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الئحة تنظيم أعمال مجلس اإلدارة لسنة 2016
عم ً
ال ب�أحكام املادة ( )15من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة � 2016أ�صدر
جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية الالئحة الأتى ن�صها -:
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
ا�سم الالئحة وبدء العمل بها

• ت�سمى هذه الالئحة (الئحة تنظيم �أعمال جمل�س الإدارة ل�سنة  )2016ويعمل بها
من تاريخ التوقيع عليها .
تف�ســيـــر

• فى هذه الالئحة ما مل يقت�ض ال�سياق معنى �آخر تكون للكلمات والعبارات ذات
املعانى املمنوحة لها يف قانون �سوق اخلرطوم لالوراق املالية ل�سنة  2016ودون االخالل
بعموم ماتقدم تكون للكلمات والعبارات الآتية املعاين التالية -:
املجل�س  :يق�صد به جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم لالوراق املالية .
الرئي�س :يق�صد به رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
نائب الرئي�س :يق�صد به نائب رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم لالوراق املالية
الوزير  :يق�صد به وزير املالية والتخطيط الإقت�صادي .
املحافظ  :يق�صد به حمافظ البنك املركزي .
املدير العام :يق�صد به مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
املقرر  :يق�صد به مقرر جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
القانون  :يق�صد به قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
�أمني املجل�س  :يق�صد به ال�شخ�ص املكلف ب�أعمال �سكرتارية املجل�س .
الف�صل الثانى
جمل�س الإدارة و�إخت�صا�صاته و�سلطاته

• جمل�س الإدارة هو ال�سلطة العليا التي تقوم علي �إدارة ومراقبة �شئون ال�سوق ور�سم
�سيا�ساته العامة وحتديد ا�سرتاتيجياته ويحتفظ املجل�س بجميع ال�سلطات املمنوحة
له مبوجب القانون ولوائح ال�سوق وميار�س تلك ال�سلطات ب�إ�ستثناء ما فو�ضه لغريه
ومت اتخاذ �إجراء بناء على ذلك التفوي�ض .

ممار�سة ال�سلطات :

• مع مراعاة �أحكام القانون ميار�س املجل�س �سلطاته على النحو التاىل -:
• �إ�صدار القرارات .
• رفع التو�صيات للجمعية العمومية .
• تفوي�ض جلنة من �أع�ضائه �أو �أحدهم التخاذ قرار يف مو�ضوع معني وفى هذه
احلالة يجب �أن يحاط املجل�س علماً بن�ص القرار يف �أول �إجتماع الحق .
• تكليف الإدارة التنفيذية لل�سوق لإتخاذ �إجراء حمدد .
• تكليف الأجهزة امل�ساعدة (الرقابة ال�شرعية  ،امل�ست�شار القانونى  ،املراجع القانونى)
للقيام بعمل معني .
• تكليف �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص للقيام بعمل معني .
• مترير ن�ص لقرار م�ستعجل وي�شرتط فى هذه احلالة موافقة �أغلبية الأع�ضاء
املوجودين يف البالد بحيث ال يقل عددهم عن الن�صاب القانونى لإجتماعات جمل�س
الإدارة و�شريط ان يكون الرئي�س �أو نائب الرئي�س من �ضمن املوافقني علي القرار .
• اي و�سائل اخرى يراها املجل�س منا�سبة .
• مع مراعاة �أحكام القانون يكون املجل�س م�سئو ًال عن ممار�سة ال�سلطات والإخت�صا�صات الآتية-:
• و�ضع ال�سيا�سات العامة واخلطط اال�سرتاتيجية لتحقيق �أهداف ال�سوق فى
�إطار ال�سيا�سة العامة للدولة.
• �إعتماد احل�سابات اخلتامية .
• تقدمي تقرير �سنوى للجمعية العمومية عن �أعمال ون�شاطات ال�سوق خالل
العام املاىل.
• اعتماد و�إجازة مقرتحات املوازنة التقديرية ال�سنوية لل�سوق وفقاً للمادة ()21
من القانون .
• املراقبة واال�شراف على �سري العمل بال�سوق من خالل التقارير التى ترفع له بذلك .
• الت�صديق بالتربعات للأغرا�ض القومية .
• حتديد حوافز �أع�ضاء اللجان التى ي�شكلها .
• كل الأعمال التى مل تفو�ض �صراحة تكون من �إخت�صا�ص املجل�س .
�إجراءات ممار�سة ال�سلطات

• ميار�س املجل�س �سلطاته وفقاً للإجراءات التالية -:
• ال يعترب �أى قرار ي�صدر �أثناء النقا�ش قراراً �أو تو�صية �إال �إذا متت �صياغته وثنى
ك�إقرتاح و�أخذ الر�أى فيه بالو�سائل املتعارف عليها .
• تقر�أ ن�صو�ص القرارات التى اتخذها املجل�س يف الإجتماع للت�أكد من �صحة تلك
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الن�صو�ص وذلك فور اتخاذها املجل�س يف الإجتماع للت�أكد من �صحة تلك الن�صو�ص
وذلك فور اتخاذ القرار �أو يف نهاية الإجتماع ح�سب ما يرى رئي�س الإجتماع وي�شرتط
توقيعه على تلك القرارات .
• مع مرعاة الالئحة العامة لل�سوق ي�صدر املجل�س قراراته ب�أغلبية �أ�صوات احلا�ضرين
يف الإجتماع وقت �إجراء الت�صويت و�إذا ت�ساوت اال�صوات يكون للرئي�س �صوت مرجح.
• يوقع على حم�ضر الإجتماع بعد �إجازته كل من رئي�س املجل�س ومقرره .
• ال يجوز لأى من �أع�ضاء املجل�س �إثارة �إعرتا�ض على قرارات �سابقة حتى يف حالة
عدم ح�ضور الع�ضو للإجتماع الذى اتخذ فيه القرار .
• لأى ع�ضو معرت�ض فى حالة �إجراء الت�صويت �أن يطلب ت�سجيل �أعرتا�ضه فى
وقائع اجلل�سة مع �أ�سباب االعرتا�ض .
• يحتفظ مقرر املجل�س ب�سجل ت�سجل فيه كل قرارات املجل�س ب�أرقام مت�سل�سلة .
• يتم عر�ض موقف تنفيذ قرارات املجل�س يف �أول �إجتماع تاىل للمجل�س .
�سلطات رئي�س املجل�س
• تكون رئا�سة جمل�س الإدارة من�صباً تنظيمياً لأعمال املجل�س وال يتطلب ذلك
املن�صب التفرغ واحل�ضور امل�ستمر لل�سوق الإ بقدر ما تقت�ضيه �ضروريات ت�صريف
املهام املوكله له وتنح�صر �إخت�صا�صات رئي�س املجل�س يف الأتي -:
• رئا�سة جميع �إجتماعات جمل�س الإدارة و�إجتماعات اجلمعية العمومية وفى حالة
غيابه يقوم نائبه مقامه .
• التوجيه بدعوة املجل�س للإنعقاد وحتديد جدول �أعماله بالت�شاور مع مقرر املجل�س .
• ممار�ستة ال�صالحيات املحددة له من املجل�س .
• يوقع منفرداً على اللوائح املتعلقة ب�أعمال املجل�س بعد �إجازتها وكذلك �أعمال ال�سوق
الأخرى ب�إ�ستثناء الأعمال اخلا�صة بالإدارة التنفيذية .
• التفاو�ض با�سم املجل�س وفقاً ملا هو مفو�ض فيه �صراحة من املجل�س .
• دعوة اى من امل�ست�شارين �أو موظفى ال�سوق �أو خبري �أو خمت�ص للم�شاركة فى �أعمال
املجل�س �أو �أى جزء منها لالدالء برايهم حول امل�سائل التى ينظرها املجل�س وال
يكون له حق الت�صويت .
• �إذا ر�أى رئي�س املجل�س �أن هنالك ظروفاً حتتم �إتخاذ القرار املنا�سب بعد �أخذ
موافقة بقية الأع�ضاء املكملني للن�صاب ب�أى طريقة ممكنة وتقدمي تقرير يف �أول
اجتماع تاىل للمجل�س يو�ضح فيه الإجراء الذى �أتخذ والظروف التى دعت التخاذه
لذلك القرار وذلك بغر�ض ت�أييده بوا�سطة املجل�س.

