الئحة التداكؿ

بسوؽ الخرطوـ لألكراؽ المالية لسنة 2010ـ
عمالً بالسلطات ادلخولة لو مبوجب أحكام ادلادة ( 74و) من قانون سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية لسنة 1994م  ،أصدر رللس
إدارة سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية ومبوافقة السيد  /وزير ادلالية واالقتصاد الوطين الالئحة اآلتية -:

الفصل األكؿ

أحكاـ تمهيدية
أسم الالئحة كبدء العمل بها
()1

تسمى ىذه الالئحة "الئحة التداول بسوق اخلرطوم لألوراق ادلالية لسنة 2010م ويعمل هبا من تاريخ التوقيع
عليها .

إلغاء
()2

تلغى قواعد تداول األوراق ادلالية لسنة 1994م .

تفسير
()3

يف ىذه الالئحة  ،وما مل يقتض السياق معين آخر  ،تكون للكلمات والعبارات وادلصطلحات الواردة فيها
ذات ادلعاين احملددة ذلا يف قانون سوق اخلرطوم لالوراق ادلالية للعام 1994م  ،كما تكون للعبارات اآلتيـة
ادلعاين ادلبينة أمام كل منها على التوايل -:

القانون

قانون سوق اخلرطوم لالوراق ادلالية للعام 1994م.
1

السوق
اجمللس
الرئيس
ادلدير العام
شخص
الوكيل
الوكيل ادلعتمد

التداول
العميل
أمر البيع أو الشراء

األمر اخلاص
األوامر ادلتطابقة

األمر ادلتقابل

الشركة ادلدرجة
األوراق ادلالية

سوق اخلرطوم لالوراق ادلالية.
رللس ادارة السوق.
رئيس رللس ادارة السوق.
مدير عام السوق.
تعين الشخص الطبيعي أو ادلعنوي.
شركة الوكالة ادلرخص لو القيام بأعمال الوكالة يف السوق.
ىو ادلوظف ادلفوض من قبل شركة الوكالة والذي توافق السوق على اعتماده كممثل
لشركة الوكالة لتلقي واستالم وتوثيق أوامر الشراء والبيع من العمالء وتنفيذىا يف
السوق.
تعين التعامل يف األوراق ادلالية بيعا وشراء بالسوق.
يقصد بو الشخص الطبيعي أو ادلعنوي.
ىو األمر الذي يدخلو الوكيل ادلعتمد إىل السوق لبيع أو لشراء أوراق مالية مدرجة يف
السوق من خالل نظام التداول إما حلساب زلفظتو أو حلساب أحد عمالئو (من
خالل األمر الذي يتسلمو الوكيل ويقبل بو من أي من عمالئو) سواء خطيا أو ىاتفيا
أو بأي وسيلة أخرى مقبولة لدى السوق  ،وفقا لشروط عامة أو خاصة معمول هبا يف
السوق حيددىا العميل .
ىو األمر الذي يفوض فيو العميل وكيلو لشراء أو بيع عدد معني من ورقة مالية زلددة
دفعة واحدة حبيث ال تقل قيمتها السوقية عن ( )20000ج .س .
وتعين أمر أو أوامر الشراء ادلدخلة يف نظام التداول واليت يوجد مقابلها أمر أو أوامر
للبيع (أو العكس) لنفس الورقة ادلالية وبنفس السعر وتؤدي تلك األوامر إىل تنفيذ
تلقائي لعملية أو عمليات تداول على السعر احملدد ذلا وذلك خالل جلسة التداول
ادلستمر فقط .
ىو رلموعة من أوامر الشراء وأوامر البيع لدى وكيل واحد لعمالء سلتلفني لعدد من
األوراق ادلالية ادلصدرة من جهة واحدة وتتساوى فيو أسعار أوامر الشراء مع أسعار
أوامر البيع .
ىي شركة ادلسامهة العامة اليت مت إدراج أسهمها يف السوق وفقا للضوابط ادلنصوص
عليها يف القانون .
وىي صكوك القرض وادلقارضة واي صكوك اخري مبوجب صيغ ادلعامالت االسالمية
اليت تصدرىا احلكومة ومؤسساهتا العامة وشركات ادلسامهة العامة واالسهم اليت تصدرىا
شركات ادلسامهة العامة وما يف حكم ذلك من الصكوك واالسهم واي اوراق مالية
اخري.
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سعر االفتتاح

التداول ادلستمر
األمر ادلنفذ
اللجنة
نظام التداول
سعر اإلغالق
ادلركز

ىو السعر الذي يتم احتسابو خالل مرحلة (جلسة) ما قبل االفتتاح وتنفذ أوامر البيع
والشراء عليو يف بداية جلسة التداول ادلستمر ويف حال عدم تنفيذ صفقات عليو فان
سعر أول صفقة يتم تنفيذىا خالل التداول ادلستمر يعترب سعر االفتتاح .
ىو رلموعة األوراق ادلالية اليت جيرى تداوذلا خالل جلسة التداول على عدة أسعار
واليت تتم خالل مراحل اجللسة ادلختلفة .
ىو األمر الذي يدخلو الوكيل ادلعتمد اىل نظام التداول لبيع او شراء أوراق مالية ويؤدي
مباشرة اىل تنفيذ عملية تداول تلك األوراق املالية .
جلنة الفصل يف منازعات القاعة ادلكونة وفقا ألحكام ىذه الالئحة .
ىو نظام التداول االلكرتوين ادلعمول بو يف السوق  ،وىو يعترب قاعة تداول وفقاً
ألحكام ادلادة  69من القانون.
ىو القيمة السوقية للورقة ادلالية لليوم ادلعين والذي يتم حسابو وفق الصيغة اليت تقررىا
السوق .
وىو مركز اإليداع واحلفظ ادلركزي بالسوق وادلسئول عن حفظ وإيداع وإدارة سجالت
األوراق ادلالية وادلنشأ مبوجب ادلادة  9من القانون .
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الفصل الثاني
اإلجراءات اإلدارية كالتنظيمية
توقيت جلسػػات التػ ػػداكؿ
()4

-1

يتم التداكؿ في السوؽ من خالؿ نظاـ التداكؿ اإللكتركني الوارد كصفو الفني كالتشغيلػي في

-2

تقوـ إدارة السوؽ بإبالغ الوكالء على الفور إذا حدث أم تغيير على الجدكؿ الزمني لجلسات

-3

يحدد اؿمجلس من حين آلخر أياـ كأكقات التداكؿ في السوؽ كيعلنها قبل أسبوع كاحد على

-4

دليل المستخدـ كدليل التشغيل لنظاـ التداكؿ اإللكتركني .

التداكؿ ناجم عن حدكث أم طارئ فني في نظاـ التداكؿ .

األقل من بدء التطبيق العملي .

ال يجرل التداكؿ في السوؽ في عطالت نهاية األسبوع كالتي تحدد بقرار من اؿمجلس ككذلك
العطالت كاألعياد الرسمية كفي آخر يوـ عمل في نهاية السنة الميالدية .

إيقاؼ التػ ػػداكؿ
()5

قبل اسبوع من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية

-1

يتم إيقاؼ التداكؿ بأسهم الشركة المدرجة

-2

إيقاؼ التداكؿ في السوؽ في حاؿ حدكث عطل فني في نظاـ

العمومية العادية/غير العادية للشركة كفي تاريخ انعقاد اجتماعها .

التداكؿ اك األجهزة

الموجودة لدل مكاتب الوسطاء بالقاعة كتعذر إصالحها  .كيتم تقدير حجم العطل كمدل

تأثيره على التداكؿ بواسطة مدير القاعة الذم يجوز لو تعويض كقت اإليقاؼ بزمن إضافي بعد
إصالح ذلك العطل .

 -3يتم ايقاؼ التداكؿ مؤقتا بواسطة مدير القاعة في كرقة مالية معينة خالؿ جلسة التداكؿ في
انتظار االفصاح عن معلومة ىامة تتعلق بالورقة.

 -4يتم ايقاؼ التداكؿ مؤقتا في كرقة مالية معينة خالؿ جلسة التداكؿ في
شركات الوكالة في اسعار الورقة المالية.
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حاؿ الشك في تالعب

()6

()7

تعتبر جميع

األكراؽ المالية المدرجة في السوؽ قابلة للتداكؿ ما لم ترد عن

تتعلق بإيقاؼ كرقة مالية معينة عن التداكؿ .

المجلس أم تعليمات

ؿلمدير اؿعاـ صالحية تمديد أك تخفيض المدة المحددة لجلسة التداكؿ في حاالت خاصة كتطبق
خاللها نفس األسس كاإلجراءات المقررة للجلسة األصلية كتعتبر فترة التمديد جزءا ال يتجزأ من

جلسة التداكؿ .

