بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

انالئذخ انؼبيخ نطىق انخرطىو نألوراق انًبنيخ نطنخ 1994
عمالً بالسمطات المخولة لف بموجب أحكاـ المادة  74مف قانوف سوؽ الخرطوـ لألوراؽ
المالية لسنة  ، 1994اصدر مجمس إدارة سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية بموافقة وزير
المالية الالئحة اآلتي نصيا.

الفصؿ األوؿ
أحكام تمهيدية

اضى انالئذخ وثذء انؼًم ثهب
 .1تسمي ىذه الالئحة ( الالئحة العامة لسوؽ الخرطوـ لالوراؽ المالية لسنة

)1994

ويعمؿ بيا مف تاريخ التوقيع عمييا.

تفطير
 .2في ىذه الالئحة  ،ما لـ يقتضي السياؽ معني آخر  ،تكوف لمعبارات والكممات الواردة
فييا ذات المعاني الممنوحة ليا في القانوف  ،كما تكوف لمعبارات والكممات اآلتية
الموضحة اماـ كؿ منيا عمي التوالي :
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(أمر البيع )  :يقصد بو الطمب الذي يقدمو العميؿ لموكيؿ ويقبؿ بو الوكيؿ
ويقبؿ بو الوكيؿ طالبا منو ومفوضا لو تنفيذ عممية بيع األوراؽ
مالية  ،وفقا لشروط محددة ومعينة .
(أمر الشراء)  :يقصد بو الطمب الذي يقدمو العميؿ لموكيؿ ويقبؿ بو الوكيؿ
طالبا منو ومفوضا لو تنفيذ عممية شراء اوارؽ مالية وفقا لشروط
محددة ومعينة.
( عقد التحويؿ ) :يقصد بو المستند الخطي لمعتمد مف قبؿ السوؽ الذي يثبت
المتعاقداف فيو  ،او مف يمثميما  ،جميع البيانات والشروط التي
اتفؽ عمييا فيما يتعمؽ بمصفقة البيع والذي يوقع مف قبؿ العميؿ
البائع مباشرة او مف ينوب عنو قانونا والمشتري او شركة الوكالة
نيابة عنو .
( القانوف ) يقصد بو قانوف سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية لسنة

. 1994

( المجنة ) يقصد بيا لجنة المحاسبة المنصوص عمييا في المادة
القانوف .
( الوكيؿ المعتمد) يقصد بو موظؼ الوكيؿ المرخص لو مف إدارة السوؽ لدخوؿ
قاعة التداوؿ .
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 53مف

الفصؿ الثاني
الجمعية العمومية
اجتماعات الجمعية العمومية
 .3تجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة بدعوة مف الرئيس في موعد اقصاه
شير ابريؿ مف كؿ عاـ .
الدعوة لالجتماعات
 )1( .4ترسؿ الدعوة الجتماع الجمعية العمومية قبؿ اسبوعيف مف تاريخ انعقاد
االجتماع وذلؾ بالبريد المسجؿ او باليد مقابؿ توقيع المرسؿ اليو او مف يمثمو
قانونا.
( )2عمي الرغـ مف احكاـ البند (  ، )1يجب اف يتـ االعالف عف الدعوة الجتماع
الجمعية العمومية في صحيفتيف يوميتيف  ،لمرة واحدة .
االعالف عف الدعوة لالجتماع
 .5تتضمف الدعوة الواردة في المادة  )1( 4مكاف االجتماع وتاريخو ويرفؽ معيا :
( )1جدوؿ األعماؿ .
( )2التقرير السنوي لمسوؽ .
( )3أي مرفقات اخري .
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اننظبة انمبنىني الجتًبػبد انجًؼيخ انؼًىييخ
 )1( .6يكتمؿ النصاب القانوني الجتماعات الجمعية العمومية بحضور أغمبية األعضاء
 ،الذيف سددوا رسوـ العضوية .
( )2اذا لـ يكتمؿ النصاب القانوني في االجتماع األوؿ  ،يوجؿ االجتماع لمدة ال
تقؿ عف ثالثة اياـ وال تزيد عف أسبوعيف عمي اف يتـ اإلعالف عف ذلؾ في وسائؿ
اإلعالـ المتاحة  ،ويعتبر االجتماع الثاني المعمف عنو قانونيا اذا بمغت نسبة
الحضور  %25مف األعضاء الذيف سددوا رسوـ العضوية .

جذول األػًبل
 )1( .7يجب إعداد كشؼ بأسماء األعضاء الحاضريف مقابؿ توقيعيـ وال يحوز
حضور اجتماعات الجمعية العمومية إال لمممثميف المفوضيف وال يجوز التوكيؿ في
ذلؾ .
( )2يكوف لكؿ عضو صوت واحد.
( )3يضع المقرر  ،بموافقة الرئيس  ،بنود جدوؿ األعماؿ وال يجوز لمجمعية
العمومية النظر في غير المواضيع المدرجة في جدوؿ األعماؿ .
( )4يقوـ المقرر بتسجيؿ وقائع االجتماع في محضر يعد لذلؾ  ،ويوقعو ىو واؿ
رئيس  ،وفي حالة غياب المقرر ألي سبب يجوز لألعضاء الحاضريف انتخاب أي
عضو مف بينيـ ليكوف مقر ار لذلؾ االجتماع .

4

( )5تصدر الق اررات والتوصيات بموافقة أغمبية األعضاء الحاضريف وفي حالة
تساوي األصوات يكوف لمرئيس صوت مرجح .

الفصؿ الثالث
اجتًبػبد يجهص اإلدارح

انذػىح نالجتًبػبد وػذدهب
 )1( .8يعقد المجمس اجتماعات في مقر السوؽ اال اذا نصت الدعوة عمي غير ذلؾ
(  )2يجب اف ال تقؿ اجتماعات المجمس عف اثني عشرة اجتماعا في السنة .
(  )3يجتمع المجمس بدعوة مكتوبة مف الرئيس  ،ويتـ ارساليا قبؿ اسبوع مف موعد
عقد االجتماع.
(  )4ترسؿ الدعوة لالجتماع محددا بيا زماف ومكاف االجتماع ومرفقا بيا جدوؿ
األعماؿ وأية مرفقات أخري  ،ألعضاء المجمس موقعة مف قبؿ الرئيس او نائبو
.
(  )5ترسؿ دعوات االجتماع بالبريد المسجؿ الي عناويف االعضاء التي اودعوىا
لدي المجمس او تسمـ ليـ مقابؿ التوقيع باستالميا.
(  )6في حالة عدـ اكتماؿ النصاب القانوني في االجتماع الذي دعي لو يؤجؿ
االجتماع وتتـ الدعوة الجتماع اخر مع التنبيو بأىمية حضور االجتماع واف
الغياب سيعرض العضو لسقوط العضوية وفقا الحكاـ المادة  19مف القانوف.
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االجتًبع انطبرئ
 )1( .9يجوز دعوة المجمس لالنعقاد في اجتماع طارئ بناءا عمي طمب مف رئيسو
او اذا رأي اكثر مف نصؼ اعضائو اف االجتماع المعني ضروريا  ،وذلؾ
بطمب موجو لمرئيس  ،وفي ىذه الحالة يجب اف يعقد االجتماع خالؿ اسبوع
مف تاريخ تقديـ الطمب.
(

 )2يجوز لمرئيس اف يوجو المقرر بدعوة المجمس الي اجتماع عاجؿ ىاتفيا
وذلؾ في الحاالت الطارئة  ،وفي ىذه الحالة يجب اف يتـ االجتماع خالؿ 24
ساعة عمي األكثر .

