قانون سوق الخرطوم لألوراق المالية لسنة 1994م

عمالً بأحكاـ المرسوـ الدستوري الخامس لسنة 1991ـ ،أجازر المجمس الوطني االنتقالي و وافؽ رئيس

الجميورية عمى القانوف اآلتي نصو :

الفصؿ األوؿ
أحكاـ تمييدية
اسـ القانوف وبدء

 -1يسمى ىذا القانوف "قانوف سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية لسنة

إلغاء

 -2يمغى قانوف سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية لسنة 1982ـ.

تفسير

 -3في ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معني آخر.

العمؿ بو

ويعمؿ بو مف تاريخ التوقيع عميو.

1994ـ"

األوراؽ المالية :يقصد بيا صكوؾ القرض والمقارضة وأي صكوؾ أخرى

بموجب صيغ المعامالت اإلسالمية التي تصدرىا الحكومة

ومؤسساتيا العامة وشركات المساىمة العامة واألسيـ التي

تصدرىا شركات المساىمة العامة وما في حكـ ذلؾ مف

الصكوؾ واألوراؽ المالية.

التعامؿ باألوراؽ المالية :يقصد بيا عمميات شراء وبيع األوراؽ المالية مباشرة
أو بالوكالة وانتقاؿ ممكيتيا وتثبيت ىذه الممكية في سجالت

السوؽ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

الجمعية العمومية :يقصد بيا الجمعية التي تضـ جميع أعضاء السوؽ
المنصوص عمييـ في المادة .10
الرئيس :

يقصد بو رئيس المجمس

السوؽ:

يقصد بيا سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية المنشأة بموجب

أحكاـ المادة  ،8التي تنظـ وتحكـ األوراؽ المالية والتي تتـ

مف خالليا إصدار وطرح األوراؽ المالية (السوؽ األولية)،

وتداوؿ األوراؽ المالية والتعامؿ بيا داخؿ السوداف (السوؽ

الثانوية).
السوؽ األولية :يقصد بيا السوؽ التي تجري فييا إصدار األوراؽ المالية

وطرحيا لالكتتاب العاـ في إطار القوانيف والموائح والتعميمات

واألعراؼ السائدة.
السوؽ الثانوية :يقصد بيا السوؽ التي تتـ فييا عمميات شراء األوراؽ المالية

وبيعيا مباشرة أو بالوكالة وتبادؿ ممكية األوراؽ المالية في

قاعة تداوؿ األوراؽ المالية أو في مكاتب السوؽ وتشمؿ:
أوالً :السوؽ النظامية :التي تتـ مف خالليا تنظيـ التعامؿ
في قاعة تداوؿ األوراؽ المالية بأسيـ شركات تحكميا

شروط إدراج خاصة بيا.

ثانياً :السوؽ الموازية :التي تتـ مف خالليا تنظيـ التعامؿ
في قاعة تداوؿ األوراؽ المالية بأسيـ شركات حديثة

التأسيس وأسيـ شركات قائمة تحكميا شروط إدراج
خاصة بيا.

ثالثاً :السوؽ الثالثة :التي تتـ مف خالليا تنظيـ التعامؿ

خارج قاعة تداوؿ األوراؽ المالية بأسيـ الشركات التي ال
تنطبؽ عمييا شروط إدراج محددة لمتداوؿ داخؿ قاعة

تداوؿ األوراؽ المالية ولـ يتـ إدراج أوراقيا المالية بعد.

شركات الوكالة المتخصصة :يقصد بيا الشركات التي تنحصر أغراضيا في
القياـ باألعماؿ التي رخصيا ليا المجمس والوارد ذكرىا

في المادة  34مف ىذا القانوف.

العضو :يقصد بو أي مف األعضاء المنصوص عمييـ في المادة .10
قاعة تداوؿ األوراؽ المالية :يقصد بيا المكاف المخصص في مبني السوؽ
اء) وفقاً
لتنفيذ عمميات تداوؿ األوراؽ المالية (بيعاً وشر ً
ألحكاـ ىذا القانوف والموائح والقواعد الصادرة بموجبو.

المجمس  :يقصد بو مجمس إدارة السوؽ.
ممثؿ الوكيؿ  :يقصد بو الشخص الذي يمثؿ الوكيؿ في تسمـ أوامر البيع
والشراء تحت إشراؼ الوكيؿ ومسئوليتو.

المدير العاـ :يقصد بو مدير عاـ السوؽ المعيف بموجب أحكاـ المادة .21
الوزير:
الوكيؿ:
سيادة أحكاـ ىذا

يقصد بو وزير المالية.
يقصد بو الشركة المرخص ليا القياـ بأعماؿ الوكالة في السوؽ
وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

 -4تسود أحكاـ ىذا القانوف في حالة التعارض مع أحكاـ أي قانوف آخر إلى

القانوف

المدى الذي يزيؿ التعارض بينيما.

اإلسالمية

اإلسالمية وىدييا ويفسر ىذا القانوف والموائح الصادرة بموجبو وفقاً لذلؾ

االلتزاـ بأحكاـ الشريعة  -5تمتزـ السوؽ في كؿ تصرفاتو ومزاولة جميع مناشطيا بأحكاـ الشريعة
ويعتبر باطالً كؿ تفسير أو تصرؼ بخالؼ ذلؾ.

التعامؿ باألوراؽ المالية  -6يخضع ألحكاـ ىذا القانوف إصدار األوراؽ المالية وطرحيا لمجميور في
تداوؿ األوراؽ المالية

السوداف وعمميات تداوؿ األوراؽ المالية.

 )1( -7األوراؽ المالية التي تطرح لالكتتاب العاـ في السوداف أو التي يتـ
التعامؿ بيا في السوؽ يجب أف تكوف مقصورة عمى األوراؽ المالية

السودانية.

بناء عمى
( )2عمى الرغـ مف أحكاـ البند (  )1يجوز لمجمس الوزراء ً
توصية المجمس الموافقة عمى طرح األوراؽ المالية لالكتتاب العاـ في

السوداف أو التعامؿ بيا في السوؽ والمصدرة مف قبؿ شركات

المساىمة العامة العربية واألجنبية.
الفصؿ الثاني

إنشاء السوؽ وأغراضيا وعضويتيا
إنشاء السوؽ

 )1(-8تنشأ في السوداف سوؽ لألوراؽ المالية تسمي "سوؽ الخرطوـ لألوراؽ
المالية" ،ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتـ عاـ
وليا الحؽ في التقاضي باسميا.

( )2المقر الرئيس لمسوؽ في مدينة الخرطوـ ويحؽ ليا فتح فروع في
أغراض السوؽ

واليات السوداف األخرى.

 -9تكوف لمسوؽ األغراض اآلتيػػة:
( أ)تنظيـ ومراقبة إصدار األوراؽ المالية والتعامؿ بيا بيعاً وشراء.
(ب)تشجيع االدخار وتنمية الوعي االستثماري بيف المواطنيف
وتييئة الظروؼ المالئمة لتوظيؼ المدخرات في األوراؽ

المالية بما يعود بالنفع عمى المواطف واالقتصاد الوطني.
(ج) تطوير وتنمية سوؽ اإلصدارات وذلؾ بتنظيـ ومراقبة إصدارات

األوراؽ المالية وتحديد الشروط والمتطمبات الواجب توافرىا في

نشرات اإلصدار عند طرح األوراؽ المالية لالكتتاب العاـ مف قبؿ

الجميور.
(د) تطوير وتشجيع االستثمار باألوراؽ المالية والعمؿ عمى تييئة المناخ
االستثماري المناسب ليا.

(هـ ) توفير كافة العوامؿ التي تساعد عمى تسييؿ وسرعة تسييؿ األمواؿ
المستثمرة في األوراؽ المالية بما يخدـ رغبات المستثمريف.

(و) ترسيخ أسس التعامؿ السميـ والعادؿ بيف فئات المستثمريف وضماف
تكافؤ الفرص لممتعامميف في األوراؽ المالية حماية لصغار

المستثمريف.
(ز) جمع المعمومات والبيانات واإلحصائيات وتوفيرىا لكافة المستثمريف
والميتميف بذلؾ.

(ح) دراسة التشريعات ذات العالقة بالسوؽ واقتراح تعديميا بما يتناسب
والتطورات التي تتطمبيا السوؽ.
(ط) اقتراح كيفية تنسيؽ السياسات المالية والنقدية وحركة رؤوس األمواؿ
واإلشراؼ عمى السياسة المتعمقة بتنمية مصادر التمويؿ المتوسط

والطويؿ األجؿ في السوداف وذلؾ بما يحقؽ االستقرار المالي
واالقتصادي ومف ثـ تحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية.

(ي) العمؿ عمى تبادؿ الخبرات وذلؾ باالتصاؿ باألسواؽ المالية العالمية
واإلقميمية والعربية واالنضماـ لعضويتيا.

(ؾ) إنشاء جياز موحد لتنظيـ تحويؿ ممكية األوراؽ المالية وايداعيا

ومتابعة شؤوف المساىميف وادارة المركز أو اإلشراؼ والرقابة عميو.

(ؿ) ترسيخ قواعد السموؾ الميني والمراقبة الذاتية واالنضباط بيف الوكالء
والعامميف في مجاؿ التعامؿ باألوراؽ المالية.