الف�صل الثالث
�إجتماعات املجل�س
االجتماعات العادية

 .1يجوز للمجل�س حتديد موعد �أو مواعيد لأى عدد من االجتماعات خالل العام على
اال تقل عن اربعة اجتماعات يف ال�سنة .
 .2يجتمع املجل�س �إجتماعاً عادياً مرة كل ثالثة �أ�شهر على الأكرث .
 .3يحدد رئي�س املجل�س موعد االجتماعات العادية وجدول االعمال بالت�شاور مع مقرر
املجل�س ويف حالة غياب رئي�س املجل�س يقوم نائبه بتحديد الإجتماعات بنف�س الكيفية
ال�سابقة
 .4يجوز للمجل�س تنظيم �إجتماعاته وان ي�ؤجلها ح�سبما يراه منا�سباً .
 .5يقدم املدير العام فى كل اجتماع عادى ملجل�س الإدارة تقرير عن ن�شاط ال�سوق وموقفه املاىل .
 .6يجب �أن تر�سل االخطارات اخلا�صة بالإجتماعات وجدول االعمال ب�أمر رئي�س جمل�س
الإدارة اىل �أع�ضاء املجل�س مبكتوب ي�شتمل على كافة م�ستندات الإجتماع فى زمن ال
يقل عن ثالثة �أيام قبل تاريخ االجتماع .
 .7تعقد كل اجتماعات جمل�س االدارة يف مكاتب ال�سوق الرئي�سية مبدينة اخلرطوم �أو يف
اي مكان اخر منا�سب .
االجتماعات غري العادية (الطارئه) :

• يجوز لرئي�س املجل�س الدعوة لعقد اجتماع طارئ وفقاً ملا يراه �أو بناء على طلب
موقع عليه من ن�صف �أع�ضاء املجل�س على االقل وفى هذه احلالة يعقد االجتماع
الطارئ خالل فرتة �أق�صاها ا�سبوعاً واحداً .

جدول االعمال :

 .1اقرتاح جدول االعمال يكون من اخت�صا�ص رئي�س املجل�س واملدير العام او من ينوب
عنهما .
 .2يجوز الى ع�ضو ممن �أع�ضاء املجل�س التقدم لرئي�س املجل�س ب�أقرتاح الدراج اي
مو�ضوع يف جدول االجتماع العادى على ان ي�صل الطلب اىل املقرر قبل ا�سبوع على
االقل من ت�أريخ االجتماع.
 .3عند بداية االجتماع العادى يجوز للمجل�س مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين
قبول النظر فى اى م�س�ألة غري مدرجة فى جدول الأعمال .
 .4على مقرر املجل�س الت�أكد من اكتمال امل�ستندات واملذكرات التى يتطلبها نقا�ش
املو�ضوعات املدرجة يف جدول االعمال .
 .5يت�ضمن جدول اعمال اى اجتماع عادى مايلى :
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• وقائع االجتماع ال�سابق لإجازتها .
• قرارات االجتماع ال�سابق .
• االجراءات التى اتخذت التى لتنفيذ قرارات االجتماع او االجتماعات ال�سابقة
• تقرير يقدمه املدير العام عن اداء ال�سوق وموقفه املاىل .
• املو�ضوعات املطلوب النظر فيها .
 .6يجب اال يطرح اى مو�ضوع للت�صويت اال اذا كان هذا املو�ضوع مدرجا يف جدول
االعمال او اذا اتفق اغلبية �أع�ضاء جمل�س االدارة على ادراجه يف جدول االعمال
 .7يجوز للمجل�س مبوافقة اغلبية اع�ضائه تاجيل او حذف اى مو�ضوع من جدول
االعمال
الدعوة لالجتماعات العادية :

 .1يجتمع املجل�س بدعوة مكتوبة من الرئي�س يتم ار�سالها قبل ثالثة ايام من موعد
االجتماع على االقل .
 .2تر�سل الدعوة لالجتماع حمددا بها زمان ومكان االجتماع ومرفقا معها جدول
االعمال واي مرفقات اخرى الع�ضاء املجل�س .
 .3يحدد كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س اجلهة او املكان الذى يرغب ان تر�سل اليه املكاتبات
اخلا�صة ب�إجتماعات املجل�س وعلي املقرر ت�سجيل ذلك والعمل به .
 .4ت�سلم امل�ستندات واملذكرات ذات ال�صفة ال�سرية واخلا�صة باليد لكل ع�ضو من �أع�ضاء
املجل�س قبل يومني على االقل .
غياب رئي�س املجل�س ونائبه او مقرر املجل�س :

 .1فى حالة غياب الرئي�س ونائبه ينتخب االع�ضاء احلا�ضرين رئي�ساَ من بينهم اال اذا
كلف الرئي�س او نائبه ع�ضوا لرئا�سة اجلل�سة .
 .2فى حالة غياب املقرر يجوز للرئي�س او من ينوب عنه تكليف اي �شخ�ص اخر للقيام
باعباء مقرر املجل�س واعالن ا�سم املقرر املناوب لالع�ضاء احلا�ضرين .