دػىح اشخبص ين غير االػضبء
 )1( .10يجوز لمرئيس دعوة المستشاريف أو الخبراء او موظفي السوؽ او ممثميف عف
شركات الوكالة الجتماعات المجمس لممشاركة في مناقشة المواضيع التي تـ
دعوتيـ لمناقشتيا وال يكوف ليـ حؽ التصويت .
(

 )2ال يجوز حضور اجتماعات المجمس باالنابة او بالوكالة كما ال يجوز
التصويت باالنابة او بالوكالة او بالمراسمة.

إدارح انجهطبد
 )1( .11يتولي الرئيس إدارة الجمسات  ،وحفظ النظاـ  ،واإلشراؼ عمي عممية
التصويت و إعالف نتائجو .
(

 )2يعمف الرئيس افتتاح الجمسات واختتاميا ويديرىا وفقا لالنظمة والقواعد المعموؿ
بيا .

(

 )3تكوف جميع مناقشات المجمس ومداوالتو سرية ما لـ يقرر المجمس خالؼ ذلؾ.

طذور انمراراد وتذوينهب
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 )1( .12تصدر قراات المجمس باألغمبية البسيطة لألعضاء الحاضريف شريطة اف ال تقؿ
عف اربعة عمي اف يكوف مف بينيـ الرئيس.
(

 )2يكوف المدير العاـ مسؤوال اماـ الرئيس عف تسجيؿ وقائع كؿ جمسة في محضر

اجتماع خاص يدوف فيو المناقشات ويوقع مف قبؿ الرئيس والمقرر.

جذول األػًبل
 )1( .13يقوـ المقرر بموافقة رئيس المجمس بتحضير جدوؿ أعماؿ االجتماع لممجمس،
عمي اف يتضمف ىذا الجدوؿ ما يمي :
(أ)

أية موضوعات يطمب المجمس إدراجيا .

(ب) اية موضوعات يقرر الرئيس ادراجيا .
(ج)

أية موضوعات يطمب اي عضو مف اعضاء المجمس ادراجيا.

( )2يجوز لممجمس اف يجري اي تعديؿ في جدوؿ أعماؿ اي جمسة بحذؼ
مواضيع مدرجة او اضافة مواضيع جديدة او بتغيير الترتيب الذي وردت فيو ىذه
الموضوعات.
دظر اإلدالء ثتظريذبد او ثيبنبد
 .14يجظر عمي اعضاء مجمس اإلدارة او اي مف موظيفي السوؽ االدالء بتصريحات
او اية بيانات لوسائؿ االعالـ المحمية او االجنبية سواء كانت مكتوبة او شفيية
حوؿ عمؿ ونشاطات السوؽ ويستثني مف ذلؾ رئيس المجمس والمدير العاـ.
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الفصؿ الرابع
اجتًبػبد يجهص اإلدارح

اختظبطبد انًذير انؼبو
 .15تنفيذا الختصاصاتو المنصوص عمييا في القانوف يقوـ المدير العاـ باآلتي-:
تنفيذ سياسات المجمس وق ارراتو فيما يتعمؽ بالسوؽ .

(أ)

(ب) القياـ بتنظيـ شؤوف العمؿ اليومي طبقا لمقوانيف والموائح.
(ج)

يقدـ الي المجمس وبرامج عمؿ السوؽ واي اقتراحات او دراسات كما
يقدـ مقترحات حوؿ مشروعات القوانيف والموئح واالوامر التي تمكف
السوؽ مف القياـ بنشاطاتيا عمي اكمؿ وجو وذلؾ لتحقيؽ
اغراضيا.

(د) نشر اية بيانات او تصريحات اليضاح سياسة السوؽ واغراضو ونشر
البيانات واالحصائيات في وسائؿ االعالـ المختمفة المحمية واالجنبية
واالشتراؾ في الحمقات والندوات العممية المحمية والدولية التي توضح
سياسات السوؽ واغراضيا.
(ىػ) اف يوقع منفردا او باالشتراؾ مع آخريف بالسوؽ التقارير والبيانات
والحسابات والكشوؼ المالية والمراسالت والوثائؽ الخاصة بالسوؽ .
(و) التوصية لممجمس بتعييف كبار الموظفيف العامميف بالسوؽ ،وتعييف باقي
الموظفيف والمستخدميف وفقا لمميزانية المصدقة.
(ز) ممارسة اي مف الصالحيات والمسؤوليات التي يخوليا لو المجمس
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(ح) يقترح مف موظفي السوؽ ممثميف لدي المؤسسات واإلدارات والمجاف
والوفود التي يكوف السوؽ ممثال فييا.
(ط) تحديد نسبة مئوية الرتفاعات اسعار األوراؽ المالية وانخفاضيا مف
سعر االفتتاح لذلؾ اليوـ لمعمؿ بيا وخالؿ جمسة التداوؿ اليومية اذا
فوضو المجمس في ذلؾ .
(ي) اتخاذ التدابير الضرورية لحفظ النظاـ اثناء جمسة التداوؿ بما في ذلؾ
حؽ منع اي شخص او اشخاص يري باف وجودىـ يؤثر عمي سالمة
التداوؿ في داخؿ القاعة .
الفصل الخامس
انىكالء  ،شروط لجىنهى  ،ترخيظهى  ،واججبتهى ودمىلهى

انميبو ثأػًبل انىكبنخ
 .16ال يجوز الي شخص القياـ باي مف اعماؿ الوكالة الواردة في المادة

 34مف

القانوف دوف الحصوؿ عمي ترخيص بذلؾ مف المجمس

شروط لجىل انىكالء وترخيظهى
 .17ال يجوز لالشخاص الطبيعيف ممارسة اعماؿ الوكاؿ في السوؽ  ،وينحصر حؽ
ممارسة اعماؿ الوكالة في الشركات بكافة انواعيا  ،التي يتـ الترخيص ليا بذلؾ
مف قبؿ المجمس .