(ـ) تأىيؿ موظفي الوكالء بما يتناسب والمستجدات التي تط أر عمى
عضوية السوؽ

صناعة األوراؽ المالية بيدؼ رفع كفاءتيـ العممية والعممية.

 )1(-10تكوف عضوية السوؽ إلزامية و تتكوف مف:
(أ )بنؾ السوداف.

(ب)البنوؾ المرخصة ومؤسسات التمويؿ المتخصصة
القائمة أو التي تنشأ في المستقبؿ.

(ج) شركات المساىمة العامة المسجمة القائمة أو التي تنشأ في
المستقبؿ.

(د) الوكالء المرخصيف وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.
(هـ) أية ىيئة أو مؤسسة عامة أو سمطة محمية مدرج قيد أوراقيا
المالية في السوؽ.
(و) أية جية حكومية ذات شخصية اعتبارية تطرح صكوكاً
لالكتتاب العاـ.

( )2تسقط العضوية في السوؽ إذا تقرر إسقاطيا وفقاً ألحكاـ ىذا
القانوف.

تكويف الجمعية
العمومية

 -11تتكوف الجمعية العمومية مف أعضاء السوؽ المذكوريف في المادة
مف ىذا القانوف.

اختصاصات الجمعية

 -12تكوف لمجمعية العمومية االختصاصات والسمطات اآلتيػػة:

العمومية وسمطاتيا
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(أ) إقرار وقائع االجتماع السنوي السابؽ لمجمعية العمومية.
(ب) مناقشة التقرير السنوي لمسوؽ وتقرير ىيئة الرقابة الشرعية.
(ج) اختيار أعضاء ىيئة الرقابة الشرعية.
(د) اختيار المراجع القانوني لمسوؽ.
(هـ) سماع اقتراحات األعضاء المتعمقة بنشاطات السوؽ ومناقشتيا وتبني
المناسب منيا.

(و) أية أمور أخرى تقرر الجمعية العمومية إدراجيا في جدوؿ األعماؿ
وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

حضور اجتماعات
الجمعية العمومية

(ز) إصدار الئحة داخمية لتنظيـ إجراءات اجتماعاتيا.

 -13يكوف لألعضاء الذيف سددوا االلتزامات المالية المترتبة عمييـ لمسوؽ،
الحؽ في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

دعوة الجمعية العمومية  -14تتـ دعوة الجمعية العمومية ألوؿ مرة بواسطة الوزير وتحدد الالئحة
الداخمية اإلجراءات المتعمقة بدعوة الجمعية العمومية بعد ذلؾ لالجتماع ومكاف
ىيئة الرقابة الشرعية
واختصاصاتيا

انعقاده ونصابو وكيفية اتخاذ ق ارراتو وما في حكـ ذلؾ مف موضوعات.

 )1(-15تكوف لمسوؽ ىيئة لمرقابة الشرعية وتتشكؿ مف ثالثة أعضاء مف
عمماء الشريعة اإلسالمية ممف ليـ إلماـ بالمعامالت المالية تختارىـ

الجمعية العمومية.

( )2تختص ىيئة الرقابة الشرعية بالرقابة عمى أعماؿ السوؽ والتأكد مف
التزاميا بأحكاـ الشريعة اإلسالمية.
الفصؿ الثالث
إدارة السوق

إنشاء المجمس وتشكيمو  -16ينشأ مجمس إلدارة السوؽ يتولى مسئوليتيا ويؤدي نيابة عنيا الواجبات

ومسئوليتو

ويمارس السمطات التي تمكنو مف تحقيؽ أغراضيا.

بناء عمى توصية الوزير وذلؾ
( )1يشكؿ المجمس بقرار مف مجمس الوزراء ً
عمى الوجو اآلتػي :
(أ) وزير المالية
(ب) محافظ بنؾ السوداف
(ج) المدير العاـ لمسوؽ
(د) ممثؿ عف و ازرة المالية

رئيساً
نائباً لمرئيس
عضواً ومقر اًر
عضواً

(ىػ) المسجؿ التجاري العاـ

عضواً

(و) ممثؿ عف البنوؾ المرخصة

عضواً

(ز) ممثؿ عف شركات التأميف

عضواً

(ح) ممثؿ عف شركات المساىمة العامة
غير الواردة في الفقرتيف (و) و(ز).

عضواً

(ط) ممثؿ عف اتحاد الغرؼ التجارية

عضواً

(ي) ممثؿ عف إتحاد أصحاب الصناعات

عضواً

(ؾ) ممثؿ عف شركات الوكالة العاممة في السوؽ .عضواً

مدة العضوية

 -17تكوف مدة العضوية لغير األعضاء بحكـ مناصبيـ لمدة ثالثة سنوات

اختصاصات المجمس

 )1(-18يكوف المجمس مسئوالً مسئولية كاممة عف إدارة وتصريؼ شؤوف

ويجوز إعادة تعيينيـ لفترة أخرى فحسب.

وسمطاتو

السوؽ وتحقيؽ أغراضيا ووضع السياسة العامة ليا في إطار
السياسات المالية واالقتصادية العامة والخطط لتسيير أعماليا

وتنفيذىا ،ومع عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ يكوف لممجمس السمطات

التالية :

(أ )إجراء الدراسات عف السوؽ في ظؿ الظروؼ السياسية والمالية
واالقتصادية السائدة ،وتقديـ التوصيات لمجيات الحكومية ذات

العالقة بكؿ األمور التي تساعد عمى تنمية السوؽ وحماية
أمواؿ المدخريف.

(ب) تحديد متطمبات نشرة اإلصدار في السوؽ األولية واإلشراؼ
عمى إصدارات األوراؽ المالية والموافقة عمييا وطرحيا

لالكتتاب العاـ.
(ج) إيقاؼ التعامؿ بأي ورقة مالية مدرجو وفقاً ألحكاـ ىذا

القانوف والموائح الصادرة بموجبو لممدة التي يراىا مناسبة.

(د) إيقاؼ نشاط السوؽ ،لمدة محددة ال تتجاوز ثالثة أياـ عمؿ

يحظر خالليا التعامؿ ،ولمدة أسبوع بموافقة الوزير ألي مدة

تتجاوز ذلؾ بموافقة مجمس الوزراء.

(هـ) تنظيـ شؤوف السوؽ اإلدارية والمالية وفقاً لما تحدده الموائح
واألوامر.

(و) وضع شروط تداوؿ األوراؽ المالية في السوؽ الثانوية.
(ز) وضع الشروط المتعمقة بالتسوية والتقاص فيما بيف الوكالء
وفيما بيف الوكالء وعمالئيـ ،وفيما بيف الوكالء والسوؽ.

(ح) وضع الشروط الخاصة بإيرادات السوؽ ونفقاتيا والمصادقة
عمى الميزانية السنوية.
(ط) وضع شروط إدراج وايقاؼ تداوؿ األوراؽ المالية في السوؽ
الثانوية.

(ى) وضع شروط خدمة العامميف بالسوؽ.
(ؾ) وضع الييكؿ التنظيمي لمسوؽ وتحديد اإلدارات واألقساـ
والشعب ووظائفيا العامة.
(ؿ) ترخيص الوكالء وتحديد عددىـ وطبيعة أعماليـ وعدد
ممثمييـ.

(ـ) تعييف المستشاريف والخبراء في السوؽ وتحديد شروط

استخداميـ.
(ف) تحديد تعريفة أجور الوكالء مف حيف آلخر.
(س) تحديد عموالت السوؽ عف كافة عمميات تداوؿ وتحويؿ
وانتقاؿ األوراؽ المالية.
(ع) تحديد رسوـ العضوية ورسوـ ممارسة عمؿ الوكالة ورسوـ

دراسة ومراجعة نشرات اإلصدار ،ورسوـ قيد إدراج األوراؽ

المالية وبدالت الخدمات.

(ؼ) فرض جزاء الشطب النيائي عمى األعضاء والوكالء
وممثمييـ المخالفيف ألحكاـ ىذا القانوف والموائح.
(ص) الموافقة عمى االقتراض والتمويؿ وتحديد حجمو وشروطو.
(ؽ) إجازة الموازنة السنوية التقديرية إليرادات السوؽ ونفقاتيا قبؿ
بداية السنة المالية وتصبح نافذة المفعوؿ بعد إجازة الوزير

ليا.
(ر) امتالؾ األراضي والعقارات واآلالت الالزمة لمزاولة نشاطات
السوؽ.

(ش) وضع الئحة داخمية لتنظيـ إجراءات اجتماعاتو.
(ض) أية سمطات أخرى تقتضييا طبيعة عمؿ السوؽ.
( )2يجوز لممجمس أف يفوض بعض سمطاتو المنصوص عمييا في
سقوط العضوية

البند ( )1إلى المدير العاـ أو إلى أي لجنة يشكميا مف أعضائو.

 -19تسقط العضوية في المجمس في الحاالت التالية:
(أ)عدـ المياقة الطبية.

(ب)الغياب عف حضور ثالث اجتماعات متتالية دوف عذر مقبوؿ
لدي المجمس.

(ج) اإلدانة بجريمة تخؿ بالشرؼ واألمانة أو إذا أعمف إفالسو.
(د) االستقالة وتـ قبوليا بواسطة المجمس.
(هـ) فقداف ثقة الجية التي يمثميا.
(و) فقداف األىمية.