الشركط الواجب توفرىا في الوكيل المعتمد
( )8يشترط في الوكيل المعتمد لممارسة اعماؿ الوكالة في السوؽ مايلي :
أ) اف يكوف شخص طبيعي كمتمتعانباالىلية الكاملة.

ب) اف يكوف حسن السير كالسلوؾ كلم يسبق الحكم علية في عقوبة مخلة بالشرؼ كاالمانة.

ج) أف يكوف حاصالن على درجة البكالريوس اك ما يعادلها كحد ادني من جامعة معترؼ بها من
داخل اك خارج السوداف.

د) اف يجتاز بنجاح االختبار التاىيلي الخاص بقبوؿ الوكالء المعتمدين لممارسة اعماؿ الوكالة
كالذم تعده السوؽ.

القي ػػود علي الوكالء المعتمديػػن
()9

على الوكالء المعتمدين التقيد بما يلي -:
(أ)

حضور جلسات التداكؿ كالتواجد في القاعة كذلك عند بدء جلسة التداكؿ المستمر كحتى

(ب )

عدـ التغيب عن أية جلسة من جلسات التداكؿ إال بأذف مسبق من مدير القاعة أك من يفوضو .

(ج)

حضور ككيل معتمد كاحد على األقل عن كل شركة من شركات الو كالة في كل جلسة من

(د)

إظهار بطاقة الوكالة على صدر الوكيل المعتمد كبشكل كاضح ،كال يحق لهم دخوؿ القاعة

نهايتها .

جلسات التداكؿ .

بدكنها .
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()5

ظهور موظفي الوكيل بالمظهر الحسن كالالئق داخل القاعة كفي مواقع عملهم المختلفة ،

(ك)

االلتزاـ ببناء عالقة مسلكية جيدة فيما بينهم كالمحافظة على النظاـ كالهدكء كتوفير الجو

كالذم يتناسب ككظيفتهػم كطبيعة أعمالهم كوكالء معتمدين في السوؽ .
المناسب للعمل كمراعاة تطبيق القوانين كاللوائح كالتعليمات النافذة .

()10

إذا تأخر الوكيل المعتمد كالذم يمثل الحد األدنى لمكتب الوكالة عن موعد افتتاح جلسة التداكؿ المستمر
دكف سبب أك عذر مقبوؿ  ،يحق لمدير القاعة أك من ينوب عنو حرماف

الوكيل من حضور الجلسة

بكاملها أك أم جػزء منها حسبما يراه مناسبا .

تصنيف الوكالء المعتمػدين كمسئولياتػهم
()11

-1

يتم تصنيف الوكالء المعتمدين إلغراض تمثيلهم لشركاتهم أماـ إدارة السوؽ كخالؿ جلسة
التداكؿ إلى الفئتين التاليتين :

( أ ) الفئة األكلى  :ككيل معتمد أكؿ  ،كيقع تحت ىذا التصنيف كإطار ىذه الفئة كل من المدير العاـ
أك نائب المدير العاـ أك مدير الوكالة في أم شركة مرخص لها مزاكلة
(ب) الفئة الثانية :

أعماؿ الوكالة .

ككيل معتمد ثاني  ،كيقع تحت ىذا التصنيف كإطار ىذه الفئة كل من موظفي
شركات الوكالة المرخصين كوكالء معتمدين كال يندرجوف ضمن الفئة األكلى

.
-2

تمنح بطاقة ككيل كفقا للشركط كاإلجراءات التي تحددىا اللوائح

كالقواعد الصادرة من

المجلس كالسوؽ .
-3

يكوف الوكيل المعتمد من الفئة األكلى ىو الشخص المفوض بمخاطبة السػوؽ كالبحػث معو في
كل ما يتصل بشئوف الشركة أك مكتب

المعتمدين من الفئة الثانية التابعين للشركة.

الوكالة  ،كما كيعتبر مسئوال عن تصرفات

النظاـ داخػل قاعة التػ ػػداكؿ
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الوكالء

()12

تكوف لمدير القاعة صالحية المحافظة على النظاـ كمراقبة سلوؾ الجمهور أثناء انعقاد جلسة التداكؿ ،
كتنفيذ إجراءات التداكؿ كالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص  ،كال يحق ألم

ككيل التدخل في

صالحية مدير القاعة أك االعتراض على قراراتو أثناء جلسة التداكؿ .

لجنػػة المنازع ػػات
()13

على مدير القاعة عرض المنازعات التي تحدث بين الوكالء فػي القاعة على لجنة تسمى (لجنة
الفصل في منازعات القاعة) كتشكل اللجنة من أربعة أعضاء على الوجػػو اآلتي -:
أ -

مدير القاعة

رئيسا .

ب-

ممثل لإلدارة القانونية

عضوا كمقررا للجنة .

ج-

ككيلين معتمدين  ،من غير الوكالء المتنازعين ،يختارىما اؿمػدير اؿعاـ من جملة
ختارىم جمعية الوكالء.
خمسة مرشحين من الفئة االكلي ت

قرارات اللجنة
( )14تصدر اللجنة

قراراتها بأغلبية األعضاء الحاضرين كعلى العضػػو صاحب الرأم المخالف تدكين

أسباب مخالفتو .كفى حالة تساكل األصوات يرجح الجانب الذم فيو الرئيس .

إجراءات اللجنة
( )15تتم الدعوة إلى اجتماعات اللجنة من قبل رئيسها أك من يكلفو كيتم في ىذه الدعوة تحديد

زماف

كمكاف كاجندة االجتماع كمػػن ثم تباشر اإلجراءات اآلتية:
أ -

تقوـ بإبالغ أطراؼ الشكول كالشهود كمطالبتهم بالحضور أماـ اللجنة في المكاف كالزماف
المحددين .
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ب  -تباشر اللجنة تحقيقاتها كاالستماع إلى أطراؼ النػ ػزاع كالشهود كاالطالع على الدفاتر
كالسجالت كسائر البي ػػانات المتوفرة .
ج-

تكوف جلسات اللجنة كقراراتها علنية إال إذا رأل رئيس اللجنة  -السباب يدكنها  -ضركرة
إجرائها سرا .

د-

يتم تدكين كقائع جلسات اللجنة بمحضر تحت إشراؼ رئيسها كيتم تدكين تاريخ انعقاد
الجلسات كمكانها كاألعضاء الحاضرين كأطراؼ الشكول على أف يوقع عليو جميع
األعضاء .

ىػ  -ترفع اللجنة

قرارتها في شكل توصيات حوؿ النزاع في مدة أقصاىا أسبوع ،من تاريخ

انعقاد الجلسة  ،إلى المدير العاـ التخاذ قرار بشأنها أك إحالتها

– في حاالت

خاصة يقدرىا  -إلى المجلس مبينا لو فيها طبيعة النزاع كمجريات الظركؼ
كالمالبسات المحيطة بها التخاذ القرار الالزـ بشأنها .

الغػاء العركض كالعمليات المنفػذة
( )16يجوز

لمدير القاعة إلغاء العركض الموجودة على نظاـ الشاشة اإللكتركنية كالعمليات المنفذة إذا
كانت ىذه العركض المدخلة على النظاـ اإللكتركني كالعمليات المنفذة تشكل مخالفة لتعليمات
السوؽ كانحرافا حادا عن األسعار العادية المنفذة كالسائدة في جلسة القاعة .

دخوؿ قػاعػة التػ ػػداكؿ
()17

ينحصر حق دخوؿ القاعة على موظفي السوؽ المسميين ك

الوكالء المعتمدين كيحدد المدير العاـ عدد

موظفي شركات الوكالة الذين يحق لهم دخوؿ قاعة التداكؿ كما كيسمح  -بموافقة خاصة من المدير

العاـ أك من ينوب عنو  -للزكار كالضيوؼ كطالب الجامعات كالمدارس كالوفود الرسمية دخوؿ قاعة
التداكؿ .
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الفصل الثالث
القيود علي شركات الوكالػة
ما يحظر على الوكيل
()18

يحظر على الوكيل شراء أك بيع أكراؽ مالية يعلم مسبقا أف ىناؾ تنازعا عليها أك دفع قيمة أكراؽ مالية
قبل تنفيذ عملية البيع كفقا للتعليمات كاألنظمة المعموؿ بها في السوؽ .

التعامل في أسهم محفظة الوكيل
()19

يجب على الوكيل أف يكوف تعاملو في اسهم محفظتو عن طريقو مباشرة .

