
واالجتماعية يف أي إقليم أو منطقة أو مديرية جبمهورية السودان أو خارجها.
(ب) قبول الودائع مبختلف أنواعها.
(ج) حتصيل ودفع األوامر وأذونات الصرف وغريها من األوراق ذات القيمة والتعامل
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يف النقد األجنيب بكل صوره.
(د) سحب واستخراج وقبول وتظهري وتنفيذ وإصدار الكمبياالت والشيكات سواءاً
كانت تدفع يف مجهورية السودان أو يف اخلارج وبوالص الشحن وأي أوراق قابلة
للتحويل أو النقل أو التحصيل والتعامل بأي طريقة يف هذه األوراق شريطة خلوها
من أي حمظور شرعي.
(هـ) إعطاء القروض احلسنة وفقاً للقواعد اليت يقررها البنك.
(و) االجتار باملعادن الثمينة وتوفري خزائن حلفظ املمتلكات الثمينة.
(ز) متثيل اهليئات املصرفية املختلفة شريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة قواعد
الشريعة اإلسالمية يف معامالته مع هذه املصارف.
(ح) قبول األموال من األفراد واألشخاص االعتباريني سواءاً كانت بغرض توفريها
أو استثمارها.
(ط) القيام بتمويل املشروعات واألنشطة املختلفة اليت يقوم بها أفراد أو أشخاص
إعتباريون.
(ى) فتح خطابات االعتماد والضمان ،وتقديم اخلدمات اليت يطلبها العمالء يف
اجملال املالي واالقتصادي والقيام بأعمال أمناء االستثمار.
(ك) تقديم االستثمارات املصرفية واملالية والتجارية واالقتصادية للعمالء وغريهم
وتقديم املشورة للهيئات واألفراد واحلكومات فيما خيتص مبواضيع االقتصاد
اإلسالمي وخاصة البنوك اإلسالمية.
(ل) قبول اهلبات والتربعات وتوجيهها وفق رغبة دافعيها أو مبا يعود بالنفع على
اجملتمع وكذلك قبول أموال الزكاة وتوجيهها وفق املصارف الشرعية احملددة.
(م) االشرتاك بأي وجه من الوجوه مع هيئات شركات أو مؤسسات تزاول أعماالً
شبيهة بأعماله وتعاونه على حتقيق أغراضه يف مجهورية السودان أو خارجها
شريطة أن ال يكون يف ذلك تعامالً بالربا أو حمظوراً شرعياً.
(ن) إنشاء مؤسسات أو أنشطة عقارية أو جتارية أو صناعية أو زراعية أو شركات
معاونة له يف حتقيق أغراضه كشركات تأمني تعاوني أو عقارات وخالفها.
(س) امتالك واستئجار واستثمار العقارات واملنقوالت وله أن يبيعها أو حيسنها

أو يتصرف فيها بأي وسيلة أخرى وله على وجه العموم حق استثمار أمواله بأي
طريقة يراها مناسبة.
(ع) القيام بأي عمل أو أعمال أخرى أياً كانت يرى البنك أنها ضرورية أو من
شأنها أن متكنه من الوصول إىل كل األغراض املبنية أعاله أو أي جزء منها أو تزيد
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة من قيمة ممتلكاته أو موجوداته أو استثماراته شريطة
أن يكون كل ذلك متفقاً مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
(ف) جيوز للبنك شراء أو بأي وسيلة أخرى أن يتحصل على كل أو جزء من ملكية
أو شهرة أو حقوق وأعمال وامتيازات أي فرد أو شركة أو هيئة وأن ميارس كل
الصالحيات الالزمة أو املناسبة يف إدارة التصرف يف مثل هذه األعمال.
(ص) القيام بالبحوث والدراسات املتعلقة بإنشاء املشروعات وجدواها االقتصادية
وتوظيف آخرين هلذا الغرض كما جيوز للبنك القيام باألعمال اآلتية-:
(ق) أن يكافئ أي شخص أو شركة إما نقداً أو بتخصيص أسهم أو حقوق ختص
البنك (تكون مدفوعة بالكامل أو جزئياً) أو بأي طريقة أخرى عن أي عمل أو
خدمات حصل عليها البنك.
(ر) أن مينح معاشات أو مكافآت أو عالوات للموظفني السابقني وللمديرين السابقني
أو لألشخاص الذين يعوهلم هؤالء األشخاص املذكورون وأن ينشئ أو يعاون أي
مدارس أو أي نشاط تعليمي أو علمي أو صحي أو رياضي أو مؤسسات الرب
وخالفه.
(ش) أن يقوم إذا ما رأي ذلك بتسجيل البنك واالعرتاف به يف أي قطر أو مكان.
(ت) أن يشارك البنك يف احتاد املصارف اإلسالمية وتبادل اخلربة مع البنك
اإلسالمي للتنمية والبنوك اإلسالمية األخرى.
(ث) أن يقدم البنك املشورة للهيئات العامة واخلاصة واحلكومات واألفراد حول
جتربته اإلسالمية يف اجملاالت االقتصادية واملالية.
 -5رأس مال البنك (000ر000ر500ر( )3ثالثة مليار ومخسمائة مليون جنيه) مقسمة
إىل (000ر000ر( )350ثالمثائة ومخسون مليون سهم) قيمة السهم عشرة جنيهات سودانية
أو ما يعادهلا بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل.
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الوثيقة رقم ()6

مجهورية السودان
قانون الشركات لسنة 1925م
النظام األساسي
لبنك فيصل اإلسالمي
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بسم الله الرحمن الرحيم

مجهورية السودان
قانون الشركات لسنة 1925م
مسئولية حمدودة
النظام األساسي
لبنك فيصل اإلسالمي السوداني
متهيــــــــــــــــد
 -1األحكام اليت تشتمل عليها القائمة (أ) من اجلدول األول لقانون الشركات لسنة
1925م ال تنطبق على هذه الشركة ماعدا األحكام اليت نص عليها يف هذا النظام.
 -2يف هذا النظام وما مل يقتضي السياق خالف ذلك .فإن الكلمات الواردة يف العمود
االول من القائمة التالية تدل على املعاني املوضحة أمام كل منها يف العمود الثاني.
معناها
		
الكلمات
املقصود به قانون الشركات لسنة 1925م أو أي قانون ملحق به.
		
(القانون)
وأي قانون أو قوانني استبدلت به ،ويف حالة أي تغيريات فإن اإلشارة إىل القانون تشري
إىل النصوص اليت استبدلت يف القانون أو القوانني اجلديدة
املقصود به النظام األساسي.
		
(النظام)
(اجلمعية العمومية) اجلمعية العمومية ملساهمي البنك.
يقصد بها الرقابة الشرعية املشكلة مبوجب هذا النظام.
		
(اهليئة)
تعين املساهمني
		
(األعضاء)
تعين شهراً قمرياً.
		
(شهر)
يعين مكتب املسجل التجاري.
		
(املكتب)
تعين مدفوعاً نقداً.
		
(املدفوع)
يقصد به سجل أعضاء البنك كالذي حيفظ بناءاً على املادة ()27
		
(السجل)
من القانون.
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تعين نقل ملكية األسهم مبقابل أو بدون مقابل.
		
(حتويل األسهم)
يعين ختم البنك الرمسي.
			
(اخلتم)
( -3أ) مت حبمد اهلل تأسيس بنك إسالمي ال يتعامل مبا حرم اهلل وخاصة الربا باسم
(بنك فيصل اإلسالمي السوداني) وقد أذن مسو األمري حممد الفيصل آل سعود بان حيمل
البنك اسم املغفور له والده امللك فيصل وقد احتفظ مسوه باحلق يف اإلذن بإنشاء بنوك
إسالمية يف أية دولة أخرى حتمل اسم والده على أن تلتزم مبراعاة الشريعة اإلسالمية يف
مجيع معامالتها.
رأس املال
( -4أ) رأس مال البنك (000ر000ر500ر( )3ثالثة مليار ومخسمائة مليون)جنيه
سوداني مقسمة إىل (000ر000ر( )350ثالمثائة ومخسون مليون سهم) قيمة السهم الواحد
( 10عشرة جنيهات سودانية) أو ما يعادهلا بأي عملة قابلة للتحويل ويقبلها جملس
اإلدارة.
(ب) جيوز زيادة رأس املال بناءاً على توصية جملس اإلدارة بقرار من اجلمعية العمومية
بأغلبية %51من أصوات األعضاء احلاضرين والذين حيق هلم التصويت على أن حيدد
القرار مقدار الزيادة وشروط إصدار األسهم وتعترب األسهم اجلديدة جزءاً من رأس املال
وتسري عليها نفس األحكام الواردة يف هذا النظام.
(ج) إذا أصدرت األسهم اجلديدة بأكثر من القيمة االمسية للسهم تضاف الزيادة إىل
حساب االحتياطي العام بعد الوفاء مبصروفات اإلصدار ولكل مساهم األولوية يف االكتتاب
يف عدد األسهم بنسبة عدد األسهم اليت ميلكها.
 -5ال يعرتف البنك بأي حق ألي شخص حيوز سهماً أو أكثر من أسهم البنك كوديعة
أو أمانة كما انه غري ملزم بان يعرتف سواء كان له علم بذلك أو ال بأي حقوق متوقعة
أو حقوق جزئية بالنسبة للسهم أو جزء من السهم إال إذا كان ذلك نتيجة قرار صادر من
حمكمة ذات اختصاص.
 تعطي جماناً لكل مساهم شهادة أسهم خمتومة خبتم البنك تبني عدد األسهم املسجلةبرمسه والقيمة املدفوعة وتسلم الشهادة للمساهم يف خالل أربعة أشهر بعد ختصيص األسهم
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أو إيداع عقد بيع األسهم لدى البنك.
 -6إذا شوهت الشهادة أو ضاعت أو تلفت جيوز طلب شهادة أخرى مقابل مبلغ
حيدده جملس اإلدارة على أن يسلم املساهم الشهادة األصلية إن وجدت أو يقدم للبنك
البيانات أو الضمانات حسب ما يقرره جملس اإلدارة ويوضح ذلك يف الشهادة اجلديدة
أنها بديلة للشهادة األصلية.
املساهمون باالشرتاك
 -7إذا أشرتك شخصان أو أكثر يف ملكية سهم أو أكثر فإن هذه امللكية ختضع للشروط
التالية:
(أ) يكون مالكو السهم الواحد أو األسهم ملزمني منفردين ومتضامنني بدفع مجيع
األقساط املستحقة على ذلك السهم أو األسهم.
(ب) أن استالم أي من الشركاء يف السهم أو األسهم ألي أرباح عن السهم أو األسهم
يعترب استالماً صحيحاً بالنسبة لبقية الشركاء.
(ج) تسلم شهادة السهم أو األسهم للشريك الذي يظهر امسه أوال يف سجل األسهم كما
توجه إليه اإلعالنات من البنك ويعترب إعالنه إعالنا لكل الشركاء.
(د) ألي شريك يف سهم واحد أو أكثر أن يصوت يف أي اجتماع شخصياً أو بالوكالة،
أما إذا حضر االجتماع أكثر من شريك للسهم الواحد أو أكثر (شخصياً أو بالوكالة) فإن
الشخص الذي جيوز له التصويت فيما خيص هذا السهم هو الذي ورد امسه أوالً يف سجل
األسهم دون غريه.
املطالبة بسداد قيمة األسهم
 -8جيب أن يتم الوفاء بقيمة األسهم بالقدر والطريقة اليت حيددها جملس اإلدارة
وذلك خالل مدة ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ طلب الوفاء فإذا ختلف املساهم عن
الوفاء يف املوعد احملدد يوجه إليه جملس اإلدارة إنذاراً بالدفع خالل مدة أقصاها ()15
مخسة عشر يوماً من تاريخ اإلنذار املذكور .وتتبع القواعد املذكورة يف حالة زيادة رأس املال
بإصدار أسهم جديدة ما مل تقرر اجلمعية العمومية للمساهمني خالف ذلك.
فإن ختلف املساهم عن الوفاء تطبق عليه أسهمه أحكام السقوط الواردة يف هذا النظام.
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سقوط األسهم
 -1حيتفظ املساهم الذي ختلف عن دفع باقي األقساط مبلكية عدد من األسهم مساو
لقيمة ما دفعه .وتسقط عنه بقية أسهمه ويقوم جملس اإلدارة ببيع الباقي املذكور بالطريقة
اليت يراها.
 -2جيب عند سقوط أي سهم أن يدون ذلك يف سجل األسهم لدي البنك مع بيان
التاريخ ويتبع نفس اإلجراء عند بيع األسهم اليت سقطت.
 -3جمللس اإلدارة احلق يف االمتناع عن املوافقة على حتويل أسهم أي مساهم مل يسدد
باقي األقساط املستحقة على أسهمه.
 -4يف حالة قيام جملس اإلدارة ببيع أسهم الستيفاء حق البنك جيب أن يستغل مثرة
هذا البيع أوال يف دفع نفقات البيع وثانياً يف الوفاء بالديون والتعهدات وااللتزامات اليت
للبنك على املساهم وما تبقى يدفع لصاحب األسهم.
 -5يقوم جملس اإلدارة بتدوين قراراته املتعلقة بسقوط األسهم ،ويعترب هذا التدوين
دليالً قاطعاً حيتج به قبل أي شخص كما يعترب سنداً صحيحاً كوثيقة امتالك ملن بيعت
له هذه األسهم وجيب إدخال أسم املشرتي املذكور يف السجل كمساهم يف البنك وال تتأثر
ملكيته هلذه األسهم بأي خمالفة أو بطالن يف اإلجراءات اخلاصة بالسقوط أو البيع.
نقل األسهم وحتويلها
 -6مجيع أسهم البنك امسية ومتلكها وتداوهلا قاصر على املسلمني وعند حتويل أي
سهم جيب أن يكون ذلك كتابة وموقعاً عليه من صاحب السهم واملنقول إليه وموثقاً ،ويظل
السهم يف ملكية الناقل حتى يدخل اسم املنقول إليه يف سجل األسهم.
 -7يعد البنك سجالً خاصاً بتحويل األسهم يسمى (سجل التحويالت) ويتضمن هذا
السجل كل التفصيالت املتعلقة بأي حتويل أو نقل ملكية األسهم.
 -8جمللس اإلدارة أن ميتنع عن تسجيل عقد حتويل أي سهم خالل األربعة عشر
يوماً اليت تسبق االجتماع السنوي العام للجمعية العمومية ويف أي فرتات أخرى يقررها
على أن ال تزيد مدة االمتناع املذكورة عن شهر واحد يف كل سنة.
 -9يشرتط لتسجيل عقد حتويل أي سهم تقديم عقد التحويل وشهادة األسهم املطلوب
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حتويلها وأية بينة أخرى يطلبها جملس اإلدارة إلثبات حق الناقل يف حتويل األسهم.
 -10لكل من انتقلت إليه ملكية سهم مبقتضى وصية أو إعالم وراثة أو هبة أو حكم
قضائي يطلب تسجيل امسه كمساهم يف البنك على أن يرفق بالطلب الوثائق املؤيدة حسبما
يقرره جملس اإلدارة.
اجلمعية العمومية
 -11تتكون اجلمعية العمومية من مساهمي البنك ،ولكل مساهم حق حضور اجتماعات
اجلمعية العمومية بشخصه أو بوكيل عنه ،على أن يكون التوكيل مكتوباً وأن يودع لدى
البنك قبل عقد االجتماع بأربع وعشرين ساعة على األقل.
 -12تعقد اجلمعية العمومية اجتماعا عاماً مرة يف العام يف مدة ال تتجاوز ( )15مخسة
عشر شهراً من تاريخ آخر اجتماع هلا .وذلك يف املكان الذي حيدده جملس اإلدارة ويسمى
هذا االجتماع العام باالجتماع العادي ويسمى غريه من االجتماعات العامة باالجتماعات
فوق العادة.
 -13جيوز جمللس اإلدارة كلما رأي ذلك مناسباً أو يدعو اجلمعية العمومية إىل اجتماع
فوق العادة .وكذلك جتوز دعوتها الجتماع فوق العادة بناءاً على طلب عدد من املساهمني
ميلكون ( )%10عشرة يف املائة على األقل من رأس املال املدفوع.
 -14جيب أن ترسل الدعوة الجتماعات اجلمعية العمومية قبل اليوم املعني لالجتماع
بثالثني يوماً على األقل (يستثنى منها اليوم الذي ترسل فيه الدعوة) وأن يبني يف هذه
الدعوة املكان والزمان والساعة املعينة لالجتماع وإذا كانت املواضيع اليت تباشرها اجلمعية
العمومية يف االجتماع العام تشمل عمالً من األعمال اخلاصة فيذكر يف الدعوة نوع األمر
وترسل هذه الدعوة إىل األشخاص الذين حيق هلم استالمها مبوجب انظمه البنك إال أن
عدم استالم أي عضو من أعضاء البنك هلذه الدعوة ال يبطل اإلجراءات املتخذة يف االجتماع
وجيب أن تشتمل الدعوة على بيان حمدد لكل املوضوعات احملددة لالجتماع.
 -15ال جيوز مباشرة أي عمل يف اجلمعية العمومية ما مل يكن النصاب القانوني حاضراً
يف الوقت الذي تباشر فيه أعماهلا ويتألف النصاب القانوني من أي عدد من املساهمني
الذين ميلكون  %20على األقل من رأس املال املدفوع.
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 -16يفض االجتماع إذا مل يكتمل النصاب القانوني بعد مضي نصف ساعة من الوقت
احملدد لالجتماع إذا كانت الدعوة بناءاً على طلب املساهمني ،ويؤجل يف احلاالت األخرى
للمدة اليت يقررها رئيس االجتماع ويعقد يف املكان الذي حيدده ،فإذا مل يكن النصاب
قانونياً يف االجتماع التالي خالل نصف ساعة من الوقت املعني لالجتماع يعترب األعضاء
احلاضرين نصاباً قانونياً.
 -17يرأس مجيع اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس جملس اإلدارة إن كان حاضراً
وإذا مل حيضر الرئيس إىل االجتماع خالل نصف ساعة من الوقت املعني لعقد االجتماع
أو مل يرغب يف رئاسة االجتماع أو كان منصبه شاغراً خيتار املساهمون أحدهم لرئاسة
االجتماع باألغلبية العددية هلم.
 -18جيوز للرئيس مبوافقة األغلبية العددية للحاضرين يف أي اجتماع للجمعية العمومية
حضره النصاب القانوني أن يؤجل االجتماع مرة أو أكثر إال أنه ال جيوز أن تناقش يف
االجتماع املؤجل سوى األمور اليت مل يتم حبثها يف االجتماع السابق وإذا تأجل االجتماع
مدة تزيد على سبعة أيام وجب توجيه دعوة جديدة إىل االجتماع املؤجل بنفس الطريقة
اليت أتبعت يف الدعوة إىل االجتماع األصلي وفيما عدا ذلك ال يتحتم إعالن عن التأجيل أو
عن األعمال اليت يريد أن يباشرها االجتماع املؤجل.
التصويت يف اجلمعية العمومية
 -19يقرر يف املسائل اليت تطرح للتصويت يف االجتماعات العامة برفع األيدي إال
إذا طلب أحد األعضاء إجراء التصويت السري قبل أو عند إعالن نتيجة التصويت برفع
األيدي فإن مل يقدم مثل هذا الطلب ،فإن إعالن الرئيس بأن القرار قد أجيز باإلمجاع أو
بأغلبية معينة أو أنه سقط وتدوين ذلك يف حمضر اجللسة يعترب بينة قاطعة على صحة
النتيجة دون حاجة إىل إثبات عدد أو نسبة األصوات اليت أعطيت ضد أو تأييداً لذلك
القرار.
 -20لكل عضو حضر االجتماع العام بشخصه أو بالوكالة صوت واحد يف حالة التصويت
برفع األيدي أما يف حالة التصويت السري فلكل عضو صوت واحد عن كل سهم حيمله.
 -21جيري التصويت السري بالصورة والطريقة اليت حيددها الرئيس وتصدر القرارات
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مبوافقة األغلبية املطلقة لألسهم املمثلة يف االجتماع وعند التساوي يرجح الرأي الذي يؤيده
الرئيس ،وذلك كله ما مل يرد نص صريح يف هذا النظام أو يف القانون بأغلبية أكثر.
 -22كل مساهم قاصر وكذلك كل مساهم صدر أمر من حمكمة ذات اختصاص باحلجر
عليه أن ينوب عنه يف التصويت ولي أمره الشرعي ولولي األمر املذكور أن يصوت بنفسه
أو بواسطة وكيل عنه.
 -23جيوز للشركة اليت تكون مساهمة يف البنك أن تندب بقرار من جملس إدارتها
أحد موظفيها أو أي شخص آخر ميثلها يف اجتماعات اجلمعية العمومية ويكون للمندوب
املذكور احلق يف أن ميارس بالنيابة عن تلك الشركة نفس السلطات اليت هلا كما لو كان
من مساهمي البنك.
 -24ال حيق ألي مساهم أو من ميثله أن يصوت يف اجتماع للجمعية العمومية إال إذا
كان قد سدد األقساط واملبالغ األخرى املستحقة عليه آنذاك عن األسهم اليت ميلكها أو
ميثلها.
 -25ال جيوز بعد انتهاء أي اجتماع للجمعية العمومية االعرتاض على صفة أحد
احلاضرين يف االجتماع املذكور أو اإلجراءات اليت تتخذ فيه .وتعرض االعرتاضات اليت
تقدم أثناء االجتماع على رئيس اجلمعية العمومية للبت فيها ويعترب القرار الذي يصدره
نهائياً.
 -26تدون اجلمعية العمومية حماضر جلساتها يف سجل خاص يعد لذلك ويوقع عليه
الرئيس وسكرتري االجتماع.
 -27تنظر اجلمعية العمومية يف اجتماعاتها العادية ،امليزانية السنوية وحساب األرباح
واخلسائر وتوزيع األرباح وتعيني أعضاء جملس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية واملراجع
القانوني .وأي موضوعات أخرى يرى جملس اإلدارة عرضها عليها .وتنظر اجلمعية يف
اجتماعاتها فوق العادة يف املوضوعات اليت تدعى لنظرها واستثناء من ذلك فإنه ال جيوز
بأي حال للجمعية العمومية تعديل أسم البنك أو التزامه بإتباع األحكام القطعية للشريعة
اإلسالمية.
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جملس اإلدارة
 -28يدير البنك جملس إدارة له كافة السلطات يف إدارة البنك فيما عدا ما يتطلب هذا
النظام مباشرته يف اجلمعية العمومية.
 -29يتكون جملس اإلدارة من أثين عشر عضواً تنتخبهم اجلمعية العمومية.
 -30مدة العضوية يف جملس اإلدارة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
 -31يستثنى مما سبق أول جملس إدارة يعينه املؤسسون حتى جتتمع اجلمعية العمومية
وتقرر خالف ذلك.
 -32يشرتط يف عضو جملس اإلدارة أن يكون مساهما مبا ال يقل عن  500سهماً ما مل
يكن ممثالً لشخصيه اعتبارية مساهمة وجيوز استثناء أصحاب اخلربة من املساهمني من
أحكام هذه املادة بقرار تصدره اجلمعية العمومية.
 -33العضو الذي يرغب يف ترشيح نفسه ملنصب جملس اإلدارة جيب أن خيطر سكرتري
البنك كتابة برغبته يف الرتشيح قبل أسبوع على األقل من موعد انعقاد االجتماع العام
ويستثنى من ذلك أعضاء جملس اإلدارة املوجودون آنذاك.
 -34يتم اختيار أعضاء جملس اإلدارة حسب ترتيب األصوات اليت يناهلا كل واحد.
 -35حتدد اجلمعية العمومية املكافآت اليت يتقاضاها أعضاء جملس اإلدارة على أال
تزيد عن  %5من صايف أرباح البنك.
 -36جيوز جمللس اإلدارة أن مينح معاشات أو منحاً سنوية أو مكافآت أو أي عالوات
للعاملني يف البنك وكذلك لزوجاتهم وأطفاهلم ومن يعولونهم .وميكن جمللس اإلدارة أن
ينشىء مشروع معاشات أو عالوات أو مكافآت لصاحل األشخاص املذكورين أعاله أو أي
قسم منهم.
 -37جمللس اإلدارة احلق من وقت آلخر مبوجب توكيل أن يعني أي شركة أو
بيت جتاري أو شخص أو عدة أشخاص ليكون وكيالً عن البنك ألية أغراض وبقدر من
الصالحيات والسلطات وحرية التصرف (ال تتعدى االختصاصات املمنوحة أو املمارسة
بواسطة جملس اإلدارة مبوجب هذا النظام) وألية فرتة وبناءاً على أي اشرتاطات يراها
جملس اإلدارة وجيوز أن يشمل هذا التوكيل نصوصاً يرى جملس اإلدارة أنها مناسبة
حلماية أو تسهيل مهمة األشخاص الذين يتعاملون مع هؤالء الوكالء كما جيوز جمللس

اإلدارة أن مينح أياً من هؤالء الوكالء احلق يف حتويل كل أو جزء من سلطاته أو صالحياته
املمنوحة له.
 -38جيوز لعضو جملس اإلدارة احلق يف الدخول يف أي عقودات أو معامالت جتارية
من أي نوع وأن تكون له مصلحة يف أي نوع من املعامالت مع البنك.
( -39أ) أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي
عقد أو عقد مقرتح مع البنك عليه أن يعلن طبيعة مصلحته يف اجتماع جملس اإلدارة.
(ب) يف حالة عدم وجود مصلحة لعضو اجمللس يف العقد املقرتح يف ذلك احلني فيتم
اإلعالن يف االجتماع التالي إذا ما أصبحت له مصلحة.
(ج) ال جيوز لعضو جملس اإلدارة أن يصوت كعضو بالنسبة إىل أي عقد أو تسوية أو
أية معامالت أخرى له فيها مصلحة ،كما أنه ال يعترب عند تقدير النصاب القانوني يف
حالة حبث أي عقد أو تسوية أو تعامل من هذا النوع.
(د) أي إخطار عام من أحد أعضاء جملس اإلدارة للمجلس قدمه يف اجتماع للمجلس
(أو أختذ من اخلطوات املناسبة ما يكفل تقدميه للمجلس يف اجتماعه التال) بأنه عضو يف
شركة معينة وله مصلحة يف أي عقد مع تلك الشركة سوف يعترب إخطاراً كافياً – وفقاً
هلذا النظام – بأن له مصلحة بالنسبة إىل أي عقد مع هذه الشركة.
 -40ال يلتزم أعضاء جملس اإلدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات البنك
بسبب قيامهم مبهامهم ضمن حدود مسئولياتهم.
إجراءات جملس اإلدارة
 -41يتكون النصاب القانوني الجتماعات جملس اإلدارة من أغلبية أعضائه املنتخبني
ويصدر اجمللس قراراته بأغلبية أصوات احلاضرين ،وإذا تساوت األصوات يكون للرئيس
صوت مرجح.
 -42يشرتط إلجازة القرارات التالية موافقة ثلث أعضاء جملس اإلدارة احلاضرين يف
اجتماع قانوني:
(أ) قرارات تعيني املدير العام وحتديد صالحياته.
(ب) املعامالت اليت ختص أحد أعضاء جملس اإلدارة.
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(ج) التوصية بزيادة رأس املال.
(د) فتح فروع للبنك.
 -43جيتمع جملس اإلدارة بصفة دورية مرة كل شهرين ما أمكن ذلك بناءاً على دعوة
من رئيس جملس اإلدارة وجيوز للمجلس عقد اجتماعات كلما دعت احلاجة إىل ذلك،
بدعوة من رئيس اجمللس أو أي ثالثة من أعضائه.
 -44ترسل الدعوة الجتماعات جملس اإلدارة بالربيد أو أي وسيلة أخرى إىل األعضاء
قبل املوعد احملدد لالجتماع بأسبوع على األقل ما مل يتفق مجيع األعضاء على موعد أقصر
وجيب أن تشتمل الدعوة على حتديد املكان والتاريخ والساعة اليت يعقد فيها االجتماع.
 -45ينتخب أعضاء جملس اإلدارة رئيساً للمجلس وحيدد الصالحيات اليت ينفرد بها
الرئيس.
 -46أي مذكرة مكتوبة وموقعاً عليها من مجيع أعضاء جملس اإلدارة تعترب مبثابة قرار
صادر يف اجتماع جمللس اإلدارة عقد بالطريقة العادية.
جلنة جملس اإلدارة
 -47جيوز جمللس اإلدارة تكليف جلنة تؤلف من بني أعضائه لتمارس بعض سلطاته
املالية واإلدارية وجيب على اللجنة اليت تؤلف كما ذكر أن تراعى عند مباشرة أعماهلا
التقيد باللوائح والتعليمات اليت يقررها جملس اإلدارة.
 -48لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة احلق يف تعيني أي شخص يوافق عليه جملس
اإلدارة ليعمل كعضو جملس إدارة بدالً عنه يف حالة تغيبه عند الضرورة على أال تزيد اإلنابة
عن ثالثة جلسات متتالية وللعضو األصلي احلق يف عزله مبحض اختياره بإخطار كتابي
جمللس اإلدارة ويكون عضو جملس اإلدارة خاضعاً يف كل شيء للشروط اليت تنطبق على
أعضاء جملس اإلدارة اآلخرين (إال فيما يتعلق باملكافآت).
ويتمتع عضو جملس اإلدارة املناوب بكل احلقوق وله أن يباشر ويؤدى كل واجبات
عضو جملس اإلدارة الذي عينه.
 -49أية وثيقة لتعيني عضو جملس إدارة مناوب جيب أن ترسل وأن حتفظ لدى
جملس اإلدارة وأن تكون بقدر اإلمكان يف الصورة اآلتية:
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أنا …………… بوصفي عضو يف جملس إدارة بنك فيصل اإلسالمي السوداني
وتنفيذاً للسلطات املمنوحة لي مبوجب النظام األساسي ،بهذا أعني ……… ليعمل
عضواً مناوباً يف مكاني ويتوىل تنفيذ كل الواجبات اخلاصة بي كعضو يف جملس إدارة
البنك.
صدر حتت توقيعي يف اليوم …… .من شهر …… .سنة ……14..هـ
املوافق … .من شهر …..سنة ……19 ..م.
زوال أهلية أعضاء جملس اإلدارة
 -50يعترب منصب عضو جملس اإلدارة شاغراً يف أي حالة من احلاالت اآلتية:
(أ) إذا استقال من منصبه بإخطار كتابي.
(ب) إذا صدر ضده أمر بتعيني حارس قضائي أو وصل إىل تسوية أو صلح مع دائنيه
حلالة إفالسه.
(ج) إذا أصبح خمتل العقل.
(د) إذا تغيب من اجتماعات جملس اإلدارة ثالث مرات متتالية دون إذن خاص
من اجمللس وأصدر اجمللس قراراً بإخالء منصبه بسبب غيابه.
 -51إذا شغر منصب أحد أعضاء جملس اإلدارة جيوز جمللس اإلدارة أن يعني من
حيل حمله حتى أول اجتماع عادي للجمعية العمومية.
املدير العام
 -52يعني جملس اإلدارة مديراً عاماً للبنك وحيدد صالحيته وراتبه ومكافآته كما له
أن يعزله يف أي وقت وأن يعني خالفه.
حمضر الوقائع
 -53على سكرتري جملس اإلدارة أن يدون حماضر اجتماعات اجللسات يف السجالت
املعدة لذلك.
حصر األرباح
 -54بعد خصم املصروفات اإلدارية للبنك جبميع أجهزته العاملة مبا فيها جملس
اإلدارة واملكافآت اليت جيوز جمللس اإلدارة منحها للمدير العام وغريه من العاملني
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بالبنك ،توزع األرباح الصافية يف نهاية كل سنة مالية وفقاً للرتتيب التالي:
(أ) تؤدى الزكاة املفروضة شرعاً.
(ب) تؤدى إىل املستثمرين أنصبتهم يف األرباح كما يقررها جملس اإلدارة.
(ج) جتنب ( )%10عشرة يف املائة على األقل من نصيب البنك يف األرباح لتكوين
احتياطي عام .وجيوز للجمعية العمومية للمساهمني وقف هذا التجنيب إذا وصل
جمموع االحتياطي املذكور إىل ما يساوي رأس املال.
(د) يوزع الباقي من األرباح على املساهمني على أال تزيد عن احلصة اليت يوصي
بها جملس اإلدارة ما مل تقرر اجلمعية العمومية للمساهمني بقرار عادي ترحيل
الباقي املذكور كله أو بعضه للسنة املالية التالية أو تكوين احتياطات خاصة بناءاً
على توصية جملس اإلدارة.
حتويل األرباح
 -55جيوز للجمعية العمومية بناءاً على توصية جملس اإلدارة أن تقرر زيادة رأس املال
بطريق حتويل كل أو بعض احتياطاته أو أرباحه السنوية الصافية وإصدار أسهم جديدة
مبا يعادل الزيادة املذكورة .توزع األسهم اجلديدة بدون مقابل على املساهمني بنسبة عدد
ما لكل منهم من أسهم يف رأس املال وقت صدور القرار بالزيادة وعند إصدار مثل هذا القرار
فعلى جملس اإلدارة أن يقوم بكافة اإلجراءات املتعلقة بتخصيص الكمية املطلوب حتويلها
إىل رأس مال وإصدار األسهم وأي إجراء مطلوب لتنفيذ القرار.
مراجعة احلسابات
 -64تعني اجلمعية مراجعاً حلسابات البنك وحتدد أتعابه عن كل سنة مالية .وللمراجع
حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وعرض ما يراه عليها.
اإلعالنات
( -65أ) يرسل البنك اإلعالنات إىل كل مساهم من مساهمة أما بتسليمها له شخصياً
أو بإرساهلا له بالربيد املسجل إىل عنوانه املسجل وعلى املساهمني إشعار البنك بالربيد
املسجل يف حالة تغيري عناوينهم املذكورة إلثباتها لديه.
(ب) متى أرسل اإلعالن بالربيد املسجل فإنه يعترب قد وصل إىل العضو وذلك بشرط أن
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يكون العنوان الذي أرسل عليه مطابقاً ملا هو مسجل لدى البنك ومت تسجيله لدى الربيد،
كما أنه يعترب قد بلغ يف امليعاد الذي ميكن أن يصل فيه اخلطاب حسب سري الربيد
العادي.
(ج) إذا مل يكن للعضو عنوان مسجل يف السودان ومل يكن قد أخطر البنك بعنوانه
خارج السودان لتبليغه إلعالنات بواسطته ،فإن اإلعالن املنشور يف جريدة توزع يف املنطقة
اليت بها مكتب املسجل يعترب تبليغاً كافياً وأنه قد مت يف اليوم الذي نشر فيه اإلعالن.
 -66جيوز للبنك أن يرسل اإلعالنات إىل الذين آلت هلم حقوق يف أسهم نتيجة لوفاة
عضو أو إفالسه وذلك بإرساهلا هلم بالربيد بكتاب مستويف الطوابع وبعنوان املساهم أو
بعنوان وصي املتوفى أو متولي التفليسة أو بأي صفة مماثلة وترسل إىل عنوانهم يف السودان
أو خارجه إن وجد هلم عنوان أو بتبليغ اإلعالنات بأي طريقة ميكن أن يبلغ بها العضو
لو مل حيدث موت أو إفالس.
 -67ترسل الدعوة حلضور االجتماعات العامة بالطريقة املذكورة أعاله أو بالنشر يف
الصحف إىل:
(أ) كل عضو من أعضاء البنك عدا أولئك الذين ليس هلم عنوان مسجل يف السودان
والذين مل يعطوا البنك عناوينهم خارج السودان لتبليغهم الدعوة.
(ب) كل من له حق يف أسهم البنك نتيجة لوفاة عضو من أعضائه أو إفالسه حبيث
أن هذا العضو لوال وفاته أو إفالسه لكان حيق له استالم دعوة االجتماع.
كشف أسرار البنك
 -68ال جيوز آلي مساهم يف البنك أن حيصل أو يطالب بأية معلومات ختص أعمال
ومعامالت البنك التجارية وزبائنه أو أي معامالت سرية ختص البنك ما عدا املعلومات
اليت تتعلق باحلسابات وأعمال البنك تطرح مبوجب هذا النظام أو القانون أمام االجتماع
العام وال جيوز ألي عضو أن يفتش سجالت أو أوراق أو مكاتبات البنك ،أو وثائقها إال ما
هو مرخص مبوجب هذا النظام وقانون الشركات.
تصفية البنك
 -69يف حالة تصفية البنك فإن فائض التصفية يوزع على املساهمني بنسبة عدد األسهم
اليت ميلكها كل منهم حينئذ يف رأس املال.
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هيئة الرقابة الشرعية
( -70ا) تشكل هيئة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء على األقل وسبعة على األكثر
من علماء الشرع ،تعينهم اجلمعية العمومية للمساهمني لثالث سنوات وحتدد أتعابهم يف
قرار التعيني ،وجتوز إعادة تعيني من انتهت عضويته منهم .ويف حالة خلو منصب أحد
األعضاء قبل نهاية مدته يعني جملس اإلدارة من حيل حمله لنهاية املدة املذكورة.
( )2يعهد هليئة الرقابة باملهام اآلتية:
 -1االشرتاك مع املسئولني بالبنك يف وضع مناذج العقود واالتفاقات والعمليات العائدة
جلميع معامالت البنك مع املساهمني واملستثمرين والغري ،ويف تعديل وتطوير النماذج
املذكورة عند االقتضاء ويف إعداد العقود واالتفاقات اليت يزمع البنك إبرامها مما ليس له
مناذج موضوعة من قبل – وذلك كله بقصد التأكد من خلو العقود واالتفاقات والعمليات
املذكورة مع احملظورات الشرعية.
 -2إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما حييله إليها جملس اإلدارة أو املدير العام
من معامالت البنك.
 -3تقديم ما تراه مناسباً من املشورة الشرعية إىل جملس اإلدارة يف أي أمر من األمور
العائدة ملعامالت البنك.
 -4مراجعة عمليات البنك من الناحية الشرعية للتحقيق من تنفيذ مقتضى ما جاء يف
البنود (أ،ب،ج) السابقة.
( )3تقدم هيئة الرقابة الشرعية دورياً كلما اقتضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إىل كل
من املدير العام وجملس اإلدارة.
( )4تقدم هيئة الرقابة للجمعية العمومية للمساهمني تقريراً سنوياً مشتمالً على رأيها
يف مدى متشي البنك يف معامالته مع أحكام الشرع ،وما قد يكون لديها من ملحوظات يف
هذا اخلصوص.
( )5تباشر اهليئة عملها وفقاً لالئحة تقرتحها ويصدر مبقتضاها قرار من اجلمعية العمومية
للمساهمني .ولرئيس اهليئة أو نائبه حق حضور اجتماعات اجلمعية العمومية للمساهمني
وللهيئة كذلك إدراج أي موضوع يف جدول اجتماع أي مجعية عمومية ومناقشته يف االجتماع
واالشرتاك خبصوصه يف املداوالت بدون أن يكون هلا صوت عدا إصدار القرارات.

تعليق اللجنة:
• مت تعديل النظام األساسي مبوجب القرار اخلاص الصادر من اجلمعية العمومية
بتاريخ 1981/5/1م ومت تأييد القرار اخلاص يف االجتماع العام فوق العادة بتاريخ
1981/5/15م.
• مت رفع رأس مال البنك االمسي من (000ر000ر( )10عشرة ماليني جنيه)
إىل (000ر000ر( )50مخسني مليون جنيه) بقرار من اجلمعية العمومية الصادر
بتاريخ 1981/5/1م.
• مت رفع رأس املال االمسي من (000ر000ر( )50مخسني مليون جنيه) إىل
(000ر000ر( )100مائة مليون جنيه) بقرار من اجلمعية العمومية الصادر بتاريخ
/11مجادى الثاني1403/هـ املوافق /25مارس1983/م.
• مت تعديل النظام األساسي مبوجب القرار اخلاص الصادر من اجلمعية العمومية
بتاريخ /14مجادى األوىل1406/هـ املوافق /24يناير 1983/ومت تأييد القرار اخلاص
يف االجتماع غري العادي للجمعية العمومية بتاريخ /3مجادى األوىل1406/هـ
املوافق /12فرباير1986/م.
• مت رفع رأس املال االمسي من (000ر000ر )100مائة مليون جنيه إىل (000ر000ر)500
(مخسمائة مليون جنيه) بقرار من اجلمعية العمومية الصادر بتاريخ /27شعبان1413/هـ
املوافق 1983/2/18م.
• مت رفع رأس املال االمسي (000ر000ر( )500مخسمائة مليون جنيه) إىل
(000ر000ر500ر )3بقرار من اجلمعية العمومية الصادر بتاريخ /23شوال1415/هـ املوافق
1995/3/22م.
• مت تعديل بعض بنود النظام األساسي لتتماشى مع قانون سوق اخلرطوم لألوراق
املالية مبوجب القرار اخلاص الصادر من اجلمعية العمومية بتاريخ /8صفر1416/هـ املوافق
1995/7/6م ومت تأييد القرار اخلاص يف االجتماع غري العادي للجمعية العمومية بتاريخ
/22صفر1416/هـ املوافق 1995/7/20م.
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الوثيقة رقم ()7

أمــر مؤقت
قانون أصول األحكام القضائية لسنة 1983
بسم الله الرحمن الرحيم

رئيس اجلمهورية

عمالً بأحكام املادة  106من الدستور اصدر األمر املؤقت األتي نصه-:
اسم األمر املؤقت وبدء العمل به
 -1يسمى هذا األمر املؤقت « قانون أصول األحكام القضائية لسنة  « 1983ويعمل به
من تاريخ التوقيع عليه.
تفسري النصوص التشريعية
 -2يف تفسري النصوص التشريعية وما مل يكن النص مفسرا أو قطعي الداللة-:
(أ) يستصحب القاضي أن املشرع ال يقصد خمالفة الشريعة اإلسالمية تعطيالً لواجب
قطعي أو إباحة حملرم بني وانه يراعى توجيهات الشريعة يف الندب والكراهية.
(ب) يفسر القاضي اجملمالت والعبارات التقديرية مبا يوافى أحكام الشريعة
ومبادئها وروحها العامة.
(ج) يفسر القاضي املصطلحات واأللفاظ الفقهية على ضوء القواعد األصولية واللغوية
يف الفقه اإلسالمي.
القضاء يف حالة عدم وجود النص
 -3على الرغم مما قد يرد يف أي قانون آخر يف حاالت غياب النص الذي حيكم
الواقعة-:
( )1يطبق القاضي ما جيد من حكم شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسنة.
( )2فان مل جيد القاضي نصا جيتهد رأيه ويهتدى يف ذلك باملبادئ التالية حبيث
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يأخذها على وجه التكامل ويراعي ترتيبها يف أولوية النظر والرتجيح.
أوال :مراعاة اإلمجاع وما تقتضيه كليات الشريعة ومبادئها العامة وما تهدى إليه
توجيهاتها من تفصيل يف املسألة.
ثانياً :القياس على أحكام الشريعة حتقيقا لعللها أو متثيال ألشباهها أو مضاهاة
ملنهجها يف نظام األحكام.
ثالثاً :اعتبار ما جيلب الصاحل ويدرأ املفاسد وتقدير ذلك مبا يتوخى مقاصد الشريعة
وأغراض احلياة الشرعية املتكاملة يف ظروف الواقع احلاضر ومبا ال تلغيه نصوص الشريعة
الفرعية.
رابعاً :استصحاب الرباءة يف األحوال واإلباحة يف األعمال واليسر يف التكليف.
خامساً :االسرتشاد مبا جرت عليه سوابق العمل القضائي يف السودان فيما ال يعارض
الشريعة ومبا يذهب إليه مجهور فقهاء الشريعة من فتاوى فرعية وما قرروه من قواعد
فقهية.
سادساً :مراعاة العرف والنكر يف املعامالت يف ما ال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية
أو مبادئ العدالة الفطرية.
سابعاً :توخى معاني العدالة اليت تقرها الشرائع اإلنسانية الكرمية وحكم القسط الذي
ينقدح يف الوجددات السليم.
صدر حتت توقيعي بقصر الشعب يف اليوم احلادي والعشرين من شهر ذي احلجة
1403هـ املوافق اليوم الثامن والعشرين من شهر سبتمرب سنة 1983م.
توقيع
جعفر حممد منريى
رئيس اجلمهورية
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الوثيقة رقم ()8

مجهورية السودان
وزارة العدل
قانون اإلجراءات المدنية
لسنة 1983
 -108جيوز للمحكمة إىل ما قبل صدور احلكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً
حماسبة أو حتريات بالطريقة اليت تراها مناسبة.
امشال احلكم على طريقة الدفع
 )1( -109إذا كان احلكم يقضى بدفع مبلغ من املال جاز للمحكمة إذا اقتنعت …
كافية أن تأمر بتحديد اجل السداد يف احلكم أو أن تأمر بدفع املبلغ احملكوم باألقساط.
( )2إذا عجز احملكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من األقساط حيق للمحكوم له
على األقساط املتبقية ما مل تأمر احملكمة بغري ذلك.
عدم احلكم بالفائدة
 -110ال حتكم احملكمة بالفائدة بأي حال من األحوال ،على إال تسرى أحكام هذه
املادة على أي اتفاق مت التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983م.
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الوثيقة رقم ()9
قانون املعامالت املدنية لسنة 1984

الباب الثامـــــــــــــــــــــن
القرض
تعريف القرض
 -276القرض متليك مال أو شئ آلخر على أن يرد مثله قدرا ونوعا وصفة إىل املقرض
عند نهاية مدة القرض.
اشرتاط املنفعة الزائدة
 –281إذا اشرتط يف عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى العقد سوى توثيق حق
املقرض لغى الشرط وصح العقد.
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الوثيقة رقم ()10

قانون بيع األموال املرهونة للمصارف
لسنة 1990م (معد ًال حتى مارس 2003م)

عمالً بأحكام املرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م اجاز جملس قيادة ثورة االنقاذ
الوطين القانون اآلتي نصه-:

الفصل االول
احكام متهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
 /1يسمى هذا القانون «قانون بيع االموال املرهونة للمصارف لسنة 1990م» ويعمل به
من تاريخ التوقيع عليه.
تفسري
 /2يف هذا القانون مامل يقتض السياق معنى اخر-:
«اموال»  :تشمل العقارات واملنقوالت
«عقارات»  :تشمل األراضي جبميع أنواعها والفوائد الناشئة عنها واملباني واالشياء
الثابتة عليها بصورة دائمة كما تشمل اي نوع من انواع املنشآت االخرى.
«املدير»  :يقصد به مدير اي مصرف أو من يفوضه.
«مصرف»  :يقصد به أي مصرف من املصارف العاملة يف السودان ويشمل ذلك اي
مؤسسة متويل حكومية.
سيادة أحكام هذا القانون
 /3تسود أحكام هذا القانون يف حالة تعارضها مع احكام اي قانون اخر للمدى الذي
يزيل التعارض بينهما.
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تطبيق
 )1( /4بالرغم من أحكام املادة ( )1يطبق هذا القانون باثر رجعي على االموال املرهونة
باملصارف حتى لو بدئ يف اي اجراءات خاصة بها امام احملاكم.
( )2تطبق أحكام هذا القانون على اي مصرف أو مؤسسة متويل اجنبية وفق احكام
البند ( )3واليت يكون لديها اموال مرهونة يف السودان سواء كان الرهن ما زال
بامسها ام مت حتويله ملصلحة جهة اخرى جيوز التعامل معها داخل السودان
وخارجه.
( )3يتم حتديد املصارف ومؤسسات التمويل االجنبية بقرار من وزير املالية واالقتصاد
الوطين بناء على توصية بذلك من حمافظ بنك السودان وموافقة وزير العدل.