اجتماعات المجمس

(ز) الوفاة.

بناء عمى
 )1(-20يجتمع المجمس اجتماعاً عادياً مرة كؿ شير عمى األقؿ ً
دعوة مف رئيسو ويجوز لو أف يعقد اجتماعاً طارئاً إذا رأي رئيس
المجمس أو أكثر مف نصؼ أعضائو أف ذلؾ ضرورياً.

( )2يترأس المجمس االجتماعات وفي حالة غيابو ألي سبب مف األسباب
يتولى نائب الرئيس إدارة ذلؾ االجتماع.

( )3يكتمؿ النصاب القانوني الجتماعات المجمس بحضور أغمبية
األعضاء.

تعييف المدير العاـ
واختصاصاتو

( )4تتخذ الق اررات باألغمبية البسيطة لألعضاء الحاضريف.

 )1(-21يكوف لمسوؽ مدير عاـ مف ذوي المؤىالت المناسبة والخبرة ويتـ
تعيينو لمدة ثالث سنوات بقرار مف المجمس وموافقة الوزير عمى أف

يحدد ذلؾ القرار شروط خدمتو.

( )2المدير العاـ ىو المسئوؿ التنفيذي األوؿ عف تنفيذ سياسات المجمس
وق ارراتو ،ومع عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ يختص المدير العاـ

باآلتػػي:

(أ)ممارسة الصالحيات الممنوحة لو بموجب أحكاـ ىذا القانوف
والموائح واألوامر الصادرة بموجبو.

(ب)تصحيح أية عمميات تداوؿ أو إيقافيا أو إلغائيا أو تقرير بطالنيا
في حالة مخالفتيا ألحكاـ ىذا القانوف ،وال يرتب ذلؾ أية مسئولية

مالية عمى السوؽ مف جراء ذلؾ.

(ج) األمر بالصرؼ داخؿ السوؽ وفقاً لإلعتمادات المرصودة في
الميزانية التقديرية التي يوافؽ عمييا المجمس.

(د) االستعانة بأجيزة الشرطة المختصة لممحافظة عمى النظاـ داخؿ
مبنى السوؽ.

( )3عمى الرغـ مف أحكاـ البند (  )2ال يجوز سحب أية مبالغ مف أمواؿ
السوؽ إال وفقاً لألوامر التي يصدرىا المجمس بما في ذلؾ حؽ
التوقيع نيابة عف السوؽ.

( )4يجوز لممدير العاـ تفويض أي مف سمطاتو أو اختصاصاتو ألي مف
موظفيو وفقاً لمشروط والضوابط التي يراىا.
الفصؿ الرابع
المالية والحسابات والمراجعة
دفع الرسوـ

 -22يجب دفع الرسوـ التالية حسبما تحددىا الموائح :
(أ) رسوـ العضوية مف قبؿ كافة األعضاء في السوؽ.

(ب)رسوـ اإلدراج مف قبؿ شركات المساىمة العامة والييئات
والمؤسسات العامة.

(ج) رسوـ الوكالة مف قبؿ شركات الوكالة المرخصة لمعمؿ داخؿ قاعة

التداوؿ بالسوؽ.
(د) أجور الخدمات المقدمة لموكالء.
(هـ) رسوـ دراسة وتوثيؽ واعتماد نشرات اإلصدار.
الموارد المالية

 -23تتكوف موارد السوؽ المالية مف اآلتػػي:
(أ) رسوـ العضوية السنوية.

(ب)الرسوـ السنوية إلدراج األوراؽ المالية.
(ج) الرسوـ السنوية لممارسة أعمالة الوكالة.
(د) العموالت التي تستوفييا السوؽ لقاء عمميات البيع والشراء بمقتضى
أحكاـ المادة  26مف ىذا القانوف.
(هـ) أجور الخدمات التي تقدميا السوؽ لموكالء.
(و) الجزاءات التي يفرضيا المجمس عمى المخالفيف ألحكاـ ىذا القانوف.
(ز) إيراد النشرات الدورية الصادرة عف السوؽ.
(ح) المنح واليبات مف أي جية يوافؽ عمييا المجمس.
(ط) العائد مف إيرادات استثمارات أمواؿ السوؽ الخاصة.
(ى) القروض التي تحصؿ عمييا السوؽ بموافقة المجمس.

رسـ الدمغة

(ؾ) رسوـ دراسة ومراجعة واعتماد نشرات اإلصدار.

 -24عمى الرغـ مف أحكاـ قانوف رسـ الدمغة لسنة 1986ـ:
(أ)تستوفى رسوـ دمغة عف عقود تحويؿ األوراؽ المالية حسبما
تحدده الموائح.

(ب)إعفاء عقود البيع المبرمة في قاعة التداوؿ بمبنى السوؽ.

(ج) إعفاء عقود التفويض بالبيع أو بالشراء التي يبرميا الوكالء مع
العمالء.

(د) إعفاء شيادات تممؾ األوراؽ المالية.
عدـ استيفاء الرسوـ

بواسطة الشركات

 -25بالرغـ مما ورد في قانوف الشركات لسنة

 1925أو في عقود تأسيس

شركات المساىمة العامة ونظميا األساسية فأنو ال يجوز لمشركات المقبولة
أوراقيا المالية لمتداوؿ استيفاء أية رسوـ عمى عقود تحويؿ األوراؽ المالية

ونقؿ ممكيتيا ،أو أي بدؿ إلصدار شيادات أسيميا أو صكوؾ القرض

والمقارضة.
استيفاء العموالت

 -26تستوفي السوؽ عف عمميات تداوؿ األوراؽ المالية في قاعة التداوؿ وعف
عمميات التحويؿ ونقؿ الممكية المستثناة مف التداوؿ في القاعة عمولة

نسبية مف القيمة السوقية يحددىا المجمس ويوافؽ عمييا الوزير عمى أال

تتجاوز ىذه العمولة ما مقداره (  )%1واحد في المائة مف ىذه القيمة،

وتستوفى ىذه النسبة مف البائع والمشتري مناصفة ،وذلؾ وفؽ الترتيبات

ميزانية السوؽ

التي يحددىا المجمس.

 -27يقوـ المجمس بإعداد الميزانية التقديرية وفؽ األسس السميمة إلعداد

الميزانية تتضمف اإليرادات والمصروفات التقديرية قبؿ بداية السنة المالية

السنة المالية
استخداـ موارد السوؽ

لمسوؽ.

 -28تبدأ السنة المالية لمسوؽ في اليوـ األوؿ مف شير يناير وتنتيي في اليوـ
الحادي والثالثيف مف شير ديسمبر مف كؿ عاـ.

 -29تستخدـ موارد السوؽ في الوفاء بالتزاماتيا وتحقيؽ أغراضيا المنصوص
عمييا في ىذا القانوف بما في ذلؾ تغطية نفقات السوؽ الجارية

الفائض العاـ

والرأسمالية عمى أف تتحمؿ و ازرة المالية نفقات التأسيس.

 )1(-30فائض إيرادات السوؽ بعد اقتطاع نفقاتيا الجارية والرأسمالية يسمي
الفائض العاـ.
( )2يؤوؿ لمخزينة العامة (  )%25مف صافي فائض إيرادات السوؽ بعد
خصـ النفقات الجارية والرأسمالية ويسدد خالؿ مدة ال تتجاوز ثالثة

أشير مف انتياء كؿ سنة مالية.
( )3إذا تجاوز الفائض التراكمي أربعيف مميوف دينار تقوـ السوؽ بتحويؿ
الزيادة الناتجة عنو إلى الخزينة العامة.

حفظ الحسابات
والدفاتر والسجالت

وايداع األمواؿ

 )1(-31تقوـ السوؽ بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة ألعماليا وفقاً لألسس
المحاسبية السميمة وحفظ الدفاتر والسجالت المتعمقة بذلؾ.

( )2تودع السوؽ أمواليا في البنوؾ في حسابات جارية أو حسابات
استثمار عمى أف يكوف التعامؿ في تمؾ الحسابات والسحب منيا وفقاً
لمكيفية التي يحددىا المجمس.

المراجعة

 -32يقوـ المراجع القانوني لمسوؽ بمراجعة حساباتيا في نياية كؿ سنة مالية

تحصيؿ أمواؿ السوؽ

 - 33يعتبر تحصيؿ أمواؿ السوؽ وتطبؽ بخصوصيا األحكاـ المقررة في

ويرفع تقريره مصحوباً بالحساب الختامي والميزانية السنوية لممجمس.
القوانيف التي يتـ بموجب أحكاميا تحصيؿ أمواؿ الدولة.
الفصؿ الخامس
الوكالء وأعماليـ

أعماؿ الوكالة

 -34تشمؿ أعماؿ الوكالة ما يمي :
(أ ) الوكالة بالعمولة وىي شراء وبيع األوراؽ المالية لصالح
العمالء.

(ب)الوكالة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيؿ.
(ج) الوكالة في تغطية إصدارات األوراؽ المالية.
(د) الوكالة في تسويؽ وبيع إصدارات األوراؽ المالية.
(هـ ) العمؿ كمستشار مالي وادارة محافظ الغير واستثماراتيا في األوراؽ
المالية.