تقديم النصح كالمشورة للعمالء
()20

ال يجوز للوكيل أك أم من تابعيو إبداء النصح أك تقديم استشارة ألم من عمالئو حوؿ التعامل باألكراؽ
المالية ما لم يكن مرخصان لو بذلك كيكوف لديو إلماـ تاـ بهػذه األكراؽ يمكنو من تكوين قناعة كافية
تجعلو يعتقد بسالمة كصحة توجيهاتو .

عدـ جواز بيع األكراؽ المالية بدكف كجود رصيد
()21

يحظر على أم شخص بيع األكراؽ المالية بدكف رصيد كيتحمل المسئولية القانونية التي تترتب عليو من
جراء ذلك .
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جواز رفض أمر البيع المخالف للقانوف
( )22يحق

للوكيل أف يرفض أم أمر لعميل ما إذا كاف ىذا الوكيل يعتقد بحسن نية أف ىذا األمر مخالفان
لقانوف السوؽ أك يتنافى مع نزاىة كعدالة التعامل باألكراؽ المالية  .كعلى الوكيل أف يدكف على نموذج
األمر المخصص لذلك األسباب الموجبة للرفض كاالحتفاظ بذلك النموذج في سجالتو  .كما كيجب

على الوكيل إعالـ السوؽ فوران بحالة الرفض كأسبابو .

عدـ جواز الشراء كالبيع الصورم
( )23يحظر على

أم ككيل أف يقوـ بعرض أكامر بيع أك شراء صورية قاصد بذلك إيهاـ جمهور المتعاملين بأف
ىناؾ سوؽ نشطا لورقة مالية أك اكثر مما يؤثر بالتالي على أسعارىا انخفاضا كارتفاعا  .كال يجوز ألم
شخص أك مجموعة من األشخاص القياـ بالتعامل بسلسلة من العمليات المتتالية في األكراؽ المالية

كشراء أك بيع بهدؼ تثبيت سعرىا بشكل يتعارض مع القوانين كاللوائح كالقواعد كاألكامر المعموؿ بها

في السوؽ .

عدـ جواز التعامل في أسهم الوكالء
اء كبيعان لصالح عمالئهم اك لصالح محافظهم ،كلكن
( )24اليجوز تعامل الوكالء مباشرة بأسهم شركاتهم شر ن
يجوز لهم ذلك من خالؿ ككالء اخرين.

تداكؿ األكراؽ المالية لصالح الشركاء
( )25اليجوز للوكالء تداكؿ االكراؽ المالية لحساب الشركاء في شركة الوكالة اك اعضاء مجلس ادارتها اك

ىيئة المديرين بها حسب كاقع الحاؿ اك لحساب ازكاجهم اك لحساب اقاربهم الي الدرجة الرابعة اال

من خالؿ ككيل اخر ،كما يسرم ىذا المنع علي موظفي الوكيل.
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عدـ جواز التعامل في أسهم الشركة التي يكوف الوكيل عضوان فيها
( )26اليجوز للوكالء التعامل بأسهم ام شركة اذا كاف ىو اك احد موظفيو عضو مجلس ادارة في تلك الشركة
باستثناء حاالت بيعة لالسهم التي يمتلكها نتيجة عمليات تعهده بالتغطية.

إستخداـ الغش كاإلحتياؿ في التعامل
( )27يحظر على

كاالحتياؿ .

الوكيل كتابعيو أف يتعامل باألكراؽ المالية المدرج قيدىا في السوؽ باستعماؿ أساليب الغش

ضركرة اإلفصاح عن طبيعة العالقة بين الوكيل كالشركة
()28

يجوز للوكيل التعامل بأسهم أم شركة تم إدراج قيدىا بالسوؽ متى ما كاف ىذا

الوكيل أك أحد تابعيو عضو

مجلس إدارة في الشركة المتعامل بأسهمها بشرط أف يتم اإلفصاح الفورم كالكامل عن طبيعة العالقة ما
بين الوكيل أك أم من تابعيو بالشركة التي يجرم التعامل بأسهمها .

الجزاء على المخالفة
()29

اء ماليان يساكم ( )%1من
يفرض علي الوكيل في حالة ارتكابو ألحكاـ مخالفة ىذا الفصل من ىذة الالئحة جز ن
القيمة السوقية للورقة المالية المنفذة علي اف ال يقل كال يزيد الجزاء عن المبلغ الذم تحددة السوؽ

دكف حق الرجوع بها علي عمالئو.
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الفصل الرابع
األحكاـ كاألصوؿ التمهيدية كالتنفيذية
التفويض
يحظر على شركات الوكالة في حالة تعاملها باألكراؽ المالية نيابة عن عمالئها إجراء أم بيع أك شراء

()30

الكراؽ مالية ما لم تكن مفوضة من قبل عمالئها بموجب تفويض صريح يخولها ذلك التصرؼ ،كما

كيحظر عليها االطالع على أرصدة المساىم إال إذا كاف لديها تفويضا مباشرا من ذلك العميل ،على أف
ينحصر االطالع على رصيده في الشركة التي لديو تفويض للتعامل في أسهمها .

شكل التفويض
-1

()31

يجوز تنفيذ عمليات األكراؽ المالية من قبل الوكالء بموجب تفاكيض أما مكتوبة أك شفهية

أك بأية كسيلة أخرل متفق عليها بين العمالء أك ككالئهم أك ممثليهم الشرعيين كشركة الوكالة ،

على أف يتم تحريرالتفاكيض الحقا بصيغ مكتوبة موقع عليها من قبل العميل أك من يفوضو ،

كيجوز أف يكوف التفويض من العميل مطلقان بشرط أف يكوف مكتوبان كمحدد المدة .
-2

يجب أف محدد في التفويض المقدـ للوكيل شركط العميل كفقا للنموذج المعد من قبل
السوؽ كالتي في حدكدىا يتصرؼ الوكيل نيابة عنو .

ما يراعى عند إستالـ التفويض
()32

على الوكيل في حالة استالمو تفاكيض مكتوب من أم من عمالئو مراعاة اآلتي -:
التثبت من الهوية الشخصية لذلك العميل كالتأكد من أىليتو للتعاقد .

أ-

ب -التأكد من كضوح أسمو كشهرتو كمحل اإلقامة
ج-

على العميل البائع صاحب التفويض أك ككيلو القانوني أف يحضر أماـ الوكيل  ،كأف يقوـ بالتوقيع
أمامو على جميع الوثائق المؤيدة للتفويض كالتصرؼ ،بعد اطالعو كفهمو ؿلتفويض .
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التفويض الشفهي كالهاتفي
()33

يجب على الوكيل عند استالمو لتفاكيض شفهية أك ىاتفية أك بأية كسيلة أخرل غير مكتوبة من عمالئو مراعاة
اآلتي -:

أ-

التأكد من أف العميل المتصل كامل األىلية للتعاقد كمن األشخاص المعركفين لديو كمن

ب-

أف يكوف الوكيل كاثقا مػن صدؽ التزاـ عميلو في تنفيذ التفويض الذم تقدـ بو  ،ككفق الشركط

ج-

عليو أف يقوـ بتسجيل التفاكيض الشفهية كالهاتفية على نماذج تفاكيض مخصصة لذلك

أصحاب السمعة الحسنة
المبينة فيو

توافق عليها السوؽ ،لتكوف حجة على العميل في حالة إنكارىا.

تنفيذ التفويض
( ) 34على الوكيل أف يراعى حق أكلوية العمالء كتسلسلهم في تنفيذ تفاكيض اتىم أكال بأكؿ شراء أك بيعا  ،كيكوف
الوكيل مسئوال عن صحة ذلك .
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الفصل الخامس
جلسات التداكؿ
أنواع الجلسات
()35

يمارس الوكالء التداكؿ من خالؿ نظاـ التداكؿ اإللكتركني الذم يحدد أنماط للعمل اليومي على مراحل
تشغيلية منتظمة كاآلتي :

-1

جلسة ما قبل االفتتاح .

-2

جلسة االفتتاح .

جلسة التداكؿ المستمر .

-3

 - 4جلسة اإلغالؽ .

كيحدد اؿمجلس مواعيد جلسات التداكؿ .

جلسة ما قبل اإلفتتاح
()36

-1

يعقد السوؽ كل يوـ تداكؿ جلسة ما قبل االفتتاح تنتهي عند افتتاح جلسة التداكؿ المستمر  ،حيث
يتم تحميل األكامر غير المنفذة كالسارية المفعوؿ من اليوـ السابق إلى ىذه الجلسة  ،كما

كيقوـ الوكالءالمعتمدكف خالؿ ىذه الجلسة (جلسة ما قبل االفتتاح) بممارسة أنشطة

تمهيدية مثل إدخاؿ أك تعديل أك إلغاء أكامر البيع كالشراء ك استعراض البيانات المتاحة من
-2

خالؿ نظاـ التداكؿ اإللكتركني .