الفصل الثاني
بيع االموال املرهونة للمصارف واجراءاته

 )1( /5إذا حل األجل احملدد لسداد املبلغ املضمون بالرهن ملصرف وتأخر الراهن يف
سداده حيق للمصرف بعد إنذار الراهن كتابة ملدة شهر بالسداد ،ان يبيع املال املرهون أو
اي جزء منه ،مبا عليه من رهونات سابقة بعد انقضاء مدة االنذار املذكورة.
( )2ألغراص البند ( )1يعترب االنذار قد مت استالمه بواسطة الراهن-:
(أ) إذا ارسل على آخر عنوان عمل أو سكن معروف له أو باللصق على العقار املرهون
الذي يسكنه،
أو-:
(ب) يف حالة تعذر توصيل االنذار وفق احكام الفقرة (أ) إذا أرسل بالربيد املسجل،
بعلم الوصول ما مل يعده الربيد لعدم االستالم.
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إجراءات بيع العقارات
 )1( /6يقوم املصرف ببيع العقار املرهون له مبا عليه من رهونات ،تنفيذاً ألحكام
املادة ( ،)5عن طريق املزاد العلين ،على ان يكون الثمن االساسي لذلك العقار ال يقل عن
قيمة املبلغ املرهون له به أو القيمة احلقيقة اليت حيددها املصرف بالتشاور مع اجلهات
املختصة ايهما اكرب.

( )2إذا مل يقدم عرض للشراء أو كان العرض املقدم اقل من الثمن االساسي فيجوز
للمصرف عرض العقار املرهون للبيع مرة اخرى بدون حتديد سعر اساسي.
( )3جيب ايقاف اجراءات البيع باملزاد العلين يف اي مرحلة قبل رسو املزاد يف حالة
دفع املدين الراهن ملبلغ الدين واي مصروفات اخرى تكبدها املصرف يف تلك االجراءات
نقداً.
( )4عند اكتمال البيع وفق أحكام هذا القانون يقوم مسجل عام االراضى بتعديل سجل
العقار املرهون باسم املشرتي مبا عليه من رهونات ،على إال يؤثر أى خطأ يف اجراءاءت
بيع العقار على حق املشرتي يف نقل امللكية له.
( )5يتم التصرف يف حصيلة بيع العقار املرهون على الوجه اآلتي-:
(أ) سداد مصاريف البيع.
(ب) سداد دين املصرف ،يف حدود قيمة الرهن املسجل.
(ج) ما تبقى من قيمة املبلغ ،إذا وجد،يسلم للمدين الراهن.
( )6إذا مل يكن عائد البيع كافياً لسداد املبلغ املرهون به ،فيجوز للمصرف مقاضاة
املدين الراهن بباقى املبلغ عن طريق رفع دعوى مدنية.
إجراءات حجز املنقوالت وبيعها
 )1( /7يف حالة املنقوالت املرهونة تتبع االجراءات االتية يف حجزها وبيعها-:
(أ) إذا كانت املنقوالت املرهونة يف حيازة املصرف كاملة يقوم املصرف ببيعها
بالطريقة احملددة يف هذا القانون بعد انتهاء مدة االنذار املنصوص عليها يف
املادة (.)5
(ب) إذا كانت حيازة املنقوالت املرهونة مشرتكة بني املصرف والعميل فيحق
للمصرف بعد انتهاء مدة االنذار املنصوص عليها يف املادة ( )5دخول اي امكنة
توجد بها املنقوالت وحجزها بالطريقة اليت يراها مناسبة وحيازتها حيازة كاملة.
(ج) إذا كانت املنقوالت احملجوزة للمصرف يف حيازة العميل كاملة جيوز للمصرف
ان حيجز على تلك املنقوالت بعد نهاية االنذار يف املادة (.)5
(( )2أ) يقوم املصرف ببيع املنقوالت املرهونة واليت مت حجزها وفقاً ألحكام البند ()1
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فوراً باملزاد العلين على ان يكون الثمن االساسي للمنقوالت مبلغاً ال يقل عن املبلغ املرهونة
به أو القيمة احلقيقية ايهما اكرب.
(ب) إذا مل يقدم عرض للشراء أو كان العرض اقل من الثمن األساسي فيجوز للمصرف
ان يعرض املنقوالت املرهونة للبيع مرة اخرى بدون حتديد لذلك( .للثمن)
(ج) يتم التصرف يف حصيلة البيع على الوجة اآلتي-:
(أوالً) سداد مصروفات حجز تلك املنقوالت وحفظها وبيعها.
(ثانياً) سداد قيمة الدين املستحق.
(ثالثاً) ما تبقى من قيمة البيع إذا وجد يسلم للمدين الراهن
(د) إذا مل يكن عائد البيع كافياً لسداد مبلغ الرهن جيوز للمصرف مقاضاة املدين
الراهن بباقي املبلغ عن طريق رفع دعوى مدنية.
( )3من اجل توقيع احلجز املنصوص عليه يف البند ( )1جيوز للمدير أو من يفوضه
ان يدخل بالقوة مصحوباً مبن يري ضرورة وجودهم من املستخدمني اي أمكنة توجد بها
املنقوالت احملجوزة اثناء ساعات العمل للشخص املطلوب منه سداد الدين ،وجيوز للمدير
أو من يفوضه حسبما يكون احلال ان يطلب من ضابط الشرطة املسئول الذي توجد امكنة
تواجد املنقوالت املرهونة يف دائرة اختصاصاته متكينه من دخوهلا واجراء احلجز وعلى
ذلك الضابط يف هذه احلالة تلبية الطلب.
( )4جيب على املصرف ايقاف اجراءات بيع املنقوالت باملزاد العلين يف اي مرحلة
قبل رسو املزاد يف حالة دفع املدين الراهن ملبلغ الدين واي مصروفات اخرى تكبدها
املصرف يف تلك االجراءات نقداً.
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طلب احالة النزاع للتحكيم
 )1( /8جيوز للراهن يف حالة وجود اى نزاع بينه وبني املصرف ان يطلب كتابة يف مدة
ال تزيد على اسبوع واحد من تاريخ تسلمه لالنذار املنصوص عليه يف املاده  )1( 5إحالة
النزاع للتحكيم.
( )12على الرغم من احكام املادة  )1( 5يوقف املصرف إجراءات البيع إذا تقدم الراهن
بالطلب املنصوص عليه يف البند( )1وذلك حلني صدور قرار هيئة التحكيم املنصوص عليه
يف املادة .)1( 10

تكوين هيئة التحكيم
 )1( /9يقوم املصرف باالتفاق مع الراهن بتكوين هيئة التحكيم يف مدة ال تزيد على
اسبوع واحد من تاريخ تسلم املصرف للطلب املنصوص عليه يف املادة.)1(8
( )2يعني كل من الطرفني حكماً ويتفق الطرفان على تعني حكم ثالث يكون ريئساً
هليئة التحكيم.
( )3جيوز للطرف املتضرر إذا تعذر تكوين هيئةالتحكيم على الوجه املنصوص عليه يف
البند( )2أن يطلب من حمافظ بنك السودان تعيني من تعذر من احملكمني على أن يقوم
احملافظ بإجراء التعيني يف مدة التزيد على إسبوع واحد من تاريخ تسلمه للطلب.
قرار هيئة التحكيم
 )1( /10تصدر هيئة التحكيم قرارها يف مدة التزيد عن شهر واحد من تاريخ
تكوينها.
( )2يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا غري قابل للطعن فيه امام احملاكم.

الفصل الثالث
أحكام عامة

سلطة اصدار اللوائح
 -11جيوز حملافظ بنك السودان مبوافقة وزير املالية والتخطيط االقتصادى أن يصدر
اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
صدر ومت التوقيع عليه يف  26يوليو 1990م.
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الوثيقة رقم ()11

قانون تنظيم العمل املصريف
لسنة 1991م
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بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة العدل
ملحق التشريع اخلاص
اجلريدة الرمسية جلمهورية السودان رقم 1572
املؤرخ  /18فرباير 1993 /م
ملحق منرة  :1تشريعات عمومية
حمتويات
( )1القوانني......................................
قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م
(قانون رقم  1لسنة )1993

صفحة

( )2القواعد واألوامر التشريعية............................:
الئحة اجلزاءات اإلدارية واملالية للمخالفات املصرفية لسنة 1992م
(التشريع منرة  4لسنة 1993م)
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بسم الله الرحمن الرحيم

قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م
(قانون رقم  1لسنة )1993
عمال بأحكام املرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م أجاز جملس قيادة ثورة اإلنقاذ
الوطين القانون األتي نصه:

الفصل األول
إحكام متهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
 /1يسمي هذا القانون قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م ويعمل به من تاريخ
التوقيع عليه.
سيادة أحكام هذا القانون
 /2يف حالة وجود تعارض بني أحكام هذا القانون واى قانون أخر يعود أحكام هذا
القانون إىل املدى الذي يزيل التعارض بينهما.
تفسري
 /3يف هذا القانون ومامل يقتض السياق معنى آخر:
«مصرف» :يقصد به أية شركة مسجلة حتت قانون الشركات لسنة  1925ومتارس
العمل املصريف أو اى جزء منه يف السودان أو اى مصرف منشأ بقانون.
«مؤسسة مالية» :يقصد بها اى شركة لتوظيف األموال أو شركة أنشئت ألغراض
االستثمار ومتارس أيا من األعمال املصرفية.
«بنك السودان» :يقصد به بنك السودان املنشأ مبوجب أحكام املادة  4من قانون بنك
السودان لسنة  1959م.
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« العمل املصريف» :يشمل استالم النقود كودائع جارية أودائع ادخار أو ودائع استثمار
وفتح االعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع الشيكات وحتصيلها أو األوامر أو أوذونات
الصرف.وغريها من األوراق ذات القيمة وتوفري التمويل للعمالء والقيام بعمليات التعامل يف
النقد األجنيب .وما سوى ذلك من أعمال املصارف حسبما حيدده بنك السودان واليت ال
تتعارض مع حكم شرعي.
«فرعى أو مكتيب» :يقصد به الفرع أو املكتب الفرعي للمصارف سواء كان وكالة أو اى
اسم يزاول به العمل املصريف.
«التزامات إطالع» :يقصد بها االلتزامات األولية الدفع عند الطلب.
«التزامات ألجل» :يقصد بها اى التزامات مسرتدة غري االلتزامات عند الطلب.
«قرض» :يقصد به متليك مال متقوم مثلي آلخر على أن يرد مثلة قدرا ونوعا وصفة إىل
املقرض عند نهاية مدة القرض.
«عملة قابلة للتحويل» :يقصد بها عملة ميكن تداوهلا أو حتويلها دون القيد يف أسواق
النقد الدولية يف حدود أسعار الصرف تكون مطابقة ألحكام اتفاقية صندوق النقد الدولية.
«املدير العام» :يقصد به مدير عام اى مصرف أو من يف حكمه.
«مصرف أجنيب» :يقصد به اى مصرف مسجل خارج السودان ويباشر العمل املصريف
يف السودان وفق أحكام هذا القانون.
«املصارف اململوكة لدولة» :هي املصارف اململوكة للحكومة وبنك السودان معا أو
باالنفراد.
«الوزير» :يقصد به وزير املالية والتخطيط األقتصادى.
 )1( /4باإلضافة إىل األعمال املصرفية وفق التفسري املمنوح هلا يف املادة  3جيوز الى
مصرف ان ميارس اى من األعمال االتيه:
(أ) االقرتاض .مجع أو استالم النقود ،التسليف أو منح القروض والتمويل بضمان
أو بدون ضمان ،حترير وقبول وتظهري وخصم وشراء وبيع وحتصيل ،أو اى تعامل
أخر يف الكمبياالت والسندات االذنية ووثائق الشحن وإيصاالت واستمارات السكة
حديد وشهادات سندات الدين وشهادات األسهم وأية صكوك أخرى قابلة أو غري
قابلة للتحويل ،إصدار وتعزيز خطابات االعتماد واالخطاربها والشيكات السياحية
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والشيكات اإلكرامية والشيكات املعتمدة ،شراء وبيع النقد االجنبى ،احلصول على
واالحتفاظ باالسهم واالموال وسندات الدين واسهم الدين والسندات والضمانات
ومجيع ضروب االستثمارات واصدارها واالكتتاب فيها والتعامل بها ،شراء وبيع
السندات وشهادات االسهم أو انواع الضمانات االخرى نيابة عن العمالء أو غريهم،
استالم كل انواع السندات وشهادات االسهم واالشياء النفيسة كودائع أو للحفظ
وتوفري خزائن حديدية حلفظ االمانات ،حتصيل ونقل االموال والضمانات كما
يسمح للمصرف بالدخول يف عقود املضاربة واملشاركه واملراحبة وكافة العقود والصيغ
اليت تبيح احكام الشريعة االسالمية للمصرف ان يكون طرفا فيها ويوافق عليها بنك
السودان وال تتعارض مع اى حكم شرعى.
(ب) العمل وكيال الية حكومة أو سلطة حملية أو ألى شخص اخر أو اشخاص
اخرين وممارسة اعمال الوكالة ومنح االيصاالت واإليرادات والعمل وكيال للعمالء
باى شكل اخر.
(ج) تنفيذ وتأمني وضمان واآلكتتاب واالشراك يف ادارة أو القيام باى اصدار عام أو
خاص لقروض الدولة أو السلطات االقليمية أو احمللية أو غري ذلك ،أو االسهم أو
احلصص أو سندات الدين أو اسهم الدين اخلاصة باى شركة أو مؤسسة أو احتاد
ومنح التمويل الجل ذلك االصدار.
(د) بيع اى عقار يكون مرهونا لصاحل املصرف الستيفاء حقوق املصرف منه بعد
موافقة بنك السودان.
(هـ) احليازة واالحتفاظ باى عقار يكون حق أو سند متلك أو مصلحة يف اى عقار
يكون ضمانا أو جزاءا من ضمان الية قروض أو متويل تتعلق بذلك الضمان والتعامل
بصفة عامة يف اى من احلقوق املذكورة.
(و) املساهمة يف أو ضمان اية اموال الغراض خريية أو الى غرض عام أو مفيد.
(ز) حفظ االمانات ملصلحة الغري.
(ح) احلصول على اى مبنى أو اعمال الزمة أو مالئمة الغراض املصرف وبنائها
وصيانتها واجراء تعديالت فيها
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(ط) بيع وحتسني وادارة وتطوير واجيار ورهن اى جزء من عقارات أو حقوق
املصرف والتنازل عنها والتصرف فيها باى شكل اخر.
(ى) أى عمل اخر حيدده بنك السودان باعالن بأنه من االعمال اجلائز للمصرف
أو ملصرف معني القيام بها.
( )2جيوز لبنك السودان ان يلغى أو يعدل أو يغري ايا من االعمال املذكورة يف
البند ( )1اعاله شريطة إال يكون يف ذلك خمالفة شرعية.

الفصل الثاني
ترخيص املصارف

( )5ال جيوز ألي شخص ممارسة العمل املصرفى أو أى جزء منه يف السودان مامل يكن
حائزا على ترخيص صادر يف هذا الشأن من بنك السودان وفقا احكام املادة  51من قانون
بنك السودان ومستوفيا للشروط املنصوص عليها يف هذا القانون واللوائح الصادرة مبوجبه.
وضع املصارف القائمة
( )1( )6أى مصرف ميارس العمل املصرفى كليا أو جزئيا يف السودان عند صدور هذا
القانون يعترب كما لو كان حائزا على ترخيص بنك السودان.
( )2جيوز لبنك السودان ان يلزم املصارف واملؤسسات املالية االخرى القائمة وقت
صدورهذا القانون بتكييف اوضاعها وفق هذا القانون وبالكيفية واملدة اليت حيددها.
ترخيص املصارف اجلديدة
( )1( )7على كل شركة قبل البدء يف ممارسة العمل املصرفى تقديم طلب ترخيص لبنك
السودان بالشكل املقرر لذلك.
( )2ال يتم تسجيل أى شركة الغراض ممارسة العمل املصرفى أو شبه املصرفى أو جزء
إال بعد موافقة بنك السودان.
()3إذا اقتنع بنك السودان من التحريات والدراسات اليت جيريها بأنه نظرا للمركز
املالي ملقدم الطلب وتارخيه ونوع االدارة وكفاية رأس املال واالرباح املتوقعة ،وهيكل املصرف
املزمع انشاؤه مبا يف ذلك شبكة الفروع والتسهيالت واحتياجات املناطق اليت ستقدم هلا
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اخلدمة املصرفية ،وفى حالة ما يكون مقدم الطلب شركة مؤسسة خارج السودان ،عدم
وجود أى تفرقة بني املصارف املؤسسة يف السودان من قبل حكومة أو قوانني القطر الذى مت
فيه تأسيس املصرف ،ان منح الرخصة ضرورى لتحقيق الصاحل العام فيجوز للبنك مبوافقة
الوزير منح الرخصة للمصرف بالشروط اليت حيددها وجيوز لبنك السودان كذلك ان يغري
أو يضيف أو يعدل الشروط باية صورة اخرى من وقت الخر حسبما يراه ضروريا.
( )4جيوز لبنك السودان فرض رسوم عند التصديق مبزاولة كل أو بعض االعمال
املصرفية وفقا ملا تقرره اللوائح كما جيوز له تقاضى رسوم خدمات بذات الكيفية من كافة
اجلهات اليت متارس اعماال مصرفية أو جزء منها.
االشراف والرقابة على املصارف
 )1( -8يتوىل بنك السودان االشراف والرقابة على املصارف والؤسسات املالية وعلى
أى شخص اخر يقوم مبمارسة كل أو أى جزء من االعمال املصرفية.
( )2يكون لبنك السودان سلطة اصدار تعليمات ألى شخص بالعمل املصرفى كليا أو
جزئيا وجيب على ذلك الشخص االلتزام بتلك التعليمات وتنفيذها.
استعمال كلمة مصرف
 )1( -9ال جيوز ألى شخص سوى املصرف املرخص له بدون موافقة بنك السودان
ان:
(أ) بستعمل أو يستمر يف استعمال كلمة» مصرف « أو احدى مشتقاتها باية لغة
أو باية كلمة اخرى ترمز للعمل املصرفى باالسم أو الصفة أو العنوان الذى يعمل
مبقتضاه ذلك الشخص يف السودان.
(ب) يشري أو يستمر يف االشارة إىل الكلمه املذكورة يف الفقرة(أ) يف الكمبياالت أو
املكاتبات أو االخطارات أو االعالنات أو باية وسيلة اخرى ايا كانت
( )2ليس يف هذه املادة ما ينطبق على:
(أ) أي احتاد للمصارف.
(ب) فرع أو مكتب فرعى ملصرف مرخص له بالعمل وفق احكام هذا القانون.
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تفتيش االشخاص الذين يشتبه يف ممارستهم العمل املصرفى
 )1( -10إذا وجد لدى بنك السودان سبب لالعتقاد بان شخصا ما ميارس العمل
املصرفى أو أى جزء منه خمالفا بذلك احكام هذا القانون ،فيكون لبنك السودان سلطة
فحص دفاتر وسجالت ذلك الشخص بواسطة واحد أو اكثر من موظفى بنك السودان
للتحقيق مما كان إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو خيالف احكام هذا القانون.
( )2يكون من واجب الشخص املعنى أو كل مدير أو موظف إذا كان الشخص املعنى
شركة أو واحلسابات واملستندات االخرى وان يذوده مبا يطلبه من البيانات املتعلقة بعمل
ذلك الشخص وفى الوقت الذى حيدده.
الغاء الرخصة
 )1( -11جيوز لبنك السودان مبوافقة الوزير ان يلغى اية رخصة يعترب ان املصرف
جيعلها مبوجب احكام املادة  6أو ممنوحة له مبوجب احكام املادة  7يف أى من احلاالت
االتية:
(أ) إذا توقف املصرف عن مزاولة العمل املصرفى يف السودان أو مت تصفيته أو مت
حله بأي شروط مفروضة عليه.
(ب) إذا فشل املصرف مبزاولة العمل املصرفى بطريقة تضر مبصاحل املودعني أو
ان اصوله ال تكفى لتغطية التزامته حنو الدائنني ،مبا يف ذلك املودعني ،أو انه
خيالف هذا القانون أو اللوائح واالوامر الصادرة مبوجبه أو إذا ادين مبوجب أى
قانون اخر.
( )2جيب على بنك السودان قبل الغاء الرخصة حتت الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج)
من البند ( )1ان يعطى املصرف اخطارا مكتوبا بنيته يف االلغاء وان حيدد االخطار التاريخ
الذى سيتم فيه االلغاء على إال يقل عن ثالثني يوما تالية لتاريخ االخطار وان يطلب من
املصرف ابداء السبب املانع من الغاء الرخصة.
( )3جيوز لبنك السودان الغاء الرخصة بعد مضى عام من تاريخ التصديق النهائى
للشخص الذى يعجز عن مزاولة العمل املصرفى وفقا لشروط الرتخيص.
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فتح مكاتب متثيل
 )1( -12ال جيوز ألى مصرف اجنيب ان يفتح مكتب يف السودان ما مل يكن حامال
رخصة صادرة يف هذا الشان من بنك السودان مبوافقة الوزير بناء على طلب مقدم من
املصرف املعنى ،وجيوز اصدار الرخصة طبقا للشروط اليت حيددها بنك السودان.
( )2جيوز لبنك السودان مبوافقة الوزير ان يلغى أى رخصة مكتب متثيل منحت
ملصرف اجنيب مبوجب هذه املادة إذا كان املصرف يزاول اعماله بطريقة ضارة مبصاحل
اجلمهور أو ان استمرار املصرف ليس من املصلحة العامة أو إذا فشل املصرف يف أى وقت
يف االلتزام باى من الشروط املفروضة علية مبوجب احكام البند ()1
افتتاح الفروع وتغيري مواقعها وقفلها
 )1( -13ال جيوز بدون احلصول على اذن مسبق من بنك السودان-:
( )1ألى مصرف ان يفتح مكانا جديداً للعمل أو يغري مكان العمل أو ان يغلق مكانا
موجودا للعمل يف السودان.
( )2ألى مصرف مؤسس يف السودان ان يفتح مكان عمل جديد أو ان يغري مكان العمل
أو يغلق مكاناً موجودا للعمل أو ان ميارس عمال مصرفيا باية صورة من الصور خارج
السودان.
الدمج
 -14علي الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م.
الجيوز دمج أى مصرف يعمل يف السودان أو ضمه إىل أى مصرف أو مصارف اخرى إال
بعد تقديم مشروع حيتوى على شروط ذلك الدمج أو الضم إىل بنك السودان وبعد موافقته.
( )1جيوز لبنك السودان ان يطلب اية معلومات يرى انها ضرورية للنظر يف املشروع
الوارد ذكره يف البند ()1
( )2عند موافقة بنك السودان على مشروع الدمج أو الضم تؤول ممتلكات املصرف الذى
مت دجمه أو ضمه وتتحول التزامته مبوجب امر الدمج أو الضم إىل املصرف الذى مت دجمه
فيه أو ضم اليه طبقا -يف كل االحوال  -للمشروع الذى مت اقراره.
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الفصل الثالث
اعمال املصارف

راس املال
 )1( -15جيب على أي مصرف عامل يف السودان ان يكون له راس مال مدفوع حسبما
حيدده بنك السودان .وتكون مسئولية جملس االدارة أو املدير أو وكيل /املركز الرئسي
للمصرف املعنى حسبما يكون احلال ان يتحقق من ان عناصر راس املال تظل غري متاثرة
باخلسائر أو اخنفاض قيمة االصول أو باى سبب اخر مهما كان ذلك وفق ما حيدده بنك
السودان يف هذا الشان.
( )2ال جيوز ألى مصرف تعديل راس ماله بالزيادة أو النقصان إال مبوافقة بنك
السودان.
( )3جيوز لبنك السودان ان يطلب من أى مصرف أو مؤسسة مالية ان تزيد راس ماهلا
لضمان االداء املصرفى.
( )4تكون كل املصارف واملؤسسات املالية املسجلة بالسودان شركات مساهمة عامة ما
عدا املصارف واملؤسسات املنشأ بقانون.
االحتياطي
 )1( -16جيب على كل مصرف مؤسس يف السودان أن حيتفظ برصيد احتياطي وأن
حيول هلذا الرصيد ما ال يقل عن  %25من صايف أرباح كل سنة.
( )2على الرغم مما جاء يف البند ( )1جيوز لبنك السودان بعد التحقق من موقف رأس
املال املدفوع واحتياطي املصرف أن يعلن بأمر مكتوب ولفرتة حيددها ذلك األمر أن أحكام
البند( )1ال تسري على املصرف أو أن املبلغ الذي جيب حتويله إىل رصيد احتياطي ميكن
أن يكون أقل أو أكثر من املبلغ املنصوص عليه يف البند ( )1حسبما حيدد يف األمر.
( )3جيوز لبنك السودان أن يطلب من املصارف واملؤسسات املالية األخرى تكوين
احتياطي خاص ملقابلة الديون املشكوك يف حتصيلها بالكيفية اليت حيددها.
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نسبة القروض والتسهيالت ..اخل لرأس املال
 -17ال جيوز ألي مصرف أن مينح قروضا أو متويالً أو يقدم كفالة أو ضمانات أو أن
يتحمل أي التزام مالي آخر لصاحل أي شخص مببالغ تتجاوز النسبة اليت حيددها بنك
السودان من رأس مال املصرف املدفوع واحتياطيه القانوني.
قيد على حيازة األسهم
 )1( -18ال جيوز ألي مصرف أن حيوز أو يستبقي كمرتهن أو مالك مطلق أية أسهم
ألية شركة أو شراكة تزيد قيمتها على نسبة حيددها بنك السودان من رأس مال املصرف
ورصيد االحتياطي املعلن أو من رأس مال الشركة أو الشراكة املدفوع ،ماعدا األسهم اليت
حيوز عليها املصرف مبوافقة بنك السودان كسداد كامل لدين أو جزء من دين أو كضمان
ملصلحة املصرف وجيب التصرف يف هذه األسهم خالل املدة اليت يسمح بها بنك السودان.
على انه إذا كان لدى أي مصرف يف تاريخ سريان هذا القانون أية أسهم خالفا ألحكام
هذا البند ال يكون املصرف عرضة ألية عقوبة من جراء ذلك إذا قدم املصرف تقريرا لبنك
السودان خالل فرتة معقولة عن حيازته لتلك األسهم واختاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق
األحكام املذكورة خالل الفرتة اليت يسمح بها بنك السودان.
( )2ال جيوز ألي مصرف أن يساهم أو يشرع يف إجراءات تسجيل أي شركة وفقا
ألحكام البند ( )1مبوجب قانون الشركات لسنة 1925م قبل احلصول على موافقة بنك
السودان.
( )3ال تنطبق أحكام البند ( )1على األسهم اليت حيوزها املصرف مبوافقة بنك السودان
واخلاصة بأية مؤسسة أو هيئة عامة أو البنيات األساسية.
( )4الجيوز ألي مصرف أن يساهم يف أي شركة أو مؤسسة مسجلة خارج السودان أو
أي مصرف مسجل خارج السودان إال مبوافقة بنك السودان.
متليك وحيازة العقارات
 )1( -19على الرغم من أحكام املادة ( )4ال جيوز ألي مصرف أن ميتلك أو حيوز أي
عقارات أيا كان مصدرها ما عدا ما هو ضروري ألعماله أو توفري السكن أو الرتفيه للعاملني
فيه ألية فرتة تزيد على الثالثة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون أيهما كان الحقا،
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أو على أية فرتة اضافية يسمح بها بنك السودان وجيب التصرف يف هذه العقارات خالل
الفرتة املذكورة أو اية اضافة هلا.
( )2ليس يف هذه املادة ما مينع أي مصرف أن يؤجر جزءا من أي من مبانيه املستعملة
يف أعماله بعد احلصول على موافقة بنك السودان.
قيد على هوامش األرباح والرسوم
 )1( -20يقوم بنك السودان مبوجب أمر بتحديد هوامش األرباح والعموالت والرسوم
وكيفية احتساب وتوزيع األرباح مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة األسالمية.
( )2بالرغم من أحكام البند ( )1جيوز لبنك السودان إذا اقتنع أن هنالك سببا معقوال
أن حيدد ألي مصرف هامش ربح أو عمولة أو رسم مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة
األسالمية.
االحتفاظ باصول سائلة
 )1( -21جيب على كل مصرف ان حيتفظ يف شكل اصول سائلة حسبما هو معني يف
البند ( )2مببلغ ال يقل يف نهاية أى يوم عن نسبة مئوية من التزامات االطالع وااللتزامات
الجل حسبما حيدده بنك السودان من وقت الخر.
( )2الغراض هذه املادة « االصول السائلة « تشمل كل أو ايا مما يأتى-:
(أ) النقود الورقية واملعدنية املربئة للذمة يف السودان والعمالت االجنبية.
(ب) صافى االرصدة املودعة لدي بنك السودان مبا يف ذلك االحتياطى املطلوب
االحتفاظ به حتت املادة  44من قانون بنك السودان.
(ج) صافى االرصدة املودعة لدى مصارف اخرى يف السودان والقابلة للسحب عند
الطلب.
(د) صافى االرصدة لدى مصارف يف اخلارج والقابلة للسحب عند الطلب والنقود
القابلة للدفع عند الطلب يف اخلارج والشيكات املصرفية و الشيكات السياحية،
على انه جيب أن تكون تلك االرصدة والنقود القابلة للدفع عند الطلب مقومه
بعمالت قابلة للتحويل ،كذلك ال جيوز ان تكون تلك االرصدة أو النقود اكثر من
نسبة معينة من االصول السائلة اليت جيب االحتفاظ بها طبقا الحكام هذه املادة
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وذلك بالقدرالذى يقرره بنك السودان من وقت الخر.
(هـ) سندات خزانة حكومة السودان.
( )3بالرغم مما جاء يف البند ( )2جيوز لبنك السودان من وقت آلخر ان يعدل أو يضيف
إىل أو حيذف من البنود اليت تكون االصول السائلة ألغراض هذه املادة.
( )4أى مصرف يفشل يف االلتزام مبتطلبات هذه املادة يكون ملزما عندما يطلب منه
بنك السودان ذلك ان يدفع مبلغا مناسبا حيدده بنك السودان وذلك عن كل يوم أو ايام
يكون فيه أو يستمر النقصان.
( )5على الرغم مما جاء يف هذه املادة إذا اقتنع بنك السودان ان املصرف املقصر كانت
لديه اسباب كافية يف عدم االلتزام بأحكام هذه املادة جيوز لبنك السودان ان ميتنع
أو يتخلى عن املطالبة بدفع املبلغ أو مبنح املصرف املقصر مهلة لدفع املبلغ الوارد يف
البند (.)4
قيد على التمويل
)1( -22ال جيوز ألى مصرف ان:
(أ) مينح بدون موافقة بنك السودان أى متويل أو يقدم اية ضمانات أو يتحمل اية
التزامات مالية اخرى نيابة عن أو لصاحل أى شخص وكان لذلك الشخص التزامات
لدى ذلك املصرف أو لدى أى مصرف اخر وفشل يف سدادها أو تسويتها.
(ب) مينح أى متويل بضمان اسهمه اخلاصة أو
(ج) مينح أو يدخل يف اتفاق ملنح أى متويل بدون اذن مسبق من بنك السودان:
اوال :الية مديرية أو
ثانيا :الية شراكة أو احتاد تكون ألى مديرية مصلحة كشريك أو مدير أو
مستخدم أو ضامن فيها أو.
ثالثا :ألى شركة يكون ايا من مديريه مديرا أو وكيال أو مديرا تنفيذيا أو
مستخدما أو ضامنا أو تكون ألى منهم فيها مصلحة وافرة.
رابعا :ألي فرد يكون أى من مديرى املصرف شريكا أو ضامنا له
(د) يقدم اية ضمانات أو يتحمل اية التزامات مالية اخرى نيابة عن أو لصاحل
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االشخاص املذكورين يف الشرائح (اوال) و (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من الفقرة (ج) من
هذه املادة بدون اذن مسبق من بنك السودان.
( )2يف هذه املادة تشمل كلمة « مدير» رئيس وعضو جملس ادارة أى مصرف ومستشاره
القانونى ومديره العام ومساعديه ومن يف حكمهم.
( )3يف هذه املادة وفيما يتعلق باية شركة يقصد بعبارة «مصلحة وافرة» امتالك الفرد أو
زوجته أو طفله القاصر كال على حده أو مجيعا حقا ذا فائدة يف اسهم الشركة إذا كانت
قيمة تلك االسهم تزيد على نسبة مئوية من رأس مال الشركة املدفوع حسبما حيدده بنك
السودان.
متويل املصارف
 -22جيوز لبنك السودان منح متويل للمصارف بالكيفية اليت يراها ووفقا للشروط
واالحوال اليت يقررها.

الفصل الرابع
احلساب السنوى واملراجعة

احلسابات وامليزانية
 )1( -24جيب على كل مصرف مؤسس أو منشأ بقانون يف السودان فيما يتعلق بكل
االعمال اليت مت اجنازها ،وعلى كل مصرف مؤسس خارج السودان فيما يتعلق بكل االعمال
اليت مت اجنازها بواسطة فروعه يف السودان ،ان يعد امليزانية وحساب االرباح واخلسائر يف
التاريخ الذى حيدده بنك السودان وفق نظام حماسبى يوافق عليه بنك السودان كما جيب
عليه ان حيتفظ جبميع مستندات معامالته وبدفاتر حسابات منتظمة تقيد فيها حسابات
وافية وصحيحة وكاملة عن اعماله ومعامالته.
( )2جيوز لبنك السودان بعد اعطاء اخطار كاف ان يوجه أى مصرف بتعديل نظامه
احملاسبى متى مادعت الضرورة لذلك.
( )3يقوم بالتوقيع على امليزانية وحساب االرباح واخلسائر-:
(أ) املدير العام وأى اثنني من اعضاء جملس االدارة يف حالة مايكون املصرف
110

مؤسسا أو منشأ بقانون يف السودان ،وعندما يكون هنالك اكثر من ثالثة مديرين
يقوم بالتوقيع ثالثة مديرين وعندما ال يتجاوز عدد املديرين الثالثة يقوم مجيعهم
بالتوقيع.
(ب) املدير أو وكيل املركز الرئيسى يف حالة املصرف األجنيب املؤسس خارج
السودان.
( )4فيما ال يرد فيه نص بالنسبة العداد امليزانية وحساب االرباح واخلسائر ألى
مصرف وفق احكام البند ( )1جيب االلتزام مبتطلبات قانون الشركات لسنة 1925م.
املراجعة
 )1(-25تتم مراجعة امليزانية وحساب االرباح واخلسائر للمصارف اليت ال ينطبق
عليها قانون املراجع العام لسنة 1986م واللذين مت اعدادهما مبوجب املادة  24من هذا
القانون بواسطة مراجع قانونى يعينه املصرف املعنى مبوافقة بنك السودان على انه الجيوز
للمراجع القانونى املعني مبوجب هذا البند أن يراجع ميزانية وحساب ارباح وخسائر أكثر
من مصرفني يف وقت واحد ما مل يوافق بنك السودان على غري ذلك.
( )2جيب على املراجع الذى مت تعينه ملراجعة ميزانية وحساب ارباح وخسائر أى
مصرف ان يعد تقريرا عن احلسابات اليت راجعها وان يتم ارسال هذا التقرير إىل بنك
السودان مباشرة خالل ثالثة اشهر من نهاية املدة املتعلقة بتلك احلسابات على ان يشتمل
التقرير باالضافة إىل املواضيع املطلوبة يف قانون الشركات لسنة 1925م أو أى قانون اخر
حيل حمله على:
(أ) ما إذا كانت املعلومات والبيانات اليت طلبها كافية.
(ب)ما إذا كانت امليزانية تعطى صورة حقيقية عن موقف املصرف.
(ج) ما إذا كانت العمليات اليت قام مبراجعتها ختالف أى حكم من احكام هذا
القانون أو قانون بنك السودان لسنة 1959م أو قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة
1979م أو اللوائح أو االوامر الصادرة مبوجبها.
(د) ما إذا كان حساب االرباح واخلسائر ميثل رحبا حقيقيا أو خسارة عن الفرتة
اليت يغطيها احلساب.
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(هـ) مدى كفاية نظام الضبط الداخلى والنظام احملاسبى املعمول به وتقيد املصرف
بهما.
(و) مدى صحة البيانات الدورية اليت ترسل لبنك السودان ومطابقتها حملتويات
السجالت والدفاتر والنظم واالعراف احملاسبية املعمول بهاوتعليمات بنك السودان
يف هذا الشان.
(ز) اوجه القصور يف عمل املصرف وتوصياته لالدارة بتطبيق توصيات ومالحظات
املراجعني للسنني السابقة.
(ح) طريقه حفظ املستندات والسجالت والدفاتر وانتظامها ومشوهلا لعمليات املصرف
مبا ميكن من اجناز مهمة املراجعة والتفتيش اخلارجى و الداخلى.
(ط) كفاءة ادارة املصرف ممثلة يف جملس االدارة واملدير العام ونائبه ومساعديه ومن
يف حكمهم وأداؤها فيما خيتص حبماية اموال املصرف واملودعني
(ي) أى موضوعات اخرى يرى املراجع انه من الضرورى اخطار بنك السودان
بها.
(( )3أ) على املراجع قبل بداية املراجعة االطالع على كل اجلداول والنماذج املعدة
بشأن البيانات الدورية املطلوبة بواسطة بنك السودان وأي قوانني أو لوائح تنظيم
العمل املصرفى.
(ب) جيوز لبنك السودان ان يطلب من املراجع يف أى وقت تزويده ببيانات أو
معلومات بشأن املصرف الذى قام مبراجعته وعلى املراجع تزويد بنك السودان بهذه
البيانات واملعلومات يف الوقت وبالكيفية اليت حيددها.
ج) جيوز لبنك السودان استدعاء املراجع القانونى لدراسة ومناقشة حمتويات
التقارير والبيانات املعدة بواسطته.
د) ال تكون على املراجع القانونى أى مسئولية قانونية فيما يتعلق بافشاء اسرار
العميل وذلك بالنسبة للبيانات واملعلومات اليت يقوم بتذويد بنك السودان بها
مبوجب هذا القانون.
( )4أ) يف حالة املصارف غري تلك اململوكه للدولة واملصارف األجنبية جيوز لبنك
السودان ان يعني مراجعا وان حيدد املكافأة اليت تدفع له إذا مل يعني املصرف مراجعا وفق
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احكام البند ( )1خالل فرتة معقولة.
 )2ال جيوز ألى مراجع قانونى ان يستمر يف مراجعة ميزانية وحساب ارباح وخسائر
أى مصرف ملدة تزيد عن سنتني متتاليتني إال مبوافقة بنك السودان.
ج) الجيوز ألي مصرف ان مينح متويل أو قرض أو يقدم كفالة أو ضمانات أو ان
يتحمل أى التزام ماىل اخر لصاحل املراجع القانوني الذى يقوم مبراجعة ميزانيته وحساب
أرباحه وخسائره.
نشر وتقديم امليزانية
 -26جيب على أى مصرف نشر امليزانية وحساب االرباح واخلسائر املشار اليهما يف
املادة  24مع تقرير املراجعني يف صحيفتني حمليتني على االقل ،كما جيب ارسال ثالث
نسخ من امليزانية وحساب االرباح واخلسائر ونسخة من كل الصحيفتني املشار إليهما إىل
بنك السودان خالل ثالثة اشهر من نهاية املدة املتعلقة بتلك احلسابات ،على انه لبنك
السودان يف أية حالة أن ميد فرتة الثالثة اشهر املذكورة لتقديم تلك املستندات الية فرتة
اخرى يراها مناسبة.
عرض امليزانية
 -27جيب على كل مصرف ان يعرض يف موضع ظاهر بكل فرع له يف السودان صورة
من اخر ميزانية متت مراحعتها وحساب االرباح واخلسائر املعدة مبوجب احكام املادة 24
إىل ان تستبدل بصورة امليزانية وحساب االرباح.
مراجعة خاصة
 )1( -28مع عدم االخالل بأحكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أى قانون اخر
سارى املفعول جيوز لبنك السودان للمصلحة العامة أو ملصلحة املصرف أو املودعني ان
يعني مراجعا ليقوم مبراجعة حسابات املصرف فيما يتعلق باية عملية أو العمليات حمددة
يف االمر وعلى املراجع ان يعد تقريرا عن املراجعة وان يقدم صورة منه للمصرف.
( )2يتحمل املصرف املعنى مصروفات املراجعة اخلاصة أو املتعلقة بالعملية أو العمليات
احملددة يف االمر الصادر من بنك السودان.
( )3تكون للمراجع كل السلطات وخيضع لكل االلتزامات والعقوبات كما هو احلال
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بالنسبة للمراجعة السنوية.
البيانات الشهرية وسلطة بيانات أخرى
 )1( -29جيب على كل مصرف قبل نهاية الشهر التاىل للشهر املعنى ان يقدم لبنك
السودان بالشكل والطريقة املقررة بيانا حسابيا يوضح االصول واخلصوم يف اخر يوم عمل
من كل شهر.
( )2على الرغم من احكام البند ( )1جيوز لبنك السودان يف أى وقت ان يطلب خالل
املدة حيددها للبيانات واملعلومات املتعلقةبعمل أو شئون املصرف حسبما يراه ضروريا.
( )3جيوز لبنك السودان ان يطلب من أى شخص أو هيئة أو شركة أو مؤسة متارس
العمل املصرفى يف كليا أو جزئيا ان متده باية معلومات أو البيانات أو وثائق حيتاج اليها
بالكيفية وفى التاريخ الذى حيدده.
حتديد ميعاد لتقديم املعلومات والبيانات
 -30على الرغم من احكام املادتني  )1( 24و )1( 29جيوز لبنك السودان حتديد
التاريخ الذى يتم فيه اعداد املعلومات والبيانات بالكيفية اليت يراها.

الفصل اخلامس
تفتيش املصارف

تفتيش
 )1( -31جيب على بنك السودان ان جيرى تفتيش بواسطة واحد أو اكثر من موظفيه
على كل مصرف ومكتب متثيل ألى مصرف اجنيب وعلى دفاتر وحساباته مرة واحد كل
سنة على االقل أو إذا ما طلب منه الوزير ذلك ال سباب معقولة حيددها.
( )2علي الرغم من احكام البند ( )1جيوز لبنك السودان ان جيري التفتيش املذكور
علي أى مصرف أو أى من فروعه داخل أو خارج السودان أو أى مكتب متثيل ميت ما
راى ذلك مناسبا.
( )3جيوز لبنك السودان أو أى مكتب ان يعطي املعين صورة من التقرير اخلاص بذلك
التفتيش.
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( )4علي كل مدير عام أو موظف أو مستخدم يف املصرف ان تقدم للموظف املفوض
من لبنك السودان للقيام بالتفتيش مبوجب احكام البند ( )1مجيع الدفاتر واحلساباي
واملستندات اليت يف عهدته وان يزود املفتش مبا يطلبه من البيانات واملعلومات املتعلقة
بشئون املصرف خالل املدة اليت قررها املفتش.
( )5جيوز للموظف املفوض من بنك السودان الذى يقوم بالتفتيش وفقا الحكام البندين
( )1و( )2ان يستجوب أى مدير عام أو أى موظف اخر أو مستخدم يف املصرف عن اعمال
ذلك املصرف أو يطلب اقرارا مكتوبا وموقعا عن أى واقعة أو موقف ماىل أو مستند يشمله
التفتيش.
االوامر التالية للتفتيش
 )1( -32بناء على التفتيش الذى يتم إجراؤه مبوجب احكام املادة  31وبعد رد
املصرف على ما ورد يف تقرير التفتيش جيوز لبنك السودان بامر يصدره ان يطلب من ذلك
املصرف اختاذ أى اجراءات تصحيحية يراها مناسبة.
( )2جيوز لبنك السودان ان يطلب من املصارف معاجلة كافة االلتزامات القائمة
والتسهيالت اليت سبق منحها على اساس صيغ مصرفية غري إسالمية قبل صدور هذا
القانون بالكيفية اليت حيددها.
( )3على الرغم مما جاء باملادة  50من هذا القانون جيوز لبنك السودان فرض جزاءات
ادارية يف حالة املخالفات الواقعة حتت هذا القانون أو قانون بنك السودان وذلك مبوجب
لوائح يصدرها هلذا الغرض.