أعماؿ الوكالء

 )1(-35يحدد المجمس طبيعة الشركات التي تقوـ بالمياـ المنصوص عمييا
في المادة .34

( )2تنحصر أعماؿ الوكالة في السوؽ في الشركات السودانية وبنوؾ
االستثمار التي حصمت عمى ترخيص بذلؾ مف المجمس ،وال يجوز

أف تدرج أعماؿ الوكالة في السوؽ بيف أغراض أو ضمف أعماؿ أي
شركة سودانية أو بنؾ استثمار إال بموافقة المجمس ،كما ال يجوز

لمبنوؾ التجارية أف تدرج ضمف أغراضيا أو أعماليا القياـ بأعماؿ

الوكالة في السوؽ.

( )3ال يجوز لشركات الوكالة باستثناء بنوؾ االستثمار أو شركات

توظيؼ األمواؿ أف تدرج ضمف أغراضيا أو أىدافيا أي مياـ أو

أعماؿ خارجة عف نطاؽ أعماؿ الوكالة الواردة بالمادة .34

( )4يتـ تعامؿ الوكالء بالسوؽ عمى أساس التسميـ الفوري لألوراؽ
المالية ،كما يتـ تسوية قيميا فيما بيف الوكالء وعمالئيـ بقبض قيمة

ىذه األوراؽ عمى أساس نقدي فوري ،وذلؾ ما لـ يوجد اتفاؽ بخالؼ

ذلؾ موافؽ عميو المجمس.
(()5أ) التصرفات التي يقوـ بيا الوكالء نيابة عف عمالئيـ المستثمريف
ٍ
مستوؼ لشروط صحتو
باألوراؽ المالية يجب أف تكوف وفؽ تفويض
ومشتمالً عمى كؿ الوثائؽ الرسمية التي تؤيد ذلؾ حسبما تحدده

الموائح واألوامر المعموؿ بيا.

(ب) لشركات المساىمة العامة العاممة التي تعمؿ وكيالً في السوؽ

اء نيابة
صالحية التوقيع عمى عقود تحويؿ األوراؽ المالية بيعاً أو شر ً
بناء عمى تفويض موثؽ
عف عمالئيـ المستثمريف باألوراؽ المالية ً
بطريقة صحيحة وتقبميا السوؽ.

(ج) يكوف التفويض صحيحاً وفقاً لشروطو إذا كاف خطياً أو ىاتفياً تمكسياً

وتحدد الموائح األمور الواجب مراعاتيا في ىذا التفويض.
( )6يجب عمى الوكيؿ أف يحفظ سجالت بأوامر عمالئو وأف يقيد فييا
األوامر حسب أسبقية ورودىا وعميو تقييد ىذه األوامر وفؽ أولوية

ورودىا وذلؾ عمى ضوء التعميمات التي يصدرىا المجمس بيذا

الخصوص.

( )7عدـ التزاـ الوكيؿ بأحكاـ التفويض الصادر بمقتضى ىذا القانوف أو
الموائح أو األوامر تحممو كافة المسئولية عف أي ضرر يصيب

المستثمر العميؿ.

(()8أ) ال يجوز ألي شخص أف يبيع :
(أوالً)

ما ال يممكو كمو في وقت المالية.

(ثانياً)

ما ال يممكو في وقت البيع.

(ثالثاً) األوراؽ المالية المشتراة عف طريؽ وكيؿ آخر أال بعد تسجيميا
في سجالت المساىميف بالشركة.

(ب) يتحمؿ الوكيؿ البائع لألوراؽ المالية فروقات األسعار والعموالت
والدمغات والجزاءات المقررة والناتجة عف تغطية ذلؾ العدد مف

األوراؽ المالية الذي ال يمتمكو الشخص البائع ليا ،ويحؽ لموكيؿ أف
يعود عمى عميمو بمجموع ىذه القيـ باستثناء الجزاءات.

(ج)

تعامؿ بيوعات األوراؽ المالية المحجوزة والتي لـ ترفع إشارة
بناء عمى أمر صادر عف الجية التي أصدرت الحجز،
الحجز عنيا ً
معاممة بيوعات األوراؽ المالية غير الممموكة.

(د) تعامؿ بيوعات األوراؽ المالية المرىونة معاممة بيوع األوراؽ المالية
غير الممموكة ،ويجوز لمف دفع المديونية أف يأمر وكيمو ببيع ىذه

األوراؽ المالية شريطة القياـ بإجراءات فؾ الرىف خالؿ ثالثة أياـ مف

تاريخ إبراـ العقد.

(()9أ) يجوز لموكيؿ المشتري أف يطمب مف المدير العاـ تغير اسـ
المشتري لألوراؽ المالية إذا لـ يتمكف الوكيؿ مف إستيفاء قيمة األوراؽ

المالية المشتراة لعميمو فو اًر وقبؿ تسميـ عقد التحويؿ المعني لمشركة
أو مركز التحويؿ الموحد.

(ب) يجوز لموكيؿ طمب حجز األوراؽ المالية وأرباحيا والتي قاـ

بشرائيا لصالح عميمو إذا لـ يسدد العميؿ قيمتيا لو في غضوف أربعة
أياـ مف تاريخ الشراء ،عمى أف توضع إشارة الحجز عمى وثيقة

بناء عمى
المساىمة ويشار إلى ذلؾ في سجؿ المساىميف لدى الشركة ً
تبيمغ صادر عف السوؽ.
(ج) إذا لـ يسدد العميؿ قيمة األوراؽ المالية في غضوف شير واحد مف
تاريخ إيقاع الحجز عمييا ،يحؽ لموكيؿ بيع ىذه األوراؽ واستيفاء

قيمتيا بعد إعالـ المدير العاـ واشرافو وفؽ األصوؿ المتبعة.
(د)

يتحمؿ العميؿ الفرؽ إذا لـ تكف قيمة البيع لألوراؽ المالية تكفي
مجموع ثمف شراء األوراؽ المالية المحجوزة والعموالت وأية مصاريؼ

أخرى ،كما يحؽ لو استرداد الفرؽ إذا زادت قيمة البيع لألوراؽ المالية
عف مجموع ثمف شراء األوراؽ المالية المحجوزة والعموالت وأية

مصاريؼ أخرى.
(()10أ) يجب عمى الوكيؿ تقديـ حسابات ختامية وميزانية عمومية

مصادقاً عمييا مف قبؿ مراجع قانوني مرخص ،وتقري اًر نصؼ سنوي
يظيراف فيو مركزىـ المالي ونتائج أعماليـ مصدقة مف قبؿ مراجع

قانوني مرخص.

(ب) يجب عمى الوكيؿ تقديـ البيانات المالية السنوية خالؿ مدة أقصاىا

ثالثة شيور مف انتياء السنة المالية ،كما يتـ تقديـ البيانات المالية

نصؼ السنوية خالؿ شير واحد مف انتياء نصؼ السنة المالية.
حفظ الدفاتر
والحسابات بواسطة
الوكيؿ

(-36أ) يجب عمى الوكيؿ أف يحتفظ بدفاتر وسجالت منظمة ومعدة حسب
األوامر الصادرة عف المجمس ويتـ االحتفاظ بيا خمسة أعواـ ابتداء

مف تاريخ إقفاليا.

(ب)تخضع جميع دفاتر الوكالء لمراقبة السوؽ وتفتيشيا في جميع
األوقات وال يجوز لو االعتراض عمى ذلؾ.
(ج) يحؽ لممجمس تعييف مراجع قانوني آخر لموكيؿ إضافة لممراجع
المعيف مف قبمو وذلؾ عمى نفقة الوكيؿ الخاصة.

( )1تسقط صفة الوكالة عف الوكيؿ في السوؽ في أي مف الحالتيف
اآلتيتيف :
(أ) إذا لـ يمتزـ الوكيؿ بتصويب المخالفة خالؿ المدة المحددة لو
بقرار المجمس وفقاً ألحكاـ البند (.)2

(ب) إذا تقرر إسقاط صفة الوكالة عنو بقرار مف المجمس وفقاً
ألحكاـ ىذا القانوف والموائح واألوامر.
الفصؿ السادس
إدراج األوراؽ المالية وطرحيا لالكتتاب العاـ
طمبات اإلدراج

 )1(-41يجب عمى شركات المساىمة العامة المؤسسة حديثاً أف تطمب مف

المجمس إدراج أوراقيا المالية لمتداوؿ في السوؽ وذلؾ بطمب لإلدراج
يقدـ بيذا الخصوص خالؿ مدة أقصاىا ثالثة أشير مف تاريخ

تسجيميا.
()2عمى الشركات القائمة والمؤسسات العامة السودانية والسمطات

المحمية التي طرحت أوراقاً مالية خالؿ إصدارات جديدة أف تقدـ

طمباً لممجمس إلدراج ىذه األوراؽ لمتعامؿ بيا خالؿ مدة أقصاىا
شيراف مف تاريخ استكماؿ إجراءات ىذا اإلصدار.

( )3تخضع طمبات اإلدراج المقدمة وفقاً ألحكاـ البنديف (

 )1و ()2

لموافقة المجمس عمى أف يتـ البت فييا خالؿ مدة شير مف تاريخ

االمتناع عف اإلدراج

تقديـ الطمب.