9

شروط لجىل شركبد انىكبنخ
 .18يجب اف تتوفر في الشركات التي تقبؿ وكيال  ،الشروط اآلتية وىي اف-:
(أ)

تكوف الشركة سودانية

(ب) ال يقؿ راس االؿ المصرح بو عف

 6.000.000.000جنيو سوداني

والمدفوع منو  2.000.000.000جنيو سوداني
(ج) تقدـ الشركة لمسوؽ كفالة مصرفية بالمبمغ الذي يقرره المجمس عمي اف ال
تقؿ قيمتيا عف  300.000.000جنيو سوداني  ،وتجدد ىذه الكفالة سنويا
بشكؿ تمقائي عمي اف يحدد المجمس مدة صالحيتيا ومواعيد تقديميا والموافقة
عمي الجية المصدرة ليذه الكفالة.
(د) يكوف مقرىا الرئيسي مدينة الخرطوـ ويجوز اف يكوف ليا فروعا في اماكف
اخري بموافقة المجمس .
(ىػ) تكوف متخصصة في أعماؿ الوكالة في السوؽ طبقا لمترخيص الممنوح ليا
مف قبؿ المجمس .
(و) تتوفر في الشركة اي شروط اخري يصدرىا المجمس مف وقت آلخر.

رأش يبل انشركخ انًطبهًخ انؼبيخ
 )1( .19بالرغـ مف أحكاـ المادة  18ال يجوز اف يقؿ راس الماؿ المصرح بو لشركة
المساىمة العامة المرخصة كوكيؿ في السوؽ عف

 20.000.000.000جنيو

والمدفعوع مف  6.000.0000.000جنيو سوداني
( )2يجب اف تكوف شركة المساىمة المنصوص عمييا في البند (

 )1متخصصة

في القياـ باعماؿ الوكالة في السوؽ او اية اعماؿ ليا عالقة بنشاط االيداع
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والتمويؿ المتوسط والطويؿ اآلجؿ مف عمميات سوؽ راس الماؿ  ،ويحدد الجمس
طبيعتيا .

يًبرضخ اػًبل انىكبنخ
 )1( .20يجوز لمشركات ممارسة اعماؿ الوكالة :
بالعمولة  ،البيع والشراء لصالح العمالء .

(أ)

(ب) بالشراء والبيع لصالح محفظة الوكيؿ .
(ج) في بيع وتسويؽ اصدارات االوراؽ المالية.
( )2تمارس شركات المساىمة العامة المتخصصة باعماؿ الوكالة وبنوؾ
االستثمار والشركات المالية المرخصة كوكالء مف قبؿ المجمس األعماؿ
التالية باالضافة ألعماؿ الواردة في البند (: )1
(أ) العمؿ كمستشار مالي في األوراؽ المالية وادارة محافظ العمالء واستثماراتيا في
االوراؽ المالية .
(ب) تغطية إصدارات االوراؽ المالية شريطة اف ال يقؿ راس ماليا المدفوع عف
 35.000.000.000جنيو

انشروط انىاجت تىفرهب في يذير يكتت انىكبنخ
 .21يجب اف تتوفر في المدير المسؤوؿ عف مكتب الوكالة وعممياتيا الشروط التالية
وىي اف :
(أ)

يكوف سودانيا وحاصال عمي شيادة الدراسة الجامعة او ما يعادليا .

(ب) ال تقؿ خبرتو في العمؿ المالي او المصرفي عف اربعة سنوات .
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(ج)

يكوف كامؿ األىمية  ،وال يكوف قد أعمف افالسو أو قد حكـ عميو في
جريمة تمس الشرؼ أو األمانة.

(د)

يجتاز االختبار التأىيمي المقرر مف قبؿ السوؽ .

طهت انذظىل ػهي انترخيض
 )1( .22يجب عمي اي شركة ترغب في الحصوؿ عمي ترخيص لممارسة اعماؿ
الوكالة اف :
(أ)

تقدـ طمبا بيذا الخصوص الي المدير العاـ عمي االنموذج الخاص الذي
تعده السوؽ .

(ب) ترفؽ مع الطمب عقد تأسيس الشركة  ،والالئحة الداخمية .
(ج) تقدـ اي وثائؽ ومستندات اخري تري إدارة السوؽ وجوب تقديميا.
( )2يقوـ المدير العاـ بغرض الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمي ترخيص لمزاولة
اعماؿ الوكالة عمي المجمس  ،ويتـ البت في ىذه الطمبات خالؿ شيريف مف
تاريخ تقديميا.
( )3اذا لـ يباشر الوكيؿ المرخص لو بممارسة اعماؿ الوكالة  ،القياـ بيا خالؿ
مدة  6أشير مف تاريخ تقديميا .
( )4عمي الرغـ مف احكاـ البند (  )3يجوز لموكيؿ اف يقدـ طمبا جديدا لممجمس
مرفقا بكتابة يبيف فيو االسباب والمبررات التي حالت دوف ممارستة اعماؿ
الوكالة  ،ولممجمس حرية الموافقة او الرفض
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الفصل الخامس
انىكالء  ،شروط لجىنهى  ،ترخيظهى  ،واججبتهى ودمىلهى

انميبو ثأػًبل انىكبنخ
 .23تقوـ العالقات فيما يتعمؽ بسموؾ الوكالء فيما بينيـ عمي اساس االلتزاـ باصوؿ
العالقات المينية والتحمي بقواعد السموؾ واآلداب المتعارؼ عمييا والتي تقوـ عمي
اسس مف التعاوف فيما بينيـ والمنافسة الشريفة وفقا الحكاـ القانوف والموائح
واألوامر الصادرة بموجبو  ،ومع عدمف اإلخالؿ بعموـ ما تقدـ يحظر عمي :
(أ)

الوكالء شراء وبيع األوراؽ المالية المتنازع عمييا .او دفع قيمة األوراؽ
المالية قبؿ تنفيذ عممية البيع وفقا لمقواعد المعموؿ بيا.

(ب) الوكالء السعي وراء المستثمريف او جمب العمالء بصورة تمس المينة
وتخالؼ ما ىو متبع في السوؽ .
(ج)

الوكيؿ او ممثمو او اي شخص تابع ليما ابداء النصح واالرشاد وتقديـ
االستشارة لعمالئو مف المستثمريف حوؿ شراء او بيع اية اوراؽ مالية
مالـ يكف مرخصا لو بذلؾ ولديو االشخاص المؤىميف الذيف لدييـ الماـ
تاـ حوؿ االوراؽ المالية او لديو اسباب معقولة وحقيقية تمكنو مف تقديـ
االستشارات وتجعمو يعتقد بصحة رأيو .

(د) الوكمي اف يقبؿ امر شراء او بيع لورقة مالية معينة مف اي شخص اذا كاف
يعمـ اف ذلؾ الشخص قد فوض وكيال اخر لبيع او شراء ذات الورقة المالية
وفي ذات الفترة المحددة لو.
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(ىػ) الوكيؿ او ممثمو او اي شخص تابع ليما اف يتصرؼ حسب رأيو المطمؽ
اتو اف يفوض رايو عندما يقوـ بالتعامؿ باالوراؽ المالية لصالح عمالئو ما لـ
يكف مخوال مف قبؿ عممية بموجب تفويض خطي لممارسة ىذا التصرؼ .
(و) الوكيؿ او ممثمو  ،اذا كاف لديو تفويضا مفتوحا مطمقا  ،اف يؤثر بواسطة
الحسابات المتعمقة بيذا التفويض عمي عمميات البيع واشمراء تأثي ار زائدا عف
حجـ الموارد المالية المتاحة مف خالؿ ىذه الحسابات وطبيعتيا وشروطيا.

