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الفصل األول
أحكام تمكيدية
1ـ
2ـ

اسم القانهن.

يدسى ىذا "القانؾن قانؾن صكؾك التسؾيل لدشة ."1995
تفدير.
()1

فى ىذا القانؾن ما لؼ يقتض الدياق معشى آخر:
" الربح "

يقرــد بــو مــا زاد مــؽ اإلعـرادات بعــد سـ مة رأس الســال
فســا زاد عــؽ رأس الســال عشــد التشزيــض ( الترــفية)

أو التقؾيؼ الرحيح لمسذروع ،ىؾ الربح الذي عؾزع بيؽ
رب السال والسزارب وفقاً لذروط العقد،

"صكؾك االستثسار "

يقرــد بيــا الرــكؾك التــي ترــدر وفــق صــي التسؾيــل

" صكؾك التسؾيل "

وتذسل:

" الرػ الخيري "
" صػ القرض "

" صػ السزاربة "

االس مى وتدتخدم فى أغراض استثسارية،

(أ)

صكؾك االستثسار،

(ب)

صكؾك القرض،

(ج)

الركؾك الخيرية،

يقرد بو الؾثيقة التي عتؼ بسؾجبيا دفـع مبمـ مـؽ السـال

بؾاسظة السكتتب تبرعاً،

يقرــد بــو الؾثيقــة الت ــي عــدفع بسؾجبيــا السكتتــب الســال

متبرع ـاً بسشفعتــو ألجــل مزــروب عمــى أن يدــترد مثــل
أصمو عدداً ونؾعاً وصفة،
يقر ــد بــو الؾثيق ــة محــددة القيســة الت ــي ترــدر ب س ــسا

مالكييا مقابل األمؾال التي قدمؾىا بقرـد تشفيـذ مذـروع

إستثساري ويكؾن قاب ً لمتداول وفق أحكام ىذا القانؾن،

يقرـ ــد بيـ ــا لجشـ ــة تشغـ ــيؼ إصـ ــدارات صـ ــكؾك التسؾيـ ــل

" المجشة "

السكؾنة بسؾجب أحكام السادة ,)1(16
يقرـ ــد بيـ ــا السزـ ــاربة التـ ــي يفـ ــؾض فييـ ــا رب السـ ــال

" السزاربة السظمقة "

لمسزارب استثسار رأسسال السزاربة عمى الؾجو الـذي

عرى انو يحقق مرمحة الظرفيؽ،

يقرـ ـ ــد بيـ ـ ــا السزـ ـ ــاربة التـ ـ ــي تقيـ ـ ــد فييـ ـ ــا رب السـ ـ ــال

" السزاربة السقيدة "

السزــارب مــؽ حيــش نــؾع الشذــاط االســتثساري ومكانــو

وغير ذلػ مؽ الذروط السقيـدة دون أن عـىدى ىـذا إلـى
إغ ل عد السزارب،
" نذرة اإلصدار "

3ـ

يقر ـ ــد بي ـ ــا الكتي ـ ــب ال ـ ــذي عتز ـ ــسؽ ش ـ ــروط ص ـ ــكؾك
التسؾيل،

" الؾ ازرة "

يقرد بيا و ازرة السالية واالقتراد الؾطشي،

" الؾزير "

يقرد بو وزير السالية واالقتراد الؾطشي.
تطبيق.

تظبــق أحكــام الذ ـريعة اإلس ـ مية عمــى مافــة السعــام ت والتر ـرفات بسؾجــب أحكــام ىــذا القــانؾن وتفدــر
نرؾصو ومدلؾالتو بسا ال يخالف ذلػ.

الفصل الثاني
صكوك التمويل
الفرع األول
صكوك المضاربة

4ـ

مجاالت صكهك السزاربة.