 -42يحؽ لممجمس فرض جزاء مالي عمى أي عضو يمتنع عف إدراج أوراقو

المالية في السوؽ دوف سبب مشروع عمى أف يحدد المجمس ذلؾ الجزاء،
وفي حالة االستمرار في االمتناع عف اإلدراج يفرض المجمس الجزاء

تسجيؿ عمميات انتقاؿ
ممكية األوراؽ المالية

المالي حسبما يراه مناسباً كؿ ستة أشير.

 -43يجب عمى جميع شركات المساىمة العامة والييئات والمؤسسات العامة
والسمطات المحمية التي يجرى التعامؿ بأوراقيا المالية تسجيؿ عمميات

البيع والشراء ونقؿ ممكية األوراؽ المالية في سجالت منتظمة وتخضع
لمراقبة السوؽ ومراجعتيا في أي وقت وفؽ األوامر الصادرة في ىذا

الشأف.
التزاـ السرية

 -44ال يجوز إلدارات شركات المساىمة العامة والمؤسسات والييئات العامة
والسمطات المحمية أو أي مف موظفييا إفشاء أسماء المتعامميف وأحجاـ
تعامميـ بأوراقيا المالية أو اإلدالء بأي معمومات حوؿ تعامميـ بيا.

طرح األوراؽ المالية
لالكتتاب العاـ

 )1(-45يتـ تنظيـ مواعيد إصدارات األوراؽ المالية بطريقة تكفؿ سرعة

انسياب وكفاية األمواؿ المتاحة لتغطية ىذه اإلصدارات وبما يضمف

المحافظة عمى توازف سوؽ رأس الماؿ.
( )2يكوف إلصدار وطرح األوراؽ المالية لالكتتاب العاـ طبقاً ليذا

القانوف مف اإلجراءات المطموبة لتأسيس شركات المساىمة العامة وال

تكتمؿ إال باكتمالو ،كما يعتبر اإلصدار والطرح جزًء ال يتج أز مف
إجراءات زيادة رأس ماؿ شركات المساىمة العامة وال تكتمؿ ىذه

اإلجراءات يدونو.

( )3تتـ الموافقة مف قبؿ المجمس عمى نشرات اإلصدار وشروطيا بعد

دراستيا ومراجعتيا والتحقؽ مف صحة البيانات والمعمومات الواردة في

اإلعالنات المتعمقة بيذه النشرات.
( )4يجب عمى شركات المساىمة العامة والمؤسسات والييئات العامة

التقيد بنماذج نشرات اإلصدار التي تصدر عف السوؽ عند طرحيا

أوراقاً مالية لالكتتاب العاـ.
(()5أ) يجب عمى المؤسسيف إعداد نشرة إصدار قبؿ طرح أسيـ شركة
المساىمة العامة لالكتتاب العاـ وفقاً لممتطمبات التي يحددىا

المجمس.

(ب) يطرح المؤسسوف أسيـ الشركة لالكتتاب العاـ مف خالؿ نشرة
اإلصدار التي تـ إعدادىا وفقاً ألحكاـ الفقرة (أ) وذلؾ بإعالف

يوافؽ السوؽ عمى صيغتو والبيانات والمعمومات التي يتضمنيا،

عمى أف ينشر ثالث مرات متتالية في صحيفتيف يوميتيف عمى

األقؿ ،وقبؿ مدة ال تقؿ عف سبعة أياـ مف التاريخ المحدد لبدء
االكتتاب ،شريطة أف تتـ في اإلعالنات في غير أياـ العطالت

الرسمية.

( )6يجب عمى شركات المساىمة العامة تقديـ ممخص و ٍ
اؼ عف دراسة

الجدوى االقتصادية لألعماؿ التي ستمارسيا وذلؾ شرطاً لطرح أوراقيا
المالية لالكتتاب العاـ.

(()7أ) يجب عمى شركات المساىمة العامة الحديثة التأسيس عند

طرحيا أسيماً في اكتتاب عاـ  ،تحديد القيمة االسمية لمورقة
المالية بدينار واحد ومضاعفاتو.

(ب) يجب تحديد القيمة االسمية لألسيـ الجديدة التي تصدرىا الشركة
في حالة زيادة رأس الماؿ عف طريؽ االكتتاب العاـ بالقيمة

االسمية لمسيـ المصدر مف قبؿ الشركة حيف تأسيسيا.
(ج) يجوز إصدار األسيـ الجديدة بعالوة إصدار إذا رغبت الشركة
بذلؾ عمى أف يتـ تحديدىا مف قبؿ لجنة فنية يشكميا المجمس.

(د) تقيد عالوات اإلصدار الناتجة عف الفرؽ بيف القيمة االسمية
وسعر اإلصدار لمسيـ في حساب خاص يطمؽ عميو اسـ

حساب (احتياطي عالوة اإلصدار).

(ىػ) ال يجوز توزيع ىذه العالوة عمى المساىميف كأرباح وتسري
عمييا األحكاـ الخاصة باالحتياطي القانوني.
( )8يجب عمى شركات المساىمة العامة تحديد طبيعة أسيميا كما ىو
وارد فيما يمي ،وكيفية تحصيؿ قيـ ىذه األسيـ طبقاً لذلؾ:

(أ) أسيـ نقدية ،ويتـ تحصيؿ قيمتيا دفعو واحدة ،أو عمى أقساط
تحصؿ قيمتيا عمى مدى أربع سنوات عمى أف يتـ تحصيؿ

القسط األوؿ منيا حيف االكتتاب بواقع  %25مف القيمة االسمية
لمسيـ عمى األقؿ.
(ب) أسيـ عينية ،ويتـ تحصيؿ قيمتيا عمى أساس مقدمات عينية يتـ
تحديد طبيعتيا وكيفية تقييميا وتحديد أسيماً مقابميا.

(()9أ) يجب عمى مؤسسي الشركة عند التوقيع عمى عقد تأسيسيا

ونظاميا الداخمي تغطية النسبة المحددة في نظاميا عمى أف ال تقؿ

ىذه النسبة عف

الشركة.

 %25وأف ال تزيد عف  %75مف رأس ماؿ

(ب) ال يجوز أف تزيد نسبة مساىمة المؤسس الواحد طبقاً لما ىو وارد
في الفقرة (أ) عف  %10مف مجموع رأس ماؿ الشركة باستثناء

الحكومة والمؤسسات العامة.
(ج) يجوز أف تزيد نسبة مساىمة الشخص المعنوي عما ىو محدد في
الفقرة (ب) بقرار مف الوزير.

(()10أ) يحظر عمى مؤسسي شركات المساىمة العامة االكتتاب
باألسيـ المطروحة لالكتتاب العاـ.

(ب) يجوز لممذكوريف في الفقرة (أ) تغطية ما تبقي مف األسيـ
خالؿ أسبوع بعد تاريخ إغالؽ االكتتاب العاـ.

( )11يحؽ لمؤسسيف أف يعيدوا بتغطية أسيـ شركات المساىمة العامة
لمتعيد تغطية بموجب اتفاقية يوافؽ عمييا المجمس وتدرج العناصر

والشروط الرئيسية ليا في نشرة اإلصدار.

( )12يتـ االكتتاب في األوراؽ المالية المطروحة لالكتتاب العاـ لدى
البنوؾ المرخصة بقبوؿ االكتتاب في األوراؽ المالية عمى أف ال يقؿ

عددىا عف خمسة بنوؾ.

( )13تستمر عممية االكتتاب في أسيـ شركات المساىمة العامة لمدة ال
تقؿ عف شير وال تزيد عف ثالثة أشير.
(()14أ) ال يجوز ألكثر مف شخص االشتراؾ في طمب اكتتاب واحد في
ورقة مالية واحدة.

(ب) ال يجوز االكتتاب بأسماء وىميو.
(ج)تعتبر االكتتابات المخالفة لنص الفقرتيف (أ) و(ب) باطمو
(()15أ) يجب عمى مجمس إدارة الشركة تخصيص األسيـ المطروحة

لالكتتاب العاـ عمى المكتتبيف كؿ بنسبة ما أكتتب بو وذلؾ إذا

زاد اإلكتتاب في أسيـ الشركة عمى عدد األسيـ المطروحة في

االكتتاب العاـ.

(ب) مجمس إدارة الشركة مسئوؿ عف إعادة المبالغ الزائدة لممكتتبيف
بعد إجراء عممية التخصيص كما ىي واردة في الفقرة (أ) وذلؾ

خالؿ مدة ال تزيد عف شير مف تاريخ إغالؽ االكتتاب العاـ في
أسيـ الشركة.
(ج) إذا تخمؼ مجمس إدارة الشركة عف دفع المبالغ الزائدة لممكتتبيف
خالؿ الفترة المحددة في الفقرة (ب) ،يترتب عميو دفع الجزاءات

المالية التي يقررىا المجمس بذلؾ.
( )16يحؽ لممساىميف في شركات المساىمة العامة المسجميف في

سجالتيا بتاريخ الموافقة الرسمية عمى زيادة رأس الماؿ حؽ األولوية

في تغطية (  )%50مف األسيـ الجديدة المطروحة لالكتتاب العاـ
وتوزع بينيـ بنسبة ما يممكو كؿ منيـ مف أسيـ بالشركة.
الفصؿ السابع
المراقبة واإلفصاح
تقديـ اإلحصاءات
والبيانات

 -46يجب عمى شركات المساىمة العامة األعضاء تقديـ المعمومات
والبيانات واإلحصائيات التي تطمبيا السوؽ وفؽ نماذج خاصة

تعدىا لذلؾ وفي خالؿ مدة ال تزيد عف شير مف تاريخ الطمب،
وتمتزـ ىذه الشركات عمى وجو التخصيص ال الحصر تقديـ

الوثائؽ والمستندات التالية:
(أ) نسخة مف عقد التأسيس والنظاـ الداخمي.