الفصل السادس
الرقابة على ادارة املصارف وعملياتها

الرقابة على املصارف غري املمملوكة للدولة
 /33على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م يكون لبنك السودان الرقابة
االدارية على املصارف غري اللمملوكة للدولة على االوجه االتية:
(أ) ال يكون تعيني أو اعادة تعيني أى رئيس جملس ادارة أو عضو جملس ادارة أو مدير
عام نافذا ما مل يكن التعيني أو اعادة التعيني قد مت مبوافقة بنك السودان املسبقة.
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(ب) جيوز لبنك السودان ،إذا اقتنع انه من الضرورى للمصلحة العامة أو للحيلولة
دون ادارة شئون املصرف على وجه ضار مبصلحة املودعني ان يامر بعزل أى رئيس
جملس ادارة أو عضو جملس ادارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مساعد مدير
عام فرع أو من يف حكمهم.
الرقابة على املصارف اململوكة للدولة
 -34يف حالة املصارف اململوكة للدولة:
( )1جيوز للوزير بناء على توصية بنك السودان ان يتخذ االجراء الالزم بعزل رئيس
جملس االدارة أو املدير العام أو نائب املدير العام أو أى عضو من اعضاء جملس االدارة.
( )2جيوز لبنك السودان أن يوجه بعزل اي مساعد مدير عام أو مدير فرع أو من يف
حكمهم أو املراقب املالي ورؤساء االقسام
الرقابة علي املؤسسات املالية
35ـ على كل مؤسسة مالية قائمة أو تنشأ بعد صدور هذا القانون ان تعد أو تنشئ هيكال
اداريا يراعي اهداف ووظائف املؤسسة بالتشاور مع بنك السودان
الرقابة علي عمليات املصارف
)1( -36بدون املساس بعموميه احكام املادة ( 6أ) من قانون بنك السودان جيوز لبنك
السودان أن -:
أ /مينع اي شخص بصفة عامة أو اى مصرف علي وجه اخلصوص من الدخول يف
عملية أو عمليات مصرفية معينة.
ب /يأمر بعدم التصديق بالقروض أو التمويل فوق مبلغ معني بدون أذن مسبق
منه.
ج /يقرر حدا اقصي أو ادني حلجم التمويل املستحق لدي كل مصرف النواع
التمويل املختلفة.
د /يقرر حدا اقصي للقيمة االمجالية للتمويل والقروض املستحقة اليت مينحها كل
مصرف يف اي وقت.
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هـ /يصدر توجيهات ألى مصرف فيما يتعلق:
اوال :بالغرض الذي من اجله جيوز منح التمويل واالغراض اليت ال جيوز منح
التمويل الجلها.
ثانيا :باهلامش الذى جيب االحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات املختلفة مقابل
التمويل املمنوح.
ثالثا :باقصي مبلغ للتمويل الذي ميكن منحه من مصرف الية شركة أو شراكة أو
جمموعة أشخاص أو لالفراد.
رابعا :باقصي حد للضمانات اليت ميكن ملصرف ان يعطيها نيابة عن اية شركة أو
شراكة اوجمموعة اشجاص أو فرد.
خامسا :بهامش الربح والشروط االخرى اليت جيوز مبوجبها منح التمويل أو
الضمانات.
سادسا :باية مسائل أو امور اخري يرى البنك انها الزمه أو مناسبة.
( )2جيوز لبنك السودان ان يطلب من اى مصرف خيالف اية توجيهات صادرة
مبوجب البند ()1ان يدفع له مبلغا حسبما حيدده هو.

الفصل السابع
احكام متنوعة

ايقاف االعمال املصرفية
 -37يف حالة حدوث ظروف تستدعى ايقاف االعمال املصرفية جيوز حملافظ بنك
السودان ،بعد موافقة الوزير ،ان يصدر أمرا إىل املصارف باغالق ابوابها مؤقتا ووقف
اعماهلا على ان تعود تلك املصارف إىل مزاولة اعماهلا بامر يصدره حمافظ بنك السودان
مبوافقة الوزير.
سلطة اصدار التوجيهات
 -38يكون حملافظ بنك السودان أو من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات
مبوجب احكام هذا القانون.
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تصفية املصارف
 -39مع مراعاة احكام قانون الشركات لسنة1925م أو أى قانون اخر حيل حمله
جيوز لبنك السودان ان يقدم طلبا للمحكمة املختصة لتصفية أى مصرف إذا:
أ /الغيت الرخصة املمنوحه للمصرف حتت هذا القانون أو قانون بنك السودان.
ب /منع املصرف من ممارسة االعمال املصرفية حتت احكام هذا القانون.
ج /منع املصرف من ممارسة االعمال املصرفية ألى اسباب اخرى.
املصفى الرمسى
 -40على الرغم من احكام قانون الشركات اسنة 1925م يتم تعيني بنك السودان أو
أى شخص يرغب بنك السودان يف تعيينه مصفيا رمسيا يف أى إجرء من اجراءات تصفية
أى مصرف يف السودان.
التصرف يف املوجودات
 )1(-41إذا اصبح مصرف أو فرع ملصرف اجنيب عاجزا عن مقابلة التزاماته أو توقف
عن الدفع فال جيوز لذلك املصرف ان يتصرف يف تلك املوجودات وحتجز بواسطة بنك
السودان ملقابلة كل التزاماته يف السودان.
( )2جيب على فرع أى مصرف اجنيب قائم االن أو ينشأ يف املستقبل ان يقدم تعهدا
من رئاسته تلتزم مبوجبه مقابلة كافة االلتزامات والتعهدات لفروعه بالسودان.
فقدان أهلية املدير العام
 -42ال جيوز ألى شخص ان يعمل أو يستمر يف العمل كمدير عام أو رئيسا أو عضوا
مبجلس ادارة أو نائب مدير أو مساعد مدير أى مصرف أو ان تكون له صلة مباشرة أو غري
مباشرة بادارة أى مصرف إذا:
أ /ادين يف جرمية تنطوى على خيانة االمانة أو الغش.
ب /أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل يف تسوية مع دائنية.
ج /كان مديرا عاما أو عضو جمللس ادارة أو نائب مدير عام أو مساعد مدير أى
مصرف أو كان بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ذا صلة بادارة أى مصرف متت
تصفيته بامر من حمكمه ال باذن صريح من الوزير بنا على توصية بنك السودان.
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احملكمة املختصة
 -43ال حياكم على اجلرائم مبوجب احكام هذا القانون امام حمكمة أدنى من حمكمة
قاضى.
شغل منصب عضو جملس اإلدارة يف اكثر من مصرف
 -44ال جيوز ألى شخص كون مديرا عاما أو ريسا أو عضوافى جملس ادارة أى
مصرف أو له عالقة مباشرة أو غري مباشرة بادارة املصرف ان يقوم اثناء مدة اشتغاله مع
هذا املصرف باعباء منصب مماثل يف أى مصرف اخر االباذن من بنك السودان.
حرق املستندات
 -45ال جيوز ألى مصرف ان يقوم حبرق املستندات اخلاصة باعماله وعملياته قبل
انقضاء املدة أو املدد اليت حيددها بنك السودان من وقت الخر وعلى كل مصرف قبل حرق
البمستندات املشار اليها اعاله ان يقوم بتسجيليها باجهزة فنية كلما كان ذلك ممكنا.
عطالت املصارف
 )1( -46يقوم بنك السودان يف بداية كل سنة ميالدية باصدار قائمة بعطالت املصارف
وال جيوز ألى مصرف القيام باى عمل مع اجلمهور يف يوم يعلن عنه انه عطلة املصارف
إال مبوجب اذن خاص من بنك السودان.
( )2جيوز لبنك السودان ان يعلن يف أى وقت اعتبار أى يوم عطلة للمصارف.
السرية
 -47ال جيوز ألى مدير عام أو موظف أو مستخدم أو أى شخص اخر يعينه بنك
السودان الداء اعمال رمسية مبوجب هذا القانون ان يقدم أى شخص اخر أى معلومات
أو احصاءات يكون قد حصل عليها اثناء قيامه باعماله الرمسية مبوجب هذا القانون أو
أى قانون اخر إال إذا كان الداء واجباته الرمسية أو عندما يطلب منه ذلك قانونا من اية
حمكمه .على انه ليس يف هذه املادة ما بعترب مانعا ألى موظف أو متسخدم يف بنك ان يقدم
أى معلومات أو احصاءات لبنك السودان أو ألى من موظفيه الغراض هذا القانون.
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املوظفني وغريهم يعتربون مستخدمني عموميني
 -48يعترب أى رئيس جملس ادارة أو مدير عام أو مراجع أو مصفى أو موظف أو
مستخدم اخر يف مصرف موظفا عاماً الغراض القانون اجلنائى لسنة 1991م أو أى قانون
حيل حمله.
احتاد املصارف
 )1(-49ينشا يف السودان احتاد للمصارف يعرف « باحتاد املصارف السودانى «
( )2تشمل عضوية احتاد املصارف السودانى مجيع املصارف يف السودان ويقوم بتمثيل
أى مصرف املدير العام ،أو من ينوب عنه ،وفى حالة ما يكون البنك اجنبيا يقوم بتمثيله
اكرب موظفيه منصبا يف السودان.
()3يتم مبوافقة بنك السودان وضع دستور ينظم اهداف االحتاد واملسائل الداخلية.
العقوبات
 )1(-50كل من خيالف احكام املادة ( )5يعاقب عند االدانة بالسجن ملدة ال تزيد عن
اربعة سنوات أو بغرامه ال تقل عن مخسة وعشرون الف جنيه أو بالعقوبتني معا ،وفى
حالة استمرار املخالفة تفرض غرامه اضافية ال تقل عن مخسة االف جنيه عن كل يوم
تستمر فيه املخالفة.
( )2كل من خيالف احكام املادة  42يعاقب عند االدانة بالسجن ملدة ال تزيد عن سنتني
أو بغرامه ال تقل عن عشرة الف جنية أو بالعقوبتني معا وفى حالة استمرار املخالفة تفرض
علية غرامة اضافية ال تقل عن مخسة الف جنية عن كل يوم تستمر فيه املخالفة
( )3مع مراعاة احكام البند  )1(3و( )2كل من خيالف احكام هذا القانون واللوائح أو
االوامر أو القواعد الصادرة مبوجبة يعاقب عند االدانه بالسجن ملدة ال جتاوز عشرة سنوات
وبغرامه ال تقل عن عشرة الف جنيه أو بالعقوبتني معا.
( )4إذا ارتكب موظف أو مستخدم مصرف اثناء تأدية واجباته جرمية مبوجب هذا
القانون ترفع الدعوى اجلنائية يف مواجهة املوظف واملصرف باعتباره مسئوال عن اجلرمية
وتتخذ االجراءات ضده بغرض معاقبته تبعا لذلك.
( )5بالرغم من احكام البند ( )4عندما يرتكب احد املصارف أو هيئة ذات شخصية
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معنوية خمالفة الحكام هذا القانون ويثبت أن ارتكابها كان برضاء أو تسرت أو نتيجة أى
اهمال من جانب أى مدير عام أو سكرتري أو موظف أو شريك أو مستخدم يف املصرف أو
لدى اهليئة ذات االشخصية املعنوية أو غري املعنوية فيعترب ذلك املدير العام أو السكرتري أو
املوظف أو الشريك أو املستخدم مرتكبا للجرميه ومعرضا الختاذ االجراءات ضده ومعاقبته
تبعا لذلك.
سلطة إصدار اللوائح
 -51جيوز حملافظ بنك السودان ان يصدر اللوائح واالوامر الالزمة لتنقيذ احكام هذا
القانون.
صدر حتت توقيعى يف هذا اليوم ...............................................من
شهر ............................سنة 1413هـ املوافق ..........................من
شهر........................سنة 1991م
فريق

عمر حسن احمد البشير
رئيس جملس قيادة ثورة االنقاذ الوطنى
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الوثيقة رقم () 12
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم مؤقت قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 2003م
عمال بأحكام املادة  )1(90من دستور مجهورية السودان لسنة 1998م اصدر رئيس
اجلمهورية املرسوم املؤقت اآلتي نصه-:

الفصل األول
أحكام متهيدية

أسم املرسوم املؤقت ،وبدء العمل به
( )1يسمى هذا املرسوم املؤقت «قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة 2003م» ويعمل به
من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء واستثناء
( )2يلغى قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة 1991م ،على ان تظل محيع اللوائح
والقرارات واالجراءات اليت متت مبوجب أحكامه سارية املفعول إىل ان تلغى أو تعدل
مبوجب هذا القانون
سيادة أحكام هذا القانون
( )3يف حالة وجود تعارض بني أحكام هذا القانون وأى قانون تسود أحكام هذا القانون
إىل املدى الذى يزيل التعارض بينهما.
تفســــــــري
( )4يف هذا القانون وما مل يقتض السياق معنى آخر:ـ
«مصرف» :يقصد به أى شركة مسجلة مبوجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925م
أو مؤسسة أو هيئة منشأة بقانون أو أى مصرف أجنيب مرخص له مبزاولة العمل املصريف
مبوجب أحكام هذا القانون.
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«البنك» :يقصد به بنك السودان املنشأ مبوجب أحكام املادة ( )4من قانون بنك
السودان لسنة.1959
«الوزير» :يقصد به املالية واالقتصاد الوطين.
«احملافظ » :يقصد به حمافظ بنك السودان
«مؤسسة مالية» :يقصد بها أى شركة لتوظيف االموال أو الغراض االستثمار أو هيئة
أو مؤسسة متارس أيا من االعمال املصرفية.
«العمل املصريف» :يقصد به فتح احلسابات بانواعها وقبول الودائع ،وإجراءات
التحويالت ،وفتح خطابات اإلعتماد بانواعها وما يتعلق بها من إجراءات ،وإصدار
خطابات الضمان ودفع وحتصيل الصكوك واالوامر وأذونات الصرف وغريها من األوراق
املالية ذات القيمة ،والتعامل يف النقد األجنيب باالستثمار وتوفري التمويل للعمالء وغري ذلك
من أعمال املصارف حسبما حيدده واليت التتعارض مع حكم شرعي.
«املدير العام» :يقصد به مدير عام أى مصرف أو من يف جكمه.
«مصرف أجنيب» :يقصد به أى مصرف مسجل أو منشأ خارج السودان ويباشر العمل
املصريف يف السودان وفق أحكام هذا القانون.
«فرع أو مكتب فرعي» :يقصد به املكتب الفرعي ألي مصرف سواء مسي وكالة أو بأي
اسم آخر يزاول العمل املصريف.
«التمويل» :يقصد به توظيف املال وفق الصيغ اإلسالمية
«قرض» :يقصد به متليك أى شي آلخر علي ان يرد ممثله قدرا ونوعا وصفة إىل
املقرض عند نهاية مدة القرض.
«التزامات عند الطلب» :يقصد بها جمموع التزامات أى مصرف يكون واجبا سدادها
عند الطلب.
«التمويل آلجل» :يقصد بها إلتزامات عند الطلب.
«عملة قابلة للتحويل» :يقصد بها أى عملة ميكن تدواهلا أو حتويلها دون قيد أو شرط
يف أسواق النقد الدولية وفق ما حيدده البنك.
«اهليئة» :يقصد بها اهليئة العليا للرقابة الشرعية املنشأة وفقا للمادة  15من هذا
القانون.
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«املراجع القانوني» :يقصدبه الشخص املؤهل من هيئة معرتف بها عامليا ومسجل يف
سجل املراجعني القانونني املصرح هلم مبمارسة املهنة يف السودان.
«املصارف اململوكة للدولة» :يقصد بها املصارف اململوكة للحكومة وبنك السودان معا
أو باالنفراد.
«مصلحة وافرة» :يقصد بها امتالك الشخص أو زوجه أو ولده أو صهره أو شريكه أومن
يف حكمهم علي حصة ال تقل عن  %10من رأس مال أى شركة أوشراكة أو عمل.
«املشرف» :يقصد به الشخص الذي يعنيه احملافظ علي رأس أي مصرف لتصريف
أعماله التنفيذية وفقا للشروط والصالحيات واملدة اليت حيددها القرار.
« املراقب» :يقصد به الشخص الذي يكلفه احملافظ بتفرغ كامل أوغريكامل ملراقبة أداء
أي مصرف وفقا للشروط واملدة اليت حيددها القرار.
«الشخص» :يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي.

الفصل الثاني
ترخيص املصرف

الرتخيص مبزالة العمل املصريف
 )1( -5الجيوز ألى شخص مزاولة العمل املصريف أو أى جزء منة يف السودان ما
مل يكن حائزا علي ترخيص نهائي كتابة صادر مبوجب احكام قانون بنك السودان وهذا
القانون ،ومستوفيا جلميع الشروط املنصوص عليها يف الرتخيص وهذا القانون واللوائح
الصادرة مبوجبة.
( )2تطبق احكام هذا القانون علي مجيع املصارف واملؤسسات ملالية املرخص هلا
مبزاولة العمل املصريف أو أي جزء منة دون استثناء لفرع مصرف اجنيب أو توكيل.
توفبق أوضاع املصارف
 )1(-6جيوز للمحافظ من وقت الخر ومبوجب منشورات يصدرها ان يلزم املصارف
واملؤسسات املالية القائمة وقت صدور هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفق احكام هذا القانون
وبالكيفية واملدة اليت حيددها.
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( )2جيوز للمحافظ من وقت الخر ان يلزم املصارف واملؤسسات املالية أو أي منها
بتوفيق اوضاعها حسبما يراة مناسبا وبالكيفية واملدة اليت حيددها.
املصارف اجلديدة
 )1(-7الجيوز آلى شخص القيام باآلتى إال برتخيص مكتوب من احملافظ:ـ
(أ) ممارسة العمل املصريف أو أى جزء منه.
(ب) تسجيل اى شركة ملمارسة العمل املصريف أو أي جزء منه
(ج) السعي الستصدار أي قانون يف جمال العمل املصريف أو ممارسته.
( )2إذا اقتنع احملافظ من التحريات والدراسات اليت جيريها جبدوى طلب الرتخيص
وان الرتخيص حيقق مصلحة عامة ،جيوز منح الرخصة بالشروط اليت يراها ،كما جيوز
له قي أي وقت ان يضيف أو يعدل يف تلك الشروط وفق ما يراه مناسبا.
( )3ال جيوز منح أي مصرف أجنيب رخصه للعمل يف السودان إال بعد موافقة الوزير
وفقا للشروط اليت يراها البنك.
( )4جيوز للمحافظ فرض رسوم علي الرتخيص مبمارسة كل أو بعض األعمــــــال
املصرفية أو جزء منها وفق ما يراه مناسبا ،كما جيوز فرض رسوم خدمات علي مجيع
اجلهات اليت متارس العمل الصريف اوجزء منه.
( )5ال جيوز آل ى مصرف منشأ بالسودان تعديل نظامه األ ساسي أو الئحته أو قانونه
إالبعد موافقة احملافظ الكتابية.
( )6إذا مل يستوف أى مصرف شروط الرتخيص.
االشرف والرقابة علي املصارف
 )1(-8يتولي البنك االشراف والرقابة علي مجيع املصارف والؤسسات املالية ،وعلي
أى شخص اخر يقوم مبمارسة كل أو أى جزء من األعمال املصرفية وذلك يف حدود ممارسة
للعمل املصريف.
( )2تكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة إ صدار التعليمات والتوجيهات أل ى شخص
يقوم مبمارسة العمل املصريف كليا أو جزئيا ،وجيب علي ذلك الشخص اااللتزام بتلك
التعليمات والتوجيهات وتنفيذها.
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استعمال كلمة مصرف
9ـ ال جيوز الي شخص بدون موافقة احملافظ الكتابية أن:
أ  /يستعمل أو يستمر يف استعمال كلمة « مصرف « أو إحدى مشتقاتها بأية لغة
أوبأية كلمة أخري أو معين يرمز للعمل املصريف باالسم أو الصفة أو العنوان الذي
يعمل مبقتضاه ذلك الشخص يف السودان.
ب /يشري أو يستمر يف االشارة إىل الكلمة املذكورة يف الفقرة (ا) يف الكمبياالت أو
االخطارات واإلعالنات أو باية وسيلة أخري.
فروع املصارف االجنبية
 )1(-10الجيوز ألى مصرف اجنيب ان يفتح فرعا بالسودان ملمارسة اعمال مصرفية اإل
بعداحلصول علي رخصة من البنك،وحتويل املبلغ الذي حيدده البنك هلذه الغاية وجيوز
للمحافظ تعديل املبلغ املطلوب حتويله من وقت الخر
( )2يشرتط علي فرع أى مصرف اجنيب ان يقدم تعهدا من رئاسته يلتزم مبوجبه
مبقابلة ووفاء كافة االلتزامات والتعهدات اخلاصة بفروعهم بالسودان.
( )3جيوز للبنك مبوافقة الوزير ان يلغي اية رخصة صادرة مبوجب أحكام البند ()1
إذاخالف املصرف املعين الشروط الورادة أو خالف أحكام هذا القانون.
( )4جيوز للبنك يف حالة تصفية املصرف االم أن حيجز علي موجودات الفرع املرخص
له يف السودان بقدر إلتزامات الفرع بالسودان.
فتح مكاتب التمثيل
 )1(-11ال جيوز ألى مصرف أجنيب أن يفتح مكتبا بالسودان ملمارسة العمل املصريف
إال بعداحلصول من بنك السودان.
( )2يشرتط علي مكتب التمثيل ان يقد تعهدا من رئاسته يلتزم مبوجبة مبقابلة ووفاء
كافة االلتزامات اخلاصة مبكتبهم بالسودان.
( )3جيوز للبنك ان يلغي اية رخصة صادرة مبوجب احكام البند ( )1إذا خالف مكتب
التمثيل احكام هذا القانون أو الشروط الواردة يف الرخصة.
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إفتتاح الفروع وتغري مواقعها واغالقها
 -12جيوز للمحافظ ان خيضع فتح الفروع داخل وخارج السودان وتغيري مواقعها
واغالقها ملوافقته املسبقة.
ممارسة األعمال املصرفية األخري
 -13دون اإلخالل بعموم األعمال املصرفية وفق التفسري املمنوح هلا يف املادة ( )4جيوز
ألى مصرف ان ميارس ايا من األ عمال املصرفية اآلتية:
(أ) قبول الودائع ومنح التمويل واإلقراض واالقرتاض وحترير وقبول وتظهري وحتصيل
األوراق املالية والتعامل فيها باى صورة وفقا أل حكام هذا القانون.
(ب) إصدار الشيكات السياحية وبطاقات اإلقراض والشيكات املصرفية والشيكات
املعتمدة وشراء وبيع النقد األجنيب وشراء وبيع األسهم وصكوك التمويل واآلكتتاب
فيها وادارتها والتعامل يف أسواق األوراق املالية واستالم شهادات االسهم وصكوك
التمويل واألشياء النفيسة وحفظها وتوفري اخلزائن اآلمنة هلذا العمل وغريه.
(ج) ممارسة أعمال الوكالة عن الغري.
(د) متلك العقار واملنقول وحيازته والتصرف فيه بالبيع والرهن واإلجارة وحيازة
سندات الرهن أو أى سند مبصلحة يف عقار أو منقول وبيع املرهون اوحمل املصلحة
الستيفاء حقوق املصرف املعين بشرط احلصول علي موافقة احملافظ الكتابية
بذلك.
(هـ) تطوير العمل املصريف بكافة وسائل التقانة املمكنة.
(و) العمل علي دعم وتنسيق وتطوير التعاون االقتصادي والتجاري بني السودان
والدول األخري.
ز) أى عمل آخر حيدده أو يسمح به احملافظ.
الدمج
 -14علي الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م اواى قانون اخر حيل حمله،
ال جيوز دمج أى مصرف يعمل يف السودان أو ضمه إىل أى مصرف أو مصارف أخري
إالبعد موافقة البنك.
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الفصل الثالث
اهليئة العليا للرقابة الشرعية

إنشاء اهليئة
 )1( -15تنشأ هيئة مستقلة غري متفرغة تسمى «اهليئة العليا للرقابة الشرعية علي
املصارف واملؤسسات املالية «يتم تعيينها بقرار من رئيس اجلمهورية بالتشاور مع الوزير.
( )2تتكون اهليئة من عدد ال يقل عن سبعة أشخاص ،ال يزيد عن أحد عشر شخصا
من علماء الشريعة وخرباء األقتصاد والصريفة والقانون ،علي ان تكون غالبيتهم من علماء
الشريعة.
( )3حيدد القرار ريئس اهليئة ونائبه واألمني العام.
( )4تكون مدة العضوية يف اهليئة مخس سنوات قابلة للتجديد.
مقر اهليئة
 -16يتولي احملافظ بالتشاور مع الوزير جتهيز املقر املالئم للهيئة وتوفري امليزانية
الالزمة آلداء أعماهلا.
مكافات رئيس و اعضاء اهليئة
 -17حيدد الوزير بالتشاور مع احملافظ مكافات رئيس اهليئة وشروط خدمة أمينها
العام.
أغراض اهليئة
 -18يكون للهيئة األغراض اآلتية:
أ /إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات واملشورة وذلك لتوحيد األسس واألحكام
الشرعية اليت ينبين عليهاالعمل املصريف و املالي.
ب /متابعة سياسات واداء البنك ونشاط املصارف و املؤسسات املالية بغرض
إخضاعها ألحكام وقيم الشرعية اإلسالمية.
ج /تنقية قوانني ولوائح ومراشد البنك واملصارف والؤسسات املالية ونشاطها من
املعامالت الربوية وحيلها الظاهرة واخلفية ،وكل ما من شأنه أن يؤدى إىل أكل
أموال الناس بالباطل.
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د /العمل مع جهات اإلختصاص لوضع صيغ املعامالت اإلسالمية موضع التنفيذ،
وإستنباط صيغ تالئم كل إحتياجات وأدوات التمويل وتطويرها لتناسب السوق
األولية والثانوية لألوراق املالية.
إختصاصات اهليئة
 )1( -19تكون للهيئة اإلختصاصات اآلتية :ـ
أ  /النظر وإبداء الرأى يف املسائل اليت تعرض عليها من الوزير أواحملافظ أو مديري
املصارف أو املتعاملني مع املصارف واملؤسسات املالية وإصدار الفتاوي والتو صيات
واملشورة.
ب /معاونة أجهزة الرقابة يف البنك واملصارف واملؤسسات املالية علي أداء مهامها
وفقا إلحكام الشريعة اإلسالمية.
ج /مساعدة البنك واملصارف والؤسسات املالية يف وضع وتنفيذ برامج التاهيل
والتدريب مبا ميكن اجلهات من الوصول بالعاملني فيها ملرتبة الصرييف الفقيه.
د /معاونة إدارت وأقسام البحوث علي تطوير البحث العلمي وتشجيع النشر مبا
خيدم االهداف واالختصاصات.
هـ /النظر يف اخلالفات الشرعية اليت تنشأ بني اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا
القانون واملتعاملني معها وإصدار الفتاوي والتوصيات بشأنها.
و /أي إختصاصات أخري تراها اهليئة الزمة لتحقيق أهدافها بشرط موافقة الوزير
عليها.
( )2الجيوز للهيئة النظر يف املسائل املعروضة امام القضاء أو اليت صدر فيها حكم من
حمكمة ذات إختصاص.
سلطات اهليئة
 -20يكون للهيئة السلطات االتية:ـ
أ /إستدعاء أيا من العاملني باملصارف واملؤسسات املالية املتعاملني معها ميت ما
رأت ذلك.
ب/طلب املسندات واإلطالع عليها ،وتفتيش أعمال املصارف واملؤسسات املالية
مباشرة أو بواسطة البنك
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إلزامية فتوى اهليئة
 )1( -21تكون الفتوى الشرعية اليت تصدرها اهليئة يف أي نزاع بالنشاط املصريف ملزمة
للبنك واملصارف واملؤسسات املالية وواجبة التنفيذ ما مل يطعن فيها الغري أمام القضاء.
 -22تكون الفتوى اليت تصدرها اهليئة يف أى نزاع يف املسائل الفقهية ملزمة للبنك
واملصارف واملؤسسات املالية.

الفصل الرابع
أسس عمل املصارف

رأس املال
 )1( -22جيب علي كل مصرف أن يكون له رأس مال حسبما حيدده البنك.
( )2جيوز ألى مصرف بعدموافقة البنك الكتابية تعديل رأس ماله بالزيادة أو
التخفيض ،ولكن ال جيوز قبل التخفيض احلصول علي إذن احملكمة مسبقا.
( )3جيوز للبنك أن يأمر أي مصرف أو مؤسسة مالية أن تزيد رأس ماهلا لضمان
سالمةاالداء املصريف.
( )4جيوز للبنك أن حيدد النسبة القصوى اليت ميتلكها املساهم الواحد يف رأس
مال أي مصرف.
( )5تكون كل املصارف واملؤسسات املالية املسجلة بالسودان شركات مساهمة،ما
عدا املصارف واملؤسسات املنشأة بقانون.
اإلحتياطيات واملخصصات
 )1( -23جيب علي كل مصرف أن حيتفظ برصيد إحتياطى وان حيول هلذا الرصيد
نسبة مئوية من األرباح بالكيفية والنسبة اليت حيددها البنك من وقت الخر.
( )2جيوز للمحافظ ان يطلب من املصارف واملؤسسات املالية رصيد خمصصات ملقابلة
الديون اهلالكة واملشكوك يف حتصيلها بالكيفية اليت حيددها.
( )3علي الرغم من أحكام قانون الضرائب،تعفي املخصصات املرصودة مبوجب البند()2
أعاله من الضرائب بشرط موافقة البنك الكتابية بذلك.
( )4جيوز للمصرف تكوين أى خمصصات أخرى يراها ضرورة.
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نسبة التمويل لرأس املال
 -24ال جيوز آلى مصرف ان مينح أو يقدم كفالة أو ضمانات أو ان يتحمل أى التزام
مالي آخر لصاحل أى شخص مببالغ جتاوز يف جمموعها النسبة اليت حيددها البنك من
راس مال املصرف الدفوع وإحتياطياته.
قيد علي حيازة السهم
 )1(-25الجيوز آلى مصرف ان حيوز أو ميتلك اسهم أى شركة أو شراكة يف السوق
األولية مبا يزيد
علي النسبة اليت حيددها البنك بالنسبة لرأس مال الشركة فيما عدا حيازة األسهم
ضمانا للمعامالت و  /أو سداداً للديون ،على أنه جيب التصرف يف هذه األسهم خالل
الفرتة اليت حيددها البنك.
( )2خيضع حجم أى أسهم يشرتيها أى مصرف من السوق الثانوية لألوراق املالية
والزمن الالزم للتصرف فيها ملا حيدده البنك من وقت آلخر.
( )3ال جيوز ألى مصرف أن يساهم أو يشرع يف إجراءات تسجيل أى شركة وفقا
ألحكام البند ( )1قبل احلصول على موافقة البنك املسبقة.
( )4ال تنطبق أحكام البند ( )1على األسهم اليت حيوزها املصرف مبوافقة البنك
واخلاصة بأى شركة أو مؤسسة أو هيئة عامة يكون جمال عملها األساسى أيا من القطاعات
االنتاجية أو البنيات األساسية.
( )5ال جيوز ألى مصرف أن يساهم يف أى شركة أو ميتلك رخصة يف أى مصرف أو
مؤسسة مسجلة خارج السودان إال بعد موافقة البنك املسبقة.
( )6جيب على أى مصرف ميتلك أى أسهم أو حصص يف رأمسال أى شركة أو شراكة
أو مصرف أو مؤسسة داخل أو خارج السودان أن خيطر البنك بذلك التملك ونسبته.
متلك وحيازة العقارات
 )1( - 26مع مراعاة أحكام املادة ( 13د) جيوز ألى مصرف أن ميتلك أو حيوز أى
عقارات أيا كان مصدرها ألغراض التجارة واالستثمار يف احلدود اليت حيددها احملافظ.
( )2جيوز ألى مصرف أو مؤسسة مالية متلك أو حيازة أى عقار سدادا لدين بشرط
 .التخلص منه خالل الفرتة اليت حيددها احملافظ.
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حتديد الرسوم وهوامش األربــاح
 )1( - 27جيوز للمحافظ حتديد هوامش األرباح والعموالت والرسوم وكيفية حساب
وتوزيع األرباح.
( )2على الرغم من أحكام البند ( )1حيوز للمحافظ إذا اقتنع أن هنالك سببا معقوال أن
حيدد ألى مصرف هامش ربح أو عمولة أو رسم خاص به.
االحتفاظ بأصول سائلة
 )1( - 28جيب على كل مصرف أن حيتفظ يف شكل أصول سائلة حسبما هو مبني
يف البند ( )2أدناه مببلغ اليقل يف نهاية أى يوم عن نسبة مئوية من االلتزامات حسبما
حيدده احملافظ من وقت آلخر.
( )2ألغراض هذه املادة « األصول السائلة « تشمل كل أو أيا مما يأتى_:
أ /العملة الورقية أو املعدنية املربئة الذمة يف السودان ،وكذلك العمالت األجنبية.
ب /صافى األرصدة املودعة لدى البنك مبا يف ذلك االحتياطى املطلوب االحتفاظ به
مبوجب أحكام املادة  )1( 28من قانون بنك السودان لسنة 2002م.
ج /صافى األرصدة املودعة لدى مصارف أخرى بالسودان والقابلة للسحب عند
الطلب.
د /صافى االرصدة املودعة لدى مصارف باخلارج والقابلة للسحب عند الطلب يف
اخلارج والشيكات السياحية  ،على أن تكون تلك األرصدة واملبالغ القابلة للدفع
مقومة بعمالت قابلة للتحويل ،وال جيوز أن تكون تلك األرصدة أو املبالغ أكثر من
نسبة معينة من األصوول السائلة اليت جيب االحتفاظ بها طبقا ألحكام هذه املادة
وذلك بالقدر الذى يقرره احملافظ من وقت آلخر.
هـ /صكوك وشهادات التمويل.
( )3على الرغم من أحكام البند ( )2جيوز للمحافظ من وقت آلخر أن يعدل أو حيذف
أو يضيف يف البنود اليت تكون األصول السائلة.
القيــود على التمويـــــــل
 - 29ال جيوز ألى مصرف أن:
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( )1أ  /مينح بدون موافقة احملافظ أى متويل أو تقديم أية ضمانات أو يتحمل التزامات
مالية أخرى نيابة عن أو مصاحل أى شخص اشهر افالسه أو متت تصفيته أو عليه
التزامات لصاحل ذلك املصرف أو لصاحل مصرف آخر وفشل يف سدادها أو تسويتها.
ب  /مينح أى متويل بضمان أسهمه باملصرف.
ج  /مينح أو يدخل يف أي اتفاق ملنح أى متويل بدون اذن مسبق من احملافظ أي-:
«أوال» :من مديريه
«ثانيا :شركة أو شراكة أو شخص تكون ألى من مديريه مصلحة وافرة معه عدا
شركة املساهمة العامة.
«ثالثا» :شركة أو شراكة يكون أى من مديريه مديرا أو وكيال أو مستخدما فيها أو
ضامنا هلا أو تكون له فيها مصلحة وافرة.
«رابعا» :فرد يكون أي من مديرى املصرف شريكا أو ضامنا له أو لديه معه مصلحة
وافرة.
«خامسا» :شركة ميتلكها املصرف أو تكون له فيها مصلحة وافرة.
د /يقدم أى ضمانات أو يتحمل اى التزامات مالية أخرى نيابة عن أو لصاحل األشخاص
املذكورين يف الفقرة «ج» بدون إذن مسبق من احملافظ.
( )2يف هذه املادة تشمل كلمة «مدير» رئيس وعضو جملس إدارة أى مصرف ومديره العام
ونائبه ومساعديه ومستشاره القانوني ومن يف حكمهم.
متويل املصارف
 -30جيوز للبنك منح متويل للمصارف بالكيفية اليت يراها ووفقا للشروط واألحوال
اليت يقررها.

الفصل اخلامس
احلساب السنوى واملراجعة

احلسابات وامليزانية
 )1( -31جيب علي كل مصرف ان يعد امليزانية وحساب األرباح واخلسائر يف التاريخ
احملدد ووفقا للنظم احملاسبية واملعايري اليت حيددها احملافظ.
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( )2خيوز للمحافظ بعد إعطاء مهلة كافية ان يوجه أي مصرف بتعديل طريقة إعداد
وعرض امليزانية متى ما راى ذلك ضروريا.
( )3جيب ان يوقع امليزانية و حساب األرباح واخلسائر:
أ /املدير العام واى إثنني من أعضاء جملس اإلدارة
ب /مدير أو وكيل املركز الرئيسى يف حالة فرع املصرف األجنى.
( )4علي الرغم من أحكام أى تشريع اخر ،الجيوز توزيع أى ارباح علي املساهمني
تزيد علي ما وافق عليه البنك.
املراجعة
 )1( -32جيب ان تتم مراجعة امليزانية وحساب األرباح واخلسائر اخلاصة باملصارف
بواسطة مراجع قانوني يعينه املصرف بعد احلصول علي موافقة احملافظ الكتابية ،علي
انه ال جيوز للمراجع القانوني املعني مبوجب احكام هذا القانون ان يراجع ميزانية
وحساب ارباح و خسائر اكثر من مصرفني يف وقت واحد اإل لظروف إستثنائية يوافق عليها
احملافظ.
( )2جيب علي املراجع القانوني ألى مصرف ان يلتزم مبا يصدر عن البنك من معايري
ونظم حماسبية فيما يتعلق باعداد امليزانية وحساب األرباح واخلسائر.
( )3جيب علي املراجع القانوني قبل بداية املراجعة اإلطالع علي كل النظم واجلداول
والنماذج املعدة بشأن البيانات الدورية املطلوبة بواسطة احملافظ ،وعلي أى قوانني أو
قرارات خاصة بذلك.
( )4جيوز للمحافظ ان يعني مراجعا قانونيا ألى مصرف وان حيدد املكافأة اليت يدفعها
املصرف املعنى ،وذلك إذامل يعني املصرف مراجعا قانونيا خالل الفرتة اليت حيددها
احملافظ.
( )5الجيوز ألى مصرف ان يعني أى مراجع قانوني ملدة تزيد عن ثالث سنوات متتالية
إالمبوافقة احملافظ.
( )6جيوز للمحافظ الدعوة الجتماع مشرتك يضم مسئوىل أى مصرف ومراجعهم
القانوني.
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( )7جيب علي املراجع القانوني الذي يتم تعيينه ملراجعة ميزانية وحساب أرباح
وخسائر أي مصرف أن يعد تقريرا عن احلسابات اليت راجعها وأن يسلم من هذا التقرير
خالل فرتة أقصاها أربعة اشهر من نهاية املالية اخلاصة بالتقرير للمحافظ ،علي أن يشمل
التقرير باالضافة إىل املواضيع املطلوبة مبوجب أي قانون آخر اآلتي:
أ /ماإذا كانت املعلومات والبيانات اليت قدمها له املصرف كافية.
ب /ماإذاكانت امليزانية تعطي صورة حقيقة عن املوفق املالي للمصرف.
ج /ماإذا كان حساب األرباح واخلسائر ميثل رحبا حقيقيا أو خسارة عن الفرتة
اليت يغطيها احلساب.
د /ما إذا كانت العمليات اليت قام مبراجعتها ختالف أي حكم من أحكام هذا
القانون أو قانون البنك أو قوانني تنظيم التعامل بالنقد أو اللوائح والقرارات الصادرة
مبوجبها.
هـ /مدى كفاية نظام الضبط الداخلي والنظام احملاسيب املعمول بهما ومدى تقيد
املصرف بذلك.
و /أوجه القصور والضعف يف عمل املصرف ،وتوصياته لالدارة بشأنها ،ومدى التزام
االدارة بتطبيق توصيات ومالحظات املراجع القانوني للسنوات السابقة.
ز /طريقة حفظ املستندات والسجالت والدفاتر وانتظامه ومشوهلا على عمليات
املصرف واكتمال دورتها مبا ميكن من اجناز مهمة املراجع والتفتيش الداخلي
واخلارجي.
ح /مدى صحة البيانات الدورية اليت ترسل للبنك ومطابقتها حملتويات السجالت
والدفاتر والنظم واألعراف املعمول بها وتوجيهات البنك يف هذا الشأن.
ط /كفاءة أداء جملس االدارة واالدارة التنفيذية وأي مستخدم فيما خيتص حبماية
أموال املصرف واملودعني.
ي /أي موضوعات موضوعات أخرى يرى احملافظ أو املراجع القانوني أنه من
الضروري تضمينها يف التقرير.
( )8ال يكون على املراجع القانوني أي مسئولية فيما يتعلق بافشاء أسرار العمالء وذلك
بالنسبة للبيانات أو املعلومات اليت يتحصل عليها أثناء عمله وخيطر بها احملافظ وفقا
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الحكام هذا القانون أو يوردها يف تقريره.
نشر امليزانية
 -33جيب على كل مصرف نشر امليزانية وحساب األرباح واخلسائر املشار اليها يف
املادة « »31مع تقرير املراجع القانوني يف صحيفتني حمليتني على األقل ،كما جيب تقديم
ثالثة نسخ من امليزانية وحساب األرباح واخلسائر ونسخة من كال الصحيفتني للمحافظ
خالل أربعة أشهر من نهاية السنة املالية ،على أنه جيوز للمحافظ لظروف يقدرها أن ميد
الفرتة احملددة لتقديم تلك املستندات حسبما يراه مناسبا.
عرض امليزانية
 -34جيب على كل مصرف أن يعرض يف موضع ظاهر جبميع فروعه صورة من آخر
ميزانية متت مراجعتها وحساب األرباح واخلسائر املعدة بواسطة املراجع القانوني وفقا
الحكام املادة « »31إىل أن تستبدل بصورة ميزانية وحساب ارباح وخسائر السنة التالية.
املراجعة اخلاصة
 )1( -35جيوز للمحافظ تقديرا للمصلحة العامة أو مصلحة املصرف أو مصلحة
املودعني أن يعني مراجعا قانونيا يقوم مبراجعة حسابات املصرف فيما يتعلق بأية عملية
أو عمليات حمددة ،وعلى املراجع القانوني أن يعد تقريرا عن املراجعة للمحافظ ويعطي
صورة منه للمصرف.
( )2يتحمل املصرف املعين مصروفات املراجعة الواردة بالبند (.)1
( )3تكون للمراجع القانوني املعني مبوجب البند ( )1كل السلطات اخلاصة بطلب
املستندات والدفاتر واالطالع عليها وخيضع لكل األلتزامات كما هو احلال بالنسبة للمراجع
القانوني للمصرف.
البيانات الشهرية والبيانات األخرى
 )1(-36جيب على كل مصرف خالل أسبوعني من نهاية كل شهر أن يقدم للمحافظ
بالشكل والطريقة املقررين بيانا حسابيا يوضح األصول واخلصوم يف أخر يوم عمل من كل
شهر.
( )2على الرغم من أحكام البند ( )1جيوز للمحافظ يف أي وقت أن يطلب خالل مدة
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حيددها البيانات واملعلومات املتعلقة بعمل أو شئون املصرف حسبما يراه مناسبا.
( )3جيوز للمحافظ أن يطلب من أي مؤسسة مالية متارس العمل املصريف كليا أو جزئيا
أن متده بأية معلومات أو بيانات أو مستندات بالكيفية ويف التاريخ الذي حيدده.