الن�صاب القانونى :

 .1ي�شكل ح�ضور االغلبية العادية من �أع�ضاء املجل�س ن�صابا قانونياً لعقد اى اجتماع
 .2اذا مل يكتمل الن�صاب القانونى بعد م�ضى ن�صف �ساعة من الوقت املحدد لالجتماع
يجوز للرئي�س املجل�س اعالن عدم امكانية انعقاد االجتماع ب�سبب عدم اكتمال الن�صاب
القانونى وحتديد موعد اخر لالجتماع .
 .3يعترب الن�صاب قانونيا يف حالة اكتماله عند اعالن بداية الجتماع وي�ستمر قانونياً
حتى نهايتة وال ي�ؤثر غياب اي عدد من االع�ضاء بعد بداية االجتماع على �سالمة
القرارات التى يتخذها بقية االع�ضاء فى ذلك االجتماع .

 .4الغرا�ض ت�سجيل وقائع االجتماع يعترب الع�ضو الذى ح�ضر بداية االجتماع حا�ضرا
والع�ضو الذى تقدم باعتذار قبل بداية االجتماع معتذراً ويعترب بقية االع�ضاء غائبني
�شريطة التاكد من �سالمة و�صول الدعوة اليهم .

الت�صويت على االقرتاحات :

 .1مع مراعاة احكام املواد من ( )7ايل ( )12من هذه الالئحة ميكن ان تقدم االقرتحات
التى يتوجب ان تكون مكتوبة للت�صويت عليها بوا�سطة املجل�س وذلك من رئي�س
املجل�س او من اي ع�ضو من اع�ضاء املجل�س �إذا ثناه ع�ضو اخر .
 .2يجب ان ي�صوت اع�ضاء املجل�س بطريقة علنية
 .3الى ع�ضو معرت�ض ي�صوت �ضد االغلبية احلق ب�أن يطالب بت�سجيل اعرتا�ضه فى
وقائع اجلل�سة مع تو�ضيح اال�سباب التى دفعته لالعرتا�ض ولكن ال ميتد هذا احلق
اىل حد االعرتا�ض على وقائع �سابقة او على ت�صويت جرى يف جل�سة كان هو متغيباً عنها.
 .4ت�صدر قرارات املجل�س باالغلبية العادية و�إذا ت�ساوت اال�صوات يكون للرئي�س �صوت املرجح.
 .5يجوز للمجل�س ا�صدار قرارات بالتمرير �شريطة ان تعر�ض هذه القرارات يف اول
اجتماع للمجل�س العتمادها .

تنفيذ القرارات :

.1يقوم املقرر برفع القرارات والتو�صيات ال�صادرة من املجل�س وتوجيه جهات االخت�صا�ص
بال�سوق بالتنفيذ وان يتاكد من تنفيذها .
 .2يعد املقرر بالتن�سيق مع االدارة التنفيذية و�إدارات ال�سوق املخت�صة مذكرة للمجل�س حول
موقف تنفيذ قرارات وتو�صيات االجتماع ال�سابق .

مهام مقرر املجل�س :

• يكون للمقرر املهام التالية :
• م�سئوال امام الرئي�س عن ت�سجيل وقائع كل جل�سة عرب �سكرتارية تعني لهذا الغر�ض
يف حم�ضر اجتماع خا�ص تدون فيه املناق�شات يوقع من قبل الرئي�س واملقرر .
• يقوم نيابة عن رئي�س املجل�س بالتوقيع على دعوات �إجتماعات جمل�س الإدارة ويتاكد
من ار�سالها لالع�ضاء .
• يقوم بعر�ض ك�شف احل�ضور على االع�ضاء احلا�ضرين بطريقة �صحيحة فى االجتماع
للتوقيع عليه الثبات وجود ن�صاب قانونى .
• قراءة وقائع اجلل�سة ال�سابقة للموافقة عليها بوا�سطة املجل�س .
• تعريف القرارات بارقامها املت�سل�سلة وتواريخ �صدورها ويوقع رئي�س االجتماع باحلرف
االول من ا�سمه على كل �صفحات الوقائع التى حتوى القرارات .
• يجوز ملقرر املجل�س ان يطلب من االجتماع يف اي وقت خالل انعقاد جل�سة املجل�س
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اال�ستماع اليه الثارة نقطة نظام .

ادارة اجلل�سات :

• يتوىل الرئي�س �إدارة اجلل�سات وحفظ النظام واال�شراف على عملية الت�صويت واعالن نتائجه
• يعلن الرئي�س افتتاح اجلل�سات واختتامها ويديرها وفقا لالنظمة والقواعد املتعارف عليها .
• تكون جميع مناق�شات املجل�س ومداوالته �سرية ما مل يقرر املجل�س خالف ذلك .
ح�ضور االجتماعات والت�صويت :

 .1يجوز الى جلنة مفو�ضة �شكلت مبوجب املادة ( )21من القانون او �أى جلان م�ؤقتة �شكلت
مبوجب املادة ( )4من الالئحة ان ت�ستعني باي من موظفى ال�سوق او ا�شخا�ص من خارج
ال�سوق لدرا�سة اى موا�ضيع يطلبها املجل�س .
 .2تختار هذه اللجان رئي�ساً لها من بني اع�ضائها على ان يكون من اع�ضاء املجل�س .
 .3تنظم هذه اللجان طريقة عملها مع مراعاة احكام القانون وهذه الالئحة .
 .4ال يكون الع�ضاء اللجنة املفو�ضة من الذين ت�ستعني بهم من خارج املجل�س حق الت�صويت.
 .5ترفع هذه اللجان تو�صياتها للمجل�س التخاذ قرار ب�شانها ما مل تكن مفو�ضة باتخاذ قرارات
 .6ترفع اللجنة تقاريرها بالكيفية التى يحددها امر ت�شكيلها .
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم
2016/1م املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الالئحة العامة لسوق الخرطوم لالوراق المالية
لسنة 2016م
عمال بال�سلطات املخولة له مبوجب احكام املادة  49من قانون �سوق اخلرطوم لالوراق
املالية ل�سنة  , 2016ا�صدر جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية مبوافقة ال�سلطة
الالئحة االتى ن�صها -:
الف�صل االول
�أحكام متهيدية
ا�سم الالئحة وبدء العمل بها

• ت�سمى هذه الالئحة (الالئحة العامه ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة (2016
ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها ) .
تف�سري

• يف هذه الالئحة مامل يقت�ضي ال�سياق معنى اخر  ,تكون للعبارات والكلمات الواردة
فيها ذات املعاين املمنوحة لها يف القانون  ،كما تكون للعبارات والكلمات االتية املو�ضحة
امام كل منها- :
�أمر البيع:
يق�صد به الطلب الذي يقدمه العميل للو�سيط ويقبل به الو�سيط
طالباً منه ومفو�ضاً له تنفيذ عملية بيــع اوراق مالية  ،وفقا ل�شـ ــروط حمددة ومعينة
�أمر ال�شراء :يق�صد به الطلب الذي يقدمه العميل للو�سيط ويقبل به الو�سيط
طالباً منه ومفو�ضاً له تنفيذ عملية �شراء �أوراق مالية ،وفقا ل�شروط حمددة ومعينة
ال�سلطة :يق�صد بها �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
القانون :يق�صد به قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016
ال�سوق :يق�صد به �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
اللجنة :يق�صد بها جلنة املحا�سبة املن�صو�ص عليها يف املادة  61من قانون ال�سلطة.
الو�سيط املعتمد :يق�صد به موظف �شركة الو�ساطة املالية املرخ�ص له من �إدارة ال�سوق
لدخول قاعة التداول .
جمعية الو�سطاء :يق�صد بها اجلمعية املن�ش�أه يف ال�سوق ل�شركات الو�ساطة املالية مبوجب
احكام املادة . 32
املجل�س :يق�صد به جمل�س �إدارة ال�سوق .