انتظرف وفك انتفىيضبد
 )1( .24يجب اف يتصرؼ الوكالء نباية عف المستثمريف في االوراؽ المالية وفقا
لشروط التفويض المعد مف قبؿ السوؽ سواء كاف كتابيا  ،او شفييا او عف طريؽ
الياتؼ والتي تخوليـ القياـ بالتصرؼ طبقا لما تحتويو مف محددات ليذه
التصرفات وترسـ االطار العاـ ليا.
( )2ال يجوز لموكيؿ الذي تـ منحو ترخيصا لممارسة أعماؿ الوكالة واعتباره عضوا
في السوؽ اف يدعي اماـ الغير باف السوؽ يقر ويصادؽ عمي صحة تصرفاتو .

14

ػذو جىاز اجراء تؼذيم في راش يبل انشركخ
 .25ال يجوز لشركات الوكالة -:
(أ)

المرخصة لممارسة اعماؿ الوكالة في السوؽ  ،اجراء اي تعديؿ او تغيير
في رؤوس امواليا او نقؿ ممكية اي مف الشركاء فييا اال بعد الحصوؿ
عمي موافقة ادارة السوؽ المسبقة بذلؾ.

(ب) المساىمة العامة اجراء اي تعديؿ عمي عقد التأسيس والنظاـ الداخمي ،
او االندماج فيما بينيا دوف الحصوؿ عمي موافقة إدارة السوؽ بذلؾ .
(ج)

التي تزاوؿ أعماؿ الوكالة في السوؽ اف تقترض اكثر مف ضعؼ
صافي حقوؽ مساىمييا او الشركاء فييا.

(د)

اف تزيد القيمة السوقية لمحافظ العمالء فييا عف عشرة امثاؿ صافي
حقوؽ المساىميف فييا.

(ىػ) استثمار امواليا اال في المجاالت المنصوص عمييا في عقد تأسيسيا
وترخيص المجمس ليا بذلؾ .

يب يجت ػهي انىكالء
 .26يجب عمي الوكالء :
(أ)

في حالة وقوعيـ في صعوبات مالية اخطار إدارة السوؽ بذلؾ مدعما
بكشؼ يبيف الشيكات المرتجعة والصادرة عف عمالئيـ المستثمريف او
عف الوكالء المتعامميف معيـ بيعا.
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(ب) بياف تعامميـ شراء وبيعا لصالح محافظيـ مف كؿ نوع مف االوراؽ
المالية واصدراتيا  ،وذلؾ وفؽ النماذج المعدة اصوليا بذلؾ مف قبؿ
السوؽ
(ج)

االلتزاـ بالحاالت المحددة مف قبؿ السوؽ التي يمتنع عمي الوكالء فييا
التعامؿ لصالح محافظيـ او تحديد االوراؽ المالية الواجب تعامميـ فييا.

(د) االلتزاـ بالقواعد التي تحكـ تعامميـ لصالح محافظيـ.
(ىػ) اخطار ادارة السوؽ قبؿ تنفيذ عمميات التداوؿ داخؿ قاعة التداوؿ في
الحاالت التي يرغب فييا بيع او شراء ورقة مالية دفعة واحدة لمتعامؿ
واحد او الكثر مف متعامؿ متشاركيف  ،اذا كانت قيمتيا تزيد عف الحد
الذي يقرره المجمس  ،او اف قيمتيا االسمية تزيد عف

 %20مف قيمة

راس ماؿ الشركة المصدرة ليا .
(و) تقديـ حسابات ختامية وميزانية مدققة مف قبؿ مراجع الحسابات حسب
األصوؿ المحاسبية وذلؾ عمي اساس نصؼ سنوي وسنوي  ،يحدد المجمس
مواعيد تقديميا.
(ز) تعييف مراجع لمحسابات اخر باالضافة لممراجع المعيف مف قبميـ اذا رأي
المدير العاـ ضرورة لذلؾ .
(ح) تقديـ اية بيانات او معمومات تطمبيا ادارة السوؽ وفؽ النماذج المعدة ليذا
الغرض وضمف الميمة التي تحددىا.
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(ط) او اي شخص تابع ليـ اف يتقيد سموكو وتصرفاتو بمبادئ الشرؼ
واالستقامة والنزاىة واف يراعي العرؼ التجاري اثناء ممارستو عممو
كوكيؿ واف يتوخي دائما مصمحة عمالئو المستثميف وحماية حقوقيـ.
(ي) اف يقدموا لعمالئيـ طشفا تفصيميا بعمميات التداوؿ التي تمت لصالحيـ
مف واقع الحسابات الواجب فتحيا ليـ في دفاترىـ اذا كاف الوكالء يديروف
محافظ لعمالئيـ بموجب اتفاقيات معقودة معيـ تخوليـ التعامؿ لصالح
عمالئيـ
(ؾ) المرخص ليـ بالتعامؿ باالوراؽ المالية لصالح العمالء او لصالح
محافظيـ حضور كافة لسات التداوؿ وفي االوقات المحددة ليا  ،وذلؾ
مف قبؿ موظفييـ الوكالء المعتمديف لدخوؿ قاعة التداوؿ فقط .ويجب عمي
اي منيـ في حالة عدـ الحضور تبياف االسباب التي ادت الي عدـ
الحضور لممجمس كتابة .
(ؿ) المعتمديف حضور جمسات التداوؿ ويفقدوف ىذا الحؽ ويسحب ترخيصيـ
وعتمادىـ بقرار مف المدير العاـ اذا لـ يحضروا ىذه الجمسات لمدة ثالثة
اياـ عمؿ متتالية دوف اسباب مبررة كتابة ويوافؽ عمييا المدير العاـ.
(ـ) االلتزاـ باحكاـ شروط التداوؿ التي يصدرىا المجمس والتي تحدد كيفية
تعامميـ داخؿ قاعة التداوؿ.
(ف) االلتزاـ بجميع شروط التسوية والتقاص المقررة .

17

(ش) االلتزاـ في الحاالت التي يتبيف ليـ اف سموؾ واحدا منيـ او بعضيـ في
ممارستيـ العماليـ تتعارض واحكاـ القانوف والموائح واالوامر  ،اخطار
ادارة السوؽ بذلؾ.
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الفصل السابع

يب يجت ػهي انىكالء في دبنخ انشراء أو انجيغ نظبنخ انؼًالء
 .27يجب عمي الوكيؿ في حالة قيامو بالتعامؿ شراء لصالح عمالئو ما يمي :
(أ)

قبض قيمة ثمف األوراؽ المالية المشتراه اما مقدما  ،ويعتبر المبمغ
المقبوض في ىذه الحالة دفعة تحت الحساب لحيف تنفيذ عممية الشراء،
او بعد تنفيذ عممية الشراء  ،وذلؾ طبقا لشروط التسوية والتقاض بيف
الوكالء والعمالء.