الفصل السادس
تفتيش املصارف

التفتيش
 )1(-37يقوم البنك بأجراء تفتيش على حسابات وسجالت أي مصرف أو مؤسسة
مالية أو شركة أو شراكة أو مؤسسة مملوكة ألي مصرف بنسبة ال تقل عن  %50بعد اخطار
املدير العام أو مدير الفرع أو من يف حكمهما كتابة.
( )2على املوظف املفوض من البنك بالتفتيش اخطار املدير العام أو مدير الفرع أو من
ينوب عنهما كتابة بالنية يف التفتيش ،وبناء على ذلك االخطار يكون واجبا على كل مدير
عام أو مدير فرع أو موظف أو مستخدم أن يقدم للمفتش ما يطلبه من بيانات ومعلومات
بشؤون املصرف خالل املدة اليت حيددها.
( )3جيوز للموظف املفوض من البنك باجراء التفتيش أن يطلب من أي مدير عام أو
مدير فرع أو أي موظف آخر أو مستخدم إقرار مكتوبا وموقعا عن أي واقعة أو موقف مالي
أو مستند يشمله التفتيش.
( )4جيوز للمحافظ أن يعطي أيا من اجلهات املذكورة يف البند ( )1صورة من تقرير
التفتيش اخلاص بها.
األوامر التالية للتفتيش
 )1( -38جيوز للمحافظ بعد دراسة تقرير التفتيش أن يوجه املصرف أو املؤسسة املالية
أو أي جهة أخرى معنية بالتقرير باختاذ االجراءات التصحيحية اليت يراها مناسبة.
( )2على الرغم من أحكام أي قانون آخر جيوز للمحافظ أن يفرض جزاءات ادارية أو
مالية على أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شركة ميلك فيها املصرف حصة ال تقل عن %50
من رأس املال حسبما يراه مناسبا وذلك مبوجب لوائح وقرارات يصدرها هلذا الغرض.
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الفصل السابع
الرقابة على ادارة املصارف وأعماهلا

املصارف اململوكة للدولة
 )1( -39على الرغم من أي نص يف أي قانون آخر يتم تعيني أو اعادة تعيني مدراء
العموم ونوابهم يف املصارف اململوكة للدولة بالتشاور مع احملافظ وجيوز للبنك بناء على
املصلحة العامة أو مصلحة املودعني أن يصدر قرارا بوقف أو عزل أي رئيس أو عضو
جملس ادارة أو مدير عام أو نائبه عن أداء مهامه فورا ،وأن يوصي للوزير الختاذ االجراء
الالزم.
( )2جيوز للمحافظ بناء على مصلحة عامة أو مصلحة املودعني أن يقرر إنهاء خدمة
أي من العاملني أدنى من درجة نائب مدير عام.
املصارف غري اململوكة للدولة
 )1( -40على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925م ،تكون للمحافظ سلطة
الرقابة اإلدارية على املصارف غري اململوكة للدولة على النحو التالي-:
أ /ال يكون انتخاب أو تعيني أو اعادة تعيني رئيس أو عضو جملس ادارة أو مدير
عام نافذا ما مل يكن االنتخاب أو التعيني قد مت مبوافقة احملافظ الكتابية.
ب /جيوز للمحافظ إذا رأى من الضروري للمصلحة العامة أو للحيلولة دون ادارة
شئون املصرف على وجه ضار مبصلحة املودعني أو االقتصاد الوطين أن يقرر عزل
أي من العاملني باملصرف.
ج /جيوز للمحافظ أن حيدد فرتة خدمة أي مدير عام بشرط إال يتم متديد اخلدمة
إال بعد احلصول على موافقة احملافظ.
د /الجيوز فصل أي مدير عام أو نائب مدير عام إال بعد اخطار احملافظ وإبداء
األسباب املوجبة لذلك.
الرقابة على العمليات املصرفية
 )1(-41جيوز للمحافظ متى ما راى ذلك مناسبا أن-:
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أ /مينع أي شخص بصفة عامة أو أي مصرف على وجه اخلصوص من الدخول يف
عمليات مصرفية معينة.
ب /يأمر بعدم التصديق بالتمويل أو القروض فوق مبلغ معني بدون اذن مسبق منه.
ج /يقرر حدا أقصى أو أدنى حلجم التمويل املمنوح النواع التمويل املختلفة.
د /يقرر حدا أقصى للقيمة االمجالية للتمويل القروض اليت متنح من وقت ألخر.
هـ /يصدر توجيهات ألى شخص بصفة عامة أو ألى مصرف فيما يتعلق باالتي:
«اوال» :الغرض الذى من اجله مينح التمويل واالغراض اليت ال جيوز منح التمويل
هلا.
«ثانيا» :اهلامش الذى جيب االحتفاظ به فيما يتعلق بالضمانات املختلفة مقابل
التمويل املمنوح.
«ثالثا» :احلد األقصى ملبلغ التمويل الذى ميكن منحه ألى شركة أو شراكة أو
جمموعه اشخاص أو أفراد.
«رابعا» :احلد األقصى للضمانات والتعهدات اليت ميكن ان تعطى نيابة عن اية
شركة أو شراكة أو جمموعة اشخاص أو فرد.
«خامسا» :هامش الربح والشروط اليت جيوز مبوجبها منح التمويل أو الضمانات أو
التعهدات.
«سادسا» :أى مسائل اخرى يرى انها الزمة أو مناسبة.
( )2جيوز للمحافظ حظر التعامل املصرفى كليا أو جزئيا مع أى شخص ايا كانت
صفته يف أي أو كل املصارف واملؤسسات املالية وال جيوز للشخص احملظور إدارة حساب
أو عمليات مصرفية نيابة عن الغري.علي انه جيوز للمحافظ ان يرفع احلظر متى ما زالت
أسبابه بالشروط اليت يراها مناسبة.
اهلياكل اإلدارية للمصارف
 )1( -42علي كل مصرف أو مؤسسة مالية قائمة أو تنشأ بعد صدور هذا القانون ان
تعد هيكال إداريا يراعي أهداف ووظائف املصرف أو املؤسسة املالية مبوافقة البنك.
( )2جيوز للمحافظ ان يوجه أى مصرف أو مؤسسة مالية بتعديل هيكلها مبا حيقق
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املصلحة العامة ومصلحة العمالء.
( )3تقوم املصارف بالتنسيق مع البنك بتوفري ميزانية سنوية ختصص لتدريب العاملني
ورفع مقدراتهم الفنية وذلك عرب دورات تدريبية منتظمة.
تعيني مشرف أو مراقب
 )1( -43علي الرغم من احكام أى قانون آخر ،جيوز للمحافظ إذا تبني له ان أى
مصرف قد وقع يف حاله إعسار أو تعرض موقفه املالي اواألدارى للخطر ،أو ان يف استمرار
نشاطه ضرر حبقوق املودعني ،أو ارتكب خمالفة أو خمالفات جسيمة ،جيوز له تعيني
مشرف لتولي إدارة ذلك املصرف بالصالحيات والشروط واملدة اليت يراها مناسبة.
( )2جيوز للمحافظ تعيني مراقب علي أى مصرف بالشروط واملدة اليت يراها مناسبة.
( )3جيوز للمحافظ ان يوجه أى مصرف بتعيني شخص أو شخصني من ذوى اخلربة
والكفاءة والسمعة الطيبة والدراية بالعمل املصريف عضوا مبجلس إدارة ذلك املصرف.
( )4جيوز للمحافظ متى ما حدث فراغ يف جملس إدارة أى مصرف وتعذر قيام اجمللس
بدوره ألى سبب من األسباب،ان يشكل جلنة إدارية من ذوى األهلية للقيام بأعباء جملس
اإلدارة وفق ما حيدده قرار التشكيل وحلني دعوة اجلمعية العمومية واختيار جملس إدارة
جديد.

الفصل الثامن
أحكام متنوعة

عطالت املصارف
44ـ ( )1يقوم البنك دون غريه بتحديد ساعات العمل املصريف و العطالت املصرفية يف
بداية كل سنة ميالدية وال جيوز ألى مصرف ان يفتح أو يقوم باى عمل مع اجلمهور يف
أى يوم يعلن عنه عطلة للمصارف إال مبوجب إذن خاص من احملافظ.
( )2جيوز للمحافظ دون غريه ان يعلن يف أى وقت اعتبار أى يوم عطلة للمصارف.
( )3الجيوز ألى مصرف ان يقفل أو يتوقف عن العمل خالل األيام العادية إالمبوافقة
احملافظ.
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إيقاف األعمال املصرفية
( )1يف حالة حدوث طارىء يستدعى إيقاف األعمال املصرفية ،جيوز للمحافظ بالتشاور
مع الوزير ان يصدر قرارا إىل املصارف باغالق أبوابها مؤقتا ووقف أعماهلا علي ان تعود
ملزاولة أعماهلا وفق ما حيدده القرار.
( )2يف حالة حدوث طارىء يف أى مصرف جيوز للمحافظ ان يامر بإيقاف العمل بذلك
املصرف وفق ما حيدده القرار.
حظر العمل مع اكثر من مصرف
 -46الجيوز ألى شخص يكون رئيسا أو يف جملس إدارة أو مديرا عاماً أو مستشارا
قانونيا يف أى مصرف أو له عالقة مباشرة أو غري مباشرة بادارة أى مصرف ان يقوم أثناء
عمله مع ذلك املصرف باعباء أى منصب يف أى مصرف إال باذن من احملافظ.
فقدان األهلية
)1(-47الجيوز ألى شخص أن يعمل أو يستمر يف العمل رئيسا أو عضوا مبجلس إدارة
أو ومديرا عاما أو نائب أو مساعد مدير عام بأى مصرف،أو أن تكون له صلة مباشرة بادارة
أى مصرف إذا:
أ  /أدين يف جرمية متس الشرف أو األمانة.
ب /أفلس أو توقف عن الدفع أو دخل يف تسوية مع دائنيه
ج /كان رئيسا أو عضوا مبجلس إدارة أو مدير عاما أو نائب أو مساعد مدير عام ألى
مصرف أو مؤسسة مالية أو كان ذا صلة مباشرة باى مصرف أو مؤسسة مالية متت
تصفيتها علي انه جيوز للمحافظ استثناء أى شخص بناء علي اسباب موضوعية إذا
اقتضت املصلحة العامة ذلك.
( )2جيب علي كل شخص من املذكورين يف البند ( )1أن يبلغ إدارة املصرف واحملافظ
فور حدوث أى من عوارض األهلية الواردة بالبند (.)1
إبادة املستندات
 -48ال جيوز ألى مصرف أو مؤسسة مالية ابادة املستندات اخلاصة بإعماهلا قبل
انقضاء املدة اليت حيددها البنك من وقت الخر ،وعلى كل مصرف أو مؤسسة مالية القيام
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قبل ابادة تلك املستندات بتسجيلها وحفظها يف أجهزة الكرتونية.
إلغاء الرخصة
 )1( -49جيوز للبنك بالتشاور مع الوزير ان يلغى أى رخصة حيملها أى مصرف أو
أى جهة مرخص هلا مبمارسة العمل املصرفى أو جزء منه إذا-:
أ /توقف املصرف أو اجلهة املرخص هلل عن ممارسة العمل
ب /فشل يف أى وقت يف االلتزام بالشروط الواردة يف الرتخيص.
ج /قام مبزاولة العمل املصرفى بطريقة تضر مبصاحل املودعني أو املصلحة العامة
د /أتضح ان اصوله ال تكفى لتغطية التزاماته حنو املودعني أو الدائنني
هـ /خالف احكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات والتوجهات الصادرة
مبوجبه.
و /فشل يف توفيق أوضاعه وفقا الحكام املادة ( )6من هذا القانون
( )2جيوز للمحافظ الغاء املوافقة املبدئية مبزاولة العمل املصرفى خالل الفرتة اليت
حيددها إذا فشل املؤسسون يف استيفاء شروط املوافقة وفى هذه احلالة يتحمل املؤسسون
مجيع االلتزامات والتبعات الناجتة عن الغاء هذه املوافقة.
تصفية املصارف
 )1( -50على الرغم من احكام قانون الشركات لسنة 1925م أو أى قانون اخر سارى
املفعول جيب تصفية أى مصرف يلغى البنك رخصته ،وجيوز للبنك ان يقدم طلبا للمحكمة
املختصة لقبول تصفية املصرف حتت إشرافها إذا-:
أ /الغيت الرخصة املمنوحة للمصرف مبوجب احكام هذا القانون.
ب /منع املصرف من ممارسة العمل املصرفى نهائيا مبوجب احكام هذا القانون.
ج /منع املصرف من ممارسة العمل املصرفى ألى اسباب ومبوجب أى قانون اخر
( )2جيوز ألى مصرف تصفية نفسه اختياريا بشرط احلصول على موافقة البنك املسبقة
وبالشروط اليت حيددها.
( )3ال يصفى أى مصرف اختياريا إال حتت أشراف احملكمة.
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أولوية السداد عند التصفية
 )1( -51على الرغم من أى نص مغاير يف أى قانون اخر ،جيب عند تصفية أى
مصرف أو مؤسسة مالية تقبل الودائع ان تدفع بطريقة األولوية املبالغ التالية وفقا للرتتيب
اآلتي-:
أ /ودائع املودعني يف حساباتهم اجلارية وااللتزامات حتت الطلب واحلسابات
االدخارية وهوامش خطابات الضمان واالعتمادات ثم احلسابات االستثمارية
ب /حقوق العاملني.
ج /حقوق وديون البنك.
د /خطابات الضمان والتعهدات.
هـ /مجيع الديون املستحقة للمؤجرين نظري العقارات أو املنقوالت.
و /الديون غري التجارية املستحقة للحكومة أو أى من وزاراتها و وحداتها أو
مؤسستها أو الشركات.
ز /مجيع الديون وااللتزامات االخرى وتكون متساوية يف درجاتها ومرتبتها
( )2تسدد الديون السابقة فورا من االصول بقدر ما يكفى للوفاء بها بعد حجز املبالغ
الالزمة لنفقات ومصروفات التصفية.
( )3تتم تصفية حقوق املساهمني يف املصرف على اساس اقتسام ما تبقى من اموال بنسبة
االسهم أو احلصص اململوكة لكل منهم بعد استيفاء كافة االلتزامات الواردة بالبندين ()1
و (.)2
املصفى الرمسى
 -52على الرغم من أى نص مغاير يف أى قانون اخر ،يعني احملافظ املصفى الرمسى
ألى مصرف تقرر تصفية أو ألى اجراء من اجراءات التصفية ،وجيوز للمحافظ ان يطلب
من احملكمة اعتماد هذا املصفى الرمسى.
حجز املوجودات
 )1( -53إذا اصبح مصرف عاجزا عن مقابلة التزاماته أو توقف عن الدفع فال جيوز
له التصرف يف تلك املوجودات وحتجز بواسطة البنك ملقابلة التزاماته.
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( )2كل رئيس أو عضو جملس ادارة أو نائب مدير عام يتصرف يف موجودات املصرف
مع علمه بعجز املصرف عن مقابلة التزاماته أو توقف عن الدفع يكون ملزما برد القيمة
احلقيقية للموجودات اليت تصرف فيها.
احملكمة املختصة
 -54ال حياكم على اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون امام حمكمة أدنى من
احملكمة العامة.
سرية
 )1( -55على الرغم من أى نص مغاير يف أى قانون اخر حيظر على اى عضو جملس
ادارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مستخدم يف أى مصرف أو أى شخص اخر مكلف
بأداء اعمال رمسية مبوجب احكام هذا القانون ان يقدم أى شخص اية معلومات أو
احصاءات تتعلق باملصرف أو حبسابات العمالء أو معامالتهم التجارية أو املالية ،يكون قد
حصل عليها اثناء قيامه باعماله الرمسية مبوجب احكام هذا القانون أو أى قانون اخر
( )2يستثنى من احكام البند (-:)1
أ /املعلومات واإلحصاءات اليت يطلبها البنك بغرض ممارسة صالحياته الرقابية
على املصارف وال جيوز إفشاء هذه املعلومات واإلحصاءات أو استخدامها لغري هذا
الغرض.
ب /املعلومات واإلحصاءات اليت يطلبها وزير العدل أو تطلبها حمكمة خمتصة.
( )3ال جيوز تقديم املعلومات املنصوص عليها يف هذه املادة ألى جهة خبالف احملكمة
املختصة إال بعد احلصول على موافقة احملافظ ويكون تقديم هذه املعلومات ومنح املوافقة
يف اطار السرية التامة للعمل املصرفى.
أموال املصارف وموظفيها
 )1( -56تعترب اموال املصارف أمواال عامة الغراض القانون اجلنائى لسنة 1991م أو
أى قانون جنائي اخر حيل حمله.
( )2يعترب أى رئيس أو عضو جملس ادارة أو مدير عام أو نائب مدير عام أو مراجع قانونى
أو موظف أو مستخدم أو مصفى يف أى مصرف موظفا عاما الغراض احملاكمة اجلنائية.
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تدخل البنك يف الدعاوى
 -57جيوز للمحافظ ان يتدخل شاكيا أو مدعيا يف أى دعوى خاصة باى مصرف امام
أجهزة العدالة كما جيوز له رفع الدعاوى اجلنائية واملدنية يف مواجهة أى شخص من
مستخدمي املصارف أو جمالس إدارتها أو املتعاملني معها إذا تبني له ان املصلحة العامة
أو حقوق املودعني أو حقوق املصرف قد أضريت.
العقوبات
 )1( -58دون املساس باى عقوبة اخرى مقررة مبوجب أى قانون اخر ،يعاقب كل
شخص خيالف احكام املادتني ( )5و( )9عند ادانته بالسجن ملدة ال تتجاوز اربعة سنوات
أو بغرامة ال تقل عن مخسمائة الف دينار أو العقوبتني معا.
( )2كل من خيالف احكام املادة  55يعاقب عند االدانة بالسجن ملدة ال تتجاوز سنتني
أو بالغرامة أو بالعقوبتني معا.
( )3مع مراعاة احكام البندين « »1و» »2كل مصرف خيالف احكام هذا القانون أو
اللوائح أو القرارات أو القواعد الصادرة مبوجبه يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات
أو الغرامة أو العقوبتني معا.
()4تطبق احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون اجلنائى لسنة  1991أو
أى قانون جنائي اخر حيل حمله واملتعلقة باالشرتاك أو االتفاق اجلنائى أو التحريض
أو املعاونة باالضافة إىل احكام الباب العاشر من نفس القانون واخلاصة باجلرائم املتعلقة
باملوظف العام واملستخدم.
( )5تطبق العقوبة األشد يف حالة تعارض العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون مع
العقوبات الواردة يف أى قانون عقابي اخر.
( )6على الرغم من أى عقوبة منصوص عليها يف هذا القانون أو أى قانون اخر جيوز
للمحافظ ان يوقع جزاءا اداريا أو ماليا أو االثنني معا على أى مصرف أو شخص خيالف
احكام هذا القانون أو التوجيهات والتعليمات واللوائح والقرارات الصادرة مبوجبه ،على
ان تكون اجلزاءات االدارية واملالية مبوجب الئحة تصدر هلذا الغرض.
( )7إذا ثبت للمحافظ ان أى مصرف اصدر خطابا للضمان أو تعهدا أو اخل باألعراف
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املصرفية السليمة وتسبب يف إضرار أى شخص دون مربر ،جيوز له ان خيصم من حساب
املصرف وسداد أى مبلغ للمستفيد أو املضرور مباشرة وذلك باالضافة إىل أى جزاءات اخرى
يقررها.
سلطة اصدار اللوائح
( )1جيوز للبنك ان يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
( )2جيوز للمحافظ ان يصدر االوامر والتوجيهات والتعليمات والقواعد والقرارات
الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
صدر حتت توقيعى بالقصر اجلمهوري يف اليوم ............من شهر..............
لسنة 1424هـ
املوافق اليوم .....................من شهر ................لسنة 2003م

الفريق الركن
عمر حسن امحد البشري
رئيس اجلمهورية

147

الوثيقة رقم ()13

قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  2003م

مذكرة تفسريية
 -8صدر قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  1991قبل عقد كامل من الزمان ووجد
القانون تطبيقا الحكامه يف مجيع املستويات االدارية والتنفيذية والقضائية حيث كان
التطبيق بشفافية وفاعلية ابرز التطبيق بعض الثغرات ،وتطلب التطور يف العمل املصرفى
إدخال بعض األحكام ،ونتيجة لذلك تواصلت مساعي التعديل عن طريق جلان منتقاة،
ثم االستماع لوجهة نظر بعض جهات االختصاص ،ومت االطالع على جتارب غرينا من
البلدان .متخض كل ذلك عن تقديم مشرع قانون جديد لكثرة التعديالت اليت تضمنت كل
املتغريات ومن بينها إدخال فصل كامل يف القانون مل يكن مضمنا من قبل .يقع مشروع
القانون اجلديد يف مثانية فصول ،نوجز أحكامها ومقتضياتها يف اآلتي-:
( )1الفصل األول  -احكام متهدية
تضمن هذا الفصل اسم القانون وبدء العمل به ،الغاء القانون السابق ،سيادة احكام هذا
القانون والتفسري .واجلديد هو اضافة تفسري بعض الكلمات والعبارات املستحدثة مثل-:
اهليئة العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات املالية ،مصلحة وافرة  /التمويل /
املشرف  /املراقب واملراجع القانونى
( )2الفصل الثاني -:الرتخيص مبزاولة العمل املصرفى
أعيدت صياغة بعض مواد هذا الفصل ففي املادة  6استحدث البند ( )2الذى خيول
احملافظ سلطة الزام املصارف واملؤسسات املالية بتوفيق اوضاعها حسبما يراه مناسبا علما
بان هذا االجراء كان مطبقا على املصارف واملؤسسات املالية اليت كانت قائمة قبل صدور
القانون فقط .كتابة املادة (( )1( )7ب) و (ج) و )6( 7نصوص حتظر تسجيل أى شركة
أو إجازة أى قانون خاص الغراض مزاولة العمل املصرفى أو اى جزء منه إال بعد احلصول
على املوافقة الكتابية ،وال جيوز ألى مصرف تعديل نظامه األساسى أو الئحته أو قانونه
إال بعد موافقة احملافظ.كتابة .الغرض من ذلك كف يد املصارف واحليلولة دون تسجيل
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شركة أو تعديل النظام األساسى أو الالئحة أو القانون دون موافقة احملافظ كما كان حيدث
يف السابق خاصة وان تلك التعديالت كانت تعارض وختالف مقتضى أشراف ورقابة بنك
السودان .مت استحداث املادتني 10و  11وتتحدثان عن فروع وتواكيل املصارف االجنبية
وأصبح من حق بنك السودان ان يطلب من أى فرع ملصرف اجنيب ان حيول مبلغا حمددا
للسودان قبل مباشرة العمل.
( )3الفصل الثالث -:اهليئة العليا للرقابة الشرعية
مبا ان اهليئة العليا للرقابة الشرعية عل املصارف واملؤسسات املالية قامت ونشأت
بقرار وزير املالية فان فتواها واختصاصاتها ظلت حمل تساؤل ورمبا إنكار من بعض
اجلهات .نظم هذا الفصل انشاء اهليئة بقرار من رئيس اجلمهورية ومت حتديد اجلهة املناط
بها توفري مقر للهيئة ومكافآتها .نظمت النصوص أغراض اهليئة واختصاصاتها وسلطاتها
كما نص القانون على إلزامية فتوى اهليئة للهيئات واملصارف والؤسسات املالية يف أى
نزاع يتعلق بالنشاط املصرفى.
( )4الفصل الرابع -:أسس عمل املصرف
مل تستحدث أى احكام جديدة ،وإمنا مت اعادة صياغة بعض املواد وفقا ملتطلبات دور
بنك السودان الرقابي واالشرافى.
( )5الفصل اخلامس -:احلساب السنوى واملراجعة
مت تعديل طفيف يف بعض النصوص بناء على ما أورده جملس احملاسبني القانونني من
مالحظات.
( )6الفصل السادس -:تفتيش املصارف
مت حذف املواد اليت استنفذت اغراضها وعدلت بعض النصوص مبا يعطى بنك السودان
حق تفتيش الشركات واملؤسسات اململوكة للمصارف بنسبة ال تقل عن  %50وذلك من
اجل تفعيل رقابة بنك السودان ومتابعة املخالفات اليت تبدأ يف املصارف وتنتهي عند
الشركات أو املؤسسات التابعة هلا .وأصبح من حق بنك السودان توقيع جزاءات ادارية
على الشركات واملؤسسات اململوكه ألى مصرف أو مؤسسة مالية بنسبة ال تقل عن %50
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( )7الفصل السابع -:الرقابة على املصرف
مت تعديل النص اخلاص برقابة البنك على املصارف اململوكه للدولة املادة )1(-39
حبيث اصبح من حق احملافظ وقف أى رئيس أو عضو جملس ادارة أو مدير عام أو نائب
مدير عام عن أداء مهامه والتوصية لدى وزير املالية واالقتصاد الوطنى ال حتاذ االجراء
الالزم وذلك حفاظا على املصلحة العامة ومصلحة املودعني .أما يف املادة  40فقد استحدثت
الفقرة (د) اجلديدة حبيث ال جيوز فصل مديرو عام مبصرف خاص إال بعد احلصول على
موافقة احملافظ املسبقة ،ولكن جيوز وقفه عن العمل ألسباب موضوعية باملصارف غري
اململوكه للدولة .يف املادة  41أعيدت الصياغة فأصبح حملافظ بنك السودان راى يف اهلياكل
االدارية للمصارف علما بان النص القديم يعطيه الرأى يف اهلياكل االدارية للمؤسسات
املالية فقط ..استحدث يف هذا الفصل املادة  43اليت تعطى احملافظ حق تعيني مشرف أو
مراقب على أى مصرف ..هذا النص كان موجودا بالالئحة ورؤى انه من إال صوب تضمني
النص يف القانون إلعطاء القرار قوة القانون .كذلك استحداث نص يعطى احملافظ سلطة
ملء الفراغ الذى حيدث يف جمالس اإلدارات ويتعذر ويتجاوز كأن يستقيل اغلب اعضاء
جملس االدارة .والغرض من ذلك هو تدارك املوضوع اداريا لفرتة حمدودة.
( )8الفصل الثامن -:احكام متنوعة
تضمن هذا الفصل استحداث العديد من النصوص واالحكام اليت أملتها الضرورة من
اجل احملافظة على املصلحة العامة وودائع اجلمهور والنصوص املستحدثة هي املادة -44
( )3عدم جواز قفل املصارف يف األيام العادية ،املادة  )2(-45جواز قفل أى مصرف باذن
احملافظ يف حالة حدوث طارئ.
املادة  )2(-49تبعات الغاء املوافقة املبدئية والتصديق النهائى بسبب فشل أو عجز
املؤسسني يف استيفاء شروط التصديق .املادة ( )50عدم جواز تصفية املصارف اختياريا
إال حتت اشراف احملكمة .املادة ( )51ترتيب ذوى األولوية يف السداد عند تصفية أى
مصرف ،املادة  )2(-53جزاء من يتصرف من املسئولني يف موجودات أى مصرف مع
علمه بعجز املصرف عن مقابلة التزاماته .املادة ( )56اعتبار اموال املصارف أمواال عامة
ومستخدميها موظفني عموميني الغراض القانون اجلنائى لسنة  .1991املادة ( )57تدخل
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بنك السودان يف دعاوى املصارف واملادة  )7( 59اخلصم من حسابات املصارف طرف بنك
السودان لصاحل املستفيد يف حالة وقوع خمالفات حمددة ،وذلك من اجل احملافظة على
حقوق املستفيدين ومسعة اجلهاز املصرفى.
ومن ثم مشروع القانون املرفق.
والله الموفق،

وزارة املالية واالقتصاد الوطنى
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الوثيقة رقم ()14
بسم الله الرحمن الرحيم
			
مجهورية السودان

The Republic of The Sudan

			
وزارة جملس الوزراء

COUNCIL OF MINISTERS

					
املرافق العامـــة

Secretarial General

التاريخ 14 :مجادى االوىل 1424هـ
املوافق 13 :يوليو 2003م

قرارات جملس الوزراء
قرارا رقم ()305لسنة 2003م

إجازة مشروع قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة 2003م
جملس الوزراء
بعد االطالع على املادة ( )47من دستور مجهورية السودان لسنة  1998م ،وعلى
توصية حمافظ بنك السودان ،وبناء على توصيات القطاع االقتصادي يف جلسته رقم ()26
بتاريخ  13يوليو  2003م
وفى إطار تطوير العمل املصرفى واحلفاظ على اموال املودعني ودعم ثقة اإلفراد
واملؤسسات ،وحتريكا لالقتصاد الوطنى ومقابلة متطلبات سياسة اقتصاديات السوق ،قرر
االتى:
مشروع قانون
 -1جياز مشروع قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة 2003م على ان يصدر مبرسوم
مؤقت.
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التنفيـــــــذ
 – 2على وزارات جملس الوزراء ،العدل ،املالية واالقتصاد الوطنى ،والعالقات
باجمللس الوطنى وبنك السودان اختاذ اجراءات تنفيذ هذا القرار.
أصدر جملس الوزراء القرار رقم ( )305لسنة  2003م يف جلسته رقم ( )26بتاريخ
الرابع عشر من شهر مجادى األول  1424هـ املوافق الثالث عشر من شهر يوليو لسنة
 2003م.
الفريق الركن
عمر حسن امحد البشري
رئيس اجلمهوريـــــة
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قانــــــــــون
ســـــوق اخلرطوم لألوراق املاليـــة
لسنة 1994
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قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية لسنة 1994
عمال بأحكام املرسوم الدستوري اخلامس لسنة  .1991أجاز اجمللس الوطنى االنتقالي
ووافق رئيس اجلمهورية على القانون األتي نصه-:

الفصل األول
احكام متهيديــــــة

اسم القانون وبدء العمل به
 -1يسمى هذا القانون «قانون سوق اخلرطوم لألوراق املالية لسنة  »1994ويعمل به
من تاريخ التوقيع عليه.
إلغاء
 -2يلغى قانون سوق األوراق املالية لسنة .1982
تفسري
 -3يف هذا القانون ما مل يقتض السياق معنى آخر-:
«األوراق املالية» :يقصد بها صكوك القرض واملقارضة واى صكوك اخرى مبوجب
صيغ املعامالت االسالمية اليت تصدرها احلكومة ومؤسساتها العامة وشركات املساهمة
العامة واألسهم اليت تصدرها شركات املساهمة العامة وما يف حكمها من الصكوك واألوراق
املالية.
«التعامل باألوراق املالية» :يقصد بها عمليات شراء وبيع األوراق املالية مباشرة أو بالوكالة
وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه امللكية يف سجالت السوق وفقا الحكام هذا القانون.
«اجلمعية العمومية» :يقصد بها اجلمعية اليت تضم مجيع اعضاء السوق املنصوص
عليهم يف املادة .10
«الرئيس» :يقصد به رئيس السوق.
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«السوق» :يقصد به سوق اخلرطوم لألوراق املالية املنشأة مبوجب احكام املادة 8
اليت تنظم وحتكم األوراق املالية اليت تتم من خالهلا إصدار وطرح األوراق املالية (السوق
األولية) ،وتداول األوراق املالية والتعامل بها داخل السودان (السوق الثانوية).
«السوق األولية» :يقصد بها السوق اليت جترى فيها إصدار األوراق املالية وطرحها
لالكتتاب العام يف إطار القوانني واللوائح والتعليمات واالعراف السائدة.
«السوق الثانوية» :يقصد بها السوق اليت تتم فيها عمليات شراء األوراق املالية وبيعها
مباشرة أو بالوكالة وتبادل ملكية األوراق املالية يف قاعة تداول األوراق املالية أو يف املكاتب
وتشمل-:
(اوال) السوق النظامية :اليت يتم من خالها تنظيم التعامل يف قاعة تداول األوراق
املالية بأسهم شركات حتكمها شروط أدراج خاصة بها.
(ثانيا) السوق املوازية :اليت يتم من خالهلا تنظيم التعامل يف قاعة تداول األوراق
املالية بأسهم شركات حديثة التأسيس واسهم شركات قائمة حتكمها شروط ادراج
خاصة بها.
(ثالثا) السوق الثالثة :اليت يتم من خالهلا تنظيم التعامل خارج قاعة تداول األوراق
املالية باسهم الشركات اليت ال تنطبق عليها شروط ادراج حمددة للتداول داخل
قاعة تداول األوراق املالية ومل يتم ادراج أوراقها املالية بعد.
«شركات الوكالة املتخصصة» :يقصد بها الشركات اليت تنحصر اغراضها يف القيام
باالعمال اليت رخصها هلا اجمللس والوارد ذكرها يف املادة  34من هذا القانون.
«العضـــــو» :يقصد به أى من األعضاء املنصوص عليهم يف املادة .10
«قاعة تداول األوراق املالية» :يقصد بها املكان املخصص يف مبنى السوق لتنفيذ عمليات
تداول األوراق املالية (شراءً و بيعا) وفقا الحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة
مبوجبه.
«اجمللس» :يقصد به جملس ادارة السوق.
«ممثل الوكيل» :يقصد به الشخص الذى ميثل الوكيل يف تسلم أوامر البيع والشراء
حتت اشراف الوكيل ومسئوليته.
«املدير العام» :يقصد به مدير عام السوق املعني مبوجب احكام املادة (.)21
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«الوزير» :يقصد به وزير املالية.
«الوكيل» :يقصد به الشركة املرخص هلا القيام بإعمال الوكالة يف السوق وفقا الحكام
هذا القانون.
سيادة احكام هذا القانون
 -4تسود احكام هذا القانون يف حالة التعارض مع احكام أى قانون اخر إىل املدى الذى
يزيل التعارض بينهمـــا.
االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية
 -5تلتزم السوق يف تصرفاتها ومزاولة مجيع مناشطها باحكام الشريعة االسالمية
وهديها ويفسر هذا القانون واللوائح الصادرة مبوجبه وفقا لذلك ويعترب باطال كل تفسري أو
تصرف خبالف ذلك.
التعامل باألوراق املالية
 –6خيضع الحكام هذا القانون اصدار األوراق املالية وطرحها للجمهور يف السودان
وعمليات تداول األوراق املالية.
تداول األوراق املالية
 )1( –7األوراق املالية اليت تطرح لالكتتاب العام يف السودان أو اليت يتم التعامل بها
يف السوق جيب ان تكون مقصورة على األوراق املالية السودانية.
( )2على الرغم من احكام البند ( )1جيوز جمللس الوزراء بناء على توصية اجمللس
املوافقة على طرح األوراق املالية لالكتتاب العام يف السودان أو التعامل بها يف السوق
واملصدرة من قبل شركات املساهمة العامة العربية واألجنبية.

الفصل الثاني
إنشاء السوق وأغراضها وعضويتها

إنشاء السوق
 )1( -8تنشا يف السودان سوقا لألوراق املالية تسمي «سوق اخلرطوم لألوراق املالية» ذات
شخصية اعتبارية وصفه تعاقدية مستدمية وخامت عام وهلا احلق يف التقاضي بامسها.

161

( )2يكون املقر الرئيسي للسوق يف مدينة اخلرطوم وحيق هلا فتح فروع يف واليات
السودان األخري.
أغراض السوق
9ـ تكون للسوق األعراض االتية:ـ
(أ) تنظيم ومراقبة اصدار األوراق املالية والتعامل بها بيعا وشراء.
(ب) تشجيع االدخار وتنمية الوعي االستثماري بني املواطنني وتهيئة الظروف
املالئمة لتوظيف املدخرات يف األوراق املالية مبا يعود بالنفع علي املواطن و االقتصاد
الوطين.
(ج) العمل علي توسيع وتعزيز امللكية اخلاصة لألصول االنتاجية يف االقتصاد الوطين
وعلي نقل امللكية العامة لألصول الرأمسالية للدولة إىل أوسع الفئات الوطنية.
(د) تطوير وتنمية سوق اإلصدارات وذلك بتنظيم ومراقبة إصدارات األوراق املالية
وحتديد الشروط واملتطلبات الواجب توافرها يف نشرات اإلصدار عند طرح األوراق
املالية الكتتاب العام من قبل اجلمهور.
(هـ) تطوير وتشجيع االستثمار باألوراق املالية و العمل علي تهيئة مناخ االستثمار
املناسب هلا.
(و) توفري كافة العوامل اليت تساعد علي تسهيل وسرعة تسجيل االموال املستثمرة
يف األوراق املالية مبا خيدم رغبات املستثمرين.
(ز) ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بني فئات املستثمرين وضمان تكافؤ الفرص
للمتعاملني يف األوراق املالية محاية لصغار املستثمرين.
(ح) مجع املعلومات والبيانات واالحصائيات وتوفريها لكافة املستثمرين واملهتمني
بذلك.
(ط) دراسة التشريعات ذات العالقة بالسوق واقرتاح تعديلها مبا يتناسب والتطورات
اليت تتطلبها السوق.
(ي) اقرتاح كيفية تنسيق السياسات املالية والنقدية وحركة رؤوس االموال
واألشراف على السياسة املتعلقة بتنمية مصادر التمويل املتوسط والطويل األجل يف
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السودان وذلك مبا حيقق االستقرار املاىل واالقتصادي ومن ثم حتقيق اهداف التنمية
االقتصادية.
(ك) العمل على تبادل اخلربات وذلك باالتصال باألسواق املالية العاملية واإلقليمية
والعربية واالنضمام لعضويتها.
(ل) انشاء جهاز موحد لتنظيم حتويل ملكية األوراق املالية وإيداعها ومتابعة شؤون
املساهمني وادارة املركز واألشراف والرقابة عليه.
(م) ترسيخ قواعد السلوك املهين واملراقبة الذاتية واالنضباط بني الوكالء والعاملني
يف جمال التعامل باألوراق املالية.
(ن) تأهيل موظفى الوكالء مبا يتناسب واملستجدات اليت تطرأ على صناعة األوراق
املالية بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
عضوية السوق
 )1( -10تكون عضوية السوق إلزامية وتتكون من-:
(أ) بنك السودان.
(ب) البنوك املرخصة ومؤسسات التمويل املتخصصة القائمة أو اليت تنشا يف
املستقبل.
(ج) شركات املساهمة العامة املسجلة القائمة أو اليت تشاء يف املستقبل.
(د) الوكالء املرخصني وفقا الحكام هذا القانون.
(هـ) اية هيئه أو مؤسسة عامة أو سلطة حملية مدرج قيد أوراقها املالية يف
السوق.
(و) اية جهة حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكا لالكتتاب العام.
( )2تسقط العضوية يف السوق إذا تقرر إسقاطها وفقا الحكام هذا القانون.
تكوين اجلمعية العمومية
 -11تتكون اجلمعية العمومية من اعضاء السوق املذكورين يف املادة  10من هذا
القانون.
163

اختصاصات اجلمعية العمومية وسلطاتها
 -12تكون للجمعية العمومية االختصاصات والسلطات االتية-:
(أ) إقرار وقائع االجتماع السنوى السابق للجمعية العمومية.
(ب) مناقشة التقرير السنوى للسوق وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
(ج) اختيار اعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
(د) اختيار املراجع القانوني للسوق.
(هـ) مساع اقرتاحات األعضاء املتعلقة بنشاطات السوق و مناقشتها وتبين املناسب
منها.
(و) أية امور أ خري تقرر اجلمعية العمومية ادراجها يف جدول االعمال.
(ز) إصدار الئحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها.
حضور اجتماعات اجلمعية العمومية
13ـ يكون لألعضاء الذين سددوا االلتزامات املالية املرتتبة عليهم للسوق احلق يف حضور
اجتماعات اجلمعية العمومية.
دعوة اجلمعية العمومية
 -14تتم دعوة اجلمعية العمومية ألول مرة بواسطة الوزير وحتدد الالئحة الداخلية
اإلجراءات املتعلقة بدعوة اجلمعية العمومية بعد ذلك لالجتماع ومكان انعقاده ونصابه
وكيفية احتاذ قراراته وما يف حكم ذلك من موضوعات.
هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها
 )1( -15تكون للسوق هيئة للرقابة الشرعية وتتشكل من ثالثة اعضاء من علماء
الشرعية االسالمية ممن هلم إملام باملعامالت املالية ختتارهم اجلمعية العمومية.
( )2ختتص هيئة الرقابة الشرعية بالرقابة علي اعمال السوق والتأكد من التزامها
بأحكام الشرعية االسالمية.
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الفصل الثالث
إدارة السوق
إنشاء اجمللس وتشكيله ومسئوليته
 )1( -16ينشأ جملس إلدارة السوق يتولي مسئوليتها ويؤدى نيابة عنها الواجبات
وميارس السلطات اليت متكنه من حتقيق أغراضها.
( )2يشكل اجمللس بقرار من جملس الوزراء بناء علي توصية الوزير وذلك علي الوجه
اآلتي:ـ
(أ) رئيس غري متفرغ من ذوى املؤهالت العالية واخلربة يف األقتصاد واملسائل املالية.
نائبا للرئيس
			
(ب) حمافظ بنك السودان
عضوا ومقررا
(ج) املدير العام				
عضوا
			
(د) وكيل أول وزارة املالية
عضوا
			
(هـ) املسجل التجاري العام
عضوا
			
و) ممثل للبنوك املرخصة
عضوا
			
(ز) ممثل لشركات التأمني
عضوا
		
(ح) ممثل إلحتاد الغرف التجارية
عضوا
		
(ط) ممثل إلحتاد أصحاب الصناعات
عضوا
(ى) ممثل لشركات الوكالة العاملة يف السوق
(ك) أربعة أعضاء من القطاع اخلاص من ذوى اخلربة من العاملني يف القطاعات
اإلقتصادية املختلفة
( )3يكون ممثلو اجلهات املذكورة يف الفقرات (و) ( ،ز) ( ،ح) ( ،ط) ( ،ى) من
البند ( )2من ذوى اخلربة والدراية باملسائل املالية.
مدة العضوية
 -17تكون مدة العضوية لغري األعضاء حبكم مناصبهم مدة ثالثة سنوات وجيوز إعادة
تعيينهم لفرتة اخرى فحسب.
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 )1( -18يكون اجمللس مسئوال مسئوليه كاملة عن إدارة وتصريف شؤون السوق
وحتقيق اغراضها ووضع السياسة العامة هلا يف إطار السياسات املالية واالقتصادية العامة
واخلطط لتسيري اعماهلا وتنفيذها ،ومع عدم االخالل بعموم ما تقدم يكون للمجلس
السلطات التالية:ـ
(أ) أجراء الدراسات عن السوق يف ظل الظروف السياسية واملالية واالقتصادية
السائدة ،وتقديم التوصيات للجهات احلكومية ذات العالقة بكل األمور اليت
تساعد على تنمية السوق ومحاية اموال املدخرين.
(ب) حتديد متطلبات نشرة اإلصدار يف السوق األولية واألشراف علىاصدارات
األوراق املالية واملوافقة عليها وطرحها لالكتتاب العام.
(ج) ايقاف التعامل باى ورقة مالية مدرجة وفقا الحكام هذا القانون واللوائح
الصادرة مبوجبة للمدة اليت يراها مناسبة.
(د)ايقاف نشاط السوق ،ملدة حمدده ال تتجاوز ثالثة ايام عمل حيظر خالهلا التعامل،
وملدة أسبوع مبوافقة الوزير والى مدة تتجاوز ذلك مبوافقة جملس الوزراء.
(هـ) تنظيم شوؤن السوق االدارية واملالية وفقا ملا حتدده اللوائح واالوامر.
(و) وضع شروط تداول األوراق املالية يف السوق الثانوي.
(ز) وضع الشروط املتعلقة بالتسوية والتقاص فيما بني الوكالء وفيما بني الوكالء
وعمالئهم ،وفيما بني الوكالء والسوق.
(ح) وضع الشروط اخلاصة بإيرادات السوق ونفقاتها واملصادقة على امليزانية
السنوية.
(ط) وضع شروط ادراج وإيقاف تداول األوراق املالية يف السوق الثانوية.
(ى) وضع شروط خدمة العاملني بالسوق.
(ك) وضع اهليكل التنظيمي للسوق وحتديد اإلدارات واألقسام والشعب ووظائفها
العامة.
(ل) ترخيص الوكالء وحتديد عددهم وطبيعة إعماهلم وعدد ممثلهم.
(م) تعيني املستشارين واخلرباء يف السوق وحتديد شروط استخدامهم.
(ن) حتديد تعريفة أجور الوكالء من حني الخر.
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(س) حتديد العموالت اليت تتم عن كافة عمليات تداول وحتويل وانتقال األوراق
املالية.
(ع) حتديد رسوم العضوية ورسوم ممارسة عمل الوكالة ورسوم دراسة ومراجعة
نشرات اإلصدار ،ورسوم قيد أدراج األوراق املالية وبدالت اخلدمات.
(ف) فرض جزاء الشطب النهائى على األعضاء والوكالء وممثليهم املخالفني الحكام
هذا القانون واللوائح.
(ص) املوافقة على االقرتاض والتمويل وحتديد حجمه وشروطه.
(ق) إجازة املوازنة السنوية التقديرية إليرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة
املالية وتصبح نافذة املفعول بعد إجازة الوزير هلا.
(ر) امتالك االراضى والعقارات واآلالت الالزمة ملزاولة نشاطات السوق.
(ش) وضع الئحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعات.
(ك) اية سلطات اخرى تقتضيها طيبعة عمل السوق.
( )2جيوز للمجلس ان يفوض بعض سلطاتة املنصوص عليها يف البند ( )1إىل املدير العام
أو أى جلنة يشكلها من أعضائه.
سقوط العضوية
 -19تسقط العضوية يف اجمللس يف احلاالت االتية-:
(أ) عدم اللياقة الطبية.
(ب) الغياب عن حضور ثالث اجتماعات متتالية دون عذر مقبول لدى اجمللس.
(ج) االدانة جبرمية ختل بالشرف واألمانة أو إذا أعلن افالسه.
(د) االستقالة ومت قبوهلا بواسطة اجمللس.
(هـ) فقدان ثقة اجلهة اليت ميثلها.
(و) فقدان األهلية
(ز) الوفاة
اجتماعات اجمللس
 )1( -20جيتمع اجمللس اجتماعا عاديا مرة كل شهر على االقل بناء على دعوة من
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رئيسه وجيوز له ان يعقد اجتماعا طارئا إذا راى رئيس اجمللس أو اكثر من نصف أعضائه
ان ذلك ضروريا.
( )2يرتأس رئيس اجمللس االجتماعات وفى حالة غيابه ألى سبب من األسباب يتوىل
نائب الرئيس ادارة ذلك االجتماع.
( )3يكتمل النصاب القانونى الجتماعات اجمللس حبضور أغلبية األعضاء.
( )4تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين.
تعيني املدير العام واختصاصاته
 )1( -21يكون للسوق مدير عام من ذوى املؤهالت املناسبة واخلربة ويتم تعيينه ملدة
ثالثة سنوات بقرار من اجمللس وموافقة الوزير على ان حيدد ذلك القرار شروط خدمته.
( )2املدير العام هو املسئول التنفيذي األول عن تنفيذ سياسات اجمللس وقراراته ،ومع
عدم االخالل بعموم ما تقدم خيتص املدير العام باالتي-:
(أ) ممارسة الصالحيات املمنوحة له مبوجب احكام هذا القانون واللوائح واالوامر
الصادرة مبوجبه.
(ب) تصحيح اية عمليات تداول أو إيقافها أو إلغائها أو التقرير الية مسؤولية
مالية على السوق وفقا لالعتمادات املرصودة يف امليزانية التقديرية اليت يوافق عليها
اجمللس.
(ج) االستعانة باجهزة الشرطة املختصة للمحافظ علي النظام داخل مبين السوق.
( )3علي الرغم من احكام البند ( )2الجيوز سحب اية مبالغ من اموال السوق إال وفقا
لالوامر اليت يصدرها اجمللس مبا يف ذلك حق التوقيع نيابة عن السوق.
( )4جيوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته أو إختصاصات ألى من موظفيه وفقا
للشروط والضوابط اليت يراها.