الف�صل الثاين
اجلمعية العمومية
�إجتماعات اجلمعية العمومية

• جتتمع اجلمعية العمومية مرة واحدة يف ال�سنة بدعوة من الرئي�س يف موعد �أق�صاه
�شهر �إبريل من كل عام .
الدعوة للإجتماعات :

( )1تر�سل الدعوة لإجتماع اجلمعية العمومية قبل ا�سبوعني من تاريخ �إنعقاد الإجتماع
وذلك بالربيد العادي او الإلكرتوين او باليد مقابل �إفادة بعلم الو�صول .
( )2على الرغم من �أحكام البند ( , )1يجب ان يتم الإعالن عن الدعوة لإجتماع اجلمعية
العمومية يف �صحيفتني يوميتني  ,ملرة واحدة .
الإعالن عن الدعوة للإجتماعز :

• تت�ضمن الدعوة الواردة يف املادة  )1( 4مكان الإجتماع وتاريخه ويرفق معها :
(�أ) جدول الأعمال ،
(ب) التقرير ال�سنوي لل�سوق ،
(ج) �أي مرفقات اخرى .
الن�صاب القانوين لإجتماعات اجلمعية العمومية :

( )1يكتمل الن�صاب القانوين لإجتماعات اجلمعية العمومية بح�ضور �أغلبية الأع�ضاء ،
الذين �سددوا ر�سوم الع�ضوية .
(� )2إذا مل يكتمل الن�صاب القانوين يف الإجتماع الأول  ،ي�ؤجل الإجتماع ملدة ال تقل عن
ثالثة ايام وال تزيد عن ا�سبوعني على ان يتم الإعالن عن ذلك يف و�سائل الإعالم
املتاحة ،
ويعترب الإجتماع الثاين املعلن عنه قانونياً �إذا بلغت ن�سبة احل�ضور  %25من الأع�ضاء
الذين �سددوا ر�سوم الع�ضوية .
جدول الأعمال :

( )1يجب �إعداد ك�شف ب�أ�سماء الأع�ضاء احلا�ضرين مقابل توقيعهم وال يجوز ح�ضور
�إجتماعات اجلمعية العمومية اال للممثلني املفو�ضني وال يجوز التوكيل يف ذلك .
( )2يكون لكل ع�ضو �صوت واحد ،
( )3ي�ضع املقرر  ,مبوافقة الرئي�س  ,بنود جدول الأعمال وال يجوز للجمعية العمومية
النظر يف غري املوا�ضيع املدرجة يف جدول الأعمال ،
( )4يقوم املقرر بت�سجيل وقائع الإجتماع يف حم�ضر يعد لذلك الغر�ض  ،ويوقعه هو
والرئي�س  ،ويف حالة غياب املقرر الي �سبب يجوز للأع�ضاء احلا�ضرين �إنتخاب �أي
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ع�ضو من بينهم ليكون مقررا لذلك الإجتماع ،
( )5ت�صدر القرارات والتو�صيات مبوافقة �أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ويف حالة ت�ساوي
الأ�صوات يكون للرئي�س �صوت مرجح .
الف�صل الثالث
�إجتماعات جمل�س الإدارة
الدعوة للأجتماعات وعددها

( )1يعقد املجل�س اجتماعاته يف مقر ال�سوق اال �إذا ن�صت الدعوة على غري ذلك .
( )2يجتمع املجل�س اربع مرات على الأقل يف ال�سنة.
( )3يجتمع املجل�س بدعوة من الرئي�س  ,ويتم �إر�سالها قبل ا�سبوع من موعد عقد
الإجتماع .
( )4تر�سل الدعوة للإجتماع حمددا بها زمان ومكان الإجتماع ومرفقا بها جدول
الأعمال واية مرفقات �أخرى  ،لأع�ضاء املجل�س موقعة من قبل الرئي�س �أو نائبه �أو
املقرر.
( )5تر�سل دعوات الإجتماع بالربيد العادي �أو الإلكرتوين اىل عناوين الأع�ضاء التي
اودعوها لدي املجل�س �أو ت�سلم لهم مقابل التوقيع ب�إ�ستالمها .
( )6يف حالة عدم �إكتمال الن�صاب القانوين يف الإجتماع الذي دعي له ي�ؤجل الإجتماع
وتتم الدعوة لإجتماع اخر .مع التنبيه ب�أهمية ح�ضور الإجتماع وان الغياب �سيعر�ض
الع�ضو ل�سقوط الع�ضوية وفقا لأحكام املادة (/18ج) من القانون .
الإجتماعات الطارئة :

( )1يجوز دعوة املجل�س للإنعقاد يف �إجتماع طارىء بناء على طلب من رئي�سه �أو �إذا ر�أى
اكرث من ن�صف �أع�ضائه �أن الإجتماع املعني �ضروريا  ،وذلك بطلب موجه للرئي�س ،ويف
هذه احلالة يجب ان يعقد الإجتماع خالل �أ�سبوع من تاريخ تقدمي الطلب.
( )2يجوز للرئي�س ان يوجه املقرر بدعوة املجل�س اىل �إجتماع عاجل هاتفيا وذلك يف
احلاالت الطارئه  ،ويف هذه احلالة يجب ان يتم االجتماع خالل � 24ساعة على االكرث.
دعوة �أ�شخا�ص من غري الأع�ضاء :

( )1يجوز للرئي�س دعوة امل�ست�شارين �أو اخلرباء �أو موظفي ال�سوق �أو ممثلني عن
�شركات الو�ساطة لإجتماعات املجل�س للم�شاركة يف مناق�شة املوا�ضيع التي مت دعوتهم
ملناق�شتها وال يكون لهم حق الت�صويت .
( )2ال يجوز ح�ضور �إجتماعات املجل�س بالإنابة �أو بالوكاله كما ال يجوز الت�صويت
بالإنابة �أو بالوكاله �أو باملرا�سله .