(ب) قبض قيمة عمولة الشراء المقررة مف قبؿ المجمس .
(ج) قبض قيمة رسوـ الدمغة المقررة.
(د) تغيير او تعديؿ اسـ العميؿ المشتري وذلؾ بتصحيح االسـ او استبدالو
باسـ عميؿ اخر خالؿ فترة التسوية والتقاض وقبؿ تسميـ عقود التحويؿ
لمجيات المصدرة ليا مف قبؿ السوؽ.
(ىػ) الرجوع عمي عممية بالضرر الذي يقع عميو مف جراء عدـ وفاء العميؿ
بالتزاماتو المالية تجاىو.
 .28يجب عمي الوكيؿ في حالة قيامو بالبيع لصالح عمالئو ما يمي :
(أ)

قبض قيمة عمولة البيع المقررة مف قبؿ المجمس

(ب) التثبت مف ممكية عميمو لذلؾ العدد مف االوراؽ المالية المراد بيعيا وذلؾ
بالرجوعغ الي قسـ المساىميف بالشركة المصدرة ليا لمتأكد مف ذلؾ .
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(ج) طمب والتثبت مف صحة شيادات الممكية لذلؾ العدد مف االوراؽ المالية
المراد بيعيا  ،والوثائؽ االخري المرفقة قبؿ تنفيذ عممية البيع .
(د) الرجوع عمي عممية بالضرر الذي يمحؽ بو مف جراء المعمومات والبيانات
الخاطئة المقدمة لو مف قبؿ العميؿ.
الفصل الثامن
تظرفبد انغير وانىكالء وثطالنهب

انؼًهيبد انظىريخ
 .29ال يجوز الي شخص او وكيؿ اف يقوـ بعمميات صورية وغير حقيقية يقصد منيا
اىاـ جميور المتعامميف باف ىناؾ سوقا نشطا لورقة مالية او أكثر .

إػطبء اير شراء وثيغ االوراق انًبنيخ
 )1( .30ال يجوز الي شخص اعطاء امر شراء ورقة مالية معينة مع عممو المسبؽ
باف ىناؾ امر او اوامر مسبقة لمبيع اعطيت او ستعطي مف قبؿ طرؼ او اطراؼ
مختمفة شريطة اف تكوف االوامر جميعيا متشابية الي حد كبير مف حيث الحجـ
والتوقيت والسعر .
( )2ال يجوز الي شخص اعطاء امر بيع في ورقة مالية معينة مع العمـ المسبؽ
باف ىناؾ امر او اوامر شراء مسبقة قد اعطيت او ستعطي مف قبؿ شخص او
اشخاص شريطة اف تكوف االوامر جميعيا متشابية الي حد كبير مف حيث الحجـ
والتوقيت والسعر .
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انتأثير ػهي ضؼر االوراق انًبنيخ
 )1( .31ال يجوز الي شخص او مجموعة مف االشخاص  ،اف يقوموا بشكؿ مباشر او
غير مباشر  ،بتصرؼ يقصد بو احداث تأثير عمي سعر ورقة مالية عف طريؽ
القياـ بسمسمة مف عمميات التعامؿ عمييا يقصد ايياـ الغير باف ىناؾ طمبا عمييا
واف سوقيا نشطة مما يؤثر بالتالي عمي اسعارىا انخفاضا امو ارتفاعا.
( )2ال يجوز الي شخص او مجموعة مف االشخاص القياـ بالتعامؿ بسمسمة مف
العمميات المالية المتتالية كشراء او بيع او كمييما لورقة مالية بيدؼ تثبيت
سعرىا بشكؿ يتعارض مع القوانيف والموائح والقواعد واالوامر المعموؿ بيا
في السوؽ .
 )1( .32يمتنع عمي الوكمي واي مف موظفيو التابعيف لو  ،ويعتبر باطال قياميـ بيع او
اف يعرض لمبيع  ،شراء او اف يعرض لمشراء اوراؽ مالية عف طريؽ تشجيع
المتعامميف اآلخريف ومخاولة اغرائيـ عمي شراء او بيع ورقة مالية معينة وذلؾ عف
طريؽ بث الشائعات حوؿ االسعار واحتماؿ ارتفاعيا او انخفاضيا مستقبالت.
( )2يعتبر باطال كؿ تعامؿ باالوراؽ المالية اذا كاف بناء عمي معمومات او بيانات
اوو تصريحات غير صحيحة .
( )3يعتبر باطال كؿ تعامؿ جري بناء عمي شائعات يقصد بيا الترويج بغرض رفع
االسعار او انفخاضيا سواء كاف ترجيحيا او احتماال وسواء تـ ذلؾ مف قبؿ
الوكيؿ مباشرة او مف قبؿ اي شخص قاـ بذلؾ مقابؿ بدؿ مصمحة معمومة او
ستقاضاىا مف الوكيؿ او مف اي شخص اخر.
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(

 )4ال يجوز الي شخص اعطاء اوامر بيع او شراء متعددة الكثر مف وكيؿ
لنوع واحد مف االوراؽ المالية وفي جمسة تداوؿ معينة
الفصؿ التاسع
واججبد شركبد انًطبهًخ انؼبيخ
ػذو جىاز نمم يهكيخ االوراق انًبنيخ

 )1(-33ال يجوز لشركات المساىمة العامة المدرجة والييئات والمؤسسات العامة
المصدرة الوراقيا المالية اف تقوـ بتحويؿ ونقؿ ممكية االوراؽ المالية الى
شخص دوف الحصوؿ عمى موافقة السوؽ عمى إجراء نقؿ الممكية الذى يتـ
بالطرؽ التى يقررىا المجمس.
( )2يتـ تحويؿ ونقؿ االوراؽ المالية المصدرة مف قبؿ الشركات المساىمة العامة
غير المدرجة فى كشوفات التداوؿ فى السوؽ وفؽ القواعد واالوامر التى
تصدرىا السوؽ بيذا الخصوص؟
تسويذ انطىق ثكشف أضًبء انًطبهًين ودًهخ انظكىن
 )1(-34يجب عمى الشركة العضو تزويد السوؽ بكشؼ تفصيمى بأسماء المساىميف او
حممة الصكوؾ وعدد االسيـ والصكوؾ التى يمتمكونيا واية بيانات اخرى متعمقة
بالمساىميف ترى السوؽ ضرورة الحصوؿ عمييا ،كما ىى فى