الفصل الرابع
املالية واحلسابات واملراجعة

دفع الرسوم
 -22جيب دفع الرسوم االتية حسبما حتددها اللوائح:ـ
168

(أ) رسوم العضوية من قبل كافة األعضاء يف السوق.
(ب) رسوم االدراج من قبل شركات املساهمة العامة واهليئات واملؤسسات العامة.
(ج) رسوم الوكالة من قبل شركات الوكالة املرخصة للعمل داخل قاعة التداول
بالسوق.
(د) أجور اخلدمات املقدمة للوكالء.
(هـ) رسوم دراسة وتواثيق واعتماد نشرات اإلصدار.
املوارد املالية
 -23تتكون موارد السوق املالية من االتى:ـ
(أ) رسوم العضوية السنوية.
(ب) الرسوم السنوية الدراج األوراق املالية.
(ج) الرسوم السنوية ملمارسة اعمال الوكالة.
(د) العموالت اليت تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء مبقتضى احكام
املادة  26من هذا القانون.
(هـ) اجور اخلدمات اليت تقدمها السوق للوكالء.
(و) اجلزاءات اليت يفرضها اجمللس علي املخالفني الحكام هذا القانون.
(ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عن السوق.
(ح) املنح واهلبات من أى جهة يوافق عليها اجمللس.
(ط) العائد من إيرادات استثمارات اموال السوق اخلاصة.
(ى) القروض اليت حتصل عليها السوق مبوافقة اجمللس.
(ك) رسوم دراسة ومراجعة واعتماد نشرات اإلصدار.
رسم الدمغة
 -24علي الرغم من احكام قانون رسم الدمغة لسنة :1986ـ
( )1تستويف رسوم دمغة عن عقود حتويل األوراق املالية حسبما حتدده اللوائح.
( )2إعفاء عقود البيع املربمة يف التداول مببنى السوق.
( )3إعفاء عقود التفويض بالبيع أو بالشراء اليت يربمها الوكالء مع العمالء.
( )4إعفاء شهادات متلك األوراق املالية.
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عدم استيفاء الرسوم بواسطة الشركات
 -25بالرغم مما ورد يف قانون الشركات لسنة  1925أو يف عقود تأسيس سركات
املساهمه العامة ونظمها االساسية فانه الجيوز للشركات املقبولة أوراقها املالية للتداول
استيفاء اية رسوم على عقود حتويل األوراق ونقل ملكيتها أو أى بدل إلصدار شهادات
أسهمها أو صكوك القرض واملقارضة.
استفتاء العموالت
 -26تستوفى السوق عن عمليات تداول األوراق املالية يف قاعة التداول وعن عمليات
التحويل ونقل امللكية املستثناة من التداول يف القاعة ،عمولة نسبية من القيمة السوقية
حيددها اجمللس ويوافق عليها الوزير على إال تتجاوز هذه العمولة ما مقداره ( )%1واحد
يف املائة من هذه القيمة ،وتستوفى هذه النسبة من البائع واملشرتى مناصفة .وذلك وفق
الرتتيبات اليت حيددها اجمللس.
ميزانية الســـوق
 - 27يقوم اجمللس باعداد امليزانية التقديرية وفق األسس السليمة العداد امليزانية على
أن تتضمن اإليرادات التقديرية قبل بداية السنة املالية للسوق.
السنة املاليـــــة
-28تبدأ السنة املالية للسوق يف اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف احلادي والثالثني
من شهر ديسمرب من كل عام.
استخدام موارد السوق
 -29تسخدم موارد السوق يف الوفاء بالتزاماتها وحتقيق اغراضها املنصوص عليها يف
القانون مبا يف ذلك تغطية السوق اجلارية والرأمسالية على أن تتحمل وزارة املالية نفقات
التأسيس.
الفائض العـــام
( )1( )30فائض إيرادات السوق بعد اقتطاع نفقاتها اجلارية والرأمسالية يسمى الفائض
العام.
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( )2يؤول للخزينة العامة ( )%25من صافى فائض إيرادات السوق بعد خصم النفقات
اجلارية والرأمسالية ويسدد خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية.
( )3إذا جتاوز الفائض الرتاكمي أربعني مليون دينار تقوم السوق بتحويل الزيادة
الناجتة عنه إىل اخلزينة العامة.
حفظ احلسابات والدفاتر والسجالت وإيداع االموال
 )1( – 31تقوم السوق حبفظ حسابات صحيحة ومستوفاة العماهلا وفقا لألسس
احملاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجالت املتعلقة بذلك.
( )2تودع السوق أمواهلا يف البنوك يف حسابات جارية أو حسابات استثمار على ان
يكون التعامل يف تلك احلسابات والسحب منها وفقا للكيفية اليت حيددها اجمللس.
املراجعـــــة
 -32يقوم املراجع القانونى للسوق مبراجعة حساباتها يف نهاية كل سنة مالية ويرفع
تقريره مصحوبا باحلساب اخلتامي وامليزانية السنوية للمجلس.
حتصيل اموال السوق
 -33يتم حتصيل اموال السوق عند النزاع ،مبوجب القوانني اليت يتم مبوجب أحكامها
حتصيل اموال الدولة.

الفصـــــل اخلامس
الوكالء وإعماهلم

اعمال الوكالــــة
 – 34تشمل اعمال الوكالة ما يلي-:
(أ) الوكالة بالعمولة وهى شراء وبيع األوراق املالية لصاحل العمالء.
(ب) الوكالة بالشراء والبيع لصاحل حمفظة الوكيل.
(ج) الوكالة يف تغطية إصدارات األوراق املالية.
(د) الوكالة يف تسويق وبيع إصدارات األوراق املالية.
(هـ) العمل كمستشار ماىل وادارة حمافظ الغري واستمثاراتها يف األوراق املالية.

171

إعمال الوكــالء
 )1( – 35حيدد اجمللس طبيعة الشركات اليت تقوم باملهام املنصوص عليها يف
املادة .34
( )2تنحصر اعمال الوكالة يف السوق يف الشركات السودانية وبنوك االستثمار اليت
حصلت على ترخيص بذلك من اجمللس ،وال جيوز ان تدرج اعمال الوكالة يف السوق
بني أغراض أو ضمن اعمال أى شركة سودانية أو بنك استثمار إال مبوافقة اجمللس ،كما
ال جيوز للبنوك التجارية ان تدرج ضمن اغراضها أو اعماهلا القيام بإعمال الوكالة يف
السوق.
( )3الجيوز لشركات الوكالة باستثناء بنوك االستثمار أو شركات توظيف االموال ان
تدرج ضمن إغراضها أو أهدافها أى مهام أو اعمال خارجة عن نطاق اعمال الوكالة الواردة
باملادة (.)3
( )4يتم تعامل الوكالء بالسوق على اساس التسليم الفوري لألوراق املالية ،كما يتم
تسوية قيمها فيما بني الوكالء وعمالئهم بقبض قيمة هذه األوراق على اساس نقدي فوري،
وذلك ما مل يوجد اتفاق خبالف ذلك موافق عليه اجمللس.
(( )5أ) التصرفات اليت يقوم بها الوكالء نيابة عن عمالئهم املستثمرين باألوراق املالية
جيب ان تكون وفق تفويض مستوف لشروط صدوره ومشتمال على كل الوثائق
الرمسية اليت تؤيد ذلك حسبماحتدده اللوائح واالوامر املعمول بها.
(ب) لشركات املساهمة العامة العاملة اليت تعمل وكيال يف السوق صالحية التوقيع
على عقود حتويل األوراق املالية بيعا أو شراء نيابة عن عمالئهم املستثمرين باألوراق
املالية بناء على تفويض موثق بطريقة صحيحة وتقبلها السوق.
(ج) يكون التفويض صحيحا وفقا لشروطه إذا كان خطيا أو هاتفيا تلكسا وحتدد
اللوائح األمور.
( )6جيب على الوكيل ان حيفظ سجالت بأوامر عمالئه وان يقيد فيها االوامر حسب
أسبقية ورودها وذلك على ضوء التعليمات اليت يصدرها اجمللس بهذا اخلصوص.
( )7عدم التزام الوكيل بأحكام التفويض الصادر مبقتضى هذا القانون أو اللوائح أو
االوامر حيمله كافة املسئولية عن أى ضرر يصيب املستثمر العميل.
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(( )8أ) ال جيوز ألى شخص أن يبيع-:
(اوال) ما ال ميلكه من األوراق املالية.
(ثانيا) ما ال ميلكه كله يف وقت البيع.
(ثالثاً) األوراق املالية املشرتاة عن طريق وكيل آخر إال بعد تسجيلها يف سجالت
املساهمني بالشركة.
(ب) يتحمل الوكيل البائع لألوراق املالية فرو قات األسعار والعموالت والدمغات
واجلــــــــزاءات املقررة والناجتة عن تغطية ذلك العدد من األوراق املالية الذى ال ميتلكه
الشخص البائع هلا ،وحيق للوكيل ان يعود على عميله مبجموع هذه القيم باستثناء
اجلزاءات.
(ج) تعامل بياعات األوراق املالية احملجوزة واليت مل ترفع إشارة احلجز عنها بناء
على أمر صادر عن اجلهة اليت أصدرت احلجز ،معاملة بياعات األوراق املالية غري
اململوكة.
(د) تعامل بياعات األوراق املالية املرهونة معاملة بيوع األوراق املالية غري اململوكة،
وجيوز ملن دفع املديونية ان يأمر وكيله ببيع هذه األوراق املالية شريطة القيام بإجراءات
فك الرهن خالل ثالثة ايام من تاريخ ابرام العقد.
(( - )9أ) جيوز للوكيل املشرتى ان يطلب من املدير العام تغيري اسم املشرتى لألوراق
املالية إذا مل يتمكن الوكيل من استيفاء قيمة األوراق املالية املشرتاة لعميله فورا وقبل تسليم
عقد التحويل املعنى للشركة أو مركز التحويل املوحد.
(ب) جيوز للوكيل طلب حجز األوراق املالية وأرباحها اليت قام بشرائها لصاحل عميله
إذا مل يسدد العميل قيمتها له يف خالل اربعة ايام من تاريخ الشراء ،على ان توضع إشارة
احلجز على الوثيقة املساهمة ويشار إىل ذلك يف سجل املساهمني لدى الشركة بناء على
بالغ صادر عن السوق.
(ج) إذا مل يسدد العميل قيمة األوراق املالية يف خالل شهر واحد من تاريخ إيقاع احلجز
عليها ،حيق للوكيل بيع هذه األوراق واستيفاء قيمتها بعد اعالم املدير العام وإشرافه وفق
االصول املتبعة.
(د) يتحمل العميل الفرق إذا مل تكن قيمة البيع لألوراق املالية تكفى جمموع مثن شراء
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األوراق املالية احملجوزة والعموالت وأية مصاريف اخرى ،كما حيق له اسرتداد الفرق إذا
زادت قيمة البيع لألوراق املالية عن جمموع مثن شراء األوراق املالية احملجوزة والعموالت
وأية مصاريف اخرى.
(( - )10أ) جيب على الوكيل تقديم حسابات ختامية وميزانية عمومية مصادقا عليها
من قبل مراجع قانونى مرخص ،وتقريرا نصف سنوي يظهران فيه مركزهم املاىل ونتائج
اعماهلم مصدقة من قبل مراجع قانونى مرخص.
(ب)جيب على الوكيل تقديم البيانات املالية السنوية خالل مدة أقصاها ثالثة شهور
من انتهاء السنة املالية ،كما يتم تقديم البيانات املالية نصف السنوية خالل شهر واحد
من انتهاء السنة املالية.
حفظ الدفاتر واحلسابات بواسطة الوكيــل
( – 36أ) جيب على الوكيل أن حيتفظ بدفاتر وسجالن منظمة ومعدة حسب االوامر
الصادرة عن اجمللس ويتم االحتفاظ بها مخسة أعوام ابتداء من تاريخ اقفاهلا.
(ب) ختضع مجيع دفاتر الوكالء ملراقبة السوق وتفتيشها يف مجيع األوقات وال جيوز
االعرتاض على ذلك.
(ج) حيق للمجلس تعيني مراجع قانونى اخر للوكيل اضافة للمراجع املعني من قبله
وذلك على نفقة الوكيل اخلاصة.
تقديم املعلومات والبيانات
 – 37على الوكيل تقديم املعلومات والبيانات واإلحصائيات اليت تطلبها السوق وفق
النماذج املعدة هلذا الغرض وضمن املهلة اليت حيددها بذلك.
تعيني املمثل
 – 38جيوز للوكيل تعيني ممثل له أو اكثر يف داخل السودان أو خارجه شريطة
احلصول على موافقة اجمللس بذلك وطبقا للتعليمات والشروط اخلاصة برتخيص املمثلني
اليت يصدرها اجمللس.
اجــر الوكيل
 – 39يتقاضى الوكيل من عمالئه أجورا لقاء قيامه بعمليات التداول يف السوق حسب
تعريفة اجمللس ويوافق عليها الوزير.
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ايقاف الوكيل

 )1( – 40يتم ايقاف الوكيل عن العمل يف السوق يف أى من احلاالت االتية
(أ) إذا فقد شرطا من شروط ترخيصه.
(ب) إذا فقد احد الشروط الالزمة ملمارسة عمله كوكيل يف السوق.
(ج) العجز عن تقديم الكفالة املصرفية املقررة ضمن املهلة احملددة من قبول
اجمللس.
( )2يتم ايقاف الوكيل املخالف ألى من احلاالت الوارده يف البند ()1عن ممارسة
أعمال الوكالة يف السوق مبوجب قرار من اجمللس حيدد مبوجبه الفرتة اليت يتم االيقاف
خالهلا.
( )3تسقط صفة الوكالة عن الوكيل يف السوق يف أى من احلالتني اآلتيتني-:
(أ) إذا مل يلتزم الوكيل بتصويب املخالفة خالل املدة احملددة له بقرار اجمللس
وفقا الحكام البند (.)2
(ب) إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عنه بقرار من اجمللس وفقا الحكام هذا القانون
واللوائح واالوامر.

الفصل السادس
ادراج األوراق املالية ،وطرحها لالكتتاب العام

طلبات االدراج
 )1( -41على الشركات املساهمة العامة املؤسسة حديثا ان تطلب من اجمللس أدراج
أوراقها املالية للتداول يف السوق وذلك بطلب لالدراج يقدم بهذا اخلصوص خالل
مدة أقصاها ثالثة اشهر من تاريخ تسجيلها.
( )2على الشركات القائمة واملؤسسات العامة السودانية والسلطات احمللية اليت
طرحت أوراقا مالية من خالل إصدارات جديدة ان تقدم طلبا للمجلس الدراج هذه
األوراق للتعامل بها خالل مدة أقصاها شهران من تاريخ استكمال اجراءات هذا
اإلصدار.
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( )3ختضع طلبات االدراج املقدمة وفقا الحكام البندين ( )1و ( )2ملوافقة اجمللس
على ان يتم البت فيها خالل شهر من تاريخ تقديم الطلب.
االمتناع عن االدراج
 -42حيق للمجلس فرض جزاء ماىل على أى عضو ميتنع عن ادراج أوراقة املالية يف
السوق دون سبب مشروع على ان حيدد اجمللس ذلك اجلزاء ،وفى حالة االستمرار يف
االمتناع عن االدراج يفرض اجمللس اجلزاء املاىل حسبما يراه مناسبا كل ستة شهور.
تسجيل عمليات انتقال ملكية األوراق املالية
 -43جيب على مجيع شركات املساهمة العامة واهليئات واملؤسسات العامة والسلطات
احمللية اليت جيرى التعامل بأوراقها املالية تسجيل عمليات البيع والشراء ونقل ملكية
األوراق املالية يف سجالت منتظمة وختضع ملراقبة السوق ومراجعتها يف أى وقت وفق
االوامر الصادرة يف هذا الشان.
التزام الســرية
 -44ال جيوز إلدارات شركات املساهمة العامة واملؤسسات واهليئات العامة والسلطات
احمللية أو أى من موظفيها إفشاء أمساء املتعاملني واحجام تعاملهم يف اوراقها أو اإلدالء
باى معلومات حول تعاملهم بها.
طرح األوراق املالية لالكتتاب العام
 )1( - 45يتم تنظيم مواعيد إصدارات األوراق املالية بطريقة تكفل سرعة انسياب
وكفاية االموال املتاحة لتغطية هذه اإلصدارات ومبا يضمن احملافظة على توازن سوق رأس
املال.
( )2يكون اصدار وطرح األوراق املالية لالكتتاب العام طبقا هلذا القانون من االجراءات
املطلوبة لتأسيس شركات املساهمة العامة وال تكتمل إال باكتماله ،كما يعترب اإلصدار
والطرح جزءا ال يتجزأ من اجراءات زيادة رأس مال شركات املساهمة العامة وال تكتمل
هذه االجراءات بدونه.
( )3تتم املوافقة من قبل اجمللس على نشرات اإلصدار وشروطها بعد دراستها ومراجعتها
والتحقق من صحة البيانات واملعلومات الواردة يف االعالنات املتعلقة بهذه النشرات.
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( )4جيب على شركات املساهمة العامة واملؤسسات واهليئات العامة التقيد بنماذج
نشرات اإلصدار عن السوق عند طرحها أوراقا مالية لالكتتاب العام.
(أ) جيب على املؤسسني اعداد نشرة اصدار قبل طرح اسهم شركة املساهمة العامة
لالكتتاب العام وفقا للمتطلبات اليت حيددها اجمللس.
(ب) يطرح املؤسسون اسهم الشركة لالكتتاب العام من خالل نشرة اإلصدار اليت
مت إعدادها وفقا الحكام الفقرة (أ) وذلك باعالن يوافق السوق على صيغته والبيانات
واملعلومات اليت يتضمنها ،على أن ينشر ثالث مرات متتالية يف صحيفتني يوميتني على
االقل ،وقبل مدة ال تقل عن سبعة ايام من التاريخ احملدد لبدء االكتتاب شريطة ان تتم
االعالنات يف غري ايام العطالت الرمسية.
( )6جيب على شركات املساهمة العامة تقديم ملخص واف عن دراسة اجلدوى
االقتصادية لألعمال اليت ستمارسها وذلك شرطا لطرح أوراقها املالية لالكتتاب العام.
(( )7أ) جيب على شركات املساهمة العامة احلديثة التأسيس عند طرحها أسهما يف
اكتتاب عام ،حتديد القيمة االمسية للورقة املالية بدينار ومضاعفاته.
(ب) جيب حتديد القيمة االمسية لألسهم اجلديدة اليت تصدرها الشركة يف حالة
زيادة راس املال عن طريق االكتتاب العام بالقيمة االمسية للسهم املصدر من قبل
الشركة حني تأسيسها.
(ج) جيوز اصدار االسهم اجلديدة بعالوة اصدار إذا رغبت الشركة بذلك على ان
يتم حتديدها من قبل جلنة فنية يشكلها اجمللس.
(د) تقيد عالوات اإلصدار الناجتة عن الفرق بني القيمة االمسية وسعر اإلصدار
للسهم يف حساب خاص يطلق عليه اسم حساب (احتياطي عالوة اإلصدار).
(هـ) ال جيوز توزيع هذه العالوة على املساهمني كأرباح وتسرى عليها اإلحكام
اخلاصة باالحتياطي القانونى.
( )8جيب على الشركات املساهمة العامة حتديد طبيعة أسهمها كما هو وارد فيما يلي،
وكيفية حتصيل قيم االسهم طبقا لذلك-:
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(أ) اسهم نقدية ،ويتم حتصيل قيمتها دفعة واحدة ،أو على أقساط حتصل قيمتها
على مدى أربع سنوات على ان يتم حتصيل القسط األول منها حني االكتتاب
وبواقع  %25من القيمة االمسية للسهم على االقل.
(ب) اسهم عينية ويتم حتصيل قيمتها على اساس مقدمات عينية يتم حتديد
طبيعتها وكيفية تقييمها أسهما مقابلها.
(( )9أ) جيب على مؤسسي الشركة عند التوقيع على عقد تأسيسها ونظامها الداخلى
تغطية النسبة احملددة يف نظامها على ان ال تقل هذه النسبة عن  %25وان ال تزيد
عن  % 75من راس مال الشركة.
(ب) ال جيوز ان تزيد نسبة – مساهمة املؤسس الواحد طبقا ملا هو وادر يف الفقرة
(أ) عن  %10من جمموع راس مال الشركة باستثناء احلكومة واملؤسسات العامة.
(ج) جيوز ان تزيد نسبة مساهمة الشخص املعنوي عما هو حمدد يف الفقرة (ب)
بقرار من الوزير.
(( )10أ) حيظر على مؤسسي شركات املساهمة العامة االكتتاب باالسهم املطروحة
لالكتتاب العام.
(ب)جيوز للمذكورين يف الفقرة (أ) تغطية ما تبقى من االسهم خالل أسبوع بعد تاريخ
إغالق االكتتاب العام.
( )11حيق للمؤسسني ان يعهدوا بتغطية اسهم الشركات املساهمة العامة ملتعهد تغطية
مبوجب اتفاقية يوافق عليها اجمللس وتدرج العناصر والشروط الرئيسية هلا يف نشرة
اإلصدار.
( )12يتم االكتتاب يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب العام لدى البنوك املرخصة
بقبول االكتتاب يف األوراق املالية على ان اليقل عددها مخسة بنوك.
( )13تستمر عملية االكتتاب يف اسهم شركات املساهمة العامة ملدة ال تقل عن شهر وال
تزيد عن ثالثة اشهر.
(( )14أ) الجيوز ال كثر من شخص االشرتاك يف طلب اكتتاب واحد يف ورقة مالية واحدة.
(ب) ال جيوز االكتتاب بأمساء وهمية.
(ج) تعرب االكتتابات املخالفة لنص الفقرتني (أ) و(ب) باطلة.
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(( )15أ) جيب على جملس ادارة الشركة ختصيص االسهم املطروحة لالكتتاب العام
على املكتتبني كل بنسبة ما اكتتب به ذلك إذا زاد االكتتاب يف اسهم الشركة على
عدد االسهم املطروحة يف االكتتاب العام.
(ب) جملس ادارة الشركة مسئول عن اعادة املبالغ الزائدة للمكتتبني بعد اجراء
عملية التخصيص كما هي واردة يف الفقرة (أ) وذلك خالل مدة ال تزيد عن شهر من
تاريخ إغالق االكتتاب العام يف اسهم الشركة.
(ج) إذا ختلف جملس ادارة الشركة عن دفع املبالغ الزائدة للمكتتبني خالل الفرتة
احملددة يف الفقرة (ب) ،يرتتب عليه دفع االجراءات املالية اليت يقررها اجمللس
بذلك.
( )16حيق للمساهمني فىشركات املساهمة العامة املسجلني يف سجالتها بتاريخ املوافقة
الرمسية على زيادة راس مال حق األولوية يف تغطية ( )%50من االسهم اجلديدة املطروحة
لالكتتاب العام وتوزع بينهم بنسبة ما ميلكه كل منهم من اسهم بالشركة.

الفصل السابع
املراقبة واإلفصاح

تقديم اإلحصاءات والبيانات
 -46جيب على شركات املساهمة العامة األعضاء تقديم املعلومات والبيانات
واإلحصائيات اليت تطلبها السوق وفق مناذج خاصة تعدها لذلك وفى خالل مدة ال تزيد
عن شهر من تاريخ الطلب ،وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص ال احلصر تقديم
الوثائق واملستندات التالية-:
(أ) نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلى.
(ب) قائمة بامساء اعضاء جملس االدارة مع مناذج نشرة االشخاص املفوضني
بالتوقيع.
(ج) امليزانية العمومية السنوية واحلسابات اخلتامية آلخر سنة مالية موقعة من
قبل مراجع قانونى.
(د) نسخة من شهادة تسجيل الشركة.
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(هـ) كشفا سنويا بأمساء املساهمني.
(و) اية بيانات اخرى تراها السوق ضرورية الداء عملها.
اعداد نشــرة اإلصدار
 )1( -47جيب على شركات املساهمة العامة واملؤسسات واهليئات العامة عند طرحها
أوراقا مالية يف اكتتاب عام ،اعداد نشرة اصدار يتم تضمينها مجيع املعلومات والبيانات
اليت ترى السوق ضرورة نشرها والذي يتم إعدادها وفق األمنوذج املقرر من قبل السوق.
( )2جيب ان تكون املعلومات والبيانات اليت تتضمنها نشرة اإلصدار صحيحة وشاملة
لكل ما جيب اإلفصاح عنه ومعرفته من قبل املستثمرين .وان اجلهة املصدرة لألوراق املالية
مسؤلة جنائيا عن عدم صحة هذه البيانات واملعلومات أو عن حذفها وعدم تضمينها أو
تقديم معلومات مضللة.
( )3حيق للسوق ان تطلب من الشركات املساهمة العامة األعضاء نشر أى معلومات
إيضاحية حول أوضاع هذه الشركات مبا يكفل سالمة التعامل واطمئنان املستثمرين وذلك
على نفقة الشركة.
( )4حيق للسوق ان تنشر اية معلومات عن األوراق املالية ألى شركة ترى ضرورة نشرها
يف احد وسائل األعالم.
( )5على الشركة العضو اعالم السوق باية معلومات هامة تنعكس أثارها على أسعار
ارواقها املالية عند وقوعها ،ولإلدارة التنفيذية احلق يف اعالن هذه املعلومات من خالل
وسائل االعالم املختلفة اليت حتددها ووفق الصيغة اليت تقررها بهذا الشأن وعلى نفقة
الشركة.
تقديم كشــف باالسهم
 –48على رئيس جملس االدارة يف الشركة العضو واى عضو من أعضائها أو مديرها
العام ان يقدم عند اختياره أو تعينه كشفا مبا ميلكه من اسهم بهذه الشركة واى تغري
يف عدد هذه االسهم اليت ميتلكها وذلك خالل العشرة ايام اليت تلي التغيري ،ويبني هذا
الكشف الرصيد اجلديد مللكيته يف هذه االسهم.
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املراجعـــة والتفتيش
 )1( –49حيق للسوق املراجعة والتفتيش على سجالت الوكالء ودفاترهم ومجيع
معامالتهم.
( )2حيق للسوق املراجعة والتفتيش على اعمال ونشاطات قسم املساهمني يف شركات
املساهمة العامة األعضاء وحمافظ األوراق املالية اليت يديرها أى عضو ،وعليها تسهيل
مهمة فريق التفتيش وتوفري مجيع املعلومات والبيانات اليت يطلبها.
( )3تعامل مجيع املعلومات والبيانات اليت تطلع عليها فرق التفتيش بسرية تامة وال
جيوز نشرها أو إفشاء املعلومات الواردة فيها.
( )4تقوم السوق بالتفتيش واملراجعة على البنوك املرخصة اليت متارس اعمال الوكالة
بالتنسيق من بنك السودان ويقتصر التفتيش واملراجعة على الدفاتر والسجالت ومجيع
املعامالت اليت هلا عالقة باعمال الوكالة وحمافظ األوراق املالية.
( )5حيق للسوق إذا رأت ذلك ضروريا تعيني مراجع قانونى للتدقيق على الوكالء
باالضافة إىل املراجع املعني من قبلهم وذلك على نفقة الوكيل ،على ان يقدم املراجع تقريره
إىل السوق ،وإذا وردت اية حتفظات من املراجع فيجب على السوق ان تقدم توصيتها مع
تقرير املراجع إىل اجمللس الختاذ القرار املناسب.
( )6حيظر على الوكالء التعامل باألوراق املالية املصدرة عن شركاتهم أو اليت يكونون
فيها اعضاء مبجالس إدارتها.
التعامل يف معلومــات غري معلنة
 )1( –50ال جيوز ألى شخص ان يتعامل باألوراق املالية يف السوق بناء على معلومات
غري معلنة أو مفصح عنها وعلم بها حبكم منصبه ،وإذا أدى مثل هذا التعامل إىل جنى
منفعة أو جتنب خسارة يعترب ذلك التصرف باطال.
( )2ال جيوز ألى شخص نشر اإلشاعات عن بيع أو شراء االسهم بغرض حتقيق الربح
غري املشروع ال جيوز ألعضاء جملس ادارة أى شركة أو مديرها العام أو نائبه أو أى من
موظفيها استغالل معلوماتهم الداخلية عن الشركة يف شراء االسهم وبيعها ،ويؤدى مثل
هذا التصرف إىل بطالن التعامل واملالحقة اجلنائية.
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( )3على رئيس جملس االدارة يف الشركة العضو واى من اعضاء جملس إدارتها أو
مديرها العام إذا بلغت نسبة مساهمته وأبنائه القصر ( )%15من اسهم الشركة ،عليه قبل
الشروع يف أي عملية شراء لألسهم تؤدى إىل زيادة هذه النسبة ،احلصول على موافقة السوق
اخلطية املسبقة بذلك.
( )4إذا رغب شخص أو جمموعة من االشخاص متشاركني متلك ما يزيد عن %50
من اسهم الشركة ،عليهم اخطار السوق كتابيا ،وحتول السوق هذا الكتاب إىل اجمللس
مع توصيتها عليه ،وإذا راى اجمللس ان هذا السيطرة أو هذا التملك ال خيدمان االقتصاد
الوطنى يأمرهم اجمللس بالتوقف عن الشراء كتابيا وإخطار الوكالء بهذا التوقف.
( )5إذا كانت عملية شراء اسهم شركة مساهمة عامة لتملكها من قبل أى شخص
أو عدة اشخاص بغرض متلكها والسيطرة عليها وكانت متارس اعماال مصرفية فيجب
احلصول على موافقة بنك السودان اخلطية املسبقة لذلك.
حظر التعامل يف السوق الثانوية
 )1( -51حيظر التعامل باالسهم يف سوقها الثانوية شراء وبيعا على موظفى شركات
الوكالة العاملة بالسوق ،والوارد تصنيفهم فيما يلي-:
(أ) رئيس وأعضاء جملس االدارة بالنسبة للشركات اخلاصة ومديرها العام ونائبه
واملوظفني.
(ب) مدير مكتب الوكالة ونائبه وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة لشركات املساهمة
العامة.
(ج) املدير العام ونائبه واملوظفني بالنسبة لشركات الوكالة املتخصصة.
( )2حيظر على موظفى السوق التعامل باالسهم يف سوقها الثانوي شراء وبيعا ً.
إبالغ السوق باملعلومات
 -52جيب على الشركات املساهمة العامة إبالغ السوق باية معلومات هامة عن
القرارات اليت يتخذها جملس إدارتها واليت تؤثر على أسعار األوراق املالية عند أو فور
اختاذها ومن هذه املعلومات ما يلي-:
(أ) تغري الشكل القانونى للشركة واكتساب غايات جديدة،
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(ب) التوسع يف اخلطوط االنتاجية و /أو اضافة خطوط إنتاجية جديدة
(ج) هيكلة رأس املال ،االندماج ،توزيع اسهم جمانية ،وتوقيع عقودها سواء كانت
صفقات داخلية أو خارجية.،
(د) انتخاب اعضاء جملس االدارة ،انتهاء مدتهم ،استقاالتهم وتعيني املدراء
العامني واستقاالتهم،
(هـ) التصفية.

الفصل الثامن
تشكيل جلنة احملاسبة

 )1( -53يشكل اجمللس من بني أعضائه جلنة حماسبة على الوجه االتى-:
رئيسا
			
(أ) احد اعضاء اجمللس يعينه رئيس اجمللس
(ب) املدير العام.
(ج)السجل التجاري العام.
(د)عضوين اخرين ينتخبهم اجمللس من بني أعضائه.
( )2تكون مدة اللجنة ثالث سنوات.
( )3تسقط صفة العضوية عن عضو اللجنة إذا فقد عضوية اجمللس أو تغيب عن
احلضور ثالث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
مباشرة الصالحيات
 -54تباشر جلنة احملاسبة صالحيتها بناءا على الشكوى من اجمللس أو من املدير
العام أو من أى شخص اخر ذي مصلحة
اختصاصات اللجنة
 -55ختتص جلنة احملاسبة بالفصل فيما ينسب لألعضاء والوكالء وممثليهم من
خمالفات الحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة مبوجبه.
اجلزاءات
 )1( -56للجنة احملاسبة فرض اجلزاءات التالية:
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(أ) التنبيه.
(ب) اإلنذار.
(ج) اجلزاءات املالية املناسبة حتددها اللوائح.
(د) ايقاف الوكيل عن العمل من يوم إىل شهر.
(هـ)التوصية لدى اجمللس بالشطب النهائى من عضوية السوق.
( )2جيوز للمدير العام القيام بالتنبيه يف حالة ارتكاب املخالفات البسيطة دون عرض
االمر على جلنة احملاسبة.
حق االستـئـناف
 -57جيوز استئناف قرارات جلنة احملاسبة لدى اجمللس خالل ثالثني يوما من
تاريخ تبليغ هذا القرار للشخص احملاسب ويكون قرار اجمللس يف هذا الشان نهائي.

الفصل التاسع
احكام عامة

استثمارات غري السودانيني
( -58أ) جيوز لغري السودانيني االكتتاب باألوراق املالية املصدرة من خالل االكتتاب
بها يف السوق األولية.
(ب) جيوز لغري السودانيني التعامل باألوراق املالية السودانية املدرجة يف السوق
الثانوية.
حتديد نسب املساهمة
 -59جيوز للوزير بامر منه ان حيدد نسب مساهمات الغري سودانيني يف رؤوس اموال
شركات املساهمة العامة السودانية وبالطرق اليت يراها مناسبة.
حتويل حصيلة بيع األوراق املالية
( -60أ)جيوز لغري السودانيني حتويل حصيلة بيع األوراق املالية وأرباحها إىل اخلارج
وفق ألسعار الصرف بالسائدة يف تاريخ التحويل شريطة إثبات ان عملية شراء األوراق املالية
متت بعملة صعبة ومت حتويلها إىل السودان عن طريق اجلهاز املصرفى.
184

(ب) الغراض حتويل حصيلة بيع األوراق املالية وأرباحها إىل اخلارج جيب تقديم
املستندات الثبوتيه لعملية البيع موقعه من ادارة السوق.
ارسال التقارير للوزير
 -61تقوم ادارة السوق بإرسال تقارير دورية أسبوعية عن استثمار غري السودانيني إىل
الوزير على ان تشمل هذه التقارير أمساء غري السودانيني املتعاملني باألوراق املالية شراء يف
السوق الثانوية.
انشاء احلقوق وااللتزامات
 )1( -62تنشأ احلقوق وااللتزامات بني البائع واملشرتى لألوراق املالية اليت يتم
تداوهلا يف السوق بتاريخ عقد البيع املوثق لدى االدارة التنفيذية ،وتنشاء ملكية األوراق
املالية جتاه الشركة أو اجلهات املصدرة هلا من تاريخ التسجيل يف سجالت الشركة أو هذه
اجلهات.
( )2على ادارة السوق ان تبلغ الشركة واجلهات املصدرة لألوراق املالية بالعقود املربمة
خالل مخسة ايام عمل على األكثر تلي تاريخ ابرام العقد وعلى الشركة واجلهات املصدرة
لألوراق املالية تثبيت نقل امللكية يف سجالتها خالل ثالثة ايام عمل على استالمها لعقود
نقل امللكية.
تسجيل ملكية األوراق املالية
 )1( –63على شركات املساهمة العامة أو أى جهة مصدرة لألوراق املالية أو وكالئها
تسجيل ملكية األوراق املالية القابلة للتداول اليت يتم بيعها أو شرائها أو حتويلها أو
نقل ملكيتها يف السوق دون قيمة أو شرط بالرغم مما ورد يف قانونها أو عقد تأسيسها أو
نظامها ،أو يف قانون الشركات النافذ املفعول أو يف قانون أو لوائح اخرى باستنثاء احلاالت
التالية-:
(أ) إذا كانت األوراق املالية حمجوزة أو مرهونة.
(ب) إذا كانت شهادة امللكية مفقودة.
(ج) إذا كان بيع األوراق املالية خمالفا الحكام القوانني واللوائح اليت حتدد النسب
املسموح بها الستثمار العرب واألجانب يف األوراق املالية.
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( )2تتحمل الشركة أو اجلهة املصدرة لألوراق املالية املسؤولية املالية النامجة عن
تقصريها يف وضع إشارة احلجز أو الرهن يف سجالتها أو نقل ملكية األوراق املالية إذا
كانت شهاداتها مفقودة.
وضع أسس وضوابط تداول األوراق املالية
 )1( – 64يضع اجمللس الشروط واألسس اليت يتم مبقتضاها تداول األوراق املالية
وحتويل وانتقال ملكيتها وذلك يف السوق الثانويه ،مبا يف ذلك شروط أدراجها وإيقاف
التعامل بأوراقها وشطبها من لوائح السوق.
( )2ال جيوز للشركات األعضاء املدرجة أسهمها بالسوق أن تقوم بتحويل أو نقل ملكية
األوراق ألى شخص كان دون علم ادارة السوق وموافقتها وبالطرق اليت حيددها اجمللس.
( )3يتم التعامل باألوراق املالية العربية والدولية بقرار من جملس الوزراء بناء على
توصية من اجمللس وفى حالة املعاملة باملثل.
( )4يتم حتويل اسهم الشركات األعضاء غري املدرجة مبوافقة السوق ووفقا للتعليمات
اليت يضعها اجمللس بهذا اخلصوص.
سجل األوراق املالية
( -)65تسجل عمليات بيع األوراق املالية واليت يتم بيعها بأمر من احملاكم املختصة
يف سجل خاص يبني أعدادها وأسعار بيعها وتاريخ البيع وال جيوز للسوق أن تنشر أو تعلن
ايا من املعلومات الواردة يف هذا إال من الناحية اإلحصائية.
أجراء التحقيقات االدارية
( )1(-)66للسوق صالحية أجراء التحقيقات االدارية كلما رأت ذلك ضروريا وحال
حصول أي خمالفة من قبل أي شخص ،أو حال توقع حصول أي خمالفة ألحكام هذا
القانون واللوائح والتعليمات اليت تصدرها السوق وفقا لقانونها ولوائحها وتعليماتها،
وللسوق احلق يف أن تطلب من أي شخص تقديم بيان خطي بعد أدائه القسم القانوني وفق
الصيغة اليت تقررها السوق حول الظروف املتعلقة بارتكاب املخالفة.
()2حيق للمدير العام تشكيل جلنة من كبار موظفي السوق تكون مهمتها أجراء
التحقيقات االدارية يف موضوع املخالفات احملالة اليها وهلا احلق يف توجيه مذكرات دعوة
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لالستماع إىل الشهود من أجل إثبات املخالفة وهلا احلق بطلب تقديم الدفاتر واألوراق
واملراسالت واملذكرات اليت ترى ضرورة االطالع عليها وترفع اللجنة تقريرها إىل املدير العام
الختاذ القرار املناسب بشأنها.
فتح حسابات باألسهم
( )1(-)67جيوز للبنوك والشركات املالية وأية شركة مساهمة عامة ال يقل رأس ماهلا
املدفوع عن مليون دينار توافق عليها السوق أن تقوم بفتح حسابات بامسها لصاحل عمالئها
املستثمرين.
( )2باألوراق املالية تسمى (حسابات العهدة) وهلا ان تتصرف بهذه احلسابات حسب
القواعد احملددة هلا والصادرة عن اجمللس ضمن حدود االتفاقيات اليت حتكم هذه
العمليات اخلاصة بهذه احلسابات.
( )3تلتزم البنوك والشركات املالية باحملافظة على سرية هذه احلسابات وال تدخلها
ضمن جموداتها أو التزاماتها ،وال تدخل إيراداتها ضمن حسابات نتائجها وال تنطبق
عليها احكام التصفية يف حالة إفالسها.
()4حيدد اجمللس العالقة اليت حتكم أطراف احلسابات طبقا للوائح والتعليمات
الصادرة بهذا اخلصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان إذا كان احد اطراف العهدة
خاضعا لرتخيصه.
( )4حيدد اجمللس العالقة اليت حتكم أطراف احلسابات طبقا للوائح والتعليمات
الصادرة بهذا اخلصوص وذلك بالتنسيق مع بنك السودان إذا كان احد اطراف العهدة
خاضعا لرتخيصه.
انشاء مجعية الوكالء
 -68تنشأ يف السوق مجعية للوكالء ،وعلى الوكالء االنتساب هلا والتقيد بأحكام
لوائحها الذى تقره اجلمعية العمومية للوكالء مبوافقة اجمللس.
حصر التعامل يف األوراق املالية
 )1( –69ينحصر التعامل باألوراق املالية املقبولة يف السوق داخل قاعة تداول األوراق
املالية.
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()2ينحصر حق التعامل يف السودان باألوراق املالية املقبولة للتداول داخل قاعة تداول
لألوراق املالية يف السودان يف الوكالء املرخصني للعمل يف السوق وفقا الحكام هذا القانون.
( )3يقع باطال كل تعامل جيرى خارج قاعة تداول األوراق املالية ويستثنى من ذلك
املسموح بها مبوجب اللوائح أو االوامر اليت تصدر بهذا اخلصوص مبوجب احكام هذا
القانون.
( )4استثناءا من احكام البنود ( )2( ،)1و ( )3يتم التعاقد على بيع وشراء األوراق
املالية خارج السودان إذا كان طرفا العقد البائع واملشرتى من السودانيني غري املقيمني
يف السودان ومتواجدين يف بلد اإلقامة خارج السودان حلظة ابرام العقد وال يعترب هذا
التعاقد نافذا إال إذا اقرتن بتسجيل التعامل يف السوق خالل مدة أقصاها شهرين من تاريخ
التعاقد.
(( )5أ) ينحصر حق تغطية إصدارات األوراق املالية ببنوك االستثمار والشركات املالية
والوكالء.
(ب) ينحصر حق ادارة حمافظ العمالء والعمل كمستشار ماىل يف األوراق املالية يف
شركات املساهمة العامة املتخصصة يف اعمال الوكالة وشركات توظيف االموال وبنوك
االستثمار والبنوك املتخصصة اليت يرخص هلا ممارسة اعمال الوكالة.
االطالع على سجل شركات املساهمة العامة
وكيفية التعامل يف أسهمها وإستيفاء االرباح
 )1( – 70جيب على شركات املساهمة العامة إطالع أى مساهم على سجل املساهمني
وعلى اجلزء اخلاص به فقط.
( )2تصبح اسهم شركات املساهمة العامة قابلة للتداول من خالل قاعة التداول يف السوق
بعد تسديد ما ال يقل عن  %50من القيمة االمسية لألسهم.
(( )3أ) حيظر على املؤسسني يف شركات املساهمة العامة التصرف بأسهمهم التأسيسية
قبل مرور سنتني على االقل من تاريخ تسجيل الشركة ومباشرة نشاطها ويعترب باطال أى
تصرف خيالف ذلك.
(ب) يستثنى من احكام الفقرة (أ) انتقال السهم التأسيسي للورثة واملوصىهلم وبني
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الزوجني واألصول والفروع وبني مؤسسي الشركة ومن مؤسس إىل آخر.
( )4يكون املساهم يف شركات املساهمة العامة الذى سدد ما عليه من أقساط مستحقة
هلا وكان مسجال يف سجالن الشركة قبل سبعة ايام من موعد ألى اجتماع ستعقده اجلمعية
العمومية احلق يف االشرتاك ومناقشة بنود جدول اعماهلا والتصويت على قراراتها.
(( )5أ) ينشأ احلق يف استفاء الربح جتاه الشركة ملالك السهم املسجل يف سجالتها
يف تاريخ اجتماع اجلمعية العمومية الذي توافق فيع على توزيع االرباح .وتلتزم الشركة
باإلعالن عن ذلك بالصحف احمللية يف اليوم التاىل الجتماعات اجلمعية العمومية ،وملدة
يوم واحد على االقل .واعالم السوق بذلك القرار.
(ب) تلتزم الشركة بدفع االرباح املقررة ملستحقيها من املساهمني خالل شهرين من
تاريخ اإلنشاء  09:46 05/3/26م اجتماع اجلمعية العمومية.
( )6جيب على شركة املساهمة العامة دعوة السوق للحضور اجتماعات اجلمعية
العمومية العادية وغري العادية.
حتديد سريان بدء العمل يف السوق
 – 71حيدد الوزير بقرار منه تاريخ بدء التعامل باألوراق املالية يف السوق وفقا الحكام
هذا القانون.
تصفية السوق
 – 72ال جتوز تصفية السوق إال بقانون وفى هذه احلالة تؤول مجيع موجوداتها إىل
اخلزينة العامة.
العقوبـــات
 )1( – 73يعاقب بالسجن ملدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن الف دينار
سوداني أو بالعقوبتني معا أى شخص يقدم عن علم أى بيانات أو تصرحيات أو معلومات
يعلم أنها غري صحيحة بهدف التأثري على قرار املستثمر ويشمل ذلك اعضاء جملس االدارة
واملدير العام ونائبه وموظفي الشركات واملراجعني القانونني.
( )2مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد يف القانون اجلنائى لسنة  1991م يعاقب
بالسجن ملدة ال تقل عن سنة أو بالغرامة اليت ال تقل عن مخسة الف دينار سوداني أو
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بالعقوبتني معا كل شخص يثبت تعامله يف السوق بناء على معلومات غري معلنة أو مفصح
عنها أو كان قد علم حبكم منصبه أو قيامه بنشر الشائعات حول وضع أى شركة والتأثري
على أسعار أسهمها ويشمل ذلك رئيس وأعضاء جملس ادارة أى شركة أو مديرها العام أو
نائبه أو موظفيها.
سلطة اصدار اللوائح والقواعد واالوامر
 -74جيوز للمجلس مبوافقة الوزير أن يصدر اللوائح والقواعد واالوامر الالزمة لتنفيذ
احكام هذا القانون ومع عدم االخالل بعموم ما تقدم جيوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد
واالوامر املسائل اآلتية-:
(أ) شروط خدمة العاملني مبوافقة وزير املالية.
(ب) تنظيم املشرتيات.
(ج) الشؤون املالية.
(د) شروط قبول الوكالء يف السوق وبيان حقوقهم وواجبا تهم وإسقاط عضويتهم أو
صفة الوكالة عنهم.
(هـ) شروط أدراج األوراق املالية وإيقاف التعامل بها وشطبها اداريا.
(و) شروط تداول األوراق املالية من خالل قاعة تداول األوراق املالية.
(ز) شروط التسوية والتخلص بني الوكالء بعضهم بالبعض اآلخر.
(ح) شروط بيع األوراق املالية باملزاد العلين.
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الوثيقة رقم ()16