تدتخدم صكؾك السزاربة فى مذروعات استثسارية فى مافة مجاالت التشسية الزراعية والرشاعية والظاقة
والتعدعؽ والخـدمات وفـى التجـارة الداخميـة والخارجيـة وفـى أسـؾاق األوراق الساليـة والشقـد والدـمع وغيـر ذلـػ

مؽ وجؾه االستثسار.

5ـ

تسهيل السذـاريع عن طريق صكهك السزاربة.

يجب أن تتؾافر فى السذروع الذي يسؾل بؾساطة صكؾك السزاربة ما عمي:
(أ)

(ب)

أن يكؾن ذا جدوى اقترادية،

أن يكؾن مدتق ً عؽ السذروعات األخرى الخاصة بالجية السردرة،

(ج)

أن عــدار السذــروع ماليـاً مؾحــدة مدــتقمة بحيــش عتزــح فــى نيايــة الدــشة الساليــة مؾقفــو
السالي بسا يذسل سداد الركؾك وتؾزيع األرباح بـيؽ أربـاب السـال والسزـارب حدـب

(د)

6ـ

أن يكؾن مؽ السذروعات االستثسارية السشرؾص عمييا فى السادة .8

الجهات التي تردر صكهك السزاربة وصكهك االستثسار.
()2

يجؾز لمجيات اآلتية إصدار صكؾك السزاربة وصكؾك االستثسار:
(أ)

الحكؾمة االتحادية وحكؾمات الؾاليات،

(ب)

السحميات السشذ ة وفقاً ألحكام قانؾن الحكؼ السحمى لدشة ،2113
الييئات والسىسدات العامة السشذ ة بقانؾن،

(د)

شرمات السداىسة العامة،

(ج)
(ىـ)

7ـ

الشدبة السقررة فى نذرة اإلصدار،

أى جية أخرى عؾافق ليا مجمس الؾز ار بشا عمى تؾصية الؾزير.
شـروط إصـدار صكهك السزاربة.

يجب أن تتؾافر فى صكؾك السزاربة الذروط اآلتية وىى أن:
(أ)

يسثل الرػ حرة شائعة فى السذروع الذي أصـدر إلنذـائو أو تسؾيمـو وتدـتسر ىـذه
السمكيــة طيمــة عســر السذــروع مــؽ بداعتــو إلــى نياعتــو وتترتــب عمييــا جسيــع الحقــؾق

وااللت ازمـ ــات والتر ـ ـرفات السقـ ــررة شـ ــرعاً لمسالـ ــػ فـ ــى ممكـ ــو مـ ــؽ بيـ ــع ورىـ ــؽ و رث

وغيرىسا،
(ب)

يق ــؾم العق ــد ف ــى ص ــكؾك السز ــاربة عم ــى أس ــاس أن ش ــروط التعاق ــد تح ــددىا نذـ ـرة
اإلصدار وأن اإليجاب يعبـر عشـو االكتتـاب فـى ىـذه الرـكؾك وأن القبـؾل تعبـر عشـو

مؾافقة الجية السردرة،
(ج)

تكؾن صكؾك السزاربة قابمة لمتداول بعد إنتيا الفتـرة السحـددة ل كتتـاب مـع م ارعـاة
الزؾابط اآلتية:
(أوالً)

إذا مان مال السزاربة الستجسع بعـد االكتتاب ما عزال نقؾداً

فان تداول صكؾك السزاربة يعتبر مبادلة نقد بشقد وتظبق عميو

أحكام الررف،
(ثانيا)
(ثالثا)

إذا أصبح مال السزاربة دعؾناً تظبق عمى تداول صكؾك
السزاربة أحكام التعامل بالدعؾن،

إذا صار مال السزاربة مؾجؾدات مختمظة مؽ الشقؾد والدعؾن

والسشافع فانو يجؾز تداول صكؾك السزاربة وفقاً لمدعر
الستراضي عميو.