(ب) قائمة بأسماء أعضاء مجمس اإلدارة مع نماذج نشرة
األشخاص المفوضيف بالتوقيع.

(ج) الميزانية العمومية السنوية والحسابات الختامية آلخر سنة
مالية موقعة مف قبؿ مراجع قانوني.

(د) نسخة عف شيادة تسجيؿ الشركة.
(ىػ) كشفاً سنوياً بأسماء المساىميف.
إعداد نشرة اإلصدار

(و) أية بيانات أخرى تراىا السوؽ ضرورية ألداء عمميا.

 )1(-47يجب عمى شركات المساىمة العامة والمؤسسات الييئات

العامة عند طرحيا أوراقاً مالية في اكتتاب عاـ ،إعداد نشرة
إصدار يتـ تضمينيا جميع المعمومات والبيانات التي تري

السوؽ ضرورة نشرىا والذي يتـ إعدادىا وفؽ األنموذج المقرر
مف قبؿ السوؽ.
( )2يجب أف تكوف المعمومات والبيانات التي تتضمنيا نشرة
اإلصدار صحيحة وشاممة لكؿ ما يجب اإلفصاح عنو

ومعرفتو مف قبؿ المستثمريف ،وأف الجية المصدرة لألوراؽ

المالية مسئولة جزائياً عف عدـ صحة ىذه البيانات والمعمومات
أو عف حذفيا وعدـ تضمينيا أو عف تقديـ معمومات مضممة.

( )3يحؽ لمسوؽ أف تطمب مف الشركات المساىمة العامة

األعضاء نشر أي معمومات إيضاحية حوؿ أوضاع ىذه

الشركات بما يكفؿ سالمة التعامؿ واطمئناف المستثمريف وذلؾ

عمى نفقة الشركة.

( )4يحؽ لمسوؽ أف تنشر أية معمومات عف األوراؽ المالية ألي
شركة ترى ضرورة نشرىا في أحد وسائؿ اإلعالـ.

()5عمى الشركة العضو إعالـ السوؽ بأية معمومات تنعكس آثارىا
عمى أسعار أوراقيا المالية عند وقوعيا ،ولإلدارة التنفيذية

الحؽ في إعالف ىذه المعمومات مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ

المختمفة التي تحددىا ووفؽ الصيغة التي تقررىا بيذا الشأف

تقديـ كشؼ باألسيـ

وعمى نفقة الشركة.

-48عمى رئيس مجمس اإلدارة في الشركة العضو وأي عضو مف

أعضائيا أو مديرىا العاـ أف يقدـ لمسوؽ عند اختياره أو تعيينو

كشفاً بما يممكو مف أسيـ بيذه الشركة وأي تغير في عدد ىذه

األسيـ التي يمتمكيا وذلؾ خالؿ العشرة أياـ التي تمي التغيير،
ويبيف ىذا الكشؼ الرصيد الجديد لممكيتو في ىذه األسيـ.

المراجعة والتفتيش

 )1(-49يحؽ لمسوؽ المراجعة والتفتيش عمى سجالت الوكالء
ودفاترىـ وجميع معامالتيـ.

( )2يحؽ لمسوؽ المراجعة والتفتيش عمى أعماؿ ونشاطات قسـ
المساىميف في شركات المساىمة العامة األعضاء ومحافظ

األوراؽ المالية التي يديرىا أي عضو ،وعمييا تسييؿ ميمة

فريؽ التفتيش وتوفير جميع المعمومات والبيانات التي يطمبيا.
( )3تعامؿ جميع المعمومات والبيانات التي تطمع عمييا فرؽ

التفتيش بسرية تامة وال يجوز نشرىا أو إفشاء المعمومات

الواردة فييا.

( )4تقوـ السوؽ بالتفتيش والمراجعة عمى البنوؾ المرخصة التي
تمارس أعماؿ الوكالة بالتنسيؽ مع بنؾ السوداف ويقتصر

التفتيش والمراجعة عمى الدفاتر والسجالت وجميع المعامالت

التي ليا عالقة بأعماؿ الوكالة ومحافظ األوراؽ المالية.

( )5يحؽ لمسوؽ إذا رأت ذلؾ ضرورياً تعييف مراجع قانوني

لمتدقيؽ عمى الوكالء باإلضافة إلى المراجع المعيف مف قبميـ
وذلؾ عمى نفقة الوكيؿ ،عمى أف يقدـ المراجع تقريره إلى

السوؽ ،واذا وردت أية تحفظات مف المراجع فيجب عمى
السوؽ أف تقدـ توصيتيا مع تقرير المراجع إلى المجمس

التخاذ القرار المناسب.

( )6يحظر عمى الوكالء التعامؿ باألوراؽ المالية المصدرة عف
شركاتيـ أو التي يكونوف فييا أعضاء بمجالس إدارتيا.

التعامؿ في معمومات

غير معمنو

 )1(-50ال يجوز ألي شخص أف يتعامؿ باألوراؽ المالية في السوؽ

بناء عمى معمومات غير معمنو أو مفصح عنيا وعمـ بيا بحكـ
ً

منصبو ،واذا أدي مثؿ ىذا التعامؿ إلى جني منفعة أو تجنب

خسارة يعتبر ذلؾ التصرؼ باطالً.

(()2أ) ال يجوز ألي شخص نشر اإلشاعات عف بيع أو شراء
األسيـ بغرض تحقيؽ الربح غير المشروع.
(ب) ال يجوز ألعضاء مجمس إدارة أي شركة أو مديرىا العاـ
أو نائبو أو أي مف موظفييا استغالؿ معموماتيـ الداخمية
عف الشركة في شراء األسيـ وبيعيا ويؤدي مثؿ ىذا

التصرؼ إلى بطالف التعامؿ والمالحقة الجنائية.

( )3عمى رئيس مجمس اإلدارة في الشركة العضو وأي مف أعضاء
مجمس إدارتيا أو مديرىا العاـ إذا بمغت نسبة مساىمتو وأبناءه

القصر (  )%15مف أسيـ الشركة فعميو قبؿ الشروع في أي

عممية شراء لألسيـ تؤدي إلى زيادة ىذه النسبة الحصوؿ عمى

موافقة السوؽ الخطية المسبقة بذلؾ.

(( )4أ) إذا رغب شخص أو مجموعة مف األشخاص متشاركيف
يمتمكوف  %15فأكثر مف أسيـ أي شركة مساىمة عامة
ويرغبوف في رفع ىذه النسبة إلى

موافقة السوؽ الخطية المسبقة بذلؾ.

 %50الحصوؿ عمى

(ب) إذا ما رغبت مجموعة األشخاص المتشاركيف تممؾ ما

يزيد عف  %50مف أسيـ الشركة ،فعمييـ إخطار السوؽ

كتابياً ،وتحوؿ السوؽ ىذا الكتاب إلى المجمس مع

توصيتيا عميو ،واذا رأي المجمس أف ىذه السيطرة أو

ىذا التممؾ ال يخدماف االقتصاد الوطني يأمرىـ المجمس

بالتوقؼ عف الشراء كتابياً واخطار الوكالء بيذا التوقؼ.
( )5إذا كانت عمميات شراء أسيـ شركة مساىمة عامة لتممكيا مف
قبؿ أي شخص أو عدة أشخاص بغرض تممكيا والسيطرة عمييا

وكانت تمارس أعماالً مصرفية فيجب الحصوؿ عمى موافقة
بنؾ السوداف الخطية المسبقة لذلؾ.

حظر التعامؿ في السوؽ  )1(-51يحظر التعامؿ باألسيـ في سوقيا الثانوية شراء وبيعاً عمى

الثانوية

موظفي شركات الوكالة العاممة بالسوؽ ،والوارد تصنيفيـ فيما

يمي:
(أ) رئيس وأعضاء مجمس اإلدارة بالنسبة لمشركات الخاصة
ومديرىا العاـ ونائبو والموظفيف.

(ب) مدير مكتب الوكالة ونائبة وموظفي مكتب الوكالة بالنسبة
لشركات المساىمة العامة.
(ج) المدير العاـ ونائبو والموظفيف بالنسبة لشركات الوكالة
المتخصصة.

( )2يحظر عمى موظفي السوؽ التعامؿ باألسيـ في سوقيا
اء وبيعاً.
الثانوي شر ً
إبالغ السوؽ بالمعمومات  -52يجب عمى شركات المساىمة العامة إبالغ السوؽ بأية معمومات
ىامة عف الق اررات التي يتخذىا مجمس إدارتيا والتي تؤثر عمى

أسعار األوراؽ المالية عند أو فور اتخاذىا ،ومف ىذه المعمومات

ما يمػػي:

(أ) ىيكمة رأس الماؿ.
(ب) االندماج.
(ج) توزيع أسيـ مجانية.
(د) تغير الشكؿ القانوني لمشركة واكتساب غايات جديدة.
(ىػ) التوسع في الخطوط اإلنتاجية أو إضافة خطوط إنتاجية جديدة.
(و) إبراـ الصفقات وتوقيع عقودىا سواء كانت صفقات داخمية أو

خارجية ،وذلؾ في وقت الموافقة عمييا.
(ز) انتخاب أعضاء مجمس اإلدارة ،انتياء مدتيـ ،استقاالتيـ
وتعييف المدراء العاميف واستقاالتيـ.