قــانـــــون
صندوق ضمان الودائع املصرفية
لسنة 1996
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بسم الله الرحمن الرحيم

قانون صندوق ضمان الودائع املصرفية
لسنة 1996م
عمال بأحكام املرسوم الدستوري اخلامس لسنة 1991م أجاز اجمللس الوطنى االنتقالي
ووافق رئيس اجلمهورية على القانون االتى نصه- :

الفصل األول
احكام متهدية

اسم القانون وبدء العمل به
 -1يسمى هذا القانون «قانون الودائع املصرفية لسنة 1996م» ويعمل به من التاريخ
التوقيع عليه.
تفسري
 -2يف هذا القانون مامل يقتض السياق معنى اخر-:
«اعمال مصرفية» :يقصد بها تسلم النقود على نظام احلسابات اجلارية وحسابات
الودائع واالدخار ودفع وحتصيل الشيكات وتقديم التمويل للعمالء وغري ذلك من اعمال
املصارف وفق ما حيدده بنك السودان من اعمال.
«البنك» :يقصد به بنك السودان املنشأ مبوجب احكام املادة  4من قانون بنك السودان
1959م.
«الشركة» :تشمل أى فرع لشركة مسجلة خارج السودان ومت تسجيله يف السودان وفق
احكام قانون الشركات لسنة  ،1925ويعمل يف جمال العمل املصرفى.
«الصندوق» :يقصد به صندوق ضمان الودائع املصرفية املنشأ مبوجب احكام املادة .4
«اجمللس» :يقصد به جملس ادارة الصندوق املنشأ مبوجب احكام املادة .7
«احملافظ» :يقصد به حمافظ البنك.
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«املدير العام» :يقصد به مدير عام الصندوق املعني وفق احكام املادة 13
«املصرف» :يقصد به أى مصرف مرخص له ملمارسة العمل املصرفى يف السودان عند
صدور هذا القانون أو أى مصرف جديد يرخص له بعد العمل بهذا القانون.
«املصرف املتوقف عن الدفع» :يقصد به أى مصرف-:
(أ) صدر امر مبنعه من ممارسة االعمال املصرفية.
(ب) حول كل التزامات ودائعه ألى مصرف اخر.
(ج) مت تعيني مصف له مبوجب قرار صادر بتصفيته اختياريا أو مت وضع خطة
للتسوية أو وضعت خطة لتنظيم أو اعادة تكوينه أو ان اجراءات دجمه قد وافقت
عليها سلطة خمتصة أو ان طلب تصفيته معروض امام حمكمة خمتصة
(د) منح مهلة سارية لتأجيل دفع الديون املستحقة عليه.
«املصرف املضمون» :يقصد بة أى مصرف يتم تسجيله وفق احكام هذا القانون.
«الوديعة» :يقصد بها مجلة الرصيد يف حساب اى عميل باى اسم كان ،لدى أى
مصرف وال يشمل ذلك-:
(أ) أى مبالغ مستحقة لدولة أجنبية أو ملؤسسة أو هيئة عامة أو ألى من الوزارات
االحتادية أو الوالية أو أجهزة احلكم احمللى أو ألى مصرف اخر.
(ب) اى مبالغ مستحقة حلساب وديعة مت تسليمها خارج السودان
(ج) أى مبالغ مستحقة ملؤسسة مصرفية ال تعمل يف السودان.
«الوديعة املضمونة» :يقصد بها كل وديعة يكون اسرتدادها مضمونا وفق احكام هذا
القانون.
«الوزير» :يقصد به وزير املالية االحتادي.
سيادة احكام هذا القانون
 -3تسود احكام هذا القانون يف حالة التعارض مع احكام أى قانون اخر إىل املدى
الذى يزيل ذلك التعارض.
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الفصل الثانى
إنشاء الصندوق واغراضه وسلطاته

 )1( -4ينشأ صندوق يسمى «صندوق ضمان الودائع املصرفية» ويكون هيئة مستقلة
ذات شخصية اعتبارية.
( )2يكون املركز الرئيسى للصندوق باخلرطوم ،وجيوز له ان ينشئ فروعا أو وكاالت
يف واليات السودان االخرى.
أغراض الصندوق
 -5تكون للصندوق األغراض االتية-:
(أ) ضمان الودائع باملصارف املضمونة وفق احكام املادة .19
(ب)محاية حقوق املودعني واستقرار وسالمة املصارف املضمونة وتدعيم الثقة
فيها.
(ج) جرب اإلضرار عند وقوعها بتعاون وتكافل ينب السلطات النقدية واملصارف
واملودعني أنفسهم،
(د)إنشأ وادارة حمافظ التكافل االتية-:
(اوال) حمفظة التكافل لضمان الودائع اجلارية واالدخارية وتكون املساهمة فيها
للمصارف واحلكومة والبنك فحسب.
(ثانيا) حمفظة التكافل لضمان ودائع االستثمار وتكون املساهمة فيها ألصحاب
ودائع االستثمار فحسب.
(ثالثا) حمفظة التكافل جلرب حاالت اإلعسار املاىل النهائى وتكون املساهمة فيها
للمصرف واحلكومة والبنك فحسب.
سلطات الصندوق
-6لتحقيق األغراض النصوص عليها يف املادة  5تكون للصندوق السلطات االتية-:
(أ) تسجيل وإلغاء تسجيل املصارف املضمونة وفق احكام هذا القانون.
(ب) االقرتاض بضمان أو بدون ضمان وفقا للصيغ االسالمية
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(ج) ابرام العقود مع أى جهة أو شخص داخل السودان وخارجه وفقا ملا حتدده
اللوائح.
(د) استثمار امواله الفائضة أو غري املوظفة وفقا ملفتيضيات السالمة املالية.
(هـ) طلب البيانات واملعلومات الالزمة لدراسة املراكز املالية للمصارف املضمونة
من البنك.
(و) الطلب من البنك إلجراء مراجعة خاصة ألى مصرف مضمون حسب نص
املادة  )1( 28من قانون تنظيم العمل املصريف لسنة 1991م.
(ز) أن يطلب من البنك تفتيش دفاتر حسابات أى مصرف مضمون.
(حـ) أى سلطات أخرى تكون ضرورية أو الزمة لنقيق أغراضه.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

إنشاء اجمللس وتشكيلة و مسئوليته
 )1( -7ينشأ إلدارة الصندوق ويؤدى نيابة عنه الواوات وميارس السلطات اليت متكنه
من حتقيق أغراضه.
( )2يشكل اجمللس على الوجه اآلتي-:
رئيسا.
(أ) احملافظ أو نائب احملافظ
عضو ومقررا
(ب) املدير العام
(ج) وكيل أول وزارة املالية.
(د) مدير عام االدارة العامة للرقابة على املصارف واملؤسسات املالية بالبنك.
(هـ) شخصان من ذوي الكفاءة واخلربة خيتارهما الوزير بالتشاور مع احملافظ.
(و) ثالثة اعضاء من ذوى الكفاءة واملعرفة بالعمل املصرفى يتم ترشحيهم بوساطة
احتاد املصارف السودانى ويوافق عليهم البنك ،وفى حالة الرتشيح من فروع
املصارف االجنبية بالسودان يكون االختيار على أساس أعلى وظيفة بالفرع يشغلها
سوداني.
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( )3تكون مدة عضوية األعضاء املنصوص عليهم يف البند (( )2هـ) و (و) سنتني قابلة
للتجديد مرة واحدة فحسب.
التزامات الرئيس وأعضاء اجمللس
 )1( -8ال جيوز للرئيس أو أى عضو باجمللس أن يكون يف موقف تتعارض فيه
مصلحته اخلاصة مع مصلحة الصندوق ،وحيظر عليه على وجه اخلصوص أن-:
(أ) ميارس أى نشاط مياثل نشاط الصندوق وينطوي على منافسته بطريق مباشرة
أو غري مباشرة ،سواء بنفسه هو أو بوساطة شخص آخر كوكيل أو مدير ألى جهة
أخرى.
(ب) يقرتض أو حيصل على أى متويل بضمان من الصندوق.
( )2إذا اعتزم رئيس اجمللس أو أى عضو فيه الدخول هو أو احد أفراد أسرته بطريقة
مباشرة أو غري مباشرة يف أى تعامل مع الصندوق قد يؤدى إىل منفعة خاصة له هو أو ألحد
أفراد أسرته أو إذا كانت له هو مصلحة شخصية يف أى موضوع مطروح يف اجتماع أمام
اجمللس ،فيجب عليه أن يفضى للمجلس بتلك املصلحة ومداها ،وال جيوز له االشرتاك
يف مداوالت أو قرار يصدره اجمللس يف هذا الشأن.
اإلعفاء من املنصب أو خــلوه
 )1( -9يعفى أى عضو باجمللس من منصبه يف أى من احلاالت اآلتية-:
(أ) عدم اللياقة الطبية.
(ب) ختلفه بغري اذن أو عذر مقبول عن ثالثة اجتماعات متتالية.
(ج) إخالله بأحكام املادة .8
(د) أدانته يف جرمية خملة بالشرف أو االمانة.
(هـ) إذا كان ممثال ألى جهة وانتهى متثيله هلا.
( )2خيلو منصب أى عضو باجمللس يف أى من احلاالت اآلتية-:
(أ) صدر قرار بإعفائه من منصبه مبوجب احكام البند (.)1
(ب) قبول استقالته.
(ج) وفاتـــــه.
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( )3ميأل املنصب يف حالة خلوه مبقتضى احكام البند ( )2وفقا الحكام املادة )2( 7
اختصاصات اجمللس وسلطاته
( )1( )10يكون اجمللس هو السلطة العليا يف الصندوق ،ويهدف بصفة عامة إىل متكني
الصندوق من حتقيق أغراضه ،ومع عدم االخالل بعموم ما تقدم تكون له االختصاصات
والسلطات االتية-:
(أ) وضع السياسات العامة واخلطط الالزمة لتحقيق أغراض الصندوق ومتابعة
التنفيذ.
(ب) إقرار مشاريع الصندوق وخططه وبراجمه ومتابعتها وحتقيق التنسيق الالزم
مع أجهزة الدولة االخرى.
(ج) االشراف على حسن سري االداء والعمل بالصندوق.
(د) النظر يف التقارير املرفوعة اليه من املدير العام واختاذ القرارات وإصدار
التوجيهات املناسبة بشأنها.
(هـ) إجازة املوازنة العمومية للصندوق واحلسابات اخلتامية واملوازنة التقديرية.
(و) إجازة اهلياكل التنظيمية والوظيفية وشروط خدمة العاملني بالصندوق.
(ز) تعيني العاملني بالدرجات القيادية العليا والقيادية وإجازة ترقياتهم وحماسبتهم
وفقا الحكام اللوائح.
(ح) املوافقة على دفع احلد املضمون الواجب السداد للمودعني وفق احكام هذا
القانون.
(ي) تكوين أي جلنة أو جلان ملعاونته يف تنفيذ اختصاصاته وحيدد هلا اختصاصاتها
وسلطاتها.
(ط) املوافقة على تعيني بيوت اخلربة واملستشارين االقتصاديني على املستوى
احمللى والعاملي والفردي وحتديد خمصصاتهم وامتيازاتهم.
(ك) وضع الئحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعاته وواجبات واختصاصات
املقرر.
( )2جيوز للمجلس أن يفوض ايا من سلطاته املنصوص عليها يف الفقرات (ج)( ،د)،
( .ز)( ،ح) و(ط) لرئيسه أو املدير العام بالشروط والضوابط اليت يراها مناسبة.
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اجتماعات اجمللس
( )1( -)11جيتمع اجمللس اجتماعا عاديا كل ثالثة أشهر على االقل ،بناء على دعوة
من رئيسه ،وفى حالة غيابه بدعوة من املدير العام ،وجيوز له أن يعقد اجتماعا
طارئا إذا رأى رئيس اجمللس أو نصف أعضائه ان ذلك ضرورى.
()2يرتأس رئيس اجمللس االجتماعات وفى حالة غيابه ألى سبب خيتار اجمللس
من بني أعضائه رئيسا له إلدارة ذلك االجتماع.
( )3يكتمل النصاب القانونى الجتماعات اجمللس حبضور أغلبية األعضاء.
( )4تتخذ قرارات اجمللس باألغلبية البسيطة ،وفى حالة تساوى األصوات يكون
رئيس للرئيس صوت مرجح.
مكافآت اعضاء اجمللس
( )12حيدد الوزير بالتشاور مع احملافظ مكافآت أعضاء اجمللس.
تعيني املدير العام واختصاصاته
( )1( )13يكون للصندوق مدير عام يعني بقرار من الوزير بعد التشاور مع احملافظ
ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد ،وحيدد ذلك القرار شروط خدمته ،على أن تتوافر فيه
الشروط اآلتية ،وهى أن يكون-:
(أ) من ذوى املؤهالت واخلربة الكافية.
(ب) مشهود له بالكفاءة والدراية التامة بالعمل املصرفى.
(ج) مشهود له باألمانة والنزاهة.
( )2يكون املدير العام هو املوظف األول واملسئول لدى اجمللس عن ادارة الصندوق
وتصريف شئونه ومع عدم االخالل بعموم ما تقدم خيتص املدير العام باالتي-:
(أ) تسجيل وإلغاء تسجيل املصارف املضمونة وفق احكام هذا القانون واللوائح
الصادرة مبوجبه.
(ب) وضع الربامج واخلطط التفصيلية لتنمية وتطوير خدمات الصندوق وعرضها
على اجمللس الجازتها.
(ج) اختاذ أى اجراءات يراها ضرورية إلدارة الصندوق وتنظيمه وتسيريه اليومي.
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(د) اعداد املوازنة السنوية واحلسابات اخلتامية ورفعها للمجلس.
(هـ) تنفيذ السياسات اليت يعتمدها اجمللس.
(و) متثيل الصندوق والتحدث بامسه أمام اجلهات القانونية واجلهات االخرى
ذات العالقة داخل السودان ومبوافقة اجمللس خارج السودان.
(ز) وضع اهليكل التنظيمي للصندوق وعرضه على اجمللس للموافقة عليه وإقراره.
(ح) التوقيع نيابة عن الصندوق على االتفاقات اليت جييزها اجمللس.
(ط) تشكيل جلنة أو جلان ملساعدته يف اعماله وتقديم أى دراسات يف أى موضوع
يطلبه منها.
(ى) أى اختصاصات أو سلطات اخرى يوكلها له اجمللس.
( )3جيوز للمدير العام تفويض أى من سلطاته أو اختصاصاته ألى من مساعديه أو أى
جلنة يشكلها ،وذلك وفقا للشروط والضوابط اليت يراها مناسبة.
مراعــاة الســرية
 -14على رئيس وأعضاء اجمللس واملدير العام والعاملني بالصندوق مراعاة السرية
التامة يف مجيع األمور املتعلقة بالصندوق.

الفصل الرابع

عضوية املصارف وتسجيلها لدى الصندوق وحتديد
احلد األعلى املضمون من الودائع والتزام الصندوق حنو املودعني

عضوية املصارف وتسجيلها
( )1( )15تكون عضوية املصارف يف الصندوق الزامية عند صدور هذا القانون.
( )2يقوم الصندوق بتسجيل املصارف املنصوص عليها يف البند ( )1وأى مصرف جديد
بعد حصوله على الرتخيص مبزاولة العمل املصرفى يف السودان بعد صدور هذا القانون.
االخطار بالتسجــيل
( )1( )16على الصندوق عند تسجيل أى مصرف أن يرسل لذلك املصرف اخطارا
كتابيا يف خالل ثالثني يوما من تاريخ التسجيل.
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()2جيب ان يتضمن االخطار املذكور يف البند ( )1الطريقة اليت حتتسب بها املساهمة
السنوية املستحقة على املصرف وحتديد املساهمة يف رأس مال الصندوق وكيفية سدادها وفق
احكام هذا القانون واللوائح الصادرة مبوجبه.
حتديد الودائع اليت يشملها الضمان
( )17يلتزم الصندوق بضمان مجلة الودائع بالعملة احمللية باستثناء-:
(أ) الودائع احملجوزة كضمان أو تأمني لعمليات مصرفية.
(ب) ودائع رئيس وأعضاء جملس االدارة واملديرين العامني ألى مصرف مضمون.
(ج) ودائع أى مساهمني يتضح للصندوق حتملهم ألية مسئولية بالنسبة لعدم سالمة
أوضاع املصرف املعنى.
(د) ودائع احملاسبني القانونيني املعينني ملراجعة حسابات املصرف املعنى.
(هـ) ودائع األزواج واألوالد القصر األشخاص املشار إليهم يف الفقرتني (ب) و (د).
(و) أى ودائع يقرر اجمللس أنه قد مت احلصول عليها بوسائل غري قانونية.
(ز) أى شركة ميتلك املصرف أكرب عدد من أسهمها.
(ح) أى ودائع أخرى يرى اجمللس استثناءها.
احلد األعلى املضمون من الودائع
( )1( )81يكون احلد األعلى املضمون من الودائع اجلارية واالدخارية حسبما حتدده
اللوائح الصادرة مبوجب احكام هذا القانون.
( )2يف حالة ودائع االستثمار يتم حتديد احلد املضمون بقرار يصدره اجمللس بعد
التشاور مع احملافظ.
( )3جيوز للمجلس متى ما رأى ذلك ضروريا وبعد التشاور مع احملافظ زيادة احلد
األعلى املضمون من الودائع.
التزامات الصندوق حنو املودعني
( )1( )19عند حل أو تصفية أى مصرف مضمون ،على الصندوق أن يدفع لكل مودع يف
ذلك املصرف مبلغا يساوى احلد املضمون مبوجب احكام املادة  ،18على إال يزيد مايدفعه
الصندوق للمودع عن مجلة ودائعه املوجودة لدى املصرف املعنى يف تاريخ صدور أمر احلل
أو التصفية.
201

( )2يف حالة أى مصرف مضمون مت خبصوصه وضع مشروع للتسوية أو اعادة التشكيل
أو الدمج ومتت إجازة ذلك املشروع بوساطة اجلهة املختصة ،حبيث ينص املشروع على
أن ينال كل مودع يف تاريخ سريان املشروع مبلغا يقل عن املبلغ املضمون مبوجب احكام
املادة  18يقوم الصندوق بدفع مبلغ يساوى الفرق بني املبلغ الذى حيدده املشروع وأصل
الوديعة أو الفرق بني املبلغ املضمون واملبلغ الذى حدده املشروع أيهما أقل.
( )3ألغراض هذه املادة حيدد مبلغ الوديعة بعد خصم أى مبلغ يكون املصرف املضمون
مستحقا هلا قانونا وجيب على املصرف خصم تلك املبالغ من حساب املودع عن طريق
املقاصة.
الطريقة اليت يدفع بها الصندوق عند تصفية املصرف املضمون
( )1( )20عند حل أو تصفية أى مصرف مضمون ،جيب على املصفى خالل ثالثني
يوما من تسلم اعماله.
ان يقدم للصندوق قائمه بالصورة والكيفية اليت حيددها مبينا فيها بالتفصيل ودائع كل
مودع واملبالغ اخلاضعة للمقاصة املشار اليها يف املادة .)3( 19
( )2على الصندوق ان يدفع للمصفى خالل ستني يوما من تسلمه لتلك القائمة كل املبالغ
اليت يتعني دفعها مبوجب احكام املادة .18
( )3على املصفى ان يدفع املبالغ املقررة مبوجب احكام البند ( )2ألصحاب الودائع
كل على حدة.
( )4عند دمج أو ضم أى مصرف مضمون وفق احكام قانون تنظيم العمل املصرفى
لسنة 1991م يعترب ذلك املصرف متوقفا عن الدفع للمودعني يف ذلك املصرف وفق احكام
املادة  19من هذا القانون ،وجيب على املصرف احملول اليه يف حالة الدمج أو الضم أو
املصرف املضمون يف احلاالت االخرى ان يقدم للصندوق خالل ثالثني يوما من تاريخ بدء
العمل يف ذلك املشروع قائمة بالصورة والكيفية اليت حيددها مينا بالتفصيل ودائع املودعني
كل على حدة واملبالغ املدفوعة أو املضافة ،أو تلك اليت ميكن اعتبارها مدفوعة حتت ذلك
املشروع.
( )5على الصندوق ان يدفع للمصرف احملول اليه أو الذى متت تصفيته حسبما يكون
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احلال ،خالل ستني يوما من تاريخ استالم للقائمة املشار اليها يف البند ( )1املبلغ الواجب
سدادة للمودعني مبوجب احكام املادة .18
السداد للصندوق
( )1( )21جيب على املصفى ان يسدد للصندوق من املبلغ القابل للدفع للمودعني
بواسطته ،ان وجد ،مبلغا ال يتجاوز املبلغ الذى دفعه الصندوق فيما يتعلق بكل وديعة
باالضافة إىل أى مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك املبلغ.
( )2على املصرف املضمون أو احملول له حسبما يكون احلال ان يسدد للصندوق املبلغ
الواجب دفعه له فيما يتعلق باى وديعة ،ان وجد ،وفق احكام هذا القانون مبا اليتجاوز
املبلغ الذى دفعه الصندوق باالضافة إىل أي مصروفات قام الصندوق بدفعها لتحصيل ذلك
املبلغ.

الفصل اخلامس
األحكام املالية

راس مال الصندوق
( )1( )22يتكون راس مال الصندوق من االتى- :
(أ) مساهمة احلكومة اليت تدفعها وزارة املالية وقدرها ( 25مخسة وعشرون) مليون
دينار سوداني.
(ب) مساهمة البنك وقدرها ( 40أربعون) مليون دينار سوداني.
(ج) مساهمات املصارف والبالغ قدرها واحد مليون دينار سوداني لكل مصرف
مسجل يف عضوية الصندوق وبغض النظر عن حجم ودائعة على ان تدفع هذه
املساهمة عند اخطار املصرف بالتسجيل وفق احكام هذا القانون.
( )2تكون املساهمات النصوص عليها يف البند ( )1مدفوعة بالكامل.
( )3على الرغم من احكام البند ( )1جيوز للمجلس مبوافقة الوزير والبنك زيادة
املساهمات يف راس مال الصندوق بالقدر الذى يراه ضروريا
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املوارد املالية للصندوق
( )23تتكون املوارد املالية للصندوق من-:
(أ) راس املال املنصوص عليه يف املادة .)1( 22
(ب) املساهمات السنوية املنصوص عليها يف املادة .24
(ج) العائد من استثمار اموال الصندوق.
(د) أى موارد اخرى يوافق عليه اجمللس.
املساهمات السنوية اليت تدفع للصندوق
( )1()24تكون املساهمات السنوية اليت تدفع للصندوق على الوجه االتى- :
(أ) تدفع املصارف املضمونة ما يعادل اثنني يف األلف ( ).200سنويا من متوسط
مجلة ودائعها اجلارية واالدخارية ويضاف هذا املبلغ إىل حساب حمفظة لضمان
الودائع اجلارية واالدخارية.
(ب)تدفع املصارف املضمونة ما يعادل اثنني يف اإللف ( )0.002سنويا من متوسط
مجلة حسابات االستثمار ويضاف هذا املبلغ إىل حساب حمفظة التكافل جلرب
حاالت اإلعسار املاىل النهائى.
(ج) يدفع أصحاب حسابات االستثمار ما يعادل اثنني يف اإللف ( )002سنويا من
متوسط مجلة ودائعهم االستثمارية للصندوق ويضاف إىل حساب حمفظة التكافل
لضمان ودائع االستثمار.
(د) يدفع كل من احلكومة والبنك  %10من مجلة املساهمات املنصوص عليها يف
الفقرتني (أ) و(ب).
(( )2أ) حتسب املساهمات الوارد ذكرها يف البند ( )1بنهاية الشهر األخري من السنة
امليالدية على ان يتم دفع هذه املساهم كاملة خالل شهر يناير من كل عام.
(ب) حتسب املساهمات الوارد ذكرها يف البند (( )1أ)( ،ب) و (ج) بعد خصم
االحتياطى القانونى لدى البنك من مجلة الودائع.
( )3جيب على كل مصرف ان يقدم للصندوق اقرارا مصدقا عليه من املراجع القانونى
للحسابات يفيد باحتساب املساهمة املنصوص عليها يف البند ( )2على الوجه الصحيح.
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( )4إذا فشل أى مصرف يف سداد املساهمة السنوية املنصوص عليها يف هذه املادة يف
املوعد احملدد يكون للصندوق احلق يف ان يطلب من البنك خصم املبلغ املتأخر سداده من
حساب ذلك املصرف لديه باالضافة لرسم اضافى بالقدر والكيفية اليت حيددها الصندوق
وإضافة هذه املبالغ حلسابه لدى البنك وإخطار املصرف املعنى بذلك.
( )5جيوز للمجلس مبوافقة البنك تعديل نسب املساهمات السنوية املنصوص عليها يف
هذه املادة بالقدر الذى يراه ضروريا.
موازنة الصندوق
( )25يكون للصندوق موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفق األسس السلمية العداد
امليزانيات وتعرض على اجمللس ألجازتها.
حفظ احلسابات والدفاتر والسجالت وإيداع االموال
( )1( )26يقوم الصندوق حبفظ حسابات صحيحة ومستوفاة ألعماله وفقا لألسس
احملاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجالت املتعلقة بذلك.
( )2يودع الصندوق أمواله لدى البنك أو أى مصرف آخر مبوافقة البنك يف حسابات
جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل يف تلك احلسابات أو السحب منها وفقا
للكيفية اليت حيددها اجمللس.
املراجعة
( )27يقوم املراجع العام أو من يفوضه مبراجعة حسابات الصندوق بعد نهاية كل سنة
مالية.

الفصــل السادس
أحكام عــــامـة

تصفيــة الصــندوق
( )28الجيوز تصفية الصندوق إال مبقتضى قانون.

مد الصندوق بالتقارير والبيانات
( )1( )29جيب على كل مصرف مضمون أن ميد الصندوق بالتقارير والبيانات الدورية
اليت يصدرها وأي دراسات واحصائيات ذات صلة بعمل الصندوق.
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( )2جيب على كل مصرف مضمون أن يفيد الصندوق بأى خماطر متوقعة من شأنها
املساس حبقوق املودعني.
( )3جيب على الصندوق بناء على طلب البنك أن ميده بأى بيانات أو معلومات يطلبها
عن أى مصرف مضمون وفقا ملا يراه البنك ضروريا.
( )4جيوز للصندوق أن يطلب من البنك مده بأى تقارير أو معلومات تتعلق بأى مصرف
مضمون تكون متوفرة لديه.
( )5بالرغم من أى نص خمالف يف أى قانون آخر جيوز للصندوق ،وفى أى وقت،
أن يوجه أى مصرف مضمون عن طريق البنك مبده خالل فرتة حيددها بأى بيانات أو
معلومات ختص شئون ذلك املصرف حتقيقاً ألغراض هذا القانون.
الفصل يف النزاعات
( )30على الرغم من احكام أو قانون آخر يقوم البنك بالفصل يف أى نزاع ينشأ بني
الصندوق وأي مصرف مضمون حول مساهماته الدورية ويكون قرار البنك يف هذا الشأن
نهائيا وملزما.
عدم قابلية اسرتداد رأس املال
( )31يكون رأس املال املدفوع واملساهمات السنوية غري قابلة لالسرتداد ألى سبب من
األسباب.
العقوبـــــــــات
( )32مع عدم االخالل بأى عقوبة أشد يف قانون آخر كل شخص يعد بيانا كاذبا مع
علمه بذلك أو يغفل ذكر أى بيانات جوهرية بسوء قصد فيما يتعلق بأى ميزانية أو مستند
آخر أو معلومات مطلوبة أو بيانات أعدت وفقا ألحكام هذا القانون أو يفشل يف تقديم أى
مستند أو بيان أو معلومات يكون ملزما بتقدميها أو أعدادها ،يعد مرتكبا جرمية ويعاقب
عند االدانة بالسجن ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتني معا.
سلطة اصدار اللوائح
 -33جيوز للمجلس مبوافقة الوزير أن يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
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عقد تأسيس
شركة السودان للخدمـــات املالية
شركة خاصة حمدودة
وفق ًا لقانون الشركات لسنة 1925م
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عقد تأسيــــــــس

شركة السودان وفق ًا لقانون الشركات 1925م للخدمات املالية
شركة خاصة حمدودة

 -1ال تنطبق الالئحة املدرجة يف القائمة (أ) من اجلدول األول امللحق بقانون الشركات
1925م .
 -2يف هذه الالئحة ،ما مل يقتض السياق معنى اخر يكون للكلمات الواردة أدناه املعنى
املبني امام كل منها- :
أ -الشركة :يقصد بها شركة السودان للخدمات املالية.
ب -اخلدمات املالية :يقصد بها اصدار شهادات مشاركة البنك املركزي وطرحها
للجمهور ونتظيم ذلك التداول
ج -اجمللس :يقصد به جملس ادارة الشركة.
د -الوزير :يقصد به وزير املالية واالقتصاد الوطنى
هـ  -الشهادة :يقصد بها شهادة مشاركة البنك املركزي.
و  -البنك :يقصد به البنك املركزي
ز – احملافظ :يقصد به حمافظ بنك السودان
ح  -األمني :يقصد به أمني جملس االدارة
 -3هذه الشركة خاصة حسب مقتضيات قانون الشركات لسنة 1925م ،وبناء علية
فان-:
أ -عدد املساهمني يف الشركة ال يتجاوز اخلمسني شخصا.
ب -اسهم الشركة ال تطرح للجمهور بقصد االكتتاب فيها الجيوز حتويل أو نقل
ملكية سهم إال ألحد املساهمني.
ج -ال توزع الشركة ارباحا للمساهمني بل حتول كاحتياطي لزيادة اصول الشركة.
 -3تعرض الشركة الشهادات اليت تصدرها على الشركات واهليئات واملؤسسات
والصناديق والبنوك واجلمهور لشرائها ،وجيوز ملشرتى الشهادة بيعها أو التنازل عنها أو
حتويلها أو رهنها للغري بالكيفية اليت حتددها الشركة.
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الباب األول
راس املال

 -5راس مال الشركة االمسي «000ر000ر »100مائة مليون جنيه سوداني ،مقسمة
على مليون سهم عادى ،قيمة السهم الواحد مائة حينه تقسم كما يلي-:
 99000سهم
أ -ميتلك بنك السودان
ب -متتلك حكومة مجهورية السودان
 10000سهم
وزارة املالية واالقتصاد الوطنى
 20000000ج عشرين مليون جنية
ج -راس املال املدفوع
 -6مع مراعاة احكام البند « »5من عقد التأسيس جيوز زيادة راس املال أو ختفيضه
بقرار خاص من اجلمعية العمومية بناء على توصية من اجمللس على ان حيدد القرار يف
حالة الزيادة مقدارها وقيمة االسهم املصدرة بها ،وفى حالة التخفيض مقداره وكيفية
ختصيصه.

الباب الثاني
الشهادات

-7شهادات مشاركة البنك املركزي اليت تصدرها الشركة تستخرج من دفرت ذي قسائم
وتعطى ارقاما مسلسلة ،وتكون قيمها متساوية ويوقع عليها احملافظ واملدير العام وختتم
خبتم الشركة ،منوذج مرفق.
 -8تكون شهادات مشاركة البنك املركزي مفتوحة اآلجال وقابلة للتداول.
-9تطرح الشهادات للشركات واهليئات واملؤسسات والبنوك وللجمهور يف املزادات /
حيدد مكانها وزمانها الشركة  /أو البنك.
 -10كل شهادة ختول لصاحبها احلق يف حصة معادلة حلصة غريها من الشهادات
دون متييز.
-11لكل مشرت احلق يف استالم شهادة واحدة خمتومة خبتم الشركة وموقع عليها وفى
حالة االشرتاك يف شهادة فان الشركة غري ملزمة باصدار اكثر من شهادة واحدة.
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 -12ال تعرتف الشركة لغري صاحب الشهادة املسجل باى شخص اخر حيتفظ بشهادة
باى صورة من الصور عدا الورثة الشرعيني.
 -13جيب على الشركة ان جترى تقييما شهريا ملعرفة القيمة احلقيقة للشهادات وفقا
لتغري قيمة نصيب البنك ووزارة املالية والتخطيط االقتصادي بالبنوك السودانية وان تعلن
عن األسعار يف مكان ظاهر للجمهور.
 -14جيوز ملشرتى الشهادة ان يبيعها ألى شخص اخر طبيعي أو اعتباري سواء
كان ذلك بالتعامل املباشر بينهما أو بواسطة وكالء على أنه جيب عليهما يف كل االحوال
تسجيل عمليات التداول لدى ادارة الشركة ،وان تعرتف الشركة أو تتحمل أى مسئولية
عن تداول أى شهادة أو ترتيب أى حقوق اخرى من أى نوع تتم خارجها.
 -15حتتفظ الشركة بسجل يوضح تداول أو انتقال الشهادات مع بيان تفصيلي
بذلك.
 -16إذا تشوهت أى شهادة أو بليت أو تلفت أو فقدت جيوز ملالكها طلب بديل عنها
بعد تقديم الدليل الكايف وسداد الرسوم املقررة ،وإذا كان الباعث لطلب الشهادة البديل
يرجع لتشوهها أو قدمها فيجب تسليم الشهادة املشوهة أو القدمية للشركة
 -17يف حالة شراء الشهادة من مشرت سابق جيب تسليم الشهادة القدمية املشرتاة
للشركة بواسطة املشرتى وبعدها تستخرج الشركة اخرى باسم املشرتى اجلديد.
 -18ال توزع الشركة أى ارباح نقدية حمققة على حاملي الشهادات بل تضاف االرباح
إىل قيمة الشهادات.
 -19جيوز للمجلس اخذ رسوم حمددة نظري عمليات التداول يف الشهادات واستخراجها
كما جيوز له اخذ عمولة على املزادات اخلاصة بالشهادات وفقا ملا يراه مناسبا.

الباب الثالث
اجلمعية العمومية

-20تتكون اجلمعية العمومية من املساهمني.
-21تعقد اجلمعية العمومية اجتماعا عاما كل سنة يف امليعاد واملكان اللذين حيددها
اجمللس ،على انه الجيوز ان تزيد الفرتة بني اجتماع عام واالجتماع الذى يليه عن اثنى
عشرة شهرا.
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 -22تسمى االجتماعات العامة املشار اليها يف البند ( )21باالجتماعات العادية وكل
االجتماعات االخرى تسمى باالجتماعات فوق العادة.
 -23خيتص االجتماع العادي بسماع تقرير جملس االدارة عن نشاط الشركة وموقفها
املاىل وتقرير املراجع العام أو أى مراجع قانونى يوافق عليه املراجع العام ،والتصديق على
امليزانية العمومية وحساب االرباح واخلسائر ،والتصديق على امليزانية االدارية.
 -24جيوز لرئيس وأعضاء جملس االدارة حضور اجتماعات اجلمعية العمومية وال
حيق هلم التصويت.
 -25يرأس اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس اجمللس أو الشخص الذى خيتاره
األعضاء.
 -26جيوز للوزير أو احملافظ كلما راى ذلك مناسبا ان يوجه بدعوة اجلمعية العمومية
الجتماع فوق العادة.
 -27إذا اختلف عضو اجلمعية العمومية يف أى امر أو موضوع قيد البحث والنظر يكون
ملندوب البنك صوت مرجح.
جيوز لرئيس اجمللس مبوافقة اعضاء اجلمعية العمومية وجب علية إذا اقر االجتماع ان
يؤجل االجتماع من وقت الخر على انه الجيوز مباشرة اعمال يف االجتماع الثانى خبالف
املواضيع اليت مل يتم اجنازها يف االجتماع الذى اجل .وفى حالة تأجيل االجتماع ملدة
عشرة ايام أو اكثر جيوز اضافة مواضيع جديد مل تكن مدرجة يف جدول اعمال االجتماع
الذى اجل.
 -28ختتص اجلمعية العمومية باصدار النماذج اخلاصة بالشهادات ،وباللوائح اخلاصة
بنظم اعمال الشركة وشروط خدمة العاملني وحتديد رسوم استخراج الشهادات وعمليات
التداول وعمولة املزادات اخلاصة بالشهادات.

الباب الرابع
جملس االدارة

-29يكون للشركة جملس ادارة يدير اعماهلا ،وله أن يباشر مجيع سلطات الشركة
اليت يلزم مباشرتها بواسطة اجلمعية العمومية مبقتضى قانون الشركات لسنة 1925م ،أو
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مبقتضى أى تعديل لذلك القانون ،أو أى قانون اخر حيل حمله ،أو يقتضى هذه الالئحة،
مع مراعاة احكام القانون املذكور واحكام هذه الالئحة أو أى لوائح اجلمعية العمومية.
 -30يكون جملس االدارة على النحو االتى-:
رئيسا
					
أ -النائب األول للمحافظ
عضوا
			
ب -مندوب سوق اخلرطوم لألوراق املالية
اعضاء
		
ج -مخسة اعضاء يعينهم احملافظ بالتشاور مع الوزير
عضوا حبكم منصبه
د -مدير عام الشركة				
 -31جيوز للمجلس ان يكون جلنة أو جلانا من اعضائه أو غريهم حيدد مهامها.
 -32جيوز للمجلس تفويض بعض سلطاته للمدير العام أو الية جلنة أو عضو باجمللس
أو ألى من موظفى الشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
 -33جيوز للمجلس ان يقرتض أى مبلغ من املال بالطرق الشرعية.

الباب اخلامس
سلطات رئيس اجمللس

 -34يباشر رئيس اجمللس سلطاته داخل اجتماعات اجمللس ويكون من بني
مهامه-:
أ -ان حيدد بالتشاور مع املدير العام موضوعات جدول االعمال
ب -ان يدعو الجتماعات اجمللس
ج -ان يرأس اجتماعات اجمللس

الباب السادس
سلطات وواجبات املدير العام

-35يعني اجمللس مديرا عاما للشركة يقوم بادارة شئون الشركة اليومية يف حدود
السلطات املفوضة له من اجمللس ويكون مسئوال عنها أمام اجمللس ،ويباشر سلطة
التصرف والتوقيع على الوثائق عن الشركة ،وجيوز له أن يفوض هذه السلطة ألى من
موظفى الشركة ويكون املدير العام مسئوال أمام اجمللس عن أعماله وقراراته وعن موظفى
الشركة وقراراتهم اليت أختذوها يف حدود السلطة املفوضة هلم.
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 -36يرفع املدير العام تقريرا شهريا للمجلس يوضح فيه عدد الشهادات املصدرة
واملباعة وامللغاة مشفوعا بأى توصيات يراها ضرورية.
 -37خيصص املدير العام كل وقته املهين خلدمة الشركة وال جيوز له يف أثناء شغله
ملنصبه أن يشغل أى منصب أو أن يقوم بأى عمل أخر سواء باجر أو بدون اجر ولكن جيوز
له مبوافقة احملافظ:
أ– أن يعمل عضوا يف جملس ادارة أو جلنة تشكلها احلكومة.
ب -أن جيمع بني عمله وعمل البنك.
 -38تعقد اجتماعات اجمللس يف مقر الشركة أو خارجه شريطة أن يكون االجتماع
داخل مجهورية السودان وذلك بناء على دعوة من الرئيس أو من يقوم مقامه أو بناء على
طلب ثالثة اعضاء على األقل.
 -39جيب أن جيتمع اجمللس إذا وجه الوزير أو احملافظ بذلك ،كما جيب عليه
االجتماع مرة واحدة على األقل كل شهرين.
 –40يكون االجتماع صحيحا إذا حضره اغلب األعضاء.
 -41جيوز مبوافقة الوزير أو احملافظ حسبما يكون احلال أن ينوب أحد اعضاء
اجمللس عن غريه من األعضاء عند التصويت.
 –42جيوز للمجلس تنظيم اجتماعاته وان يؤجلها حسبما يراه مناسبا.
 -43تصدر قرارات اجمللس باألغلبية العادية .وإذا تساوت األصوات يكون للرئيس
صوت مرجح.
 -44جيوز للمجلس اصدار قرارات بالتمرير ،شريطة أن يعرض القرار يف أول اجتماع
تال للمجلس.
 -45جيب على اجمللس أن حيتفظ بسجالت أو دفاتر باآلتى-:
أ -عدد الشهادات اليت أصدرتها الشركة وأرقامها.
ب– عدد الشهادات املباعة أو امللغاة.
ج– مجيع القرارات واالجراءات اليت تتخذ يف اجتماعات اجمللس واللجان.
د– سجل عمليات الشهادات.
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هـ -كشف بأمساء أعضاء اجمللس احلاضرين يف كل اجتماع ،واملتغيبني وأسباب
تغيبهم.
و– أمساء العاملني بالشركة.

الباب الثامن
خلو منصب عضو اجمللس

( )46خيلو منصب أى عضو يف اجمللس إذا-:
أ -فقد أهليته.
ب– أوصى بذلك جملس االدارة إلهمال أو تصرف غري الئق قد يؤثر على أعمال
الشركة ووافق على ذلك الوزير أو احملافظ – حسبما يكون احلال.
ج -إذا أدين جبرمية متس الشرف أو االمانة أو االخالل باآلداب العامة.
د -إذا تغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول ،وأصدر
اجمللس قراراً خبلو منصبه بناء على ذلك.

الباب التاسع
احلسابات

 -45تبدأ السنة املالية للشركة يف اليوم األول من شهر يناير وتنتهي يف اليوم األخري
من ديسمرب من كل سنة.
 -46حتتفظ الشركة بكل حساباتها.
 -47جيب على الشركة ان حتتفظ حبسابات مضبوطة عن-:
 -1املبالغ اليت تستلمها واليت تصرفها ،والعمل الذى من اجلة وردت املبالغ
املذكورة والذي من أجلة صرفت.
 -2موجودات الشركة والتزاماتها.
-48حتتفظ دفاتر احلسابات مبقر الشركة املسجل أو باى مكان اخر حسبما يقرر
اجمللس وجيب ان تكون دائما معدة وجاهزة لتفتيش اعضاء اجمللس.
 -49مراجعة حسابات الشركة حسب قانون املراجع العام أو أى تعديل له ،أو أى
قانون اخر حيل حمله.
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 -50على اجمللس قبل نهاية الشهر الثالث من انتهاء السنة املالية من كل عام ان يعد
ميزانية الشركة وحساب االرباح واخلسائر ،وعلى اجمللس أيضا ان يعد تقريرا عن نشاط
الشركة املالية وعن مستوى نشاطها ومركزها املاىل خالل ذات السنة.