�إدارة اجلل�سات

( )1يتوىل الرئي�س �إدارة اجلل�سات  ،وحفظ النظام  ،والإ�شراف على عملية الت�صويت
و�إعالن نتائجه
( )2يعلن الرئي�س �إفتتاح اجلل�سات و�إختتامها ويديرها وفقا للأنظمه والقواعد املعمول بها.
( )3تكون جميع مناق�شات املجل�س ومداوالته �سريه مامل يقرر املجل�س خالف ذلك.
�صدور القرارات وتدوينها

( )1ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية ا�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين  ,وعند ت�ساوي اال�صوات
يكون للرئي�س �صوت مرجح .
( )2يكون املدير العام م�س�ؤو ًال �أمام الرئي�س عن ت�سجيل وقائع كل جل�سة يف حم�ضر
�إجتماع خا�ص يدون فيه املناق�شات ويوقع من قبل الرئي�س واملقرر .
( )3يجوز للمدير العام ان يقوم بتعيني �أو يكلف �أمني ملجل�س الإدارة .
جدول الأعمال

( )1يقوم املقرر مبوافقة رئي�س املجل�س بتح�ضري جدول �أعمال الإجتماع للمجل�س  ،على
ان يت�ضمن هذا اجلدول مايلي :
(�أ) اي مو�ضوعات يطلب املجل�س �إدراجها،
(ب) اي مو�ضوعات يقرر الرئي�س �إدراجها،
(ج) اي مو�ضوعات يطلب اي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �إدراجها .
( )2يجوز للمجل�س �أن يجري اي تعديل يف جدول اعمال اي جل�سة بحذف موا�ضيع
مدرجه �أو �إ�ضافة موا�ضيع جديدة او بتغري الرتتيب الذي وردت فيه هذه املو�ضوعات
حظر الإدالء بت�صريحات �أو بيانات :

• يحظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة او اي من موظفي ال�سوق الإدالء بت�صريحات او
اية بيانات لو�سائل االعالم املحلية او االجنبية �سواء كانت مكتوبة او �شفهية حول
عمل ون�شاطات ال�سوق وي�ستثنى من ذلك رئي�س املجل�س واملدير العام.

الف�صل الرابع
املدير العام
�إخت�صا�صات املدير العام
• تنفيذا لإخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف القانون يقوم املدير العام بالأتي -:

(�أ) تنفيذ �سيا�سات املجل�س وقراراته فيما يتعلق بال�سوق .
(ب) القيام بتنظيم �ش�ؤون العمل اليومي طبقا للقوانني واللوائح .
(ج) يقدم للمجل�س خطط وبرامج عمل ال�سوق واي اقرتاحات او درا�سات كما يقدم
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مقرتحات حول م�شروعات القوانني واللوائح واالوامر التي متكن ال�سوق من
القيام بن�شاطاتها على اكمل وجه وذلك لتحقيق �أغرا�ضها.
(د) ن�شر اي بيانات او ت�صريحات الي�ضاح �سيا�سة ال�سوق واغرا�ضه ون�شر البيانات
واالح�صائيات يف و�سائل الإعالم املختلفة املحليه والأجنبيه والإ�شرتاك يف احللقات
والندوات العلميه املحليه والدولية التي تو�ضح �سيا�سات ال�سوق واغرا�ضها.
(ه) ان يوقع منفردا �أو بالإ�شرتاك مع اخرين بال�سوق التقارير والبيانات واحل�سابات
والك�شوف املالية واملرا�سالت والوثائق اخلا�صة بال�سوق .
(و) التو�صية للمجل�س بتعيني كبار املوظفني العاملني بال�سوق  ،وتعيني باقي املوظفني
وامل�ستخدمني وفقا للميزانية امل�صدقة.
(ز) ممار�سة اي من ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات التي يخولها له املجل�س .
(ح) يقرتح من موظفي ال�سوق ممثلني لدى امل�ؤ�س�سات والإدارات واللجان والوفود
التي يكون ال�سوق ممثال فيها .
(ط) حتديد ن�سبة مئوية لإرتفاعات ا�سعار الأوراق املالية و�إنخفا�ضها من �سعر الإفتتاح
لذلك اليوم للعمل بها وخالل جل�سة التداول اليومية �إذا فو�ضه املجل�س يف ذلك.
(ي) �إتخاذ التدابري ال�ضرورية حلفظ النظام اثناء جل�سة التداول مبا يف ذلك حق منع
اي �شخ�ص او اي ا�شخا�ص يرى بان وجودهم ي�ؤثر على �سالمة التداول داخل القاعة.
الف�صل اخلام�س
تداول الأوراق املالية
تداول الأوراق املالية داخل ال�سوق

( )1يتم التعامل بالأوراق املالية املقبول تداولها بال�سوق الثانوية وفقاً للأ�س�س
وال�ضوابط املنظمة لذلك.
( )2يحدد املجل�س �شروط ومتطلبات االدراج والتداول.
مايراعى عند �إ�صدار �شروط الإدراج :

• عند �إ�صدار املجل�س �شروط الإدراج يجب عليه مراعاة :
(�أ)�سالمة وقوة املركز املايل لل�شركة ،
(ب) النتائج ال�سنوية لن�شاطها،
(ج) مدى ات�ساع قاعدة امل�ساهمني فيها ،
(د) طبيعة ن�شاطها واهميته ،
(ه) اية امور اخرى ح�سب واقع احلال.
التعامل داخل جل�سات التداول :
• يتم التعامل باالوراق املالية املقبولة فى ال�سوق من خالل جل�سات التداول وذلك من

قبل الو�سطاء املعتمدين لدخول قاعة التداول والعاملني لدى الو�سطاء املرخ�صني
ملمار�سة اعمال الو�ساطة املالية وت�ستثنى االوراق املالية من التداول داخل القاعة فى
احلاالت التالية:
(�أ)عمليات تداول االوراق املالية التى تتم مابني الزوجني واالقارب حتى الدرجة الثانية،
(ب)عمليات التحويل التى تتم خارج ال�سودان،
(ج)عمليات التحويل االرثى او التى تتم ب�أوامر ق�ضائية ،
(هـ)اية عمليات يرى املجل�س ا�ستثناءها وفقاً للحاالت التى يراها منا�سبة .
بيع الأوراق املالية باملزاد العلنى :

• تتم عمليات بيع االوراق املالية باملزاد العلنى بنا ًء على القرارات التى ت�صدرها
املحاكم داخل قاعة التداول وذلك وفقا ل�شروط خا�صة بها ي�صدرها املجل�س من وقت الخر.