(د)

(أوالً)

يق ــؾم السز ــارب بالعس ــل وال يسم ــػ م ــؽ السذ ــروع ش ــيئاً إذا مان ــت
حريمة االكتتاب مافية لتسؾيل السذروع,

(ثانياً)

إذا لــؼ تكــؽ حرــيمة االكتتــاب مافيــة وســاىؼ السزــارب فــى ش ـ ار

بعض الركؾك فيستمػ مـؽ السذـروع بسقـدار مـا سـاىؼ بـو فيكـؾن
شريكاً بحرتو ومزارباً ب مؾال غيره.

8ـ

كيفية

االكتتاب.

يج ــؾز أن يك ــؾن االكتت ــاب ف ــى ص ــكؾك السز ــاربة ع ــؽ طري ــق السز ــاربة السظمق ــة أو السقي ــدة

( )1
( )2

ويجب تؾضيح ذلػ بشذرة اإلصدار.

إذا اضظر السزارب لذ ار بعض الرـكؾك إلكسـال القيسـة االسـسية لرصـدار فيكـؾن مزـارباً
وش ـريكاً فــى آن واحــد عمــى أن يكــؾن مفؾضــا فــى ذلــػ وفــى ىــذه الحالــة تكــؾن عــد السزــارب
والذ ـ ـريػ فـ ــى أم ـ ـؾال ومؾجـ ــؾدات السزـ ــاربة عـ ــد أمانـ ــة ف ـ ـ يزـ ــسؽ إال فـ ــى حـ ــاالت التعـ ــدي

والتقرير.

9ـ

دفع قيسة صكهك السزاربة.

األصل أن تدفع القيسة اإلسـسية لرـكؾك السزـاربة عشــد االكتتـاب ماممـة عمـى أنـو يجـؾز

( )1
( )2

برفة استثشائية أن يكؾن الدفع مقدظاً بذرط أن يحدد ذلػ فى نذرة اإلصدار.

إذا نق ــال االكتت ــاب ع ــؽ القيس ــة االس ــسية لرص ــدار وم ــان ىش ــاك م ــط فيج ــب عمي ــو شـ ـ ار

الرــكؾك التــي ل ـؼ يكتتــب فييــا بحدــب االتفــاق السبــرم بيشــو وبــيؽ الجيــة السرــدرة ف ـ ذ ا لــؼ
يكؽ ىشاك م ط فممجية السردرة أن تعيـد إصـدار الرـكؾك أو تـدخل شـريكاً بالرـكؾك
الستبقية.

( )3

إذا زاد االكتتاب عؽ القيسة االسسية فى الركؾك االستثسارية وأمكؽ استثسار الزيادة بسا يحقق

مرمحة أصحاب الركؾك أستثسر ال ازئـد بشدـبة مـل و ال أعيـدت ألصـحابيا فـى عـرف شـيريؽ
مؽ تاريخ اإلقفال.

( )4

ال تعترف الجية السردرة إال بسالػ واحد لمرػ الؾاحد.
إدارة صكهك السزاربة.

يجؾز لمجية السردرة االتفـاق مـع البشـؾك االسـتثسارية والسىسدـات الساليـة الستخررـة عمـى إدارة

11ـ

صكؾك السزاربة وت ظيتيا وتدؾيقيا لقا رسؾم مقررة تدفع مؽ حريمة اإلصدار.

الفرع الثاني
صكوك اإلدتثمار األخرى
11ـ

( )1

صكهك االستثسار األخرى.

باإلضــافة إلــى صــكؾك السزــاربة يجــؾز تسؾيــل مذــروعات االســتثسار بكــل أنـؾاع صــكؾك
االستثسار.

( )2

تتبـع ـ ممسـا مـان ذلـػ مسكشـاً ـ ذات الخظـؾات السبيشـة فـى صـكؾك السزـاربة عشـد إصـدار

( )3

تقؾم ىيئة الرقابة الذرعية السشرؾص عمييسا فى السادة  15مؽ قانؾن سؾق الخرطؾم لألوراق

صكؾك االستثسار األخرى.