(ح) التصفية.
الفصؿ الثامف
لجنة المحاسبة
تشكيؿ لجنة المحاسبة

 )1(-53يشكؿ المجمس مف بيف أعضائو لجنة محاسبة عمى الوجو اآلتي :
(أ) أحد أعضاء المجمس يعينو رئيس المجمس رئيساً.
(ب) المدير العاـ.
(ج) المسجؿ التجاري العاـ.
(د) عضويف آخريف ينتخبيما المجمس مف بيف أعضائو.
( )2تكوف مدة المجنة ثالث سنوات.
( )3تسقط صفة العضوية عف عضو المجنة إذا فقد عضويتو في المجمس
أو تغيب عف حضور ثالثة جمسات متتالية دوف عذر مقبوؿ.

مباشرة الصالحيات

بناء عمى شكوى مف المجمس أو مف
 -54تباشر لجنة المحاسبة صالحياتيا ً
المدير العاـ أو مف أي شخص آخر ذي مصمحة.

اختصاصات المجنة

 -55تختص لجنة المحاسبة بالفصؿ فيما ينسب لألعضاء والوكالء وممثمييـ

الجزاءات

 )1(-56لمجنة المحاسبة فرض أي مف الجزاءات التاليػػة:

مف مخالفات ألحكاـ ىذا القانوف والموائح والقواعد الصادرة بموجبو.

(أ) التنبيو.

(ب) اإلنذار.
(ج) الجزاءات المالية المناسبة حسبما تحددىا الموائح.
(د ) إيقاؼ الوكيؿ عف العمؿ مف يوـ إلى شير.
(ىػ) التوصية لدي المجمس بالشطب النيائي مف عضوية السوؽ.
( )2يجوز لممدير العاـ القياـ بالتنبيو في حالة ارتكاب المخالفات
حؽ االستئناؼ

البسيطة دوف عرض األمر عمى لجنة المحاسبة.

 -57يجوز استئناؼ ق اررات لجنة المحاسبة لدي المجمس خالؿ ثالثيف يوماً

مف تاريخ تبميغ ىذا القرار لمشخص المحاسب ويكوف قرار المجمس في ىذا

الشأف نيائي.

الفصؿ التاسع
أحكاـ عامة
استثمارات الرعايا
العرب واألجانب

( –58أ) يجوز لمرعايا العرب واألجانب االكتتاب باألوراؽ المالية المصدرة مف
خالؿ االكتتاب بيا في السوؽ األولية.

(ب) يجوز لمرعايا العرب واألجانب التعامؿ باألوراؽ المالية السودانية
المدرجة في السوؽ الثانوية.

تحديد نسب المساىمة

(-59أ) يتـ تحديد نسب مساىمة الرعايا العرب واألجانب في رؤوس أمواؿ

شركات المساىمة العامة السودانية عمى أساس قطاعي وذلؾ مف قبؿ

الوزير.

(ب) ال تخضع مساىمات الرعايا العرب في رؤوس أمواؿ شركات

المساىمة العامة السودانية ألي موافقات مسبقة شريطة أف تسمح

النسب المحددة مف قبؿ الوزير بذلؾ.
(ج) تخضع مساىمات األجانب غير العرب في رؤوس أمواؿ شركات

تحويؿ حصيمة بيع
األوراؽ المالية

بناء عمى توصية مف
المساىمة العامة السودانية إلى موافقة الوزير ً
إدارة السوؽ شريطة أف تسمح النسب المحددة بذلؾ مف قبؿ الوزير.

( -60أ) يجوز لمرعايا العرب واألجانب تحويؿ حصيمة بيع األوراؽ المالية

وأرباحيا إلى الخارج وفقاً ألسعار الصرؼ السائدة في تاريخ التحويؿ

شريطة إلثبات أف عممية شراء األوراؽ المالية تمت بعممة صعبة وتـ

تحويميا إلى السوداف عف طريؽ الجياز المصرفي.

(ب) ألغراض تحويؿ حصيمة بيع األوراؽ المالية وأرباحيا إلى الخارج
إرساؿ التقارير لموزير

يجب تقديـ المستندات الثبوتية لعممية البيع موقعة مف إدارة السوؽ.

 -61تقوـ إدارة السوؽ بإرساؿ تقارير دورية أسبوعية عف استثمار الرعايا

العرب واألجانب إلى الوزير عمى أف تشمؿ ىذه التقارير أسماء العرب
إنشاء الحقوؽ
وااللتزامات

واألجانب المتعامميف باألوراؽ المالية شراء في السوؽ الثانوية.

 )1(-62تنشأ الحقوؽ وااللتزامات بيف البائع والمشتري لألوراؽ المالية التي
يتـ تداوليا في السوؽ بتاريخ عقد البيع الموثؽ لدي اإلدارة التنفيذية،

وتنشأ ممكية األوراؽ المالية تجاه الشركة أو الجيات المصدرة ليا مف
تاريخ التسجيؿ في سجالت الشركة أو ىذه الجيات.
( )2عمى إدارة السوؽ أف تبمغ الشركة والجيات المصدرة لألوراؽ المالية
بالعقود المبرمة خالؿ خمسة أياـ عمؿ عمى األكثر تمي تاريخ إبراـ

العقد وعمى الشركة والجيات المصدرة لألوراؽ المالية تثبيت نقؿ

الممكية في سجالتيا خالؿ ثالثة أياـ عمؿ عمى استالميا لعقود نقؿ

الممكية.
تسجيؿ ممكية األوراؽ
المالية

 )1(-63عمى شركات المساىمة العامة أو أي جية مصدرة لألوراؽ المالية أو
وكالئيا تسجيؿ ممكية األوراؽ المالية القابمة لمتداوؿ التي يتـ بيعيا

أو شراؤىا أو تحويميا أو نقؿ ممكيتيا في السوؽ دوف قيد أو شرط

بالرغـ مما ورد في قانونيا أو عقد تأسيسيا أو نظاميا ،أو في قانوف

الشركات النافذ المفعوؿ أو في أي قانوف أو لوائح أخرى باستثناء

الحاالت التالية:

(أ) إذا كانت األوراؽ المالية محجوزة أو مرىونة.
(ب) إذا كانت شيادة الممكية مفقودة.
(ج ) إذا كاف بيع األوراؽ المالية مخالفاً ألحكاـ القوانيف والموائح التي

تحدد النسب المسموح بيا الستثمار العرب واألجانب في األوراؽ

المالية.
( )2تتحمؿ الشركة أو الجية المصدرة لألوراؽ المالية المسئولية المالية

الناجمة عف تقصيرىا في وضع إشارة الحجز أو الرىف في سجالتيا
أو نقؿ ممكية األوراؽ المالية إذا كانت شياداتيا مفقودة.

وضع أسس وضوابط
تداوؿ األوراؽ المالية

 )1(–64يضع المجمس الشروط واألسس التي يتـ بمقتضاىا تداوؿ األوراؽ

المالية وتحويؿ وانتقاؿ ممكيتيا وذلؾ في السوؽ الثانوية ،بما في ذلؾ

شروط إدراجيا وايقاؼ التعامؿ بأوراقيا وشطبيا مف لوائح السوؽ.
( )2ال يجوز لمشركات األعضاء المدرجة أسيميا بالسوؽ أف تقوـ

بتحويؿ أو نقؿ ممكية األوراؽ المالية ألي شخص كاف دوف عمـ إدارة

السوؽ وموافقتيا و بالطرؽ التي يحددىا المجمس.

( )3يتـ التعامؿ باألوراؽ المالية العربية والدولية ،بقرار مف مجمس الوزراء
بناء عمى توصية مف المجمس وفي حالة المعاممة بالمثؿ.
ً

( )4يتـ تحويؿ أسيـ الشركات األعضاء غير المدرجة بموافقة السوؽ و
سجؿ األوراؽ المالية

وفقاً لمتعميمات التي يضعيا المجمس بيذا الخصوص.

 -65تسجؿ عمميات بيع األوراؽ المالية والتي يتـ بيعيا بأمر مف المحاكـ

المختصة في سجؿ خاص يبيف أعدادىا وأسعار بيعيا وتاريخ البيع ،وال

يجوز لمسوؽ أف تنشر أو تعمف أياً مف المعمومات الواردة في ىذا السجؿ

إال مف الناحية اإلحصائية.
إجراء التحقيقات
اإلدارية

 )1(-66لمسوؽ صالحية إجراء التحقيقات اإلدارية كمما رأت ذلؾ ضرورياً

وحاؿ حصوؿ أي مخالفة مف قبؿ أي شخص ،أو حاؿ توقع حصوؿ
أي مخالفة ألحكاـ ىذا القانوف والموائح والتعميمات التي تصدرىا

السوؽ وفقاً لقانونيا وتعميماتيا ،ولمسوؽ الحؽ في أف تطمب مف أي

شخص تقديـ بياف خطي بعد أدائو القسـ القانوني وفؽ الصيغة التي

تقررىا السوؽ حوؿ الظروؼ المتعمقة بارتكاب المخالفة.
( )2يحؽ لممدير العاـ تشكيؿ لجنة مف كبار موظفي السوؽ تكوف ميمتيا
إجراء التحقيقات اإلدارية في موضوع المخالفات المحالة إلييا وليا

الحؽ في توجيو مذكرات دعوة لالستماع إلى الشيود مف أجؿ إثبات
المخالفة وليا الحؽ بطمب تقديـ الدفاتر واألوراؽ والمراسالت

والمذكرات التي ترى ضرورة اإلطالع عمييا وترفع المجنة تقريرىا إلى

فتح حسابات باألسيـ

المدير العاـ التخاذ القرار المناسب بشأنيا.