تنظيم التداول داخل قاعة التداول :

( )1ي�صدر املجل�س ال�شروط اخلا�صة بالتداول داخل قاعة التداول بال�سوق .
( )2يخت�ص املدير العام او من يفو�ضة بفتح جل�سات التداول  ،وح�سن �سري العمل فيها،
وتطبيق �شروط تداول االوراق املالية  ،و�إدارة اجلل�سات فيها  ،واملحافظه على النظام
خالل اجلل�سات داخل القاعة .
( )3اليجوز للو�سطاء االعرتا�ض على القرارات اخلا�صة باملوظف امل�سئول عن قاعة
التداول خالل جل�سات التداول ويجب �إخطار املدير العام باالمور التى تكون حمال
للنزاع بينهما ،املوظف امل�س�ؤول ومن�سوبي �شركات الو�ساطة املالية.
حتديد الن�سبه املئوية من �سعر الإفتتاح للورقة املاليه :

( )1يجوز للمجل�س حتديد ن�سبه مئوية من �سعر االفتتاح للورقة املالية الغرا�ض الزياده
واالنخفا�ض فى ا�سعار االوراق املالية والتى يجب مراعاتها اثناء التداول اليومى داخل
قاعة التداول بال�سوق وال يجوز اال�ستفاده من هذه الزيادة او االنخفا�ض الى ورقة
مالية اذا مل يتم تنفيذ اية عمليات تداول عليها خالل اجلل�سة الواحده لذلك اليوم .
( )2اذا مل يتم التداول فى �أى ورقة مالية خالل �شهر واحد من تنفيذ اى عملية تداول
عليها يحق للمدير العام تطبيق الن�سبة املحددة فى البند ( )1وذلك فى كل يوم
لكل جل�سة وبغ�ض النظر فيما لو مل يتم تنفيذ عمليات التداول عليها وحتى ت�صل
اال�سعار اىل احلد الذى ي�سمح ب�إمتام تنفيذ عمليات التداول عليها .
م�سئوليه �شركه امل�ساهمه العامه عن املعلومات :

• تكون املعلومات والبيانات والتقارير التي يح�صل عليها ال�سوق من ال�شركات امل�ساهمه
العامه �أو اجلهات امل�صدره لالوراق املاليه التي ي�ستعملها ال�سوق الغرا�ض درا�ساته
والتي تنعك�س يف الكتيبات والتقارير والن�شرات التي تقوم ال�سوق با�صدارها  ،علي
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م�سئوليه ال�شركات واجلهات امل�صدره لالوراق املاليه  ،و�أن ال�سوق لي�س م�س�ؤو ًال عن
�صحتها  ،وال يعترب ذلك �إقراراً من ال�سوق ب�صحه حمتوياتها �أو �إقراراً بقانونيه
الت�صرفات التي جتريها هذه اجلهات امل�صدره لالوراق املاليه.
عدم جواز �إجراء التعديالت والت�صحيحات :
• اليجوز ل�شركات امل�ساهمه العامه واجلهات امل�صدره لالوراق املاليه القيام ب�إي
تعديالت �أو ت�صحيحات علي البيانات الوارده يف �سجالت حتويل االوراق املاليه اال
مبوافقه ال�سوق وطبقاً لالجراءات املعمول بها.

ت�سليم املعلومات والتقارير والوثائق لل�سوق كتابة

• يجب علي �شركات امل�ساهمه العامه واجلهات امل�صدره لالوراق املاليه ت�سليم كافه
املعامالت و التقارير والوثائق وامل�سنتدات لل�سوق مبكاتبات ر�سميه ،ويعترب تاريخ
توريدها يف �سجالت الوارد يف ال�سوق هو التاريخ الواجب �إعتماده لتثبيت واقعه اال�ستالم.
�إخطار ال�سوق بال�صعوبات املالية :

• يجب علي ال�شركه �أو املراجع �إعالم ال�سوق بال�صعوبات املاليه التي تتعر�ض لها
ال�شركه والتي قد ت�ؤثر علي حقوق امل�ساهمني �أوغريهم.

�ضروره وجود مكتب للو�سيط �أو الع�ضو بواليه اخلرطوم

• يحق لل�سوق �أن يطلب من �أي ع�ضو مدرج �أوراقه املاليه علي لوائح ال�سوق ولي�س
له مكتباً يف واليه اخلرطوم � ،إيجاد مكتب�أً له يف واليه اخلرطوم � ،أو تعيني و�سيط له.
�إ�صدار ن�شرة با�سعار الأوراق املالية :

• يجب على �إدارة ال�سوق �إعداد ن�شرة يومية وا�سبوعية ال�سعار الأوراق املالية املتداوله
تعتمد من قبل املدير العام او من يفو�ضه ويتم ن�شرها باملوقع الإلكرتونى لل�سوق
ومن خالل و�سائل االعالم املختلفة .
الف�صل ال�ساد�س
م�صادر اموال ال�سوق ،وح�ساباتها والر�سم
ر�سم اال�شرتاك

( )1ت�ستوفى ال�سوق من ال�شركات امل�ساهمة العامة االع�ضاء والهيئات وامل�ؤ�س�سات املدرج
اوراقها املالية فى ال�سوق والو�سطاء ر�سم ا�شرتاك �سنوى وفقا ملا يحدده املجل�س .
( )2ت�ستوفى ال�سوق من بقية االع�ضاء من غري ماذكر فى البند( )1ر�سم الأ�شرتاك
ال�سنوى الذى يحدده املجل�س .
ر�سم الإدراج :

• ي�ستوفى ال�سوق ر�سم ادراج االوراق املالية اخلا�صة ب�شركات امل�ساهمة العامة واجلهات
احلكومية وفقا ملا يحددة املجل�س.

ميعاد دفع الر�سوم :

• يتوجب على �أع�ضاء ال�سوق دفع اال�شرتاكات والر�سوم الوارده فى هذا الف�صل
خالل مدة اق�صاها نهاية �شهر فرباير من كل عام وتعترب اجزاء ال�سنة بحكم ال�سنة
لأغرا�ض حتقق اال�شرتاكات والر�سوم .
الف�صل ال�سابع
عموالت ال�سوق
تقا�ضى عمولة عن عمليات البائعني وامل�شرتين