الساليــة لدــشة  1994مــع المجشــة ببيــان األحكــام الفقييــة وعــداد الذــروط الخاصــة ب صــدار ىــذه
الركؾك.

الفرع الثالث
صكوك القرض

12ـ

( )1

إصدار صكهك القرض.

يجؾز لمحكؾمة االتحـادية وحكؾمـات الؾاليات أن ترـدر قروضاً تظرح عمى الجسيؾر بسـا فـى

ذلــػ الرــشادعق الخيريــة ومىسدــات االســتثسار ل كتتــاب العــام عمــى أن تحــدد نذ ـرة اإلصــدار

13ـ

دواعي ىذا اإلصدار.

( )2

تظرح صكؾك القرض لتسؾيل مذروعات الدولة برفة عامة.

( )3

يجب عمى الجية السردرة أن تحدد تاريخ استرداد القرض بسثمو فى ميعاده.

( )1

قابمية صكهك القرض لمتحهيل إلى أسهم.

عمى الرغؼ مؽ أحكام السادة  )3(12يجؾز إصدار صكؾك قرض قابمة لمتحؾيل إلى أسيؼ
عمى أن تحدد نذرة اإلصدار جسيع القؾاعد والذروط الخاصة ب صدار ىـذه الرـكؾك وميفيـة
تحؾيميا.

( )2

عــتؼ تحؾيــل الرــكؾك إلــى أســيؼ بشــا عمــى رغبــة مالــػ الرــػ عمــى أن عبــدى رغبتــو فــى ذلــػ
خ ل السدة السحددة فى نذـرة اإلصـدار السـذمؾرة فـى البشـد ( )1و ال فقـد حقـو فـى التحؾيـل بعـد

نياية تمػ السدة.

14ـ

ضسان صكهك القرض.

تقؾم الؾ ازرة بزسان صكؾك القرض ألصاحبيا أو خمفيؼ عشد تاريخ استرداد القرض.

الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
15ـ

( )1

الركهك الخيرية.

يجؾز لمجيات السذمؾرة في السادة  12بسؾافقة الؾزير ،أن تظرح صكؾماً خيرية بسؾجب نذرة
إصـ ــدار متزـ ــسشة ،حدـ ــبسا يقتزـ ــى الحـ ــال ،السعمؾمـ ــات السشرـ ــؾص عمييـ ــا فـ ــي السـ ــادة 17

باإلضافة إلى أى متظمبات أخرى تحددىا المؾائح.
( )2

عتؼ طرح الركؾك الخيرية لتسؾيل مذروعات الدولة.

الفصل الثالث
اللجنة

16ـ

تكهين لجشة تشظيم إصدارات صكهك التسهيل واختراصاتها.

تشذ لجشة لتشغيؼ إصدارات صكؾك التسؾيل وتذكل عمى الؾجو اآلتي:

( )1

(أ)

نائب محافظ بشػ الدؾدان

رئيد ًا
عزؾاً
عزؾاً

(ب)

مسثل الؾ ازرة

(ج)

مسثل و ازرة العدل

(د)

رئيس اتحاد السرارف

()3

عزؾاً

(ىـ)

مدعر سؾق األوراق السالية
عزؾاً
مسثل لييئة الرقابة الذرعية لييئة األسؾاق السالية

(ز)

شخران يسث ن القظاع الخاص يختارىسا اتحاد أصحاب العـسل بسؾافقة الؾزير.

(و)

عزؾاً

عزؾاً
( )2

تختال المجشة باآلتي:
(أ)

دراسة نذرة اإلصدار ورفع تؾصيات بذ نيا لمؾزير،

(ب)

وضع الئحة داخمية لتشغيؼ إج ار ات اجتساعاتيا وميفية إصدار قراراتيا،

(ج)

17ـ

أى اختراصات أخرى عشال عمييا في ىذا القانؾن أو تقتزييا طبيعة عسميا.
نذرة اإلصدار.