الباب العاشر
احكام عامة

حتتفظ الشركة خبامت وقرر اجمللس مشكله واستعماالت ،وكيفية احلفاظ عليه.
 -51جيوز للمجلس ان يعني شخصا مناسبا ليعمل أمينا جمللس االدارة ،وحيدد
مهامه وشروط خدمته.
 -52جيب على اعضاء اجمللس ومجيع العاملني بالشركة مراعاة السرية الالزمة.
 -53الجيوز تصفية الشركة إال مبوافقة الوزير.
 -54ختتص اجلمعية العمومية بتعديل هذة الالئحة.
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اجلدول رقم ()1
نصيب أو حصة بنك السودان
ووزارة المالية بالبنوك السودانية
 -1نصيب أو حصة بنك السودان-:
نصيب أو حصة بنك السودان بالنسبة
املئوية أو عدد االسهم
%99

البنك
 -1بنك اخلرطوم

%99

 -2جمموعة بنك النيلني

%4.94

 -3البنك السودانى الفرنسي

%0.23

 -4بنك فيصل االسالمى

%15.89

 -5بنك الغرب االسالمى

%2.28

 -6بنك ايفورى

%0.7

 -7بنك املزارع لالستثمار
 -8البنك العقاري السودانى
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 -2نصيب أو حصة املالية والتخطيط االقتصادي:
نصيب أو حصة الوزارة بالنسبة املئوية
أو عدد االسهم
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البنك

%1

 -1بنك اخلرطوم

%1

 -2جمموعة بنك النيلني

%99.3

 -3البك العقاري

%40.79

 -4بنك الثروة احليوانية

%5.46

 -5بنك املزارع لالستثمار

%23

 -6بنك القضارف

%22.83

 -7بنك ايفورى

الوثيقة رقم ()18

بسم الله الرحمن الرحيم

مجهورية السودان
قانون صكوك التمويل
لسنة 1995
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قانون صكوك التمويل لسنة 1995
عمال بأحكام املرسوم الدستوري اخلامس لسنة  ،1991أجاز اجمللس الوطنى االنتقالي
ووافق رئيس اجلمهورية على القانون االتى نصه:

الفصل األول
احكام متهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
 -1يسمى هذا القانون «قانون صكوك التمويل لسنة  »1995ويعمل به من تاريخ التوقيع
عليه.
تفسري
 -2يف هذا القانون مامل يقتض السياق معنى اخر:
«صكوك االستثمار» :يقصد بها الصكوك اليت تصدر وفق صيغ التمويل االسالمى
وتستخدم يف أغراض استثمارية.
«الربح» :يقصد به ما زاد من اإليرادات بعد سالمة راس املال فما زاد عن راس املال
عند التنضيد (التصفية) أو التقويم الصحيح للمشروع ،هو الربح الذى يوزع بني رب املال
واملضارب وفقا لشروط العقد.
«املضاربة املطلقة» :يقصد بها املضاربة اليت يفوض فيها رب املال للمضارب استثمار
راس مال املضاربة على الوجه الذى يرى انه حيقق مصلحة الطرفني.
«املضاربة املقيدة» :يقصد بها املضاربة اليت يقيد فيها رب املال املضارب من حيث
نوع النشاط االستثماري ومكانه وغري ذلك من الشروط املقيدة دون ان يؤدى هذا إىل اغالل
يد املضارب.
«صك املضاربة» :يقصد به الوثيقة حمددة القيمة اليت تصدر بأمساء مالكيها مقابل
االموال اليت قدموها بقصد تنفيذ مشروع استثماري ويكون قابل للتداول وفق احكام هذا
القانون.
«صك القرض» :يقصد به الوثيقة اليت يدفع مبوجبها املكتتب املال املتربع مبنفعته
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الجل مضروب على ان يسرتد أصله عددا ونوعا وصفة
«الصك اخلريي» :يقصدبه الوثيقة اليت مت مبوجبها دفع مبلغ من املال بواسطة املكتتب
تربعا.
«صك متويل» :وتشمل:
أ /صكوك االستثمار.
ب /صكوك القرض.
ج /الصكوك اخلريية.
«اللجنة» :يقصد بها جلنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل املكونة مبوجب احكام
املادة )1( 16
«نشرة اإلصدار» :يقصد بها الكتيب الذى يتضمن شروط صكوك التمويل.
«الوزير» :يقصد به وزير املالية.
«الوزارة» :يقصد بها وزارة املالية.
تطبيق
 -3تطبق احكام الشريعة االسالمية على كافة املعامالت والتصرفات مبوجب احكام
هذا القانون وتفسر نصوصه ومدلوالت مبا ال خيالف ذلك.

الفصل الثانى
صكوك التمويل

الفرع األول
صكوك المضاربة
جماالت صكوك املضاربة
 -4تستخدم صكوك املضاربة يف مشروعات استثمارية يف كافة جماالت التنمية الزراعية
والصناعية والطاقة والتعدين واخلدمات وفى التجارة الداخلية واخلارجية وفى اسواق
األوراق املالية والنقد والسلع وغري ذلك من وجوه االستكثار
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متويل املشاريع عن طريق صكوك املضاربة
 .5جيب ان تتوافر يف املشروع الذى ميول بواسطة صكوك املضاربة ما يلي:
أ /ان يكون ذا جدوى اقتصادية
ب /ان يكون مستقال عن املشروعات االخرى اخلاصة باجلهة املصدرة
ج /ان يدار املشروع ماليا كوحدة مستقلة حبيث يتضح القى النهاية السنة املالية
موقفه املاىل مبا يشمل سداد الصكوك وتوزيع االرباح بني أرباب املال واملضارب
حسب النسبة املقررة يف نشرة اإلصدار.
د /أن يكون من املشروعات االستثمارية املنصوص عليها يف املادة 8
اجلهات اليت تصدر صكوك املضاربة وصكوك االستثمار
 -6جيوز للجهات االتية اصدار صكوك املضاربة وصكوك االستثمار-:
أ -احلكومة االحتادية وحكومات الواليات.
ب -اجملالس احمللية املنشأة وفقا الحكام قانون احلكم احمللى لسنة 1991م.
ج -اهليئات واملؤسسات العامة املنشأ بقانون.
د -شركات املساهمة العامة.
هـ -اية جهة اخرى يوافق هلا جملس الوزراء بناء على توصية الوزير.
شروط اصدارصكوك املضاربة
 -7جيب ان تتوافر يف صكوك املضاربة الشروط االتية وهى ان:
(أ) ميثل الصك حصة شائعة يف املشروع الذى اصدر النشائه أو متويل وتستمر
هذه امللكية طيلة عمر املشروع من بدايته إىل نهايته وترتتب عليها مجيع احلقوق
وااللتزامات والتصرفات املقررة شرعا للمالك يف ملكه من بيع ورهن وارث وغريها.
(ب) يقوم العقد يف صكوك املضاربة على اساس ان شروط التعاقد حتددها نشرة
اإلصدار وأن اإلجياب يعرب عنه االكتتاب يف هذه الصكوك وان القبول تعرب عنه
موافقة اجلهة املصدرة.
(ج) تكون الصكوك املضاربة قابلة للتداول بعد انتهاء الفرتة احملددة لالكتتاب مع
مراعاة الضوابط االتية:
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(اوال) إذا كان مال املضاربة املتجمع بعد االكتتاب مازال نقودا فان تداول
صكوك املضارب يعترب مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه احكام الصرف.
(ثانيا) إذا اصبح مال املضاربة ديونا تطبق على تداول صكوك املضاربة احكام
التعامل بالديون.
(ثالثا) إذا صار مال املضاربة موجودات خمتلطة من النقود والديون واملنافع
فأنه جيوز تداول صكوك املضاربة وفقا للسعر املرتاضي عليه.
(د) (اوال) يقوم املضارب بالعمل وال ميلك من املشروع شيئا إذا كانت حصيلة
االكتتاب كافية لتمويل املشروع.
(ثانيا) إذا مل تكن حصيلة االكتتاب كافية وساهم املضارب يف شراء بعض الصكوك
فيمتلك من املشروع مبقدار ما ساهم به فيكون شريكا حبصته ومضاربا بأموال
غريه.
كيفية االكتتاب
 )1( -8جيوز ان يكون االكتتاب يف صكوك املضاربة عن طريق املضاربة املطلقة أو
املقيدة وجيب توضيح ذلك بنشرة اإلصدار.
( )2إذا اضطر املضارب لشراء بعض الصكوك إلكمال القيمة االمسية لإلصدار فيكون
مضاربا وشريكا يف ان واحد على ان يكون مفوضا يف ذلك وفى هذه احلالة تكون يد
املضارب والشريك يف اموال وموجودات املضاربة يد أمانة فال يضمن االفى حاالت التعدي
والتقصري.

دفع قيمة صكوك المضاربة

 )1( -9األصل ان تدفع القيمة االمسية لصكوك املضاربة عند االكتتاب كاملة على أنة
جيوز وبصفة استثنائية ان يكون الدفع مقسطا بشرط ان حيدد ذلك يف نشرة اإلصدار.
( )2إذا نقص االكتتاب عن القيمة االمسية لإلصدار وكان هناك مغطى فيجب عليه
شراء الصكوك اليت مل يكتب فيها حبسب االتفاق املربم بينه وبني اجلهة املصدرة ،فإذا
مل يكن هناك مغطى فللجهة املصدرة ان تعيد اصدار الصكوك أو تدخل شريكا بالصكوك
املتبقية.
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( )3إذا زاد االكتتاب عن القيمة االمسية يف الصكوك االستثمارية وأمكن استثمار الزيادة
مبا حيقق مصلحة أصحاب الصكوك استثمر الزائد بنسبة كل وإال أعيدت ألصحابها يف
ظرف شهرين من تاريخ اإلقفال.
( )4ال تعرتف اجلهة املصدرة إال مبالك واحد للصك الواحد.
ادارة صكوك املضاربة
 -10جيوز للجهة املصدرة االتفاق مع البنوك االستثمارية واملؤسسات املالية املتخصصة
على ادارة صكوك املضاربة وتغطيتها وتسويقها لقاء رسوم مقررة تدفع من حصيلة
اإلصدار.

الفرع الثانى
صكوك االستثمار االخرى

 )1( -11باالضافة إىل صكوك املضاربة جيوز متويل مشروعات االستثمار بكل انواع
صكوك االستثمار.
( )2تتبع كلما كان ذلك ممكنا ذات اخلطوات املبينة يف صكوك املضاربة عند اصدار
صكوك االستثمار االخرى.
( )3تقوم هيئة الرقابة الشرعية املنصوص عليها يف املادة ( )15من قانون سوق اخلرطوم
لألوراق املالية لسنة 1994م مع اللجنة ببيان اإلحكام الفقهية وإعداد الشروط اخلاصة
باصدار هذه الصكوك.

الفرع الثالث
صكوك القرض
اصدار صكوك القرض
 )1( -12جيوز للحكومة االحتادية وحكومات الواليات ان تصدر صكوك قرض تطرح
علي اجلمهور مبايف ذلك الصناديق اخلريية ومؤسسات االستثمار لالكتتاب العام علي ان
حتدد نشرة اإلصدار دواعي هذا اإلصدار.
( )2تطرح صكوك القرض لتمويل مشروعات الدولة بصفة عامة.
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( )3جيب علي اجلهة املصدرة ان حتدد تاريخ اسرتداد القرض مبثله يف ميعاده.
قابلية صكوك القرض للتحويل إىل اسهم
 )1(-13علي الرغم أحكام املادة  )3( 12جيوز إصدار صكوك قرض قابلة للتحويل إىل
أسهم علي ان حتدد نشرة اإلصدار مجيع القواعد والشروط اخلاصة باصدار هذه الصكوك
وكيفية حتويلها.
( )2يتم حتويل الصكوك إىل اسهم بناءا علي رغبته مالك الصك علي ان يبدي رغبة يف
ذلك بتحويل خالل املدة احملددة يف نشرة اإلصدار يف البند ( )1وإال فقد حقه يف التحويل
بعد نهاية تلك املدة.
ضمان صكوك القرض
 -14تقوم وزارة املالية بضمان صكوك القرض ألصحابها أو خلفهم عند تاريخ اسرتداد
القرض.

الفرع الرابع
الصكوك الخيرية

 )1(-15جيوز للجهات املذكورة يف املادة  12مبوافقة الوزير ،ان تطرح صكوكا مبوجب
نشرة اصدار متضمنة ،حسبما تقتضي احلال املعلومات املنصوص عليها يف املادة 17
باالضافة إىل أي متطلبات اخري حتددها اللوائح.
( )2يتم طرح الصكوك اخلريية لتمويل مشروعات الدولة.

الفصل الثالث

تكوين جلنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل واختصاصاتها

 )1( -16تنشاء جلنة لتنظيم إصدارات صكوك التمويل وتشكل علي الوجه األتي:
رئيسا
			
(أ) نائب حمافظ بنك السودان
عضوا
				
(ب) ممثل وزارة املالية
عضوا
				
(ج) ممثل النائب العام
عضوا
(م) رئيس احتاد املصارف 			
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عضوا
(د) مدير سوق األوراق املالية			
(د) ممثل هليئة الرقابة الشرعية لسوق األوراق املالية عضوا
(ز) شخصان ميثالن القطاع اخلاص خيتارهم احتاد
عضوا
أصحاب العمل مبوافقة الوزير			
[ ]2ختتص اللجنة باالتي:
(أ) دراسة نشرة اإلصدار ورفع توصيات بشأنها للوزير.
(ب) وضع الئحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعاتها وكيفية ادارة قراريها.
(ج) أي اختصاصات اخري ينص عليها يف القانون أو تقتضيها طبيعة عملها.
نشرة اإلصدار
 -17يتم طرح صكوك التمويل بواسطة اجلهة املصدرة مبوجب نشرة اصدار وجيب ان
تشمل هذه النشرة إىل جانب متطلبات اخرى حسبما حتدده اللوائح ،املعلومات االتية:
(أ) القيمة االمسية لإلصدار.
(ب) وصفا وافيا للمشروع الذى تستخدم فيه حصيلة اإلصدار.
(ج) بيان اجلدوى االقتصادية أو االجتماعية أو الدوافع أو املصلحة من وراء إنشاء
املشروع أو تطوير حبسب احلال.
(د) مواعيد فتح باب االكتتاب العام وقفلة.
(هـ) فئة الصكوك وقابليتها للتجزئة.
(و) أمساء املديرين واملغطني ووكالء البيع (ان وجدوا).
(ز) اسم الشخص املفوض الذى يرعى مصاحل أصحاب الصكوك ووكالء الدفع.
(ح) نسبة توزيع االرباح بالنسبة لصكوك املضاربة وصكوك االستثمار االخرى.
(ط) اية معلومات اخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها لطمأنة املستثمر وحفظ
حقوقة.
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الفصل الرابع
احكام عامة

ارباح حتت التسوية
 -18جيوز للمضارب ان يدفع حبسب مؤشرات النجاح وقبل التصفية للمشاريع
االستثمارية نسبة من االرباح املتوقعة لكل من رب املال واملضارب وتكون هذه النسبة
خاضعة للتسوية عند ظهور املوقف املاىل الصحيح للمؤسسة أو عند التصفية.
احتياطي املخاطر
 )1( -19ال جيوز للجهة املصدرة ان تقطع جزءا من الربح االباذن مسبق من أرباب
االموال ملواجهة خماطر خسارة راس املال على إال يشمل ذلك املخاطر الناجتة عن اإلهمال
أو التقصري من املضارب.
( )2جيوز للجهات املصدرة ان تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غريها إلنـشاء صندوق
جلرب املخاطر اليت يتعرضون هلا ،وجيوز للجهة الواحدة ان تنشئ صندوقا من إصدارتها
املختلفة على سبيل التربع والتكافل.
امتياز صكوك التمويل
 )1( -20ال ختضع االرباح الناشئة من الصكوك االستثمارية لضريبة االرباح ما مل يقرر
الوزير خالف ذلك.
( )2تدفع زكاة صكوك القرض مرة واحدة عند االسرتداد.
( )3خيصم ما يقل عن %50من قيمة الصكوك اخلريية من دخل املتربع اخلاضع
للضريبة.
مسك احلسابات
 -21جيب على اجلهة املصدرة ان متسك حسابات مستقلة وخاصة وتتم مراجعتها
بواسطة املراجع القانونى لتوضيح املركز املاىل للمشروع.
العقوبات
 -22كل من خيالف احكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة مبوجبه يعاقب بالسجن
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مدة ال تزيد عن سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتني معا.
سلطة اصدار اللوائح
 -23جيوز للوزير ان يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

شهادة
بهذا اشهد بان القانون اعاله هو صورة صحيحة «لقانون صكوك التمويل لسنة »1995
والذي أجازه اجمللس.الوطنى االنتقالي يف جلسة رقم ( )24بتاريخ  14شوال 1415هـ
املوافق  15مارس 1995م.
د .حممد األمني البصري
نائب رئيس اجمللس الوطنى االنتقالي
أوافـــق
الفريق  /عمر حسن أمحد االبشري
رئيس اجلمهورية
التاريخ 27 :شوال  1415هـ
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الوثيقة رقم ()19

بسم الله الرحمن الرحيم

الئحة تنظيم عمل املؤسسات املالية
لإلجارة لسنة 2004م
عمال بأحكام املادة  )1( 60آخر مادة من قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  2003أصدر
جملس ادارة بنك السودان الالئحة اليت نصها-:

الباب األول
الفصل األول

اسم الالئحة وبدء العمل بها
تسمى هذه الالئحة ((الئحة تنظيم عمل واملؤسسات املالية لإلجارة لسنة 2004م))
ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.
تفســـــري
هذه الالئحة وما مل يقتض السياق معنى آخر-:
البنك :يقصد به بنك السودان
املؤسسة املالية لإلجارة :يقصد بها أى مؤسسة مالية حسب تعريفها يف املادة ()4
من قانون تنظيم العمل املصرفى لسنة  2003تعمل يف جمال اإلجارة كغرض من أغراض
االستثمار املاىل.
اإلجارة :يقصد بها متليك املؤسسة املالية لإلجارة كمؤجر للمستأجر منفعة مقصودة
من عقار أو منقول أو أى شيء آخر ملدة معينة جيوز أن تنتهي بالتمليك وذلك لقاء مقابل
معلوم.
اإلجارة التشغيلية :يقصد بها اإلجارة ملدة معلومة تنتهى بتمليك املستأجر املنفعة
املؤجرة.
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الفصل الثاني

جماالت عمل املؤسسات املالية لإلجارة
 -2جيوز للمؤسسات املالية بتصديق مكتوب من البنك العمل يف السودان يف جمال
اإلجارة الغراض االستثمار وتقديم نوعني من عقود اإلجارة هما-:
أ /اإلجارة التشغيلية.
ب /اإلجارة املنتهية بالتمليك.
أو أى صيغة إجارة جتيزها هيئة الرقابة الشرعية بالشركة وتوافق عليها اهليئة العليا
للرقابة الشرعية.
تنظيم عمل املؤسسات املالية لإلجارة
 -4جيوز للمؤسسات املالية لإلجارة متلك األصول احملسوسة كاال راضى والعربات
واملعدات بغرض التعاقد على اجارتها وفقا للشروط املقررة قانونا على أن يتم موافاة البنك
بنموذج من عقود اإلجارة اليت تربمها لدراستها.
 -5تقوم املؤسسات املالية لإلجارة باصدار وتعميم نشرة تعريفية ربع سنوية تتضمن
املوارد واالستخدامات وكيفية إدارتها.
 -6جيوز للمؤسسات املالية لإلجارة احلصول على متويل طويل األجل وإصدار صكوك
التمويل ألغراض عمليات اإلجارة وذلك وفقا لقانون صكوك التمويل لسنة .1995
 -7ال جيوز للمؤسسات املالية لإلجارة قبول أى نوع من الودائع أو األموال سواء من
الداخل أو اخلارج.
 -8تلتزم املؤسسات املالية لإلجارة بكافة القوانني واللوائح والتشريعات الفرعية
والتوجيهات والسياسات اليت حتكم العمل املصرفى بالسودان.
 -9يتوىل ادارة املؤسسات املالية لإلجارة أشخاص من ذوى األمانة والكفاءة واخلربة
واملؤهالت العلمية يف اجملاالت االقتصادية واملصرفية.
 -10تلتزم املؤسسات املالية لإلجارة باالحكام الشرعية يف ممارسة أعماهلا ونشاطاتها،
وتكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية من شخصني على األقل من أصحاب املعرفة
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باجلوانب الشرعية واملالية لإلجارة.
 -11تلتزم املؤسسات املالية لإلجارة باملعيار الشرعي رقم ( )9الصادر عن هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية.
 -12جيب أال يقل رأس مال املؤسسة املالية لإلجارة املدفوع عند بداية العمل عن
مخسمائة مليون دينار سوداني أو ما يعادله بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل وجيوز
للبنك طلب املستندات والبيانات عن هذه املبالغ.
 -13ال جيوز أن تزيد نسبة املساهم الواحد يف رأس املال املدفوع للمؤسسة املالية
لإلجارة عن  %15إال مبوافقة البنك.
 -14يصدر عقد تأسيس والئحة املؤسسة املالية لإلجارة وفقا لالحكام والشروط الواردة
يف هذه الالئحة ويتم تقدميها للبنك للموافقة عليها ،وتقوم املؤسسات املالية االجنبية
لإلجارة بتقديم عقد والئحة تأسيس املؤسسة األم يف بلد املنشأ يف حالة طلب التصديق
بفروع هلا للعمل يف السودان.
 -15على املؤسسات املالية األجنبية لإلجارة أو فروعها املزمع تأسيسها يف السودان
أن توضح للبنك أي عالقة مباشرة أو غري مباشرة بينها وبني أي مؤسسة مالية أو جمموعة
مؤسسات مالية سودانية أو أجنبية.

الفصل الثالث

شروط منح الرتخيص
 -16دون مساس باألحكام والشروط اليت تنظم عمل املؤسسات املالية لإلجارة الواردة يف
الفصل الثاني من هذه الالئحة تكون الشروط املبدئية للحصول على الرتخيص كاآلتي-:
( )1يقدم طلب الرتخيص للبنك موقعا من املؤسسني أو املؤسسة األم يف حالة طلب
الرتخيص للفروع األجنبية على أن يرفق مع الطلب النسخة األصلية وثالثة صور من
املستندات اآلتية-:
(أ) إثبات اهلوية مع سرية ذاتية خمتصرة لكل من املؤسسني أو ممثل املؤسسة
املالية األجنبية واألشخاص املتوقع تكليفهم باملهام االدارية العليا.
(ب) بيانات موقعة بواسطة املؤسسني تتضمن االلتزامات املالية لكل من املؤسسني
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أو ممثل املؤسسة االجنبية.
(ج) نسبة مساهمة كل من املؤسسني يف رأس مال املؤسسة املالية على أن يتضمن
ذلك فئة األسهم وكيفية توزيعه.
( )2تقديم دراسة جدوى تغطي فرتة ثالث سنوات مقبالت وتشتمل اآلتي-:
(أ) مصادر التمويل وأوجه االستثمار.
(ب) بيانات األرباح واخلسائر املتوقعة.
(ج) امليزانيات املرتقبة.
(د) التدفق النقدى املرتقب.
(هـ) اهلياكل االدارية املزمع اعتمادها.
(و) أسس وضوابط الرقابة الداخلية.
( )3أن تكون املؤسسة املالية طالبة الرتخيص شركة مساهمة عامة أو فرع لشركة
أجنبية.
( )4أن تكون املراكز املالية للمؤسسة املالية احمللية أو املؤسسة األم يف حالة الفروع
األجنبية سليمة.
 -17يف حالة فروع املؤسسات املالية لإلجارة جيب تقديم شهادة تسجيل املؤسسة يف
بلد املنشأ أو الرتخيص املمنوح هلا من السلطات األجنبية املختصة ملمارسة عمليات اإلجارة
بصورة أساسية باالضافة لقرار جملس االدارة باملوافقة على فتح فرع هلا مع حتديد ممثلها
يف السودان.
 -18على فروع املؤسسات املالية األجنبية لإلجارة تقديم تعهد من رئاستها بتحمل
كافة االلتزامات يف حالة تصفية الفرع أو يف حالة حدوث اندماج تقوم به رئاسة الفرع.
 -19تقديم ثالثة تقارير سنوية مع امليزانيات املراجعة وحساب األرباح واخلسائر لكل
سنة للمؤسسة األم.

الفصـــــل الرابـــع

الشــــروط العامــــــة
 -20جيوز للبنك أن يطلب من أى مؤسسة مالية لإلجارة أن تثبت يف أى وقت بأن
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موجوداتها تفوق بالفعل املطلوبات جتاه الغري مببلغ يساوى على األقل قيمة رأمساله.
 -21على املؤسسات املالية لإلجارة وضع السياسات واالجراءات والرقابة الفعالة مبا
فيها ادارة املخاطـــر.
 -22أن يكون عمل املؤسسات املالية لإلجارة يف مكان مناسب وواضح للجمهور ،مع
وضع الئحة ترخيص عملها عليه.
 -23ال يتم فتح أو قفل أو نقل أى فرع للمؤسسة املالية لإلجارة داخل البالد أو
خارجها إال مبوافقة البنك املسبقة بعد التأكد من قرار جملس االدارة واملقدرة املالية
للمؤسسة ومدى التزامها باألسس والضوابط املنظمة لعملها بالسودان.
 -24االحتفاظ بكافة البيانات والقوائم املالية مبقر املؤسسة املالية لإلجارة وتكون
متاحة للتفتيش يف أي وقت بواسطة البنك أو أى شخص يعينه البنك وجيب أن تعكس
البيانات أنشطة املؤسسة بدقة.
 -25على املؤسسة املالية لإلجارة مد البنك بالبيانات والعليمات عن أنشطتها وذلك يف
الوقت وبالكيفية اليت حيددها.
 -26على املؤسسة املالية لإلجارة تعيني مراجع خارجي يوافق عليه البنك وال يتم
تغيريه خالل الفرتة اليت حيددها القانون إال مبوافقته.
 -27تعد احلسابات وفقا ملعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
االسالمية AAOIFIومعايري احملاسبة الدولية ( )ISAيف اجملاالت غري املغطاة مبعايري
( .)AAOIFIكما جيب مد البنك بعدد ثالثة نسخ من احلسابات اخلتامية وتقرير
املراجع القانوني خالل فرتة ال تتجاوز اربعة أشهر من نهاية السنة املالية للمؤسسة
لإلجارة ونشرها يف احدى الصحف احمللية.
 -28على املؤسسات املالية لإلجارة أو الفروع االلتزام بقوانني مكافحة غسل األموال
وأي ضوابط دولية أو حملية صادرة بهذا اخلصوص.
 -29جيوز للبنك أن يتقاضى رسوما ال تسرتد على طلبات الرتخيص لتأسيس املؤسسات
املالية لإلجارة.
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 -30تعقد اجلمعية العمومية للمؤسسة املالية لإلجارة اجتماعا سنويا ال يتعدى تارخيه
النصف األول من العام الذى يلي العام املنتهى ،على أن يشمل جدول األعمال ما يلي-:
أ -تقرير جملس االدارة السنوى للجمعية العمومية.
ب– تقرير املراجع القانونى حول الوضع املاىل للمؤسسة.
ج -تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
د -تقرير من جملس االدارة باالضافة إىل االتفاقيات املطلوب التصديق عليها.
 -31موافاة البنك مبحضر اجتماع اجلمعية العمومية املذكور أعاله.
 -32على املؤسسات املالية لإلجارة مد البنك بثالثة نسخ احداهما أصلية لكل من
املستندات التالية-:
أ -تقرير جملس االدارة املقدم جلمعية املساهمني.
ب -تقرير املراجع القانونى.
ج -تقرير املراجعة الداخلية.
د -حمضر اجلمعية العمومية.
هـ -الئحة جملس االدارة.
و -أمساء كبار املساهمني.
 –33يطلب من فروع املؤسسات املالية األجنبية لإلجارة مد البنك بنسختني من
املستندات اآلتية-:
أ -النشرة السنوية الصادرة عن املركز الرئيسى واليت تتضمن تقرير جملس االدارة
وقرارات اجلمعية العمومية.
ب– نسختني من قرار املراجع القانونى للفرع بالسودان.
ج -مستند يثبت عدم إدانة أى من ممثليها ومدراها ومراجعيها يف أى جرمية ختل
بالشرف واألمانة (على إال يكون قد مت استخراجه قبل ثالثة أشهر).
 -34يلغى الرتخيص املمنوح للمؤسسة املالية لإلجارة إذا مل تباشر عملها خالل ستة
أشهر من تاريخ منح الرتخيص ما مل متدد هذه املهلة بقرار من البنك.
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 -35جيوز للبنك الغاء الرتخيص املمنوح للمؤسسة املالية لإلجارة إذا مارست عمال
غري مسموح به ،أو يضر باملصلحة العامة ،أو إذا تكبدن خسائر ومل تعمل على تصحيح
وضعها املاىل أو إذا مل ترفع رأمساهلا إىل احلد الذى حيدده البنك ،أو إذا وضعت حتت
التصفية .أو إذا أعلنت إفالسها.
أشهد بأن جملس ادارة بنك السودان قد قام باصدار هذه الالئحة والتوقيع عليها يف
اليوم اخلامس عشر من شهر أغسطس سنة  2004م.

د .صابر حممـد حسن
رئيس جملـــــــس ادارة
بنـــك الســــودان
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الوثيقة رقم ()20

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم مؤقت
قانون مكافحة غسل االموال
لسنة 2003م
عمالً بأحكام دستور مجهورية السودان لسنة 1998م ،أصدر رئيس اجلمهورية املرسوم
املؤقت اآلتي نصه:

الفصل األول
أحكام متهيدية

اسم القانون وبدء العمل به
 -1يسمى هذا املرسوم املؤقت« ،قانون مكافحة غسل األموال لسنة  »2003و يعمل به
بعد شهر من تاريخ نشره باجلريدة الرمسية.
تفسري
 -2يف هذا املرسوم املؤقت ما مل يقتض السياق معنى آخر:
«األموال» :يقصد بها مجيع أنواع العمالت وطنية وأجنبية واألصول املالية أياً كان
نوعها مادية كانت أو معنوية ،منقولة أو ثابتة ،واألوراق املالية والتجارية والصكوك
واملستندات اليت تثبت متلك األموال أو إي حق متعلق بها.
«اللجنة» :يقصد بها اللجنة اإلدارية املنشأة مبوجب أحكام املادة .8
«غسل األموال» :يقصد به إي عمل أو الشروع يف عمل يقصد به إخفاء املصدر
احلقيقي لألموال املتحصلة من اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  )2(3وجعلها تبدو كأنها
مشروعة.
«البنك املركزي» :يقصد به بنك السودان.
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«احملافظ» :يقصد به حمافظ بنك السودان.
«املؤسسات املالية» :يقصد بها املصارف والشركات وحمالت الصرافة والوساطة املالية
أو النقدية وشركات ووكاالت السفر والسياحة ،أو أي شخصية معنوية مالية مرخص هلا
بغض النظر عن مالكها.
«الوزير» :يقصد به وزير املالية واالقتصاد الوطين.

الفصل الثاني
عمليات غسل األموال

تعريف جرمية غسل األموال
 )1( -3يعد مرتكبا جرمية غسل األموال ،كل شخص يقوم بإتيان أي من األفعال
اآلتية بالنسبة لألموال املتحصلة أو الناجتة من اي من اجلرائم املنصوص عليها يف
البند (.-:)2
(()2أ) إجراء إي عملية مالية يقصد بها إخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها
أو حركتها أو احلقوق املتعلقة بها أو متويه حقيقة هذه األموال ومتحصالتها
وعوائدها.
(ب) حتويل األموال أو نقلها أو إيداعها أو سحبها بهدف إخفاء أو متويه املصدر
غري املشروع.
(جـ) اكتساب أو حيازة أو استالم أو استخدام تلك األموال غري املشروعة.
( )3ألغراض هذا القانون تكون األموال املتحصلة من اجلرائم املذكورة أدناه أمواالً
مغسولة وغري مشروعة-:
(أ) االجتار يف املخدرات واملؤثرات العقلية.
(ب) ممارسة الدعارة وامليسر والرق.
(ج) الرشوة واالختالس أو االحتيال أو اإلضرار باملال العام أو املصلحة العامة.
(د) التزوير أو التزييف أو الدجل والشعوذة.
(هـ) االجتار غري املشروع يف األسلحة والذخرية.
(و) اإلضرار بالبيئة.
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(ز) اخلطف والقرصنة واإلرهاب.
(ح) التهرب الضرييب أو اجلمركي.
(ط) سرقة أو تهريب اآلثار.
(ي) أي جرائم أخرى ذات صلة تنص عليها االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية شريطة
أن يكون السودان طرفا فيها.
( )4يعد مرتكباً جلرمية غسل األموال ،كل من يتفق جنائياً أو يشارك أو حيرض أو
يساعد أو يعاون على ارتكاب اي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها يف البند ( )1من
هذه املادة.
( )5يعد مرتكباً جلرمية غسل األموال ،كل من توافرت لديه من واقع مهنته أو نشاطه
أو أعماله أو وظيفته أو بأي طريق آخر معلومات أو شبهات تتعلق جبرمية غسل أموال
إذا-:
(أ) مل يبلغ السلطات املختصة بتلك املعلومات.
(ب) أعاق أو اعرتض على إخطار السلطات املختصة.
(جـ) قام بإفشاء املعلومات مبا يكون من شأنه اإلضرار مبصلحة التحقيق.
( )6إذا ارتكب جرمية غسل األموال شخص اعتباري فإن كل شخص طبيعي كان يعمل
يف وقت ارتكاب تلك اجلرمية معه أو حلسابه بأي صفة يكون مرتكباً لذات اجلرمية إذا
ثبت عنصر العمد أو اإلهمال اجلسيم عليه.
( )7تكون املؤسسات املالية مسئولة جنائياً عن جرمية غسل األموال إذا ارتكبت تلك
اجلرمية حلسابها أو بامسها أو بوساطتها ،إذا توفر عنصر العمد أو التواطؤ أو اإلهمال
اجلسيم.
حظر عمليات غسل األموال
 -4حيظر ممارسة أي عمل من أعمال غسل األموال أو املشاركة فيه أو التعاون مع
أطراف أخرى مشرتكة أو التسرت عليهم أو القيام بأي نوع من أنواع املساعدة على تنفيذه،
ويسري هذا احلظر على أي مرحلة من مراحل غسل األموال.
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واجبات البنك املركزي
 -5تكون للبنك املركزي الواجبات اآلتية يف جمال مكافحة غسل األموال-:
(أ) رصد ومراقبة حجم وحركة األموال احملولة خلارج الدولة والواردة من خارجها
من خالل املؤسسات املالية ملعرفة أي خروج غري مألوف حبركة هذه األموال
ال يتناسب مع املعدالت الطبيعية أو العادية أو مع الواقع االقتصادي للدولة.
(ب) إنشاء وحدة حتريات مالية تقوم بالتنسيق مع اللجنة بالتحقيق والتفتيش
وإبالغ اجلهات املختصة بالشكوك اليت حتوم حول كل معاملة مشبوهة وحتديد
معايري االشتباه والشك.
(ج) تعميم وتطوير وسائل ومعايري اكتشاف ومتابعة أساليب غسل األموال.
(د) أي واجبات أخرى الزمة ال تتعارض مع اختصاصات اللجنة املنصوص عليها
يف املادة
(هـ) من هذا القانون.
التزامات املؤسسات املالية
 -6جيب على املؤسسات املالية االلتزام باآلتي:
(أ) عدم فتح أي حساب أو حسابات أو إجراء أي عملية مالية أو عمليات بامساء
مزيفة أو غري كاملة أو غري واضحة ،وجيب التحقق من هوية العمالء استناداً لوثائق
ثبوتية رمسية ،وذلك عند بداية التعامل مع هؤالء العمالء أو عند إجراء صفقات
جتارية معهم أو من ينوب عنهم.
(ب) التحقق من املستندات الرمسية للشخصيات االعتبارية اليت توضح اسم املؤسسة
املالية وعنوانها ومالكها ومكان وتاريخ تسجيلها و أمساء املديرين املفوضني بالتوقيع
نيابة عنها.
(ج) االحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية حيتوي على مجيع البيانات املطلوبة.
(د) سرية وعدم اإلفصاح للعميل أو املستفيد أو ألي شخص آخر غري السلطات
املختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن إجراء من اإلجراءات القانونية اليت تتخذ
يف شأن املعامالت أو العمليات املالية املشتبه يف أنها تتضمن غسل أموال.
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(هـ) إبالغ اللجنة فوراً بأي عملية يشتبه يف أنها تتضمن غسل أموال.
(و) تنفيذ اجراءات التدقيق اليت يصدرها البنك املركزي.
(ز) االحتفاظ ملدة ال تقل عن مخسة سنوات من تاريخ انتهاء املعاملة أو العملية أو
قفل احلساب بكل السجالت اليضاح التعامل املالي والصفقات التجارية والنقدية
لكل عملية سواء كانت حملية أو خارجية أو عابرة ،وكذلك مبلفات احلسابات
والرسائل التجارية وان تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها للسلطة املختصة.
(ح) تقديم اي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات املنفذة هلذا القانون.
شفافية املعلومات
 -7على الرغم من اي نص خمالف يف إي قانون آخر جيب على املؤسسات املالية عند
اجراء أو اكتشاف العمليات املالية اليت تثري الشبهات والشكوك حول ماهيتها أو مصدر
امواهلا أو الغرض منها ،أن تقدم تقريرا مفصال عنها يتضمن مجيع البيانات واملعلومات
املتوفرة اليت مت احلصول عليها.

الفصل الثالث
اللجنة االدارية

انشاء اللجنة االدارية ،ومقرها واالشراف عليها
 )1( -8تنشأ جلنة تسمى اللجنة االدراية ملكافحة جرائم غسل االموال ،وتكون هلا
شخصية اعتبارية ،وتشكل على النحو االتي:
رئيساً
				
(أ) املدعى العام جلمهورية السودان
رئيساً مناوباً
				
(ب) نائب حمافظ بنك السودان
عضواَ
			
(ج) وكيل وزارة املالية واالقتصاد الوطين
عضواً
				
(د) وكيل وزارة التجارة اخلارجية
عضواً
					
(هـ) وكيل وزارة اخلارجية
عضواً
			
(و) مدير االدارة العامة للجنايات (املباحث)
(ز) مدير ادارة منظمات الشرطة الدولية واالقليمية (االنرتبول) عضواً
عضواً
			
(ح) مدير االدارة العامة لشرطة اجلمارك
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عضواً
(ط) امني عام ديوان الضرائب				
عضواً ومقرراً
				
(ي) مدير عام تنمية اجلهاز املصريف
(ك) مدير إدارة األمن التجاري واالستثماري (بدائرة االمن التجاري) عضواً
عضواً
(ل) مدير عام املركز القومي للمعلومات			
( )2يكون مقر اللجنة بوالية اخلرطوم.
( )3ختضع اللجنة الشراف الوزير.
اختصاصات اللجنة وسلطاتها
 )1( -9تكون اللجنة هي السلطة اإلدارية العليا يف مكافحة غسل االموال وختتص
بوضع السياسة العامة واحلفظ والربامج ملكافحة جرائم غسل االموال ،ومع عدم االخالل
بعموم ما تقدم يكون للجنة االختصاصات والسلطات اآلتية-:
(أ) التخطيط ملكافحة جرائم غسل االموال ،واصدار القواعد االرشادية للتحري
االداري والفحص واملالحقة بالتنسيق مع اجلهات املختصة.
(ب) تلقي اإلخطارات من داخل السودان وخارجه عن العمليات اليت يشتبه يف
انها عمليات غسل اموال.
(ج) التحري االداري وفحص ما يرد اليها من اخطارات ومعلومات يشتبه يف انها
عمليات غسل اموال.
(د) حجز أو جتميد احلسابات واالموال املشتبه فيها.
(هـ) ابالغ النيابة العامة عن العمليات اليت قامت دالئل على انها تشكل جرمية
غسل االموال.
(و) متابعة ودراسة التطورات العاملية واالقليمية يف جمال غسل االموال.
(ز) تسهيل تبادل املعلومات مع السلطات اخلارجية املماثلة ،والتنسيق بني
اجلهات املمثلة يف اللجنة.
(ح) وضع الربامج لتاهيل وتدريب الكوادر العاملة يف جمال مكافحة جرائم غسل
االموال.
(ط) وضع املوازنة العامة السنوية للجنة ورفعها للوزير الجازتها.
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(ي) اي اختصاصات اخرى تكون الزمة الداء اعماهلا.
(ك) اصدار الئحة داخلية بتنظيم اجتماعاتها واعماهلا.
( )2جيوز للجنة ان تفوض اياً من سلطاتها أو اختصاصاتها لرئيسها أو ألي عضو فيها
بالشروط اليت تراها مناسبة.
قسم اللجنة
 -10جيب أن يؤدي رئيس اللجنة وأعضاؤها قبل تسلمهم مهام عملهم القسم االتي
امام الوزير-:
«اقسم باهلل العظيم وكتابه الكريم ان اؤدي واجبات عمل اللجنة بأمانة وجترد ،وان
احافظ على سرية كل ما يصل لعلمي من اخطارات أو معلومات أو مستندات وان ال افشيها
إال للسلطات املختصة توفيقا بني السرية املطلوبة للمحافظة على حسابات ومعامالت
األشخاص وبني الشفافية املطلوبة ملكافحة جرائم غسل االموال ،واهلل على ما اقول
وكيل».
احلصانة
 -11ال جيوز اختاذ اي اجراءات قانونية ضد رئيس اللجنة أو اي عضو فيها أو اي
من العاملني باالمانة العامة للجنة يف اي مسألة تتعلق مبجال عمله إال بعد اخذ االذن
الالزم من الوزير.
األمانة العامة للجنة
 -12جيوز للجنة ان تعني امانة عامة هلا بالعدد والشروط اليت تراها مناسبة على
ان يؤدي موظفو االمانة العامة القسم املنصوص عليه يف املادة ( )10امام رئيس اللجنة
االدارية.