يعمل نظاـ التداكؿ اإللكتركني خالؿ جلسة ما قبل االفتتاح على ترتيب أكامر البيع كالشراء
المدخلة كاألكامر القائمة حسب قواعد األكلويات المتبعة كال يجرم أم تداكؿ في ىذه

الجلسة كيقوـ النظاـ حينئذ بحساب سعر االفتتاح لألسهم المتداكلة لكل شركة .
-3

يتم حساب سعر االفتتاح بناءان على عدد من المعايير كاألسس أىمها إمكانية تداكؿ أكبر كمية
ممكنة من األكراؽ المالية المعركضة مع بقاء اقل كمية من العركض لم تنفذ كإحداث أقل

تغيير ممكن على سعر اإلغالؽ ليوـ التداكؿ السابق .

جلسة اإلفتتاح
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()37

-1

عند جلسة االفتتاح يتم تنفيذ أكامر البيع كالشراء على سعر االفتتاح في الحاالت التي يكوف
فيها ىذا السعر أفضل من أك مساك لألسعار المحددة في أكامر البيع كالشراء  .كيتم تحويل
األكامر غير المنفذة كالكميات المتبقية ،من األكامر المنفذة جزئيا ،إلى جلسة التداكؿ

المستمر .
-2

األكامر المدخلة كالتي لم يتم تداكلها بالكامل خالؿ مرحلة االفتتاح ،يتم ترتيبها في جدكؿ

األكلويات بناءا على كقت إدخالها إلى النظاـ  .كاألكامر المرحلة من يوـ سابق تأخذ أكلوية
على األكامر المدخلة خالؿ مرحلة ما قبل االفتتاح .

جلسة التداكؿ المستمر
()38

تعقد في كل يوـ تداكؿ جلسة للتداكؿ تسمى جلسة التداكؿ المستمر يتم فيها تنفيذ عمليات شراء

كبيع األكراؽ المدرجة في السوؽ إما من خالؿ إدخاؿ أكامر شراء أك أكامر بيع أك أكامر أخذ عرض
( )Takeأك تنفيذ طلب ( )Hitأك من خالؿ التنفيذ التلقائي لألكامر المتطابقة  .أم أنو في ىذه الجلسة
يستطيع الوكيل إدخاؿ أكامر البيع كالشراء كإتماـ صفقات التداكؿ إلكتركنيا إذا تطابقت األسعار .

كيستطيع الوكيل أيضا تعديل أك إلغاء أية أكامر لم تنفذ أك نفذت بشكل جزئي .

جلسة اإلغالؽ
()39

يستمر تشغيل نظاـ التداكؿ اإللكتركني بعد انتهاء جلسة التداكؿ لمدة يحددىا اؿمدير اؿعاـ كذلك
إلتاحة المجاؿ للوكالء الستعراض البيانات كالمعلومات كإجراء االستفسارات كطباعة التقارير الالزمة

كال يستطيع الوكيل في ىذه المرحلة تعديل أكامر أك إدخاؿ أكامر جديدة لدفتر السوؽ كلكن يستطيع
ذلك من خالؿ دفتره .
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الفصل السادس
أكامر البيع كالشراء
ما يجب على الوكيل قبل عرض أكامره
()40

يجب أف يتصرؼ الوكيل  ،في عرضو ألكامر الشراء أك البيع نيابة عػن عمالئو ،كفقا لشركط التفاكيض
التي تم استالمها من العمالء .

فتح حساب بالمركز
()41

أ  -على الوكيل أف يقوـ بفتح حساب اتجار لصالح العميل كالتأكد من أف العميل لديو حساب في
المركز .

ب  -يجب أف يسعى الوكيل في تنفيذ أكامر الشراء أك البيع لصالح عميلو ألفضل األسعار الممكنة لحظة
تنفيذ األمر الوارد في تفويض عميلو .

توقيع العميل في التفاكيض
()42

يعتبر توقيع العميل الكامل األىلية القانونية على التفويض  ،الصادر منو للوكيل  ،إقرارا منو بصحة ما

جاء بو من معلومات كبيانات ،كعلى الوكيل أف يتصرؼ في حدكد شركط ىذا التفويض .
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ضركرة إخطار العميل بما تم تنفيذه من أكامر
()43

على الوكيل أف يعلم عمالئو فيما إذا تم تنفيذ تفاكيض الشراء كالبيع  ،أك لم يتم تنفيذىا مع إبداء
األسباب التي حالت دكف ذلك .

اإلحتفاظ بالتفاكيض
()44

يجب على الوكيل أف يحتفظ بتفاكيض عمالئو حسب تسلسلها الزمني كمصنفة حسب العمالء كابرازىا
لموظفي السوؽ متى ما طلب منو ذلك .

ما يتم بعد تنفيذ العركض
()45

أ -

يجب على العميل المشترم ،عند تنفيذ الوكيل لعملية الشراء ،أف يقوـ بتسديد قيمة األسهم
المشتراه كالعموالت كالدمغة المقررة لهذا الوكيل كذلك كفقا للوائح المقاصة كالتسوية

ب-

المعموؿ بها في السوؽ كقت تنفيذ ىذه العملية

يجب على العميل البائع عند تنفيذ ككيلو لعملية البيع أف يقوـ بتسديد قيمة العموالت لهذا
الوكيل كقبض قيمة األسهم المباعة منو كذلك كفقا للوائح المقاصة كالتسوية المعموؿ بها في
السوؽ كقت تنفيذ ىذه العملية .

ج-

فاؽ على خالؼ ذلك  ،يحق للوكيل ،عند شرائو أسهم ألم من عمالئو  ،بيع تلك
ما لم يتم اإلت
األسهم خالؿ مدة مقدارىا ثالثين يوما من تاريخ شرائها إذا تخلف العميل عن سداد قيمتها

خالؿ فترة المقاصة كالتسوية المنصوص عليها قانونا .

عدـ جواز المطالبة باألضرار
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()46

ال يحق للعميل الرجوع على الوكيل للمطالبة بأم ضرر  ،متى ما كاف تصرؼ الوكيل في حدكد التفويض
المعطى لو من قبل ذلك العميل .

إفتراض صحة شركط التفويض
()47

تعتبر جميع الشركط المحددة كالواردة في تفويض الشراء اك البيع ملزمة للعميل كما كتعتبر جميع
المعلومات الواردة في التفويض صحيحة كتم اطالعو كالتوقيع عليها.
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الفصل السابع
أكلوية األكامر
أكلوية العركض
()48

تحدد

العوامل التالية األكلوية في التسلسل كىي :
أ) السعر .

ب) مصدر األمر .

ج) كقت اإلدخاؿ .
د) العوامل العشوائية .

تحديد السعر لألكلوية
()49

يحدد السعر ترتيب األكلوية في تنفيذ األمر  ،كالسعر المػدخل على النظاـ إما أف يكػوف محددا (

Limit

 )Orderأك حسب سعر السوؽ ( . )Market Orderكتكوف األكلوية في التسلسل حسب األسعار ككفقان
للقواعد كاإلجراءات التالية -:
أ)

أكلوية أكامر الشراء تأتي منفصلة كمستقلة تماما عن ترتيب األكلوية ألكامر البيع .

ب)

أمر الشراء األعلى سعرا يمنح األكلوية على األمر األدنى سعرا .

ج)

أمر البيع األدنى سعرا يمنح األكلوية على األمر األعلى سعرا .
األسعار( Price

 )Bestتأخذ األكلوية على سلم التنفيذ .

د)

إف أفضل

ق)

عند إدخاؿ أمر للتنفيذ خالؿ مرحلة التداكؿ المستمر بسعر السوؽ كتصادؼ كجود

أمر أك أكامر متطابقة معو  ،فإنو ينفذ حسب السعر السائد في السوؽ لحظة اإلدخاؿ .
أما إذا لم تتوفر أكامر متطابقة معو للتنفيذ  ،فإف النظاـ يقوـ بتحديد سعر األمر حسب
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األكامر المتسلسلة كالمتوفرة على جدكؿ األكلويات على شاشة التداكؿ اإللكتركني
كيأخذ دكره بالتسلسل ضمن األكامر المتشابهة معو على الشاشة .

أكلوية عرض العميل على محفظة الوكيل
()50

تعطى األكلوية لألمر الصادر لصالح العميل على األمر الصادر لصالح محفظة

ككيل ىذا العميل أك

تابعيو بنفس السعر كبنفس الشركط كذلك كفقان للقواعد كاإلجراءات التالية -:
أ)
ب)

عند إدخاؿ األكامر يتم تحديد مصدرىا من حيث أنها تخص عميػل خارجي أك خاصة
بمحفظة الوكيل .