 31ديسمبر،

وذلؾ خالؿ شير يناير مف كؿ عاـ.
( )2يجب عمى شركات المساىمة العامة اف تحتفظ بسجالت خاصة بالمساىميف
وذلؾ لتدويف أسماء المساىميف ،أرقاـ مساىمتيـ ،أرقاـ األسيـ ،حركة ممكية
إنتقاؿ األسيـ واية تفاصيؿ اخرى تراىا السوؽ ضرورية ،ويحؽ لمسوؽ اإلطالع
عمى ىذه السجالت فى اى وقت.
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يطئىنيخ انشركخ ػن انًؼهىيبد
 -35تكوف المعمومات والبيانات والتقارير التى تحصؿ عمييا السوؽ مف الشركات
المساىمة العامة او الجيات المصدرة لألوراؽ المالية التى يستعمميا السوؽ
الغراض دراساتو والتى تنعكس فى الكتيبات والتقارير والنشرات التى تقوـ السوؽ
باصدارىا ،عمى مسؤولية الشركات والجيات المصدرة لألوراؽ المالية ،عمى أف
ار مف السوؽ بصحة
السوؽ لست مسؤولة عف صحتيا ،وال يعتبر ذلؾ إقرًا
محتوياتيا او اقرارىا بقانونية التصرفات التى تجرييا ىذه الجيات المصدرة لألوراؽ
المالية.
ػذو جىاز إجراء انتؼذيالد وانتظذيذبد
 )1(-36ال يجوز لشركات المساىمة العامة والجيات المصدرة لألوراؽ المالية القياـ باية
تعديالت او تصحيحات عمى البيانات الواردة فى عقود تحويؿ االوراؽ المالية
بعد اف يتـ استالميا مف قبميا اال بموافقة السوؽ وطبقًا لالجراءات المعموؿ بيا،
( )2يجب عمى الجية المصدرة اذا كانت ىنالؾ اية مبررات او اسباب تدعوىا لرفض
تحويؿ ونقؿ الممكية حسبما ىو وارد فى عقد تحويؿ الورقة المالية خالؿ المدة
المحددة ليا فى المادة  )2 ( 62مف القانوف ،اف تقوـ باعادة عقد التحويؿ مرفقًا بو
موضحا فيو االخطاء والمخالفات الشكمية او الموضوعية الواردة فى عقد
خطيا
ً
كتابا ً
ً
التحويؿ.

( )3مع مراعاة أحكاـ البند (  )2يجب عمى الجية المصدرة لألوراؽ المالية فور تثبيت نقؿ
الممكية فى سجالتيا خالؿ المدة المحددة فى المادة  )2 ( 62مف القانوف عمـ إشعار
نقؿ وتحويؿ الممكية لكؿ عقد مف عقود تحويؿ األسيـ وفقًا لألنموذج المقرر وتسميمو
إلدارة السوؽ بموجب خطاب رسمى.
تطهيى انًؼهىيبد وانتمبرير  ...إنخ نهطىق كتبثخ
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 -37يجب عمى الشركات المساىمة العامة والجيات المصدرة لألوراؽ المالية تسميـ كافة
المعامالت والتقارير والوثائؽ والمستندات لمسوؽ بمكاتبات رسمية ،ويعتبر تاريخ
توريدىا فى سجالت الوارد فى السوؽ ىو التاريخ الواجب اعتماده لتثبيت واقعة
االستالـ.
اخطبر انطىق ثبنظؼىثبد انًبنيخ
 -38يجب عمى الشركة او مراجع الحسابات فييا اعالـ السوؽ بالصعوبات المالية التى
تتعرض ليا الشركة نتيجة الخسائر التى تحققت وتؤثر عمى حقوؽ المساىميف
والدائنيف فييا.
انًطبنجخ ثىجىد يكتت نهىكيم او انؼضى ثىاليخ انخرطىو
 -39يحؽ لمسوؽ اف يطمب مف اى عضو مدرج اوراقو المالية عمى لوائح السوؽ وليس لو
مكتبا لو فى والية الخرطوـ ،او تعييف وكيؿ لو وذلؾ
مكتبا فى والية الخرطوـ ،ايجاد ً
ً
بغرض حفظ سجالت مساىميو واتماـ عممية تحويؿ ونقؿ ممكية االوراؽ المالية
واصدار االشعارات الخاصة بذلؾ.
مكانا لالكتتاب
حظر اف تكوف مكاتب الجيات المصدرة لألوراؽ المالية ً
 -40يحظر عمى الجيت المصدرة لالوراؽ المالية عند القياـ باصدار وطرح اوراقيا
مكانا لالكتتاب فى اوراقيا المالية.
المالية فى اكتتاب عاـ ،اف تكوف مكاتبيا ً
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الفصل العاشر
تذاول االوراق انًبنيخ
تذاول االوراق انًبنيخ داخم انطىق
 )1(-41يتـ التعامؿ باالوراؽ المالية المقبوؿ تداوليا بالسوؽ الثانوية مف خالؿ السوؽ
النظامية او السوؽ الثالثة.
( )2يحدد المجمس شروط ومتطمبات االدراج الى مف االسواؽ الواردة فى البند ( )1
والتى يتـ مف خالليا تداوؿ الورقة المالية وكيفية نقميا مف سوؽ الخر او تعميؽ
او ايقاؼ تداوليا او شطب ادراجيا مف التداوؿ فى السوؽ.
( )3يتـ التعامؿ بالصكوؾ داخؿ قاعة التداوؿ مف خالؿ جمسة خاصة بتداوؿ
الصكوؾ يحدد المجمس مواعيدىا ومدتيا.
يب يراػً ػنذ اطذار شروط االدراج
 -42عند إصدار المجمس شروط االدراج يجب عميو مراعاة -:
(أ) سالمة وقوة المركز المالى لمشركة,
(ب) النتائج السنوية لنشاطيا،
(ج) مدى اتساع قاعدة المساىميف فييا،
(د) طبيعة نشاطيا واىميتو،
(ىػ) اية امور اخرى حسب واقع الحاؿ.
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انتؼبيم داخم جهطبد انتذاول
 -43يتـ التعامؿ باالوراؽ المالية المقبولة فى السوؽ مف خالؿ جمسات التداوؿ داخؿ
قاعة التداوؿ وذلؾ مف قبؿ الوكالء المعتمديف لدخوؿ قاعة التداوؿ والعامميف لدى
الوكالء المرخصيف لممارسة اعماؿ الوكالة وتستثنى االوراؽ المالية مف التداوؿ
داخؿ القاعة فى الحاالت التالية -:
(أ) عمميات تداوؿ االوراؽ المالية التى تتـ ما بيف الزوجيف واالقارب,
(ب) عمميات التحويؿ التى تتـ خارج السوداف،
(ج) عمميات التحويؿ االرثى،
(د) اية عمميات يرى المجمس استثناءىا وفقًا لمحاالت التى يراىا مناسبة.
ثيغ االوراق انًبيخ ثبنًساد انؼهنً
بناء عمى الق اررات التى تصدرىا
 -44تتـ عمميات بيع االوراؽ المالية بالمزاد العمنى ً