( )1يتقا�ضى ال�سوق عمولة عن عمليات تعامل البائعني وامل�شرتين بالأوراق املالية وفقاً
ملا حتدده ال�سلطة ويح�صلها الو�سيط نيابة عن ال�سوق
( )2يجب ان ت�ستوفى العمولة التى يتقا�ضاها ال�سوق والوارده فى البند ( )1منا�صفة من
كل البائع وامل�شرتى عن طريق و�سطائهم .
( )3يتم �إ�ستيفاء العمولة املحدده فى البند( )1وفق املواعيد والرتتيبات املحددة من
قبل ال�سوق .
ا�ستيفاء العموالت امل�ستثناه :
• ي�ستوفى ال�سوق العموالت التالية عن عمليات التداول امل�ستثناه من التداول فى
القاعة -:
(�أ) ( )%20ع�شرون فى املائة من العمولة املقرره لل�سوق عن عمليات تداول االوراق املالية
داخل القاعة وذلك عن عمليات التحويل االرثى  ،وت�ستوفى هذه العمولة من الورثة
كل ح�سب ن�صيبة ال�شرعي .
(ب) ()%25خم�سة وع�شرون فى املائة من العمولة املقرره لل�سوق عن عمليات تداول
االوراق املالية داخل القاعة وذلك من عمليات التحويل التى تتم بني اال�صول
والفروع  ،وت�ستوفى هذه العموله من طرفى العقد
(ج) ( )%100مائة فى املائة من العمولة املقرره لل�سوق عن عمليات تداول االوراق املالية
داخل القاعة وذلك عن عمليات التحويل وانتقال امللكية التى تتم خارج ال�سودان ،
وت�ستوفى هذه العموله من طرفى العقد.
(د) ( )%100مائة فى املائة من العمولة املقرره لل�سوق عن عمليات تداول االوراق املالية
داخل القاعة وذلك عن عمليات التحويل وانتقال امللكية التى تتم مابني الأقارب
لغاية الدرجة الثالثة ب�إ�ستثناء عمليات التحويل املبينة فى الفقرة (ب) وت�ستوفى
هذه العمولة من طرفى العقد .
(ه) ( )%100مائة فى املائة من العمولة املقرره لل�سوق عن عمليات تداول االوراق املالية
داخل القاعة وذلك عن عمليات البيع التى تتم بامر املحاكم .
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(و) ( )%100مائة فى املائة من العمولة املقررة لل�سوق عن عمليات تداول االوراق املالية
داخل القاعة وذلك من عمليات التحويل امل�ستثناه من التداول داخل القاعة مبوجب
قرارات املجل�س.
(ز) ( )%100مائه فى املائة من العمولة املقرره لل�سوق عن عمليات تداول االوراق املالية
داخل القاعة وذلك عن عمليات البيع باملزاد العلنى ال�سهم املتخلفني عن �سداد
االق�ساط املطلوبة مبوجب قرارات جمال�س ادارة ال�شركات املعنية.
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم
2016/1م املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الدليل اإلرشادي لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب لسنة 2016م
وفقاً لأحكام املواد ( )4و( )5من قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل االرهاب ل�سنة
 2010والتو�صية  25من تو�صيات جمموعة العمل املايل  FATFوخلطة العمل املقرتحة
من قبل جمموعة العمل املايل لل�شرق االو�سط و�شمال افريقيا  MENAFATFا�صدر
الدليل االر�شادي االتي ن�صه وي�سرى من تاريخ التوقيع عليه .
 -1املقدمة :

تعترب ظاهرة غ�سل الأموال �صوره من �صور اجلرائم االقت�صادية والتي يطلق عليها
�أحيانا «اجلرائم البي�ضاء» كما ت�صنف من �ضمن اجلرائم املنظمة خ�صو�صاً وانها ترتبط
بجرائم �أخري مثل :
• جرائم املخدرات.
• جرائم االرهاب.
• جرائم اخلطف .
• االبتزاز .
• االحتيال وال�سرقة وخيانة االمانة لالموال العامة واخلا�صة .
• القتل مقابل اجر  ،تهريب الأ�سلحة ،وجتارة الرقيق  ،الدعارة  ،القمار � ،إخفاء
م�صدر العائدات ووجهتها .
• �أن�شطة التهريب عرب احلدود للأموال وال�سلع واملنتجات
• �أن�شطة ال�سوق ال�سوداء
• الر�شوة والف�ساد الإداري
• التهرب ال�ضريبي  ،العموالت مقابل عقد �صفقات الأ�سلحة  ،تزوير العمالت
• التالعب يف اال�سواق املالية .
� -2أوجه غ�سل الأموال -:

• غ�سل الأموال الواردة من اخلارج � :أي امل�ساعدة علي غ�سل �أموال الغري من بعد

دخولها �إيل دول املنطقة عن طريق احلوالة �أو التهريب العيني لدول املنطقة ،
وتكون هذه الأموال �أما �سائلة �أو عن طريق حواالت م�صرفية �أو �أ�صول منقولة ي�سهل
الت�صرف فيها عن طريق بيعها.
• غ�سل الأموال جراء العمليات غري القانونية :وهي �أموال يتكون ناجت �إيراداتها
داخل الدولة ح�سب قوانينها مثل بيع الكحول املهربة من اخلارج �أوتقطريها وبيع
وتوزيع املخدرات واملراهنات والقمار والتجارة غري امل�شروعة يف اال�سلحة والف�ساد
الإداري والر�شوة والدعارة .
 -3نطاق ومفاهيم ال�سيا�سات والعالقة مع اجلهات املختلفة :

ت�ستند �سيا�سة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية كجهة رقابية وا�شرافيه فيما يتعلق مبهام
االلتزام مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ايل حتقيق متطلبات قانون مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل االرهاب ل�سنة  2010وتعديالته والئحته التنفيذية وال�ضوابط
الرقابية التي يتعني �أن تلتزم بها �شركات الو�ساطة املالية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب .
 -4الت�شريعات والقوانني واملعايري -:

• قانون مكافحة غ�سل الأموال ل�سنة  2010وتعديالته .
• قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية.
• تو�صيات جمموعة العمل املايل الدولية املعروفة اخت�صارا با�سم FATF
• كافة متطلبات مبادئ اعرف عميلك.
• اعرف ن�شاط عميلك