تساكت األكامر من حيث السعر كالمصدر  ،يتم اللجوء إلى كقت إدخاؿ األكامر .

أكلوية إدخاؿ األكامر
()51

يأتى كقت إدخاؿ األكامر الحقان ألكلوية السعر كالمصدر في تحديد األكلوية في التسلسل في جدكؿ
األكلويات كذلك كفقان للقواعد كاإلجراءات التالية :
أ)

ب)

لدل إدخاؿ األمر على النظاـ يتم تحديد كقت كتاريخ إدخالو .

يعتبر كقت إدخاؿ األمر إلى النظاـ اإللكتركني ىو الوقت الذم يعتمد في تحديد

األكلوية
ج)

في حالة تساكم السعر كالمصدر ككقت اإلدخاؿ ألكثر من أمر على النظاـ يتم

د)

إف األكامر المرحلة من اليوـ السابق يتم إدخالها آليا إلى جلسة ما قبل االفتتاح حيث

اللجوء إلى العامل العشوائي لترتيب األكامر .

تتساكل مع األكامر الجديدة التي يتم إدخالها الحقان في مرحلة ما قبل االفتتاح من

ناحية كقت اإلدخاؿ (ال يتم ترتيب األكامر في جلسة ما قبل االفتتاح)  .كفي حاؿ
عدـ تنفيذىا في مرحلة االفتتاح تنتقل إلى مرحلة التداكؿ المستمر .
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ق)

إف األكامر المرحلة من اليوـ السابق تحتل مراكز متقدمة في جدكؿ األكلويات على

األكامر التي يتم إدخالها للتداكؿ الحقان خالؿ مرحلة التداكؿ المستمر في حاؿ
التساكم فيما بينها من حيث السعر كمصدر األمر (أكلوية كقت اإلدخاؿ) .

ك)

ز)

إف تغيير أم معلومات على األمر المدخل على النظاـ يؤدم إلى تغيير في كقت

إدخالو على النظاـ مما يؤدم إلى تغيير في ترتيبها على جدكؿ األكلويات باستثناء

نقص الكمية كتعديل مدة صالحية األمر .

في حاؿ تنفيذ جزء من األمر المدخل على النظاـ يحتفظ الجزء الباقي منو بأكلويتو

على سلم جدكؿ األكلويات .

أكلوية العامل العشوائي
()52

يستخدـ العامل العشوائي كأسلوب أخير في التوزيع العادؿ على األكامر المتشابهة

من حيث السعر

كالمصدر ككقت اإلدخاؿ كذلك كفقان للقواعد كاإلجراءات التالية -:
أ)

يعكس العامل العشوائي قدرة النظاـ على إعطاء رقم متسلسل عشوائي لألكامر
المتشابهة كالتي تتوفر لها نفس الشركط  ،كىذا الرقم غير مفصح عنو لمستخدمي

النظاـ كال يظهر للعياف بل يحتفظ بو النظاـ لذاتو .
ب)

في حاؿ كصوؿ أمرين في نفس الوقت يقوـ النظاـ بحساب الفارؽ في اإلدخاؿ

ج)

فور إدخاؿ األمر إلى النظاـ يعطى رقما عشوائيا لمرة كاحدة كيحفظ طيلة مدة سرياف

بحيث يتم منح كل أمر األكلوية رقما عشوائيا .

األمر كذلك الستخدامو إذا لػػزـ األمر  ،كفي حاؿ إحداث أم تغيير على أكلوية األمر

فإنو يعطى رقما عشوائيا جديدا .

الفصل الثامن
إجراءات التداكؿ اإللكتركني
ضركرة التداكؿ داخل نظاـ التداكؿ اإللكتركني
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()53

مع مراعاة أحكاـ المادة (
التداكؿ اإللكتركني .

 )69من القانوف يقع باطالن أم تداكؿ لألكراؽ المالية يقع خارج نظاـ

أساسيات التداكؿ
()54

إف األكامر المطلوب تنفيذىا بسعر السوؽ يبدأ تنفيذىا على أساس

متوسط سعر االكامر التي تم

تنفيذىا ثم يبدأ بعد ذلك تنفيذىا على مستويات أخرل من أسعار مقاربة لسعر السوؽ كبفركقات
بسيطة يتم تحديدىا من قبل النظاـ.

التداكؿ عن طريق الزاد
()55

تتم المزايدة على عركض أكامر البيع كالشراء زيادة اك نقصانا كفقا القل كحدة نقدية سائدة ،علي اف
ال تتجاكز النسبة التي تحددىا ادارة السوؽ.

أنواع األكامر
()56

 - 1في كل عملية تداكؿ ىناؾ نوعين من األكامر :
أ) األمر المسالم (: )Passive

كىو األمر المطلوب أك المعركض على مستول معين من األسعار بانتظار كركد أمر مقابل على
نفس السعر ليتم التطابق معو .

ب)

النشط (: )Aggressive
كىو األمر الذم يقوـ بالبحث عن األكامر المسالمة المطلوبة أك المعركضة كي يتطابق معها
كيتم التنفيذ دكف االنتظار .

كيفية إدخاؿ األكامر
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()57

يجب على الوكيل المعتمد أف يدخل أكامر عمالئو إلى نظاـ التداكؿ اإللكتركني بالػدكر كحسب
التسلسل الزمني الذم كردت فيو ىذه األكامر  .كفي حالة استالـ أمر من عميل أثناء انعقاد جلسة
التداكؿ فعليقإدخاؿ ىذا األمر إلى نظاـ التداكؿ اإللكتركني كفق ترتيب أكلوية تنفيذىا .

مدة صالحية األكامر
()58

تكوف صالحية األكامر المدخلة على نظاـ التداكؿ اإللكتركني على النحو التالي -:
أ)

صالح لمدة يوـ كاحد فقط .

ب) صالح لحين اإللغاء .

ج)

صالح لتاريخ معين .

جواز إلغاء األكامر
()59

يمكن للوكيل المعتمد إلغاء أم من األكامر التي سبق كأف أدخلها إلى نظاـ التداكؿ اإللكتركني بشرط أف
تكوف ىذه األكامر غير منفذة أك منفذة جزئيا .

عدـ جواز إلغاء بعض المعلومات في األمر
()60

ال يجػوز تعػديل المعلومات التالية من األمر كىي  :رمز التداكؿ  :كنوع األمر (بيع  /شراء)  .كفي حاؿ الرغبة
في تعديل ىذه المعلومات  ،يجب إلغاء األمر كمن ثم إعادة إدخالو بالشكل الصحيح .
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الفصل التاسع
إجراءات كقواعد تنفيذ أنواع األكامر األخرل
إجراءات تنفيذ األكامر غير العادية ()Odd Lot Order
()61
ب)
ج)
د)

أ)

عند إدخػػاؿ األمر غير العادم فإنو يأخذ شرط تداكؿ الكمية كاملة  ،كعليو ال يجوز تداكؿ

األمر غير العادم على مراحل .

يتم نشػر معلومات التداكؿ لألكامر غير العادية دكف التأثير على سعر أسهم الشركة ك المؤشر
العاـ أك القطاعي .

يتم تداكؿ األكامر غير العادية في الشاشة الخاصة بها بشكل آلي في حاؿ كجود توافق في

الكمية كالسعر .

ال يجوز للوكيل المعتمد أف يعرض أكامر غير عادية على مراحل لعميل كاحد كلورقة مالية معينة
تساكم في مجموعها كحدة التداكؿ.

إجراء تنفيذ األكامر الخاصة
()62

يشترط في قبوؿ األمر الخاص أف يشتمل على الشركط اآلتية :

أ) أف يكوف مالك األسهم شخص كاحد بمفرده أك مملوكة لشخص كاحد كزكجتو ك/أك أصولو ك/أك فركعو
أك مؤسستو التجارية الفردية .

ب)

أف تتم عمليػة تنفيػذ األمر الخاص شراء كبيعا دفعة كاحدة دكف تجزئة كبالتالي ال يجوز تداكلو

ج)

يجب أال يقل األمر الخاص عن (  )20.000ج  .س ،كيمكن تعديل ىذا الرقم بواسطة

د)

ال يخضع األمر الخاص إلى سقف تذبذب األسعار المعموؿ بو في األكامر العادية .

ق)

تسلم نسخة من تفويض األمر الخاص إلى مدير القاعة أك من ينوب عنو كذلك قبل إدخاؿ

على مراحل  ،كعلى أف يكوف ىذا الشرط كاردا في تفويض األمر الخاص .
اؿمجلس .