المحاكـ او بموجب ق اررات مجالس ادارة الشركات داخؿ قاعة التداوؿ وذلؾ وفقًا
لشروط خاصة بيا يصدرىا المجمس مف وقت آلخر.
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تنظيى انتذاول داخم لبػخ انتذاول
 )1(-45يصدر المجمس الشروط الخاصة بالتداوؿ داخؿ قاعة التداوؿ بالسوؽ ،وذلؾ
لتنظيـ كيفية تنفيذ عمميات التداوؿ عف طريؽ اتباع اسموب التعامؿ المبنى عمى
المزايدة العمنية المكتوبة عمى الواح التداوؿ الخاصة بذلؾ وانتياء بتنفيذ العمميات
وعمؿ عقود القاعة.
( )2يخت المدير العاـ او مف يفوضو بفتح جمسات التداوؿ ،وحسف سير العمؿ
فييا ،وتطبيؽ شروط تداوؿ االوراؽ المالية ،وادارة الجمسات فييا ،والمحافظة
عمى النظاـ خالؿ الجمسات داخؿ القاعة.
( )3ال يجوز لموكالء االعتراض عمى الق اررات الخاصة بالموظؼ المسئوؿ عف قاعة
التداوؿ خالؿ جمسات التداوؿ ويجب إخطار المدير العاـ باالمور التى تكوف
محالً لمنزاع بيف الوكالء.
تذذيذ اننطجخ انًئىيخ ين ضؼر اإلفتتبح نهىرلخ انًبنيخ
 )1(-46يجوز لممجمس تحديد نسبة مئوية مف سعر اإلفتتاح لمورقة المالية الغراض
الزيادة واالنخفاض فى اسعار االوراؽ المالية والتى يجب مراعاتيا اثناء التداوؿ
اليومى داخؿ قاعة التداوؿ بالسوؽ ،وال يجوز االستفادة مف ىذه الزيادة او
االنخفاض الى ورقة مالية اذا لـ يتـ تنفيذ اية عمميات تداوؿ عمييا خالؿ
الجمسة الواحدة لذلؾ اليوـ.
( )2اذا لـ تتداوؿ ورقة مالية خالؿ شير واحد مف تنفيذ اى عممية تداوؿ عمييا يحؽ
لممدير تطبيؽ النسبة المحددة فى البند (  )1وذلؾ فى كؿ يوـ لكؿ جمسة وبغض
النظر فيما لو لـ يتـ تنفيذ عمميات التداوؿ عمييا وحتى تصؿ االسعار الى الحد
الذى يسمح بإتماـ تنفيذ عمميات التداوؿ عمييا.
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إطذر نشرح ثبضؼبر األوراق انًبنيخ
 -47يجب عمى إدارة السوؽ إعداد نشرة يومية واسبوعية السعار االوراؽ المالية المتداولة
تعتمد مف قبؿ المدير العاـ او مف يفوضو ويتـ نشرىا مف خالؿ وسائؿ االعالـ
المختمفة الطالع الجميور عمييا.
الفصل الحادى عشر
يظبدر ايىال انطىق ،ودطبثبتهب وانرضىو
رضى اإلشتران
 )1(-48تستوفى السوؽ مف الشركات المساىمة العامة االعضاء والييئات والمؤسسات
المدرج قيد اوراقيا المالية فى السوؽ والوكالء رسـ إشتراؾ سنوى بواقع
 10.000دينار سودانى.
( )2تستوفى السوؽ مف بقية االعضاء مف غفير ما ذكر فى البند (  )1رسـ إشتراؾ
سنوى لقاء عضويتو بواقع  15.000دينار سودانى.
رضى ترخيض انىكالء
ترخيصا لممارسة اعماؿ الوكالة فى السوؽ
 -49تستوفى السوؽ مف الوكالء لقاء منحيـ
ً
سنويا عمى الوجو اآلتى -:
رسما ً
ً
(أ) شركات المساىمة العامة المتخصصة باعماؿ الوكالة وبنوؾ االستثمار

والشركات المالية المرخصيف كوكالء مبمغ وقدره  20.000دينار سودانى.
(ب) باقى الشركات التى لـ يرد ذكرىا فى الفقرة (أ) اعاله  15.000دينار سودانى.
رضى اإلكتتبة فً األوراق انًبنيخ
 -50تستوفى السوؽ مف االعضاء الذيف يصدروف او ارقًا مالية وتطرح لألكتتاب العاـ رسـ
دراسة وتوثيؽ إعتماد نشرة االصدار عمى الوجو اآلتى -:
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(أ) (  )0.0004أربعة بالعشرة آالؼ مف القيمة االسمية االجماليو لألسيـ التى تـ
إصدارىا عمى أف ال يزيد المبمغ المتحصؿ عف

 30.000دينار وال يقؿ عف

 6.000دينار.
(ب) (  )0.0002إثنيف بالعشرة آالؼ مف القيمة االسمية االجماليو لمصكوؾ التى تـ
إصدارىا عمى أال يزيد المبمغ المتحصؿ عف  20.000دينار وال يقؿ عف 5000
دينار.
رضى االدراج
 -51تستوفى السوؽ رسـ ادراج قيد اسيـ شركات المساىمة العامة لمتداوؿ مف خالؿ
قاعة التداوؿ بواقع ( 0.0002اثنيف بالعشرة آالؼ) مف مجموع رأس ماؿ الشركة
ايضا ( 0.0001واحد بالعشرة آالؼ) مف القيمة
المصرح بو ويضاؼ الى ذلؾ ً
االسمية لصكوكيا المدر قيدىا فى السوؽ عمى اف ال يقؿ المبمغ المتأتى عف 2500
دينار سودانى وال يزيد عف  25.000دينار سودانى.
رضى انظكىن
 -52تستوفى السوؽ ( 0.0015خمسة عشر بالعشرة آالؼ) مف مجموع قيمة الصكوؾ
سنويا ،عمى اف ال يقؿ
التى تصدرىا الحكومة والمؤسسات والييئات العامة واالىمية ً
المبمغ المتحصؿ عف  25000دينار سودانى وال يزيد عف  20.000دينار سودانى
عف اإلصدار الواحد.
 -53يتوجب عمى االعضاء والوكالء واالعضاء المدرج قيد اوراقيـ المالية بالسوؽ دفع
االشتراكات والرسوـ الواردة فى ىذا الفصؿ خالؿ مدة اقصاىا نياية شير يناير مف
كؿ عاـ وتعتبر اجزاء السنة بحكـ السنة.
ألغراض تحقؽ االشتراكات والرسوـ
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أضتيفبء رضىو انذيغخ
 -54تستوفى رسوـ دمغة عف عقود تحويؿ االوراؽ المالية كما يمى -:
(أ) نسبة ( )0.0015مف القيمة االسمية لالسيـ.
(ب) نسبة ( )0.0005عمى الزيادة عف القيمة االسمية لمسيـ.
(ج) نسبة ( )0.0001مف القيمة االسمية لصكوؾ المقارضة.
الفصؿ الثانى عشر
عموالت السوؽ
تمبضً ػًىنخ ػن ػًهيبد انجبئؼين وانًشترين
 )1(-55يتقاضى السوؽ عمولة عف عمميات تعامؿ البائعيف والمشتريف باالوراؽ المالية
بواقع  %20مف االجور االجمالية لموكيؿ ،ويحصميا السوؽ مف الوكيؿ الذى
يحمميا لعمالئو عمى انو ال يجوز لموكيؿ مطالبة عمالءه بيا مرة اخرى.
( )2يجب أف ال تتجاوز العمولة التى يتقاضيا السوؽ والوارده فى البنؾ ( )%1 ( )1
مف القيمة السوقية لألوراؽ المالية موضوع العقد ،وتستوفى مناصفة مف كؿ مف
البائع والمشترى عف طريؽ وكالئيـ ،كما يجب اف ال تقؿ عف (