 )1(-67يجوز لمبنوؾ والشركات المالية وأية شركة مساىمة عامة ال يقؿ رأس
ماليا المدفوع عف مميوف دينار توافؽ عمييا السوؽ أف تقوـ بفتح

حسابات باسميا لصالح عمالئيا المستثمريف باألوراؽ المالية تسمي

(حسابات العيدة) وليا أف تتصرؼ بيذه الحسابات حسب القواعد
المحددة ليا والصادرة عف المجمس ضمف حدود االتفاقيات التي

تحكـ ىذه العمميات الخاصة بيذه الحسابات.

( )2تمتزـ البنوؾ والشركات المالية بالمحافظة عمى سرية ىذه الحسابات
وال تدخميا ضمف موجوداتيا أو التزاماتيا ،وال تدخؿ إيراداتيا ضمف

حسابات نتائجيا وال تنطبؽ عمييا أحكاـ التصفية في حالة إفالسيا.
( )3يحدد المجمس العالقة التي تحكـ أطراؼ الحسابات طبقاً لموائح

والتعميمات الصادرة بيذا الخصوص وذلؾ بالتنسيؽ مع بنؾ السوداف

إذا كاف أحد أطراؼ العيدة خاضعاً لترخيصو.

إنشاء جمعية الوكالء

 -68تنشأ في السوؽ جمعية الوكالء ،وعمى الوكالء االنتساب ليا والتقيد

حصر التعامؿ في

 )1(-69ينحصر التعامؿ باألوراؽ المالية المقبولة في السوؽ داخؿ قاعة

بأحكاـ لوائحيا الذي تقره الجمعية العمومية لموكالء بموافقة المجمس.

األوراؽ المالية

تداوؿ األوراؽ المالية.

( )2ينحصر حؽ التعامؿ في السوداف باألوراؽ المالية المقبولة لمتداوؿ
داخؿ قاعة تداوؿ األوراؽ المالية في السوداف في الوكالء

المرخصيف لمعمؿ في السوؽ وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف.

( )3يقع باطالً كؿ تعامؿ يجري خارج قاعة تداوؿ األوراؽ المالية

ويستثنى مف ذلؾ الحاالت المسموح بيا بموجب الموائح أو األوامر

التي تصدر بيذا الخصوص بموجب أحكاـ ىذا القانوف.

( )4استثناء مف أحكاـ البنود (  )2( ، )1و ( )3يتـ التعاقد عمى بيع
وشراء األوراؽ المالية خارج السوداف إذا كاف طرفاً العقد البائع

والمشتري مف السودانييف غير المقيميف في السوداف ومتواجديف في

بمد اإلقامة خارج السوداف لحظة إبراـ العقد ،وال يعتبر ىذا التعاقد
نافذاً إال إذا اقترف بتسجيؿ التعامؿ في السوؽ خالؿ مدة أقصاىا

شيريف مف تاريخ التعاقد.

(( )5أ) ينحصر حؽ تغطية إصدارات األوراؽ المالية ببنوؾ االستثمار
والشركات المالية والوكالء.

(ب) ينحصر حؽ إدارة محافظ العمالء والعمؿ كمستشار مالي في
األوراؽ المالية في شركات المساىمة العامة المتخصصة في

أعماؿ الوكالة وشركات توظيؼ األمواؿ وبنوؾ االستثمار والبنوؾ

اإلطالع عمى سجؿ
شركات المساىمة
العامة وكيفية التعامؿ

المتخصصة التي يرخص ليا ممارسة أعماؿ الوكالة.

 )1(-70يجب عمى شركات المساىمة العامة إطالع أي مساىـ عمى سجؿ
المساىميف وعمى الجزء الخاص بو فقط.

في أسيميا واستيفاء
األرباح

( )2تصبح أسيـ شركات المساىمة العامة قابمة لمتداوؿ مف خالؿ قاعة
التداوؿ في السوؽ بعد تسديد ما ال يقؿ عف

 %50مف القيمة

االسمية لألسيـ.
(( )3أ) يحظر عمى المؤسسيف في شركات المساىمة العامة التصرؼ
بأسيميـ التأسيسية قبؿ مرور سنتيف عمى األقؿ مف تاريخ

تسجيؿ الشركة ومباشرة نشاطيا ويعتبر باطالً أي تصرؼ يخالؼ

ذلؾ.

(ب) يستثني مف أحكاـ الفقرة (أ) انتقاؿ السيـ التأسيسي لمورثة
والموصى ليـ وبيف الزوجيف واألصوؿ والفروع وبيف مؤسسي

الشركة ومف مؤسس إلى آخر.

( )4يكوف المساىـ في شركات المساىمة العامة الذي سدد ما عميو مف

أقساط مستحقة ليا وكاف مسجالً في سجالت الشركة قبؿ سبعة أياـ
مف الموعد المحدد ألي اجتماع ستعقده الجمعية العمومية الحؽ في
االشتراؾ ومناقشة بنود جدوؿ أعماليا والتصويت عمى ق ارراتيا.

(( )5أ) ينشأ الحؽ في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالؾ السيـ المسجؿ
في سجالتيا في تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الذي توافؽ فيو
عمى توزيع األرباح ،وتمتزـ الشركة باإلعالف عف ذلؾ بالصحؼ

المحمية في اليوـ التالي الجتماعات الجمعية العمومية ،ولمدة
يوـ واحد عمى األقؿ ،واعالـ السوؽ بذلؾ القرار.

(ب) تمتزـ الشركة بدفع األرباح المقررة لمستحقييا مف المساىميف
خالؿ شيريف مف تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

يجب عمى شركة المساىمة العامة دعوة السوؽ لحضور
تحديد سرياف بدء

اجتماعات الجمعية العمومية العادية والغير عادية.

 -71يحدد الوزير بقرار منو تاريخ بدء التعامؿ باألوراؽ المالية في السوؽ وفقاً

العمؿ في السوؽ
تصفية السوؽ
العقوبات

ألحكاـ ىذا القانوف.

 -72ال تجوز تصفية السوؽ إال بقانوف وفي ىذه الحالة تؤوؿ جميع
موجوداتيا إلى الخزينة العامة.

 )1(-73يعاقب بالسجف لمدة ال تقؿ عف أسبوع وال تزيد عف ستة أشير أو
بغرامة ال تقؿ عف

 1000دينار وال تزيد عف

 10000دينار أو

بالعقوبتيف معاً أي شخص يقدـ عف عمـ أي بيانات أو تصريحات أو
معمومات يعمـ أنيا غير صحيحة بيدؼ التأثير عمى قرار المستثمر
ويشمؿ ذلؾ أعضاء مجمس اإلدارة والمدير العاـ ونائبو وموظفي

الشركات والمراجعيف القانونيف.

( )2مع عدـ اإلخالؿ بأي عقوبة أشد في القانوف الجنائي يعاقب بالسجف
لمدة ال تقؿ عف شير أو بغرامة ال تزيد عف

 1500دينار أو

بناء عمى
بالعقوبتيف معاً كؿ شخص يثبت تعاممو في السوؽ ً
معمومات غير معمنة أو مفصح عنيا وكاف قد عمـ بيا بحكـ منصبو
أو قيامو بنشر الشائعات حوؿ وضع أي شركة والتأثير عمى أسعار

أسيميا ويشمؿ ذلؾ رئيس وأعضاء مجمس إدارة أي شركة أو مديرىا
سمطة إصدار الموائح
والقواعد واألوامر

العاـ أو نائبو أو موظفييا.

 -74يجوز لممجمس بموافقة الوزير أف يصدر الموائح والقواعد واألوامر الالزمة
لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف ومع عدـ اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ يجوز أف
تتضمف تمؾ الموائح والقواعد واألوامر المسائؿ اآلتيػػة:
(أ) شروط خدمة العامميف بموافقة وزير المالية.
(ب) تنظيـ المشتروات.
(ج) الشؤوف المالية.
(د) شروط قبوؿ الوكالء في السوؽ وبياف حقوقيـ و واجباتيـ واسقاط
عضويتيـ أو صفة الوكالة عنيـ.

(ىػ) شروط إدراج األوراؽ المالية وايقاؼ التعامؿ بيا وشطبيا أدارياً.
(و) شروط تداوؿ األوراؽ المالية مف خالؿ قاعة تداوؿ األوراؽ المالية.
(ز) شروط التسوية والتقاص بيف الوكالء بعضيـ بالبعض اآلخر،
الوكالء وعمالئيـ ،الوكالء واإلدارة التنفيذية.
(ح) شروط بيع األوراؽ المالية بالمزاد العمني.