األمر الخاص إلى نظاـ التداكؿ اإللكتركني في القاعة .
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ك)

أف يكوف تفويض األمر الخاص تفويضا خطيان  ،كموقعان من طرؼ العميل صاحب العالقة أك
من ينوب عنو بموجب ككالة شرعية كما يتم قبوؿ التفاكيض الشفهية أك الهاتفية المبلغ بها

الوكيل أثناء جلسة التداكؿ ،على أف يتم تقديم التفويض الخطى الموقع من قبل العميل إلى
ز)
ح)

مدير القاعة قبل نهاية عمل اليوـ التالي لتنفيذ األمر .

يتم عرض األمر الخاص خالؿ جلسة التداكؿ المستمر فقط كال يجوز عرضو في جلسة ما
قبل االفتتاح .

يبقى األمر الخاص المعركض للتداكؿ على شاشة نظاـ التداكؿ اإللكتركني مدة (  )5دقائق

قبل أف يتم تنفيذه من قبل أم ككيل آخر كال يحق للوكيل العارض سحب ىذا األمر إال بعد

انتهاء المدة المحددة .
ط)

األمر المقابل لألمر الخاص ال يشترط أف يكوف مملوكان لشخص أك ألشخاص تجمعهم درجة

م)

أف سحب األمر الخاص من النظاـ اإللكتركني يفضي إلى سحب األمر المقابل معو كذلك

قرابة .

الرتباط بقاء األمر المقابل ببقاء األمر الخاص كجودا كعدما  ،كما كيعتبر األمر المقابل الغيان
في حالة تنفيذ األمر الخاص .
ؾ)

يجب على الوكيل المعتمد عرض األمر الخاص على نظاـ التداكؿ اإللكتركني بعد مركر ( )5
دقائق من بداية جلسة التداكؿ كال يجوز إدخالو خالؿ الدقائق الخمس األخيرة من موعد

انتهاء الجلسة .

25

الفصل اؿاعشر
إجراءات كقواعد تنفيذ األكامر المتقابلة
شركط تنفيذ األكامر المتقابلة
()63
أ)

يتم تنفيذ األكامر المتقابلة كفقان للشركط كاإلجراءات التالية -:

يعرض األمر المتقابل للتنفيذ كذلك من طرؼ ككيل كاحد فقط يكوف فيو ىذا الوكيل بائعان
كمشتريان في نفس الوقت كلعميلين مختلفين كلنفس الكمية كالسعر .

ب)

يتػم إدخػاؿ معلومات األمر المتقابل من خالؿ حركة إدخاؿ كاحدة حيث تأخذ حركة إدخاؿ

ج)

عند إدخاؿ األمر المتقابل يقوـ النظاـ بتأخير تنفيذ صفقة التداكؿ لمدة معينة بناءا على

عركض بيع متطابقة مع عركض شراء على سعر متطابق.

تعليمات السوؽ كيستطيع الوكالء اآلخركف تنفيذ أم جانب من جوانب األمر المتقابل بدكف
تأخير .

د)
ق)

ال يجوز للوكالء المعتمدين المزايدة على األمر المتقابل كاستبدالو بأمر آخر  ،حيث يتوجب
عليهم التعامل معو مباشرة أما مشترين أك بائعين .

عند تنفيذ أم جانب من جوانب األمر المتقابل بالكامل فيترتب على ذلك إزالة شرط التأخير

عن الجانب غير المنفذ  ،أما في حاؿ تنفيذ جزئي ألحد طرفي األمر المتقابل فإف شرط

التأخير يبقى قائمان لحين تنفيذ الجزء المتبقي من األمر كيسرل ىذا البند فقط على األكامر

العادية .

ك)

ال يجوز سحب األكامر المتقابلة .

ز)

تستثنى من التنفيذ الجزئي حاالت األمر الخاص كاألمر غير العادم الذم يقتضي التنفيذ الكامل
تجزئ .
كدكف ة

ح) يجب علي الوكالء المعتمدين االخرين في شرائهم ك/اك بيعهم من االكامر المتقابلة لصالح
محافظهم مراعاة تنفيذ اكمرىم بسعر يزيد  %1عن السعر المنفذ بو االمر المتقابل في حالة

الشراء كيقل  %1عن السعر المنفذ بو االمر المتقابل في حالة البيع.
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الفصل الحادم عشر

أحكاـ كأصوؿ تحويل ملكية األكراؽ المالية
المستثناة من التداكؿ داخل القاعة
إجراءات عمليات التحويل اإلرثي
يشترط فػي معامالت التحويل اإلرثي المقدمة من أصحابها مباشرة أك من ينوب عنهم بشكل رسمي أف

()64

تكوف مرفقة معها الوثائق كالمستندات التالية :
شهادة إثبات ملكية حديثة اإلصدار  ،تثبت حق ملكية المورث لألكراؽ المالية المراد نقل

أ)

ملكيتها .

ب) ما يثبت باف االكراؽ المالية غير مرىونة اك محجوزة .

شهادة اعالـ شرعي اصلية صادرة من الجهة الرسمية المختصة .

ج)

د) كثيقة اثبات شخصية سارية المفعوؿ معترؼ بها قانونان (

قيادة) الثبات شخصية أم من أفراد الورثة.

جواز سفر  ،بطاقة شخصية اك رخصة

كيفية نقل ملكية األكراؽ المالية للورثة
()65

يتم تنظيم عملية نقل ملكية األكراؽ المالية إلى الورثة كفقا لشهادة االعالـ الشرعي.

أ)
ب)
ج)
د)

توزع األكراؽ المالية الخاصة بالمورث على كرثتو حسب األنصبة الشرعية الواردة في

شهادة

االعالـ الشرعي .

في حالة كجود كسور لألكراؽ المالية يتم تصحيحها بناء على تنازؿ أحد الورثة الحاضرين
لعملية التوزيع ،عن ذلك الجزء الالزـ إلجراء ىذا التصحيح .

يوقع الشخص المتنازؿ على إقرار منو بذلك أماـ الموظف المسؤكؿ كالمختص عن عملية
التحويل اإلرثي .
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العمولة المقررة على التحويل اإلرثي
()66

أ -

تستوفي السوؽ من الورثة العمولة المقررة في لوائحها بنسبة تحددىا ادارة السوؽ من القيمة
السوقية لألكراؽ المالية التي آلت إلى الورثة كتؤخذ من طرؼ كاحد فقط (الورثة) .

ب-

يجب أال تقل العمولة المقبوضة لصالح السوؽ في جميع الحاالت عن ( كاحد جنية سوداني)

ج-

رسوـ الدمغة المقررة كذلك لصالح الخزينة العامة .

كذلك لقاء إجراء عمليات التحويل االرثي المستثنى من التداكؿ داخل القاعة .

اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات التحويل اإلرثي
()67

يجػب على المػوظف المسػؤكؿ عػن عمليات التحويل اإلرثي في السوؽ القياـ بما يلي :
أ)

ب)

أف يتحقق من صحة كسالمة الوثائق كالمستندات المقدمة إليو كفي ضوء صحتها كسالمتها
يقوـ الموظف المختص بتفريغ كتثبيت حصة كل كريث في عقد تحويل مستقل .

ختم العقد بما يشير أنو تحويل ارثي ممهور أيضا بتوقيع الموظف المباشر
التوقيع على ذلك كيختم العقد بخاتم السوؽ

الذم لو صالحية

كيعتمد من اإلدارة القانونية بالسوؽ كمن ثم

توقيع اؿمدير اؿعاـ أك من يفوضو خطيا بذلك.

ج) تسجل

العمليات االرثية بعد إتماـ كافة إجراءاتها في سجل خاص يسمى سجل عمليات

التحويل االرثي .

تسليم عقود التحويل اإلرثي إلى أصحاب المصلحة
()68

تسلم عقود التحويل االرثية بعد استكماؿ جميع اإلجراءات الضركرية حولها  ،إلى أصحاب العالقة
المباشرة أك إلى ككيلهم القانوني ليقوـ بإرساؿ العقود االرثية

إلى مركز االيداع كالحفظ المركزم

لتسجيلها بأسماء الورثة كاستالـ ما يثبت ملكيتهػم بذلك  ،إما من كاقع إشعارات تحويل أك شهادات

ملكية األكراؽ المالية .
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ضركرة توثيق المستندات الصادرة من الخارج
()69

يجب أف تكوف أم كثائق أك مستندات صادرة من خارج السوداف موثقة من قبل كزارة خارجيػة الدكلة
السوداف بتلك الدكلة المعتمدة من كزارة الخارجية

الصادرة منها كمصدقانَ عليها بخاتم سفارة
السودانية (إف كجدت) كموثقان منها .
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إجراءات عمليات التحويالت العائلية
فيما بين األصوؿ ك اؿفركع
شركط المعامالت العائلية
()70

يشترط في معامالت التحويل العائلي كالمقدمة للسوؽ من أصحابها المباشرين أك من ينوب عنهم
بشكل رسمي أف تكوف مشفوعة بالوثائق كالمستندات الضركرية اآلتية-:

أ)

شهادة ملكية األكراؽ المالية األصلية أك أية كثيقة صادرة عن مركز االيداع كذلك قبل شهر

على األكثر من تاريخ حضور أصحاب العالقة للسوؽ تثبت حق ملكية المحيل لألكراؽ المالية

التي ينوم نقل ملكيتها كتحويلها إلى اصلو أك فرعو كالتي تنحصر كتتم فيما بين األب إلى
ب)
ج)

االبن ك/أك األـ إلى االبن ك/أك ابن االبن كبالعكس .