عتؼ طرح صكؾك التسؾيل بؾاسظة الجية السردرة بسؾجب نذره إصدار ويجب أن تذسل ىذه الشذرة

إلى جانب أى متظمبات أخرى حدبسا تحدده المؾائح السعمؾمات اآلتية:
(أ)

القيسة االسسية لرصدار،

(ب) وصفاً وافياً لمسذروع الذي تدتخدم فيو حريمة اإلصدار،
(ج) بيــان الجــدوى االقترــادية أو االجتساعيــة أو الــدوافع أو السرــمحة مــؽ و ار إنذــا السذــروع أو
تظؾيره بحدب الحال،
(د)

مؾاعيد فتح باب االكتتاب العام وقفمو،

(ىـ)

فئة الركؾك وقابميتيا لمتجزئة،

(و)

أسسا السدعريؽ والس ظيؽ ووم

(ز)

اسؼ الذخال السفؾض الذي عرعى مرالح أصحاب الركؾك ووم

(ح)

ندبة تؾزيع األرباح بالشدبة لركؾك السزاربة وصكؾك االستثسار األخرى،

(ط)

البيع ( إن وجدوا )،
الدفع،

أية معمؾمات أخرى ترى المجشة ضرورة إضافتيا لظس نة السدتثسر وحفظ حقؾقو.

الفصل الرابع
أحكام عامة

18ـ

يجــؾز لمسزــارب أن عــدفع

أرباح تحت التدهية

ـ بحدــب مىش ـرات الشجــاح

ـ وقبــل الترــفية الحقيقيــة لمسذــاريع

االســتثسارية ندــبة مــؽ األربــاح الستؾقعــة لكــل مــؽ رب الســال والسزــارب وتكــؾن ىــذه الشدــبة خاضــعة
لمتدؾية عشد عيؾر السؾقف السالي الرحيح لمسىسدة أو عشد الترفية.

19ـ

( )1

إحتياطي السخاطر.

ال يجؾز لمجية السردرة أن تقتظع جز اً مؽ الربح إال ب ذن مدبق مؽ أرباب األمـؾال لسؾاجيـة
مخاطر خدارة رأس السال عمى أال يذسل ذلػ السخاطر الشاتجة عؽ اإلىسال أو التقرـير مـؽ

السزارب.

( )2

21ـ

( )1

يج ــؾز لمجيـ ـات السر ــدرة أن تتكاف ــل وتتع ــاون فيس ــا بيشي ــا وم ــع غيرى ــا إلنذ ــا ص ــشدوق لجب ــر
السخاطر التي عتعرضؾن ليا ،ويجؾز لمجشة الؾاحدة أن تشذئ صـشدوقاً مـؽ إصـداراتيا السختمفـة
عمى سبيل التبرع والتكافل.
امتيازات صكهك التسهيل.

ال تخزع األرباح الشاشئة مؽ الركؾك االستثسارية لزريبة األرباح ما لؼ يقرر الـؾزير خـ ف

ذلػ.

( )2

تدفع زماة صكؾك القرض مرة واحدة عشد االسترداد.

( )3

يخرؼ ما يقل عؽ  %51مؽ قيسة الركؾك الخيرية مؽ دخل الستبرع الخاضع لمزريبة.
مدك الحدابات.

21ـ يجــب عمــى الجيــة السرــدرة أن تسدــػ حدــابات مدــتقمة وخاصــة وتــتؼ م ارجعتيــا بؾســاطة دع ـؾان السراجعــة
()4

العامة لتؾضيح السرمز السالي لمسذروع.

22ـ

العقهبات.

كــل مــؽ يخــالف أحكــام ىــذا القــانؾن أو المـؾائح الرــادرة بسؾجبــو يعاقــب بالدــجؽ مــدة ال تزيــد عــؽ ســشة أو
بال رامة أو بالعقؾبتيؽ معاًُ.

23ـ

سمطة إصدار المهائح.

يجؾز لمؾزير أن يردر المؾائح ال زمة لتشفيذ أحكام ىذا القانؾن.
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