 )10عشرة

دينار سودانى.
( )3يتـ إستفياء المعولة المحدده فى البند (  )1وفؽ المواعيد والترتيبات المحددة مف
قبؿ السوؽ.
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إضتيفبء انؼًىالد انًطتثنبه
 -56يستوفى السوؽ العموالت التالية عف عمميات التداوؿ المستثناه مف التداوؿ داخؿ
القاعة ومف تدخؿ الوكالء كطرؼ فييا -:
(ا) (  )%20عشروف فى المائة مف العمولة المقررة لمسوؽ عف عمميات تداوؿ
االوراؽ المالية داخؿ القاعة وذلكـ عف عمميات التحويؿ االرثى ،وتستوفى ىذه
العمولة مف الورثة كؿ حسب نصيبو الشرعى.
(ب) (  )%25خمسة وعشروف فى المائة مف العمولة المقررة لمسوؽ عف عمميات
تداوؿ االوراؽ المالية داخؿ القاعة وذلؾ عف عمميات التحويؿ التى تتـ بيف
االصوؿ والفروع ،وتستوفى ىذه العمولة مف طرفى العقد.
(ج) ( )%100مائة فى المائة مف العمولة المقرة لمسوؽ عف عمميات تداوؿ االوراؽ
المالية داخؿ القاعة وذلؾ عف عمميات التحويؿ وانتقاؿ الممكية التى تتـ خارج
السوداف ،وتستوفى ىذه العمولة مف طرفى العقد.
(د) (  )%100مائة فى المائة مف العمولة المقررة لمسوؽ عف عمميات تداوؿ
االوراؽ المالية داخؿ القاعة وذلؾ عف عمميات التحويؿ وانتقاؿ الممكية التى
تتـ ما بيف االقارب لغاية الدرجة الثالثة بإستثناء عمميات التحويؿ المبينة فى
الفقرة (ب) ،وتستوفى ىذه العمولة مف طرفى العقد.
(ىػ) (  )%100مائة فى المائة مف العمولة المقررة لمسوؽ عف عمميات تداوؿ
االوراؽ المالية داخؿ القاعة وذلؾ عف عمميات البيع التى تتـ بامر المحاكـ.
(و) (  )%100مائة فى المائة مف العمولة المقرره لمسوؽ عف عمميات تداوؿ
االوراؽ المالية داخؿ القاعة وذلؾ عمميات التحويؿ المستثناه مف التداوؿ داخؿ
القاعة بموجب ق اررات المجمس.
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(ز) (  )%100مائة فى المائة مف العمولة المقررة لمسوؽ عف عمميات تداوؿ
االوراؽ المالية داخؿ القاعة وذلؾ عف عمميات البيع بالمزاد العمنى السيـ
المتخمفيف عف سداد االقساط المطموبة بموجب ق اررات مجالس ادارة الشركات
المعنية.
الفصؿ الثالث عشر
لجنة المحاسبة
إجتًبػبد نجنخ انًذبضجخ
 )1(-57ال تكوف اجتماعات المجنة قانونية إال بحضور ثالثة اعضاء.
( )2تصدر ق اررات المجنة بأغمبية األعضاء الحاضريف وعمى العضو المخالؼ تدويف
اسباب مخالفتو.
(( )3أ) تتـ الدعوة الى اجتماعات المجنة مف قبؿ ؤئيسيا ويتـ رئيسيا ويتـ فى ىذه
الدعوة تحديد وقت االجتماع وموضوع االجتماع.
(ب) يتـ ابالغ اطراؼ الشكوى والشيود بالشكوى والطمب منيـ الحضور اماـ
المجنة فى مكاف وزماف محدديف.
(ج) تباشر المجنة تحقيقاتيا واالستماع الى شيود واطراؼ الشكوى واالطالع
عمى الدفاتر والسجالت وسائر البيانات المتوفرة.
سر.
( )4تكوف جمسات المجنة وق ارراتيا عمنية إال اذا رأى رئيس المجنة اجراء ًا

( )5يتـ تدويف وقائع جمسات المجنة بمحضر تحت اشراؼ رئيسيا ،ويتـ تدويف
تاريخ انعقاد الجمسات ،مكانيا وزمانيا واالعضاء الحاضريف واطراؼ الشكوى،
عمى اف يوقع عميو جميع االعضاء.
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تمذيى انشكبوي وتطجيههب
 )1(-58تقدـ الشكاوى الى ادارة السوؽ وتسجؿ بطريقة معتمدة فى سجؿ خاص بيا لدى
يوميا.
دائرة الشئوف اإلدارية والمالية ويتـ عرضيا عمى المدير العاـ ً

( )2يتـ إحالة الشكاوى الى لجنة لمتحقيؽ يشكميا المدير العاـ مف ثالثة اعضاء مف
ئيسا ليا.
كبار الموظفيف عمى اف يكوف رئيس المكتب القانونى ر ً
إجراءاد ػًم انهجنخ
 )1(-59تقوـ لجنة التحقيؽ باالجراءات الالزمة لمتحقيؽ وعمؿ تقريرىا الذى ترفعو المدير
العاـ بيذا الخصوص.
( )2عمى الطرؼ المقدـ عنو الشكوى اف يحضر بنفسو الجمسات ولو اف يستعيف
بمحامى لمدفاع عنو.
( )3إذا ثبت لممدير العاـ اف الشكوى تشكؿ مخالفة طبقًا لتقرير لجنة التحقيؽ الوارد
فى البند (  ،)1مف ىذه المادة يتـ إحالة الشكوى وتقرير لجنة التحقيؽ الى
المجنة.
انجساءاد انتً تفرضهب نجنخ انًذبضجخ
ماليا ال يقؿ عف (  )5.000دينار سودانى.
اء ً
 -60يجوز لمجنة المحاسبة فرض جز ً

أشيد أف مجمس إدارة سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية قد أجاز لالئحة العامة لسوؽ

الخرطوـ لألوراؽ المالية فى جمستو رقـ (

 )1بتاريخ  14مف شير ربيع الثانى عاـ

1415ىػ الموافؽ  21مف شير سبتمبر عاـ 1994
التوقيع ..........................
عبدالرحيـ حمدى
رئيس مجمس إدارة
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سوؽ الخرطوـ لألوراؽ المالية
أوفؽ .................
عبداهلل حسف أحمد
وزير المالية
التاريخ  16مف شير إكتوبر 1994
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