الهوية الشخصية المعتمدة الثبات شخصية كل من المحيل كالمحاؿ لو أك شهادة الميالد
إلثبات درجة القرابة بين األخوة غير األشقاء .

عمليات التحويل العائلية التي تتم بين الزكج كالزكجة أك بالعكس تنطبق عليها نفس الشركط
التي كردت في الفقرة (أ) من ىذه المادة مع إبراز

قسيمة الزكاج إلثبات شخصية كل من

المحيل كالمحاؿ لو (الزكج كالزكجة) .

عمولة التحويالت العائلية
()71

أ)

تستوفي السوؽ العمولة التي يحددىا المجلس كذلك من كل طرؼ من طرفي التعاقد .

ب)

يجب أال تقل العمولة المقبوضة لصالح السوؽ في جميع الحاالت عن ( كاحد جنيو سوداني )
كذلك لقاء إجراء عمليات التحويل العائلي (أصوؿ كفركع) المستثناة من التداكؿ داخل

القاعة .
ج)

رسوـ الدمغة المقررة كذلك لصالح الخزينة العامة .
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اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات التحويل العائلي
()72
أ)
ب)
ج)

يجب على الموظف المسئوؿ كالمختص في السوؽ عن عمليات التحويل العائلي القياـ باآلتي :
أف يتحقق من صحة كسالمة الوثائق كالمستندات المقدمة إليو كفي ضوء سالمتها يقوـ بتنظيم
عقد التحويل كذلك حسب األصوؿ المرعية .

التأكد من توقيع عقد التحويل من طرؼ الشخص أك األشخاص أصحاب العالقة أك ككالئهم

الشرعيين .

توقيع العقد بواسطة الموظف الذم قاـ بإعداده كيعتمد من اإلدارة القانونية بالسوؽ كمن ثم

توقيع اؿمدير اؿعاـ أك من يفوضو خطيا بذلك .
د)

ق)

ختم العقد كتوقيعو بما يشير الي إف التحويل ىو تحويل عائلي (أصوؿ  ،فركع) .

تسجيل العقد في سجل خاص يسمى سجل عمليات التحويل العائلي (أصوؿ  ،فركع) .

تسليم عقود التحويل العائلي إلى أصحاب المصلحة
()73

تسلم عقود التحويل العائلي بعد استكماؿ جميع إجراءاتها إلى أصحاب العالقة مباشرة أك الوكيل
القانوني ليقوموا بإرسالها إلى مركز االيداع كالحفظ المركزم لتسجيلها بأسماء المحاؿ إؿمىم الجدد
كاستالـ ما يثبت ملكيتهم أما من كاقع إشعارات التحويل أك شهادات ملكية األكراؽ المالية .

إجراءات عمليات التحويالت العائلية
(األقارب لغاية الدرجة الثالثة)
شركط معامالت األقارب
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يشترط في معامالت تحويل األقارب حتى الدرجة الثالثة كالمقدمة للسوؽ من أصحابها المباشرين أك من

()74

ينوب عنهم بشكل رسمي أف تكوف مدعومة بالوثائق كالمستندات التالية :
شهادة ملكية األكراؽ المالية أك أية كثيقة صادرة من

أ)

مركز االيداع قبل شهر على

األكثر من تاريخ حضور أصحاب العالقة للسوؽ تثبت حق ملكية المحيل لألكراؽ

المالية التي ينوم تحويل ملكيتها إلى األقارب لغاية الدرجة الثالثة كالتي تنحصر كتتم
فيما بين األقارب المبينين أدناه :

األشقاء كالشقيقات .

أكالن :

االخوة كاألخوات .

ثانيان :

األعماـ كالعمات إلى أبناء كبنات األخ كبالعكس .

ثالثان :

األخواؿ كالخاالت إلى أبناء كبنات األخت كبالعكس.

رابعان :

جواز السفر أك الهوية الشخصية المعتمدة الثبات شخصية كل من المحيل كالمحاؿ

ب)

لو .

ج) ما يفيد بأف األكراؽ المالية غير مرىونة أك محجوزة .

عملة تحويالت األقارب
()75

)1

السوؽ العمولة التي يحددىا المجلس من القيمة السوقية لالكراؽ المالية .

)2

يجب أال تقل العمولة المقبػوضة لصالح السوؽ في جميع الحاالت عن (كاحد جنيو

سوداني) كذلك لقاء إجراء عمليات تحويل األقارب لغاية الدرجة الثالثة كالمستثناة
من التداكؿ داخل القاعة .

 )3رسوـ الدمغة المقررة كذلك لصالح الخزينة العامة .

اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات تحويل األقارب
()76

يجب على الموظف المسئوؿ كالمختص عن عمليات تحويل األكراؽ المالية لألقارب لغاية الدرجة الثالثة
في السوؽ القياـ باآلتي :
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أ)

يتحقق من صحة كسالمة الوثائق كالمستندات المقدمة إليو كالتي على ضوء صحتها

ب)

توقيع عقد التحويػل من طرؼ الشخص أك األشخاص (المحيلين) ذكم العالقة .

ج)

ختم كتوقيع العقد من الموظف الذم قاـ بإعداده كتنظيمو أك من الشخص المفوض

كسالمتها يقوـ بإعداد عقد التحويل كذلك حسب األصوؿ المرعية .

كلو صالحية التوقيع كيعتمد من اإلدارة القانونية بالسوؽ كمن ثم توقيع اؿ مدير اؿعاـ
أك من يفوضو خطيا بذلك .

ختم العقد كتوقيعو بما يشير الي أف التحويل ىو تحويل األقارب لغاية الدرجة الثالثة

د)

.

تسجيل العقد في سجل خاص يسمى سجل عمليات تحويل األقارب لغاية الدرجة

ق)

الثالثة .

تسليم عقود تحويل األقارب ألصحاب المصلحة
()77

تسلم عقود التحويل بعد استكمالها لكافة اإلجراءات الالزمة إلى أصحاب العالقة المباشرة أك الوكيل
القانوني ليقوموا بإرساؿ عقود التحويل الى مركز االيداع كالحفظ المركزم لتسجيلها بأسماء المحاؿ
لهم الجدد كاستالـ ما يثبت ملكيتهػم أما من كاقع إشعارات تحويل أك شهادات ملكية األكراؽ مالية .

إجراءات عمليات التحويالت خارج السوداف
( )78تنحصر اطراؼ عمليات تحويل االكراؽ المالية السودانية التي تتم في خارج السوداف فيما يلي :
أ)

طرفي عملية تحويل االكراؽ المالية من السودانين المقيمين خارج السوداف.

ب)

الطرؼ المشترم في عملية تحويل االكراؽ المالية من السودانيين المقيمين خارج
السوداف.

المستندات الواجب تقديمها في التحويالت الخارجية

33

( )79يشترط تقديم الوثائق كالمستندات التالية من قبل اصحاب العالقة اك من ينوب عنهم بشكل رسمي في
معامالت التحويل التي تتم خارج السوداف-:
عقد التحويل كفق االنموذج الذم يعده السوؽ خاليان من ام كشط اك شطب موقعان

أ)

عليو من قبل المحيل كالمحاؿ اليو مصادقان عليو من الجهات التالية-:
(اكالن) سفارة السوداف في البلد الذم تم فيو التعاقد.
ب)

(ثانيان) كزارة الخارجية السودانية.

شهادة ملكية االكراؽ المالية االصلية اك اية كثيقة صادرة من مركز االيداع كالحفظ

المركزم كذلك قبل شهر علي االكثر من تاريخ حضور اصحاب التحويل للسوؽ
تثبت حق ملكية المحيل لالكراؽ المالية.
ج)
د)

صورة طبق االصل من جوازات سفر المتعاملين الثبات شخصياتهم.
ما يفيد بأف األكراؽ المالية غير مرىونة أك محجوزة .

اإلجراءات المتبعة في توثيق عمليات التحويالت الخارجية
()80

يجب على الموظف المسئوؿ كالمختص في السوؽ عن عمليات التحويل خارج السوداف القياـ باآلتي
:
أ)

أف يتحقق من صحة كسالمة الوثائق كالمستندات المقدمة إليو.