الفصل الرابع
األحكام املالية

املوارد املالية للجنة
 -13تكون للجنة املوارد املالية اآلتية:
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(أ) ما ختصصه هلا الدولة من اعتمادات مالية.
(ب) اهلبات والتربعات اليت تقبلها اللجنة.
(ج) اي موارد مالية اخرى.
استخدام موارد اللجنة
 -14تستخدم موارد اللجنة يف تسيري اعماهلا وتنفيذ اختصاصاتها وفقا ألحكام هذا
القانون.
موازنة اللجنة
 -15تكون للجنة موازنة مستقلة تعد وفقاً لألسس واملوجهات العامة اليت تضعها وزارة
املالية واالقتصاد الوطين.
احلسابات واملراجعة
 )1( -16جيب على اللجنة ان حتتفظ حبسابات صحيحة ومستوفاة ألعماهلا وفقاً
لألسس احملاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجالت املتعلقة بذلك.
( )2حتفظ اللجنة امواهلا ببنك السودان أو يف اي مصرف اخر يف حسابات جارية
أو كودائع استثمارية على ان يكون التعامل يف تلك احلسابات والسحب منها وفقاً
للكيفية اليت حتددها اللجنة.
( )3تراجع حسابات اللجنة بواسطة ديوان املراجعة العامة أو اي مراجع قانوني
آخر يوافق عليه املراجع العام وحتت اشرافه.
احلساب اخلتامي والتقارير
 )1( -17ترفع اللجنة للوزير خالل مخسة اشهر من انتهاء السنة املالية التقارير
االتية:
(أ) بيان احلساب اخلتامي.
(ب) تقرير ديوان املراجعة العامة.
(ج) تقريراً يوضح سري عمل اللجنة.
( )2تتم مناقشة البيانات و التقارير املشار اليها يف البند ( )1يف اجتماع يرأسه الوزير
 .وحبضور املراجع العام ورئيس اللجنة القرارها واجازتها.
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الفصل اخلامس
أحكام عامة

العاملون باللجنة
 -18يعترب رئيس اللجنة و أعضاؤها والعاملون بها موظفني عموميني الغراض القانون
اجلنائى.
احملكمة املختصة
 -19تكون احملكمة العامة هى احملكمة املختصة بنظر خمالفات جرائم غسل
االموال.
بطالن التصرفات
 -20يعترب باطالً كل تصرف قانوني مت بهدف جتنيب أي أموال أو ممتلكات إجراءات
املصادرة املنصوص عليها يف املادة ( ،)22وفى هذه احلالة ال يرد إىل املتصرف اليه حسن
النية إال املبلغ الذى دفعه بالفعل.
انتفاء املسئولية
 -21تنتفي املسئولية عن كل من قام حبسن نية بواجب االخطار عن اي من العمليات
املشتبه فيها اخلاضعة ألحكام هذا القانون ،وذلك بتقديم معلومات أو بيانات عنها
باملخالفة للقواعد املفروضة على ضمان سريتها ،وتنتفي املسئولية املدنية متى كان االعتقاد
بقيام هذا االشتباه مبنياً على أسباب معقولة.
العقوبات
 )1( -22باإلضافة ألي عقوبة أخرى منصوص عليها يف اي قانون اخر ،يعاقب عند
االدانة ،كل من خيالف احكام هذا القانون وذلك على الوجه اآلتي-:
(أ) الشخص الطبيعي -:السجن مدة ال تتجاوز عشر سنوات والغرامة اليت ال
تتجاوز ضعف املبلغ أو االصول حمل اجلرمية،
(ب) الشخص االعتباري -:الغرامة اليت ال تتجاوز ضعف املبلغ أو قيمة االصول
حمل اجلرمية ،ويعاقب الشخص الطبيعي الذي ارتكب اجلرمية باسم وملصلحة
الشخص االعتباري بعقوبة السجن والغرامة املنصوص عليها يف الفقرة (أ).
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( )2باالضافة للعقوبات املنصوص عليها يف البند ( )1تصادر االموال واالصول حمل
اجلرمية وعوائدها وجيوز للمحكمة املختصة ان تأمر باسرتداد الرسوم املستحقة لصاحل
الضرائب أو اجلمارك عند االدانة يف جرائم التهرب الضرييب واجلمركي.
التصرف يف االموال املصادرة
 )1( -23تودع االموال املصادرة مبوجب املادة  )2( 22من هذا القانون يف صندوق
خاص تقوم اللجنة بإنشائه واإلشراف عليه ويتم استخدام هذه االموال يف اآلتي-:
(أ) مكافحة جرائم غسل األموال وغريها من اجلرائم االقتصادية.
(ب) صرف احلوافز لالشخاص أو االجهزة اليت تساهم بصورة بارزة يف التبليغ
والكشف عن جرمية غسل األموال موضوع املصادرة وجيوز للجنة التقرير بشأن
حجم ونوعية أو مقدار هذه احلوافز.
(ج) مكافحة ومعاجلة االمراض املستعصية.
(د) اي استخدامات اخرى تراها اللجنة مناسبة عند الضرورة.
( )2حتتفظ اللجنة حبساب خاص لالموال املصادرة اليت تودع يف الصندوق واملبالغ
املسحوبة ألغراض االستخدام املنصوص عليه يف البند ( )1من هذه املادة.
سلطة اصدار اللوائح
 -24جيوز للجنة مبوافقة الوزير ان تصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
صدر حتت توقيعي يف اليوم الثاني من شهر اغسطس سنة 2003م املوافق اليوم الرابع
من شهر مجادى اآلخر 1424هـ.
الفريق الركن
عمر حسن امحد البشري
رئيس اجلمهورية
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الوثيقة رقم ()21

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل االموال
مذكرة تفسريية
كانت األموال املغسولة يقصد بها االموال الناجتة من زراعة أو صناعة أو جتارة أو
ترويج املخدرات ،ثم تطور املفهوم واصبح يشمل االموال الناجتة عن الرشوة واالختالس
واالحتيال ،واألموال الناجتة من جتارة الرقيق والدعارة ،وأموال التهرب الضرييب ،واموال
الشعوب اليت ينهبها أو يغتصبها السياسيون ،واالموال الناجتة من جتارة االسلحة غري
املشروعة وما زال املعنى واملفهوم يتطور وهو قابل الستيعاب أنواع من األموال الناجتة من
عدد من االنشطة غري املشروعة كالتزوير والتزييف وكذلك الدجل والشعوذة وكل املؤثرات
العقلية.
عمليات غسل االموال هلا آثار كثرية سالبة منها االقتصادي والسياسي واألمين
واالجتماعي وميكن ايراد امثلة عن اآلثار االقتصادية لعمليات غسل االموال-:
 تؤثر عمليات غسل األموال على أداء جممل مكونات االقتصاد الكلى ،خاصة إذاواكبها وجود اقتصاد خفي يتضمن أنشطة غري مسموح بها.
 عدم استقرار االقتصاد نتيجة سرعة انتقال االموال يف ظل العوملة. يؤدي إلعادة توزيع الثروة بصورة غري عادية. يؤدي إىل تفشي الرشوة واالختالس واالحتيال يف املشروعات وخراب ذمم كباراملوظفني العموميني.
 يهدد الشفافية الدولية والقطرية يف اسواق املال. تعطيل تنفيذ السياسات املالية العامة عن طريق التهرب من دفع الضرائب،وكذلك على ميزان املالية العامة ،موارد احلكومة املتاحة ملقابلة التزاماتها.
 انفاق مبالغ كبرية وطائلة للمكافحة واحلد من انشطة الغاسلني وإزالة آثارعملياتهم.
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 االضرار باملعامالت القانونية عن طريق العدوى .حيث تصبح بعض املعامالت اقلجاذبية بسبب الشك ،اي اضعاف الثقة يف معامالت االجانب.
اما االثار السياسية فهي ان غسل االموال يؤدي إىل حدوث اضطرابات ،حيث ثبت
ان هنالك ارتباط وثيق بني غسل االموال واالنقالبات العسكرية .كذلك ثبت وجود عالقة
بني اجلاسوسية السياسية واالقتصادية مع غسل االموال ،تأسيس شركات وهمية ملزاولة
اعمال استخبارتيه وختريبية ،ويف النهاية يؤدي إىل سوء استخدام السلطة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
مبا ان السودان جزء من العامل يتأثر بكل ما جيري فيه وقد تسلم بنك السودان ووزارة
املالية ووزارة اخلارجية عددا من االستفسارات حول االجراءات اليت اختذتها الدولة
ملكافحة غسل االموال .اهم ما يف هذه االستفسارات هي ان عدم اصدار تشريع ملكافحة
غسل االموال جيعل مجيع البنوك واملؤسسات املالية الدولية واالقليمية والقطرية يف حالة
ريب وشك يف مصارفنا وقطع العالقة معها باعتبارنا دول غري متعاونة وهذا يؤثر كثريا على
اقتصادنا ومعامالتنا الدولية وحيول بنوكنا إىل بنوك حملية معزولة عن العامل من حولنا.
لكل هذه االسباب فإن اصدار تشريع ملكافحة غسل االموال اصبح ضرورة ملحة وبعد
دراسة التشريعات اليت سبقتنا قمنا باقرتاح مشروع قانون مكافحة غسل االموال وفيما يلي
السمات العامة للمشروع-:
(أ) تناول الفصل االول االحكام التمهيدية حيث نصت املادة ( )1على اسم القانون
وبدء العمل به وجعلت سريانه بعد شهر من تاريخ التوقيع عليه ،اما املادة ( )2فنصت
على تفسري وتعريف بعض العبارات والكلمات مثل «األموال»و «غسل األموال» و»املؤسسات
املالية» املعنية بهذا القانون.
(ب) حتدث الفصل الثاني عن عمليات غسل االموال فنصت املادة ( )3على تعريف
غسل االموال واعترب اي اجراء ألي عملية مالية بقصد اخفاء مصدرها أو مكانها أو طريقة
التصرف فيها أو حتويل االموال أو نقلها أو ايداعها أو اكتساب أو حيازة تلك االموال غري
املشروعة جرمية غسل اموال كما تناولت املادة اجلرائم اليت تعترب جرائم غسل اموال،
كما تناولت املادة ايضا املشارك واحملرض ،ومشلت تعريف ايضا الذين قد تتوافر لديهم
معلومات عن جرائم غسل اموال حبكم مهنتهم أو نشاطهم أو اعماهلم أو وظائفهم ومل يبلغوا
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اجلهات املختصة ،كما نصت املادة ( )4على حظر اي عمل من عمليات غسل االموال أو
املشاركة فيه أو التعاون أو التسرت عليه أو القيام بأي نوع من أنواع املساعدة فيه .وتناولت
املادة ( )5واجبات البنك املركزي يف مكافحة غسل األموال .أما املادة ( )6فقد نصت على
االلتزامات اليت تقع على املؤسسات املالية ومن هذه االلتزامات ،عدم فتح حسابات أو
اجراء اي عملية مالية بامساء مزيفة أو غري كاملة أو غري واضحة ،وجيب التحقق من
هوية العمالء استناداً للوثائق الثبوتية الرمسية والتحقق من املستندات الرمسية للشخصيات
االعتبارية اليت توضح اسم املؤسسة املالية وعنوانها ومالكها ومكان وتاريخ تسجيلها وإبالغ
اللجنة فوراً عن اي عملية يشتبه يف انها تتضمن غسل اموال وتنفيذ اجراءات التدقيق
اليت يصدرها بنك السودان ،وتقديم اي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات املنفذة هلذا
القانون ،واملادة ( )7نصت على شفافية املعلومات واوجبت على املؤسسات املالية على
الرغم من سرية املعلومات لديها ان تبلغ اللجنة عن اي عملية يشتبه يف أنها تتضمن عملية
غسل اموال.
(ج) افرد الفصل الثالث للجنة االدارية فنصت املادة ( )8على إنشاء اللجنة االدارية
ومقرها واالشراف عليها .اما املادة ( )9نصت على اختصاصات اللجنة االدارية كما نصت
على وضع امليزانية السنوية للجنة ورفعها للوزير الجازتها ،اما املادة ( )10فنصت على
قسم اللجنة واوجبت على رئيس واي عضو من اعضاء اللجنة قبل تسليمهم مهامهم اداء
القسم امام الوزير .واملادة ( )11نصت على حصانة رئيس واعضاء اللجنة واملادة ()12
نصت على سكرتارية اللجنة.
(د) الفصل الرابع تناول االحكام املالية فنصت املادة ( )13منه على موارد اللجنة املالية
واملادة ( )14على استخدامها اما املادة ( )15نصت على موازنة اللجنة واملادة ( )16نصت
على احلسابات واملراجعة أما املادة ( )17فنصت على احلساب اخلتامي والتقارير.
(هـ) تكلم الفصل اخلامس عن االحكام العامة فنصت املادة ( )18على وضع العاملني
باللجنة واعتربتهم موظفني عموميني الغراض القانون اجلنائي اما املادة ( )19فنصت
على احملكمة املختصة بنظر دعاوى جرائم غسل األموال ،أما املادة ( )20فنصت على
بطالن التصرفات اليت تهدف لتجنيب أموال أو ممتلكات إجراءات املصادرة اليت حتكم
بها احملكمة ،اما املادة ( )21فنصت على انتفاء املسئولية اجلنائية على االشخاص
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الذين يقومون حبسن نية بواجب اإلخطار عن اي عمليات يشتبه يف أنها خاضعة ألحكام
هذا القانون أو تقديم معلومات أو بيانات عنها باملخالفة للقواعد املفروضة على ضمان
سريتها .اما املادة ( )22فنصت على العقوبات وقسمت العقوبات ما بني الشخص الطبيعي
والشخص االعتباري وجعلت لكل منهم العقوبة املناسبة له وجعلت املصادرة لألموال
واألصول حمل اجلرمية وعوائدها وجوبية لكل من الشخص الطبيعي واالعتباري .اما املادة
( )23فقد تناولت سلطة وكيفية التصرف يف االموال املغسوله املصادرة وايداعها يف صندوق
خاص بها تنشئه وتشرف عليه اللجنة ..ونصت املادة ( )24على سلطة اصدار اللوائح.
ومن ثم مشروع القانون املرفق...
وزارة املالية واالقتصاد الوطين
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بسم الله الرحمن الرحيم

مجهورية السودان
وزارة العدل
ص .ب  302اخلرطوم

التاريخ2003/7/23 :م                                              الرقم :وع /تشريع977 /
املوافق / 23 :مجادي األوىل1424 /هـ

شـــــــــــهادة
اشهد أن وزارة العدل اعدت صياغة مرسوم مؤقت قانون مكافحة غسل االموال
لسنة 2003م.
علي حممد عثمان يس
وزير العدل
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الوثيقة رقم ()22

قانون الوكالة الوطنية لتأمني
ومتويل الصادرات
 تأسست بقانون خاص يف 2005م. رأس املال األمسى  6مليارات من الدينارات السودانية واملدفوع 5ر 2مليار دينارسوداني.
املساهمون:
 وزارة املالية واقتصاد الوطين. بنك السودان املركزي. البنوك التجارية. شركات التأمني. -1أهداف نشأة الوكالة:
 تأمني حصيلة الصادرات السودانية وذلك بغرض تعزيز القدرة التنافسية للصادراتالسودانية وزيادة حجمها وعائداتها.
 القيام بالدراسات التسويقية للصادرات السودانية يف ضوء احتياجات االسواقاخلارجية ،وتزيد اجلهات املعنية بالدولة ومصدري السلع السودانية بنتائج تلك
الدراسات.
 اإلسهام يف الرتويج للصادرات السودانية يف اخلارج ،وفتح السوق العاملي. تقديم التمويل قصري ومتوسط اآلجل وكذلك الضمانات الالزمة لتمويل عملياتتصدير السلع أو اخلدمات أو حقوق امللكية الفكرية قبل وبعد الشحن.
 تقديم التمويل قصري ومتوسط األجل إىل املنشآت واملشروعات القائمة اليت تنتجسلعاً مؤهلة بغرض التصدير ،وذلك بهدف زيادة طاقتها اإلنتاجية.
 متويل عمليات استرياد مدخالت إنتاج لسلع مؤهلة للصادر.255

اخلدمات اليت تقدمها الوكالة:
 -2أوال :خدمات الرتويج:
يهدف الرتويج لتحقيق اآلتي-:
 /1تعريف قطاع املصدرين والقطاعات االقتصادية ذات الصلة بكافة اخلدمات
والتسهيالت اليت تقدمها الوكالة.
 /2العمل على حتسني وترقية بيئة العمل للمصدرين وإزالة القيود واملعوقات
بالتعاون مع اجلهات ذات الصلة.
 /3العمل على تطوير قاعدة معلومات متكاملة عن األسواق اخلارجية ودراسة
اجتاهات الطب العاملي واألسواق العاملية للمنتجات السودانية بغرض مساعدة
املصدرين السودانيني على فتح أسواق جديدة.
 /4استقطاع التمويل األجنيب واحمللي والقروض امليسرة واملنح لدعم الصادرات.
 /5الرتويج لفرص االستثمار يف قطاع الصادرات السودانية.
ثانياً :خدمات التأمني:

تقدم الوكالة مخسة منتجات يف جمال التأمني.
 -1وثيقة التأمني الشاملة:
تغطي هذه الوثيقة مجيع عمليات املصدر إىل خمتلف الدول وملختلف املستوردين خالل
فرتة عام.
 -2وثيقة التأمني احملدودة:
تغطي هذه الوثيقة عملية حمددة بناءً على امر توريد خاص أو تصدير سلعة منتجة
خصيصاً مبواصفات حمددة ملستورد واحد ،ومتتد التغطية إىل خطر رفض وامتناع املستورد
عن تنفيذ العقد (خماطر ما قبل الشحن).
 -3وثيقة تأمني حصيلة صادرات ضد خماطر مصرف املستورد:
تغطي هذه الوثيقة املصارف التجارية من خماطر عدم الدفع خلطابات االعتماد غري
القابلة للنقض بواسطة مصرف املستورد (فاتح االعتماد) ،حيث تقوم الوكالة بتأمني حصيلة
الصادرات املنفذة من خالله لتغطي كل احتياجات املصدر مع اختالف نوع االعتماد.
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 -4وثيقة تأمني خدمات:
تغطي هذه الوثيقة مصدر اخلدمة (أعمال مقاوالت ،استشارات ،حقوق امللكية الفكرية
 00اخل) ضد املخاطر اليت تتعرض هلا مستحقاته طرف املدين (متلقي اخلدمة).
 -5وثيقة تأمني متويل املصارف ملستوردي املنتجات السودانية:
تغطي هذه الوثيقة املصارف التجارية اليت تقوم بتقديم التمويل وفق الشريعة اإلسالمية
ملستوردين أجانب السترياد منتجات سودانية املنشأ.
ثالثا :التمويل:
 -1التمويل املباشر للسلع واخلدمات أو حقوق امللكية الفكرية وفقاً لآلتي :
أ -التمويل قصري األجل « أقل من عام » والتمويل متوسط األجل قبل وبعد الشحن
بغرض الصادر.
ب -متويل قصري ومتوسط األجل للمنشات واملشروعات القائمة اليت تنتج سلعاً
بغرض الصادر.
ج -متويل عمليات الواردات املتعلقة أساسا بالسلع الرأمسالية «مستلزمات اإلنتاج»
من اجل التصدير.
 -2التمويل غري املباشر عن طريق املصارف املعتمدة.
 -3املساهمة يف احملافظ التمويلية مع املصارف واملؤسسات املعتمدة.
 -4تقديم التمويل غري املباشر أيضا عن طريق عقود تأمني حصيلة الصادرات «كعقد
تأمني االعتمادات املستندية والوثيقة الشاملة» واليت مبوجبها يتسنى للبنك تقديم التمويل
للمصدر بعد استالم أوراق الشحن عن طريق شراء احلصيلة شراء نهائياً دون الرجوع
للمصدر.

257

مرسوم مؤقت قانون الوكالة الوطنية لتأمني
ومتويل الصادرات لسنة 2005م
(مرسوم مؤقت رقم  9لسنة 2005م)
عمال بأحكام املادة  )1( 109من دستور مجهورية السودان االنتقالي لسنة 2005م
أصدر رئيس اجلمهورية املرسوم املؤقت اآلتي نصه:

الفصل األول
أحكام متهيدية

اسم املرسوم املؤقت وبدء العمل به
 -1يسمى هذا املرسوم املؤقت « قانون الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات لسنة
 » 2005ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تطبيق
 -2تطبق أحكام هذا القانون على مجيع الصادرات السودانية فيما عدا الصادرات
البرتولية والذهب غري املشغول.
استثناء
 -3تستثنى الوكالة والعاملون بها من القوانني اآلتية ،وأي قوانني أخرى حتل حملها،
وهي:
(أ) قانون اخلدمة العامة لسنة 1995م.
(ب) قانون معاشات اخلدمة العامة لسنة .1992
(ج) قانون حماسبة العاملني باخلدمة العامة لسنة 1994م.
(د) قانون ديوان العدالة االحتادي للعاملني باخلدمة العامة لسنة 1999م.
(هـ) قانون اإلجراءات املالية واحملاسبية لسنة 1977م.
(و) قانون الرقابة على التأمني لسنة 2001م.
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تفسري
 -5يف هذا القانون ،وما مل يقتض السياق معنى آخر:
«التأمني» :يقصد به كل ما يتصل بتأمني حصيلة الصادرات وفق العقود اليت تربمها
الوكالة مع عمالئها.
«ائتمان الصادرات» :يقصد به حصيلة الصادرات السودانية وفقاً لعقود التأمني.
«التمويل» :يقصد به اوجه التمويل اليت تقدمها الوكالة بآجاهلا املختلفة ،والضمانات
اليت تقدم وفقاً ألحكام هذا القانون لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السودانية.
«الصادرات السودانية» :يقصد بها:
(أ) السلع غري البرتولية والذهب املشغول اليت تنتج أو تصنع كليا أو جزئياً ،أو يتم
جتميعها أو تشكيلها يف السودان ،ما دام قد ترتب على ذلك قيمة اقتصادية مضافة
للسودان ،حسبما حيددها اجمللس.
(ب) اخلدمات اليت يؤديها أشخاص مقيمون يف السودان لصاحل غري املقيمني فيه،
أو تلك املرتبطة بالنشاط التصديري.
(ج) حقوق امللكية الفكرية :وتشمل كافة احلقوق اليت يتمتع بها املخرتع أو املفكر
واليت أقرتها القوانني العاملية حلماية امللكية الفكرية.
«الوكالة» :يقصد بها الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات املنشأة مبوجب أحكام
املادة .4
«اجمللس» :يقصد به جملس إدارة الوكالة املنشأ مبوجب أحكام املادة .8
«املصدر» :يقصد به مصدر السلعة أو اخلدمة أو حقوق امللكية الفكرية املستويف لشروط
األهلية املبينة يف املادة .35
«املشرتي» :يقصد به مشرتي السلعة أو اخلدمة أو حقوق امللكية الفكرية املصدرة.
«املؤمن له» :يقصد به الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يربم عقد تأمني مع
الوكالة.
«عقد التأمني» :يقصد به العقد الذي تقدم الوكالة مبوجبه الغطاء التأميين الئتمان
الصادرات وذلك ضد املخاطر املبينة يف املادة  )2( )1( 20أو الذي يضفي اجمللس صالحية
التأمني عليه وفقاً ألحكام املادة .)3( 20
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«الوزير» :يقصد به وزير املالية واالقتصاد الوطين.

الفصل الثاني
الوكالة

إنشاء الوكالة ومقرها
 )1(-5تنشأ وكالة تسمى «الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات» وتكون هلا
شخصية اعتبارية وخامت عام وحق التقاضي بامسها.
( )2يكون املقر الرئيسي للوكالة باخلرطوم ،وجيوز هلا أن تنشيء فروعها أو وكاالت
يف واليات السودان األخرى ،وخارج السودان.
أغراض الوكالة
 -6تكون للوكالة األغراض اآلتية:
(أ) تشجيع وتنمية الصادرات السودانية.
(ب) دعم قطاع الصادر.
اختصاصات الوكالة
 )1( -7يف سبيل حتقيق األغراض املنصوص عليها يف املادة  6تكون للوكالة االختصاصات
اآلتية:
(أ) تأمني وإعادة تأمني ائتمان الصادرات السودانية وفقاً لنص املادة .19
(ب) تعويض املؤمن هلم تعويضاً مناسباً عن املخاطر الواردة يف املادة .20
(ج) تقديم التمويل والضمانات اليت تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات
السودانية وزيادة حجم الصادرات وحصيلتها.
(د) القيام بالدراسات التسويقية للصادرات السودانية يف ضوء احتياجات األسواق
اخلارجية وتزويد اجلهات املعنية بالدولة ومصدري السلع السودانية بنتائج تلك
الدراسات.
(هـ) اإلسهام يف الرتويج لتمويل الصادرات السودانية يف اخلارج ،وفتح األسواق
العاملية.
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(و) تقديم التمويل القصري واملتوسط األجل للمنشآت واملشروعات القائمة اليت تنتج
سلعاً مؤهلة للتصدير ،وذلك بهدف زيادة طاقتها اإلنتاجية.
(ز) متويل عمليات الواردات املتعلقة اساساً بالسلع الرأمسالية أو مستلزمات اإلنتاج
من أجل تصدير سلع مؤهلة ،وذلك لزيادة طاقتها اإلنتاجية.
(ح) مباشرة خمتلف العمليات املصرفية اليت حيتاجها املصدر يف نشاطه.
(ط) وضع الرتتيبات املناسبة للتدرج يف حتقيق أغراضها مبا يضمن حسن األداء
وحتقيق أقصى فائدة من اإلمكانيات املتاحة للوكالة من وقت آلخر.
( )2مع مراعاة أحكام البند ( )1جيوز للوكالة ممارسة مجيع السلطات اليت تراها
ضرورية أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
إنشاء جملس اإلدارة وتشكيله
 )1(-8ينشأ جملس إلدارة الوكالة يتوىل شئونها وميارس نيابة عنها مجيع االختصاصات
املنصوص عليها يف هذا القانون.
( )2يشكل اجمللس على الوجه اآلتي:
(أ) من رئيس (ينتخبه اجمللس من بني أعضائه).
(ب) عضوان ميثالن املصارف املساهمة يف رأمسال الوكالة ،ختتارهما تلك
املصارف.
(ج) عضوان ميثالن شركات التأمني املساهمة يف رأمسال الوكالة ختتارهما تلك
الشركات.
(د) ممثل لوزارة التجارة ،خيتاره وزير التجارة اخلارجية.
(هـ) عضوان من ذوي اخلربة يف جمال عمل الوكالة ،خيتارهما الوزير.
(و) ممثل لوزارة املالية ،خيتاره الوزير.
(ز) ممثل لبنك السودان ،خيتاره احملافظ.
(ح) املدير العام عضواً حبكم منصبه.
( )3ال جيوز اجلمع بني منصب املدير العام ورئيس جملس اإلدارة.
( )4تكون مدة عضوية األعضاء ما عدا املدير العام ثالث سنوات ،وجتدد ملدة واحدة
 .باستثناء ممثلي املساهمني.
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اإلفضاء باملصلحة
 -9جيب على كل عضو باجمللس تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي امر أو
اقرتاح معروض على اجمللس للنظر فيه أن يفضي إىل اجمللس كتابة بطبيعة املصلحة اليت
تربطه بذلك األمر أو االقرتاح وال جيوز له االشرتاك يف أي مداولة أو قرار يصدره اجمللس
بالنسبة لذلك األمر أو االقرتاح.
اإلعفاء من املنصب وخلوه
 )1(-10يعفى عضو اجمللس من منصبه يف أي من احلاالت اآلتية:
(أ) عدم اللياقة الطبية.
(ب) ختلفه بغري إذن أو عذر عن ثالثة اجتماعات متتالية.
(ج) إخالله بأحكام املادة .9
(د) إدانته يف جرمية خملة بالشرف واألمانة.
(هـ) إذا كان ممثالً ألي جهة وانتهى متثيله هلا.
( )2خيلو منصب عضو اجمللس يف أي من احلاالت اآلتية:
( )1صدور قرار بإعفائه من منصبه مبوجب أحكام البند ( )1من هذه املادة.
( )2قبول استقالته.
(ج) وفاته.
( )3ميأل املنضب يف حالة خلوه مبقتضى أحكام البند ( ،)2وفقاً ألحكام املادة .)2(8
اختصاص اجمللس وسلطاته
 )1( -11يكون اجمللس مسئوال عن وضع السياسة العامة للوكالة ومراقبة أعماهلا
والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة.
( )2دون املساس بعموم أحكام البند ( )1تكون للمجلس االختصاصات والسلطات
اآلتية:
( )1حتديد احلد األقصى جملموع املبالغ اليت جيوز للوكالة أن تلتزم باملسئولية
االحتمالية عنها يف ظل العقود اليت تربمها بالنسبة لكل دولة وكل مؤمن له وكل
عملية ،مبا حيفظ سالمة املركز املالي للوكالة.
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(ب) حتديد احلد األدنى من القيمة االقتصادية املضافة ،اليت ينبغي توافرها
يف الصادرات السودانية ،مع األخذ يف االعتبار نصوص االتفاقيات والنظم ذات
العالقة.
(ج) اإلشراف على حسن سري األداء والعمل بالوكالة.
(د) اعتماد مناذج عقود التأمني والعقود اخلاصة بالتسهيالت االئتمانية اليت
تصدرها الوكالة.
(هـ) املوافقة على التقرير السنوي فيما يتعلق بنشاط الوكالة ،واختاذ القرارات
وإصدار التوجيهات املناسبة بشأنه.
(ز) إجازة املوازنة السنوية للوكالة واحلساب اخلتامي.
(ح) رفع تقارير للوزير عنة املسائل املتعلقة بتمويل وتأمني الصادرات.
(ط) إجازة اهلياكل التنظيمية والوظيفية ومراجعتها كلما كان ذلك ضرورياً وإجازة
شروط خدمة العاملني بالوكالة.
(ي) وضع الئحة داخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته.
(ك) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تكون الزمة لتحقيق أغراضه.
( )2جيوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته املنصوص عليها يف الفقرتني (ج) و (د)
لرئيسه أو املدير العام ،وفقاً للشروط والضوابط اليت يراها مناسبة.
اجتماعات اجمللس
 )1( -12يعقد اجمللس اجتماعاً عادياً مرة كل أربعة أشهر بناءً على دعوة يوجهها
إليه رئيس اجمللس ،ويف حالة غيابه ،بدعوة من املدير العام ،وجيوز للمجلس يف
حالة الضرورة أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا طلب رئيس اجمللس أو نصف األعضاء
ذلك.
( )2يرتأس رئيس اجمللس االجتماعات ،ويف حالة غيابه يرتأس االجتماع العضو
الذي ينتخبه اجمللس إلدارة ذلك االجتماع.
( )3يكتمل النصاب القانوني الجتماعات اجمللس حبضور أغلبية األعضاء.
( )4جتاز قرارات اجمللس باألغلبية البسيطة ،ويف حالة تعادل األصوات يكون
لرئيس اجمللس صوت مرجح.
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مكافآت أعضاء اجمللس
 -13تدفع لرئيس اجمللس وأعضاءه املكافآت اليت حيددها الوزير بالتشاور مع رئيس
اجمللس.
 )1(-14يكون للوكالة مدير عام من ذوي املؤهالت والكفاءة واخلربة الكافية يف جمال
عمل الوكالة ومشهوداً له باألمانة والنزاهة يعينه الوزير بقرار منه ،بناء على توصية
اجمللس ،ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد ،وحيدد ذلك القرار شروط خدمته.
( )2يتم تعيني أول مدير عام للوكالة بقرار من الوزير.
اختصاصات املدير العام وسلطاته
 )1(-15يكون املدير العام املوظف التنفيذي األول ،واملسئول عن إدارة الوكالة وتصريف
شئونها ،وفقاً لسياسة اجمللس وتوجيهاته ومع عدم اإلخالل بعموم ما تقدم تكون للمدير
العام السلطات واالختصاصات اآلتية-:
( )1وضع الربامج واخلطط التفصيلية لتنمية وتطوير أعمال الوكالة وعرضها على
اجمللس إلجازتها.
( )2اختاذ أي إجراءات يراها ضرورية إلدارة الوكالة وتنظيمها وتسيريها اليومي.
(ج) إعداد املوازنة التقديرية السنوية واحلسابات اخلتامية ورفعها للمجلس
إلجازتها.
(د) متثيل الوكالة يف عالقاتها مع الغري.
(هـ) التوقيع نيابة عن الوكالة على العقود اليت يوافق عليها اجمللس.
(و) وضع اهليكل التنظيمي واهليكل الوظيفي للوكالة ،وعرضها على اجمللس
للموافقة عليهما ورفعهما للجهة املختصة.
(ز) تعيني العاملني بالوكالة ،وإجازة ترقياتهم ،وحماسبتهم وفقاً ألحكام القانون.
(ح) تشكيل جلنة أو جلان ملساعدته يف أعماله ،وتقديم أي دراسات يف أي موضوع
يطلبه منها.
( )3جيوز للمدير العام أن يفوض أي من اختصاصاته أو سلطاته ألي من مساعديه ،أو
أي جلنة يشكلها ،وذلك وفقاً للشروط والضوابط اليت يراها مناسبة.
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مراعاة السرية
 -17جيب على رئيس اجمللس وأعضاءه واملدير العام والعاملني بالوكالة مراعاة السرية
التامة يف مجيع األمور اليت مل تأذن الوكالة بنشرها.

الفصل الثالث
العمليات

إتباع األساليب التجارية
 )1(-17تلتزم الوكالة يف ممارسة مجيع أعماهلا ومعامالتها بأحكام الشريعة
اإلسالمية.
( )2بالرغم من أحكام البند ( )1جيوز للوكالة أن تنشيء فروعاً أو نافذة لتأمني ائتمان
الصادرات وتقديم التمويل باألساليب التقليدية للمصدرين املؤهلني جبنوب السودان.
( )3جيب على الوكالة أن تطبق يف عملياتها كافة القوانني املعمول بها واألساليب
التجارية املتبعة واملتعارف عليها.
تامني ائتمان الصادرات
 )1( -18جيب على الوكالة يف قيامها بعمليات تأمني ائتمان الصادر مراعاة املسائل
اآلتية:
( )1السعي لتحقيق التعاون بني املؤمن هلم ،عن طريق اشرتاكهم كافة يف حتمل
األضرار اليت تلحق بأي منهم يف حالة حدوث اخلطر أو األخطار اليت تقوم الوكالة
بتأمينها أو إعادة تأمينها.
( )2توزيع الفائض الذى قد يتحقق يف عمليات التأمني وإعادة التأمني على املؤمن
هلم وفقاً لألسس اليت يقررها اجمللس.
( )5استثمار القدر املناسب من األموال احملصلة من املؤمن هلم والفوائض يف صندوق
املؤمن هلم ،وإضافة صافى عائد االستثمار لصاحل صندوق املؤمن هلم بعد خصم
حصة متفق عليها من ذلك العائد لصاحل صندوق املساهمني يف رأس املال بصفته
مضارباً.
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( )2تسرى كافة أحكام هذا القانون املتعلقة بعمليات التأمني على عمليات إعادة التامني
اليت تقوم بها الوكالة.
ائتمانات الصادرات القابلة للتأمني
 -19تكون مجيع االئتمانات املتعلقة بصادرات سودانيه قابلة للتأمني على إال تزيد
مدة االئتمان على اثنى عشر شهراً ،ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك.
املخاطر القابلة للتأمني.
 )1( -20تغطى الوكالة ائتمان الصادرات القابلة للتأمني ضد اخلسارة النامجة عن
حتقق اى من أنواع املخاطر التجارية اآلتية:
(أ) إعسار أو إفالس املشرتى.
(ب) فسخ املشرتى أو انهائه لعقد الشراء  ،أو رفض املشرتى أو عجزه عن تسلم
السلعة أو اخلدمة أو حقوق امللكية الفكرية رغم قيام البائع بالوفاء جبميع التزاماته
قبل املشرتى.
(ج) رفض املشرتى الوفاء بثمن الشراء للبائع ،أو عجزه عن ذلك رغم قيام البائع
بالوفاء جبميع التزاماته قبل املشرتى.
( )2تغطى الوكالة ائتمانات الصادرات القابلة للتامني ضد اخلسارة املرتتبة على حتقيق
واحد أو اكثر من املخاطر غري التجارية اآلتية- :
(أ) حتويل العملة:
«اوالً» :فرض قيود تعزى إىل حكومة القطر اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة أو
حقوق امللكية الفكرية إىل أراضيه على التحويل اخلارجي لعملته احمللية أو عملة
قابلة للتحويل احلر أو عملة أخرى مقبولة للمؤمن له.
«ثانيا» :رفض السلطات العامة يف الدولة اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة أو
حقوق امللكية الفكرية إليها يف املوافقة خالل فرتة معقولة على طالب التحويل املقدم
من املؤمن له.
«ثالثا» :فرض السلطات العامة يف الدولة اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة أو حقوق
امللكية الفكرية إىل أراضيها عند التحويل سعر صرف مييز ضد املؤمن له متييزاً واضحاً.
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(ب) نزع امللكية واإلجراءات املماثلة:
«اوالً» :اختاذ حكومة الدولة اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة أو حتقوق امللكية
الفكرية إىل أراضيها إجراء تشريعي أو أدارى أو عدم اختاذها إلجراء إداري
يرتتب عليه حرمان املؤمن له من ملكيته للسلع واخلدمات أو حقوق امللكية
الفكرية املبيعة بائتمان صادرات أو من السيطرة على تلك السلع أو اخلدمات أو
حقوق امللكية الفكرية أو منافع جوهرية هلا.
«ثانيا» :إلغاء الدولة اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة أو حقوق امللكية الفكرية
إىل أراضيها لرخصه استرياد السلع موضع ائتمان صادرات مؤمن عليه من قبل
الوكالة ،وذلك بعد شحن السلعة أو اخلدمة أو حقوق امللكية الفكرية أو رفض
الدولة اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة أو حقوق امللكيه الفكرية إىل أراضيها إدخال
السلعة إىل إقليمها.
«ثالثا» :يستثنى من ذلك اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات عادة لتنظيم النشاط
االقتصادي يف أراضيها واليت التنطوى على تفرقة تضر باملؤمن له.
(ج) االخالل بالعقد:
فسخ حكومة الدولة اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة أو حقوق امللكية الفكرية إىل
أراضيها لعقد بينها وبني املؤمن له أو اخالهلا بالتزاماتها مبوجب ذلك العقد وذلك يف
األحوال التالية- :
اوال :إذا كان من غري املمكن للمؤمن له اللجوء إىل احملاكم أو هيئة حتكيم للفصل
يف ادعائه فسخ العقد أو اإلخالل بأحكامه.
ثانيا :إذا مل تقم اهليئة بالفصل يف االدعاء خالل مدة معقولة على النحو احملدد
يف عقد التأمني.
ثالثا :استحالة تنفيذ القرار الصادر من اهليئة املذكورة.
(د) احلرب واإلضرابات املدنية:
اى عمل عسكري أو اضطرابات مدنية يف اقليم الدولة اليت مت تصدير السلعة أو اخلدمة
أو حقوق امللكية الفكرية إىل اراضيها.
( )3جيوز للمجلس إضفاء الصالحية للتامني على خماطر جتارية أو غري جتارية
حمددة خالل املخاطر الواردة يف الفقرتني ( )1و (.)2
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عقود التأمني واعادة التأمني
 )1( -21تعد الوكالة عقود التأمني واعادة التامني وفقاً للنماذج اليت يعتمدها اجمللس
من وقت الخر.
( )2التلزم الوكالة بتغطية مجيع اخلسائر املؤمن عليها أو املعاد تأمينها ما مل ينص
على خالل ذلك يف العقد.
حدود التأمني
 -22حيدد اجمللس احلد األقصى إلمجالي االلتزامات اليت تتحملها الوكالة بناء على
ما تربمه من عقود التامني وذلك مبا ال خيل بسالمة املركز املاىل للوكالة.
احللول
 )1( -23حتل الوكالة حمل املؤمن له الذى تعوض أو توافق على تعويضه عن اخلسارة
املؤمن عليها ،وذلك فيما يكون للمؤمن له من حقوق نتيجة لتحقيق اخلطر املعني.
( )2جيب ان تبني عقود التامني احلدود اليت يتم فيها حلول الوكالة حمل املؤمن له
على حنو مفصل.
التعاون مع مؤسسات التامني واعادة التامني الوطنية واالقليميه والدولية
 )1( -24جيوز للوكالة أن تتعاون مع املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية املماثلة
بالكيفية اليت تراها مناسبة الغراضها كما جيوز هلا ان تستعني باجلهات الفنية املتخصصة
الجناز عملياتها.
( )2جيوز للوكالة ان تعيد تأمني اى ائتمان صادرات قامت بتغطيته مع اى وكالة
تراها العادة التامني كلياً أو اجزئياً.

الفصل الرابع
االحكام املالية

رأس املال
 )1( -25يكون رأمسال الوكالة ( )6ستة مليار دينار ورامساهلا املدفوع ثالثة مليار
دينار وجيوز للمجلس مبوافقة الوزير زيادة راس املال أو ختفيضه.
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( )2تكون مساهمة حكومة السودان (وزارة املالية واالقتصاد الوطين وبنك السودان) كل
على حدة مبا اليقل عن  %25من رأمسال الوكالة.
( )3جيوز للمصارف التجارية وشركات التأمني املساهمة يف رأمسال الوكالة وذلك
بالكيفية والشروط اليت حيددها اجمللس بعد التشاور مع الوزير.
( )4جيوز للمجلس بعد التشاور مع الوزير قبول مساهمة اى جهة أخرى يف رأمسال
الوكالة بالكيفية وبالشروط اليت حيددها.
( )5يتم سداد املساهمات املنصوص عليها يف البند ( )1على النحو التاىل:
(أ) تسدد مخسون باملائه ( ) %50من املساهمات نقداً  ،خالل ثالثني يوماً من
تاريخ العمل بهذا القانون
(ب) تظل باقى املساهمات غري املسددة حتت طلب الوكالة الستدعائه يف اى وقت
وبالشروط اليت يراها اجمللس مناسبة.
( )6حتدد الوكالة احلساب الذى يتم فيه سداد املساهمات.
( )7جيوز للمجلس مبوافقة الوزير زيادة املساهمات يف راس املال بالقدر الذى يراه
مناساً لدعم املركز املاىل للوكالة.
( )8يقتصر التزام املساهمني بالنسبة ملساهمتهم يف رأس املال على اجلزء غري املدفوع
من مساهمتهم.
( )9املساهم يف رامسال الوكالة غري ملزم بالتزامات الوكالة جتاه الغري.
املوارد املالية األخرى
 -26تتكون املوارد املالية للوكالة من:
( )1رأس مال الوكالة.
( )2اشرتاكات التامني واعادة التأمني اليت يتربع بها املؤمن هلم للوكالة وذلك
بالقدر الذى حتتاج اليه الوكالة الداء التعويضات.
( )3العائد من التمويل واخلدمات األخرى اليت تقدمها الوكالة للمصدرين.
( )4عائد استثمار املوارد املالية للوكالة
( )5التسهيالت االئتمانية اليت حتصل عليها الوكالة
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( )6املبالغ اليت تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد بعد تعويض املؤمن هلم.
( )7اى موارد اخرى يوافق عليها اجمللس.
الرسوم واالشرتاكات
 )1(-27حيدد اجمللس من وقت الخرى مبوافقة الوزير معدل الرسوم واالشرتاكات
والتكاليف االخرى.
( )2حتصل الوكالة رمساً لتغطية تكاليف فحص طلب التامني أو إعادة التامني.
التزامات راس املال وحقوقه
 )1( -28تدفع مخسون يف املائة من مصروفات تأسيس وتشغيل الوكالة من راس املال
على سبيل القرض وتسرتد من فائض صندوق املؤمن هلم ،ويتحمل راس املال اخلمسني يف
املائة االخرى.
( )2ال يستحق راس املال شيئا من فائض صندوق املؤمن هلم.
( )3إذا حدث عجز يف صندوق املؤمن هلم يسدد من راس املال على سبيل املقرض
ويسرتد فائض صندوق املؤمن هلم.
االحتياطيات وتوزيع لدخل الصايف
 )1( -29خيصص اجمللس كل املبالغ الفائضة اليت تتحقق لصندوق املؤمن هلم،
وكل االرباح اليت تتحقق لصندوق املساهمني يف راس املال لتكوين االحتياطيات إىل ان يلغ
امجاىل االحتياطيات ضعف رامسال الوكالة.
( )2يقرر اجمللس عند بلوغ احتياطيات الوكالة النصاب املنصوص عليه يف البند ()1
طريقة ومدى:
(أ) ختصيص الفائض الذى يتحقق لصندوق املساهمني يف راس املال كاحتياطي
لذلك الصندوق أو توزيعه على املؤمن هلم.
(ب) ختصيص صافى األرباح الذى يتحقق لصندوق املساهمني يف راس املال
كاحتياطي لذلك الصندوق أو توزيعه على املساهمني يف راس املال أو استخدامه
إلغراض أخرى على ان يتم توزيع لصافى االرباح على املساهمني يف راس املال
بنسبة نصيب كل واحد منهم يف رامسال الوكالة
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السنة املالية
 )1( -20تبدا السنة املالية للوكالة مع بداية السنة املالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
( )2تبدا السنة املاليه االوىل للوكالة من تاريخ مزاولة الوكالة لنشاطها وتنتهى بهاية
السنة املالية التالية.
موازنة الوكالة
 -31تكون للوكالة موازنة سنوية وحسابات ختامية تعد وفقا لألسس احملاسبية
السليمة العداد املوازنات وتعرض على اجمللس إلجازتها.
حفظ احلسابات والدفاتر والسجالت
 -32حتفظ الوكالة حسابات صحيحة ومستوفاة العماهلا وفقاً لألسس احملاسبية
السليمة ،وحفظ الدفاتر والسجالت املتعلقة بذلك.
أعمال الوكالة واملراجعة
 -33تعترب أموال الوكالة أمواال عامة ويقوم ديوان املراجعة العامة أو متن يفوضه
مبراجعة حساباتها بعد نهاية كل سنة مالية.
صندوق املؤمن هلم واملساهمني يف راس املال ومواردها املالية
 )1( -34حتفظ الوكالة بصندوقني هما:
(أ) صندوق املؤمن هلم
(ب) صندوق املساهمني يف راس املال
( )2تتكون املوارد املالية لصندوق املؤمن هلم من:
(أ) اشرتاكات التأمني واعادة التأمني الذي تقوم تبه الوكالة والرسوم املتحصلة،
(ب) املطالبات املتحصلة من إعادة التأمني.
(ج) الفائض الذي قد يتحقق من عمليات الوكالة.
(د) االحتياطيات اليت تتكون بتخصيص جزء من الفائض املشار إليه يف الفقرة (ج)
(هـ) األرباح اليت تتحقق من استثمارات االحتياطيات املنسوبة لصندوق املؤمن
هلم.
(و) املبالغ اليت تتحصل عليها الوكالة كخلف مستفيد بعد تعويض املؤمن هلم.
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( )3تتكون املوارد املالية لصندوق املساهمني يف راس املال من:
(أ) راس املال واالحتياطيات املنسوبة لصندوق املساهمني يف راس املال.
(ب) أرباح استثمارات راس املال واالحتياطيات املنسوبة لصندوق املساهمني يف
راس املال.
(ج) اجلزء من أرباح استثمارات موارد صندوق املؤمن هلم الذي يستحقه صندوق
املساهمني يف راس املال بصفته مضارباً.
(د) أرباح عمليات التمويل والتسهيالت االئتمانية واخلدمات اليت تقدمها الوكالة

الفصل اخلامس
أحكام عامة

املصدرون املؤهلون من االستفادة من خدمات الوكالة
 -35يتمتع بصالحية االستفادة من خدمات الوكالة املصدرين املؤهلون املسجلون يف
سجل املصدرين واملستوردين املنشأ مبوجب قانون تسجيل املصدرين واملستوردين لسنة
1984م كما يشمل ذلك املنتجني املصدرين.
إعفاء الوكالة من الضرائب والرسوم
 -36تعفى الوكالة من مجيع الضرائب والرسوم.
نشر التقرير السنوي
 -37تنشر الوكالة تقريرا سنويا يبني نتائج عماهلا متضمنا حساباتها اخلتامية املصادقة
وتوافى الوزير واملساهمني يف رأمسال الوكالة بنسخ من هذا التقرير.
تسوية اخلالفات
 -38تتم تسوية أي خالف قد ينشا بني الوكالة وأي من املستفيدين من خدماتها
طبقا لقواعد التحكيم اليت ينص عليها أو يشار إليها يف العقد املربم بني الوكالة واملستفيد
املعنى.
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تصفية الوكالة
 -39ال جيوز تصفية الوكالة إال مبقتضى قانون
سلطة إصدار اللوائح
 -40جيوز للمجلس مبوافقة الوزير أن يصدر اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
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