ب)

التأكد من توقيع عقد التحويل من قبل الطرفين.

ج)

ختم كتوقيع العقد من الموظف الذم قاـ بإعداده كتنظيمو أك من الشخص المفوض

كلو صالحية التوقيع كيعتمد من اإلدارة القانونية بالسوؽ كمن ثم توقيع اؿ مدير اؿعاـ
أك من يفوضو خطيا بذلك .

(( )81

د)

ختم العقد كتوقيعو بما يشير الي إف التحويل ىو تحويل خارج السوداف.

ق)

تسجيل العقد في سجل خاص يسمى سجل عمليات التحويل خارج السوداف.

)1

تستوفي السوؽ العمولة المقررة التي تحددىا السوؽ كالدمغو المقررة
كذلك من كل طرؼ من طرفي التعاقد .
34

()2

يجب أال تقل العمولة المقبوضة لصالح السوؽ في جميع الحاالت عن

تحددىا السوؽ كذلك لقاء إجراء عمليات تحويل

قيمة

خارج السوداف المستثناة من

التداكؿ داخل القاعة .

تسليم عقود التحويالت الخارجية
()82

تسلم عقود التحويل العائلي بعد استكماؿ جميع إجراءاتها إلى أصحاب

التحويل مباشرة أك الوكيل

القانوني ليقوموا بإرسالها إلى مركز االيداع كالحفظ المركزم لتسجيلها بأسماء المحاؿ إؿمىم الجدد
كاستالـ ما يثبت ملكيتهم أما من كاقع إشعارات التحويل أك شهادات ملكية األكراؽ المالية .
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الفصل الثاني عشر
إجراءات تداكؿ األكراؽ المالية المدرجة في السوؽ الثالثة
كيفية التداكؿ في السوؽ الثالثة
()83

( )1تعتبر جميع األكراؽ المالية المدرجة في السوؽ الثالثة قابلة للتداكؿ ما لم ترد من
المجلس اك السوؽ أية تعليمات تتعلق بإيقاؼ كرقو مالية معينة عن التداكؿ .

تقوـ السوؽ بالتنسيق مع

()2

المجلس بإصدار التعليمات التي تنظم عمليات

التداكؿ في السوؽ الثالثة بما يخص فترة التداكؿ اليومية  ،عدد ساعات التداكؿ
باإلضافة إلى عدد أياـ التداكؿ األسبوعية .
يتم التداكؿ في السوؽ الثالثة من خالؿ لوحات التداكؿ في القاعة بأسلوب

()3

المزايدة المتبع في السوؽ بما يضمن الشفافية كالعدالة في التداكؿ .
يتم تخصيص لوحة تداكؿ خاصة لكل شركة من الشركات المدرجة في السوؽ الثالثة

()4

بحيث تقسم كل لوحة إلى جزئين .
أ)

ب)

الجزء العلوم من اللوحة كيتضمن اسم الشركة  ،سعر اإلغالؽ كتاريخ اإلغالؽ .

الجزء األسفل من اللوحة يقسم إلى جزئين :

ػ

الجانب األيمن يخصص للوكالء المشترين كيتضمن اسم الوسيط كعدد األسهم كسعر

ػ

الجانب األيسر كيخصص للوكالء البائعين كيتضمن اسم الوسيط كعدد األسهم كسعر

الشراء .
البيع .

اإلعالف عن إفتتاح جلسات التداكؿ
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()84

يتم اإلعالف عن افتتاح جلسات التداكؿ كاقفالها عند بداية كنهاية كل جلسة من قبل مسئوؿ

القاعة أك من ينوب عنو من موظفي دائرة الوكالء كالقاعة بالطريقة التي تحددىا إدارة السوؽ .

التداكؿ خارج لوحات التداكؿ
()85

يعتبر مخالفا كباطال كل طلب شراء أك عرض بيع يتم تثبيتو أك تنفيذه من قبل الوسطاء على

لوحات التداكؿ قبل اإلعالف عن افتتاح جلسة التداكؿ أك بعد اإلعالف عن نهايتها .

ضركرة حضور الوكالء لجلسات التداكؿ
()86

على جميع شركات الوكالة العاملة في السوؽ حضور جلسات التداكؿ ممثلة في شخص أم
كسيط معتمد من قبلها .
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الفصل الثالث عشر
شهادات ملكية األكراؽ المالية
إصدار شهادات ملكية األكراؽ المالية
()87

م قوـ المركز بإصدار شهادات ملكية لألكراؽ المالية المدرجة بعد أية عملية تحويل أك نقل ملكية كبنػاءا
على طلب العميل أك من يفوضو ،على أف يتم تحويل األكراؽ المالية من اسهم قابلة للتداكؿ إلى اسهم

شهادات .

ضركرة تسليم شهادة ملكية األكراؽ المالية المباعةإلى المركز
عند بيع أكراؽ مالية مدرجة يجب على الوكيل البائع تسليم شهادة ملكية األكراؽ المالية التي ينوم بيعها

()88

(إف كجدت) إلى المركز كذلك لتحويلها من شهادات إلى اسهم قابلة للتداكؿ  ،كال تتػم تسػوية كنقل
ملكية األكراؽ المالية المباعػة قبل استالـ المركز لتلك الشهادة .

إصدار كشف ملكية المساىم
()89

م

قوـ المركز بإصدار كشف ملكية المساىم لألسهم حسب القواعد التي تحددىا السوؽ.
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أحكاـ عامة ؿلتداكؿ
()90

()1

تنفذ عمليات التداكؿ بأسلوب المزايدة المتبع في السوؽ دكف التقيد بأم سقف سواء في أسعار

()2

يلتزـ الوكالء بعرض كتنفيذ األكامر العادية شراء كبيعا على نظاـ التداكؿ اإللكتركني كفقا للشركط

()3

يكوف لألمر العادم األكؿ كالمعركض على نظاـ التداكؿ اإللكتركني حق األكلوية في التنفيذ .

()4

األكراؽ المالية أك أحجاـ العركض المطركحة للمزايدة .
الواردة في التفاكيض المقدمة من عمالئهم.

تنفيذ األكامر العادية المعركضة للشراء بأعلى األسعار لها حق األكلوية في التنفيذ قبل غيرىا من

األكامر .

()5

تعتبر األكامر العادية المعركضة للبيع بأدنى األسعار لها حق األكلوية في التنفيذ قبل غيرىا من

()6

يحق للوكيل أف يعرض على نظاـ التداكؿ اإللكتركني اكامر الشراء كأكامر البيع الخاصة بمحفظتو

()7

األكامر .

على أف تكوف األكلوية في التنفيذ دائما لألكامر الخاصة بالعمالء بحيث تحتل أكامر المحفظة

الترتيب األخير من بين األكامر المساكية لها في السعر.

تطبق على األكامر الخاصة ذات الشركط الواردة في الئحة التداكؿ .
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أحكاـ متابعة األكامر المنفذة
()1( )91

يتوىل الوكيل البائع  ،فور إمتام الصفقة  ،تعبئة عقود القاعة اخلاصة هبا  ،من أربعة نسخ  ،وتوقيعها حسب
األصول.

()2

يقوم الوكيل البائع بتعبئة وتوقيع و ختم عقد التحويل الذي يثبت نقل ادللكية بناء على عقد القاعة بعد أن
يتم توقيعو من قبل العميل البائع .

()3

يقوم الوكيل ادلشرتي باستالم عقد التحويل من الوسيط البائع وتعبئتو باسم ادلشرتي ومن مث تسليمو مبوجب
كشف عقود الشراء إىل الدائرة ادلختصة يف السوق .

()4

تسري يف تعامالت أسهم شركات ادلسامهة العامة ادلدرجة يف السوق الثالثة إجراءات ادلقاصة والتسوية
ادلعمول هبا بالسوق .

()5

يتوىل الوكيل البائع ختم عقد القاعة بآلة ختم العقود .

()6

يسلم عقد القاعة للوكيل ادلشرتي لالطالع عليو والتأكد من صحتو ودقة بياناتو قبل أن يقوم بتوقيعو ومن
مث تسلم النسخ اخلاصة باألطراف ذات العالقة كاآليت :
النسخة األوىل للوكيل البائع .
النسخة الثانية للوكيل ادلشرتي .
النسختان الثالثة والرابعة دلدير القاعة .

أجاز رللس ادارة سوق اخلرطوم لألوراق ادلالية ىذه الالئحة ىف جلستو رقم  )2010(3ادلنعقدة بتاريخ 2010/11/7م
د .صابر زلمد حسن
رئيس رللس االدارة باإلنابة
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