-5اجلرائم املتعلقة بغ�سل الأموال

حدد القانون وتو�صيات جمموعة العمل املايل ومنهجية التقييم امل�شرتك اجلرائم
املتعلقة بغ�سل االموال ومنها �أنواع عديدة متثل حمور االهتمام الدويل وت�ستلزم تعاونا
دوليا م�شرتكا ملكافحتها وقد عرفها القانون وحدد نطاق عقوبتها كالأتى:
• �إن جرمية غ�سل االموال ومتويل االرهاب تطال عقوبتها كل �شخ�ص ي�أتى �سلوكاً
ينطوى على اكت�ساب متح�صالت �أو حيازتها �أو الت�صرف فيها �أو ا�ستعمالها �أو نقلها
�أو �إدارتها �أو حفظها �أو ا�ستبدالها �أو �إيداعها �أو �إ�ستثمارها وذلك بالتالعب فى قيمتها
�أو حركتها �أو حتويلها �أو ي�ؤدى اىل �إخفاء �أو متويه م�صدرها �أو الطبيعة احلقيقية لها
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�أو مكانها �أو كيفية الت�صرف فيها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها �سواء وقعت هذه
اجلرمية التى نتجت عنها املتح�صالت داخل ال�سودان �أو خارجه وب�شرط �أن يكون معاقباً
عليها فى كل من القانون ال�سودانى وقانون الدولة التى �أرتكبت فيها اجلرمية .
• وجرمية متويل االرهاب تطال عقوبتها كل من يقوم بجمع �أو تقدمي الأموال
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بغر�ض �إرتكاب فعل �إرهابى �أو بغر�ض ا�ستخدامه بو�ساطة
منظمة �إرهابية �أو فرد �إرهابى  ،ويق�صد بالفعل الإرهابى كل فعل جمرم فى قانون
مكافحة
الإرهاب ل�سنة � 2001أو �أى قانون يحل حمله �أو �أى فعل ذى طبيعة �إرهابية جمرم
مبوجب �إتفاقية دولية يكون ال�سودان طرفاً فيها .
• ت�شمل اجلرائم التي تعترب متح�صالتها من جرائم غ�سل االموال على �سبيل املثال
ال احل�صر جرائم االرهاب واالجتار بالب�شر والر�شوة والف�ساد واالختال�س وال�سرقة
واالحتيال وخيانة االمانة وغريها .
• يعترب مرتكباً جلرمية غ�سل االموال �أو متويل االرهاب كل من ي�شرع �أو يتفق
جنائياً �أو ي�شارك �أو يحر�ض �أو يعاون علي ارتكاب اي منها ويعاقب بنف�س العقوبة
املقررة على الفاعل الأ�صلى.
 -6امل�ؤ�س�سات املالية التي تنفذ من خاللها عمليات غ�سل الأموال

حدد قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل االرهاب ل�سنة  2010امل�ؤ�س�سات املالية التي
ت�سري عليها �إحكامه وذلك علي نحو ي�ستوعب امل�ؤ�س�سات املالية بطبيعتها و�أهمها
امل�ؤ�س�سات املالية يف ال�سودان وفروعها يف اخلارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة يف
ال�سودان واجلهات وال�شركات االخري التي ال تعترب يف الأ�صل م�ؤ�س�سات مالية لكنها
تبا�شر �أن�شطة �شبيهة ميكن �أن ت�ستغل يف غ�سل الأموال  ،ومنها �شركات ال�صرافة
واجلهات االخري املرخ�ص لها يف التعامل يف النقد الأجنبي ،واجلهات التي تبا�شر ن�شاط
حتويل الأموال  ،واجلهات العاملة يف جمال الأوراق املالية  ،وتلك العاملة يف جمال تلقي
الأموال  ،واجلهات التي متار�س ن�شاط التمويل العقاري  ،واجلهات التي متار�س �أي نوع
من �أن�شطة التامني  ،و�صناديق التامني اخلا�صة و�أعمال ال�سم�سرة يف جمال التامني.
-7التزامات امل�ؤ�س�سات املالية

�ألزم القانون امل�ؤ�س�سات املالية بالإخطار عن العمليات التي ي�شتبه يف انها تت�ضمن غ�سل

�أموال  ،كما ن�ص القانون �صراحة علي حظر فتح ح�سابات �أو ربط ودائع �أو قبول �أموال
�أو ودائع جمهولة امل�صدر �أو ب�أ�سماء �صورية �أو وهمية حتى ال يت�سنى ملن ارتكب جرمية
الغ�سل �إخفاء هويته واالحتماء بقوانني �سرية احل�سابات.
كما ن�ص القانون �أي�ضا علي التزام امل�ؤ�س�سات املالية ب�إم�ساك �سجالت وم�ستندات لقيد
العمليات املالية املحلية �أو الدولية مع ت�ضمني البيانات الكافية للتعرف علي هذه
العمليات  ،وكذلك االحتفاظ بهذه ال�سجالت وامل�ستندات التي تت�ضمن بيانات العمالء
وامل�ستفيدين مدة ال تقل عن خم�س �سنوات من تاريخ �إنهاء التعامل مع امل�ؤ�س�سة �أو من
تاريخ قفل احل�ساب.

-8جهات الرقابة علي امل�ؤ�س�سات املالية

تكون جلهات الرقابة والإ�شراف الواجبات الآتية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب:
• ا�صدار اللوائح املنفذة لأحكام قانون مكافحة غ�سل االموال كل يف نطاق اخت�صا�صه
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات املالية وغري املالية اخلا�ضعة لرقابتها �أو �إ�شرافها .
• تعميم وتطوير �إجراءات التدقيق وو�سائل ومعايري متابعة التزام امل�ؤ�س�سات املالية
وغري املالية مبتطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وفقاً لأحكام هذا
القانون .
• التحقق من وفـاء امل�ؤ�سـ�سات املالية وغري املالية التي تخـ�ضع لإ�شــرافها �أو رقابتها
بااللتزامات املقـررة مبوجب هذا القانون ولها �أن تـ�ستخدم كافة �سـلطاتها الرقابية
�أو الإ�شرافية يف �سبيل ذلك  ،وتلتزم ب�إخطار الوحدة ب�أية معلومات ي�شتبه يف �أنها ذات
�صلة مبتح�صالت �أو متويل �إرهاب .
• �أي واجبات �أخرى تقع على عاتق جهات الرقابة والإ�شراف يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب مبوجب �أحكام هذا القانون �أو مبوجب االتفاقيات الدولية
والإقليمية التي يكون ال�سودان طرف فيها .
• ا�ستخدام �سلطاتها اجلزائية املقررة لها وفقا للقوانني املنظمة لها يف حاالت �إخالل
امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية بالتزاماتها مبقت�ضى �أحكام هذا القانون .
وت�شتمل هذه اجلهات الرقابية علي اجلهات التي تعهد �إليها القوانني والأنظمة بالرقابة
علي امل�ؤ�س�سات املالية وبالتايل ف�إن من واجب �سوق اخلرطوم للأوراق املالية باعتباره
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جهة رقابة و�إ�شراف حددها القانون القيام باملهام �أعاله .
 -9تعريف عمليات غ�سل االموال

تتمثل عمليات غ�سل الأموال وفقا للتعريف الوارد ب�ش�أنها بقانون مكافحة غ�سل االموال
ومتويل االرهاب ل�سنة  2010يف:
• يعد مرتكباً جلرمية غ�سـل الأموال كل �شخ�ص ي�أتي �سلوكا ينطوي على اكت�ساب
متـح�صالت �أو حيازتها �أو الت�صرف فيها �أو ا�ستعمالها �أو نقلها �أو �إدارتها �أو حفظها
�أوا�ستبدالها �أو �إيداعها �أو ا�ستثمارها وذلك بالتالعب يف قيمتها �أو حركتها �أو حتويلها
�أويودى �إىل �إخفاء �أو متويه م�صدرها �أو الطبيعة احلقيقية لها �أو مكانها �أو كيفية
الت�صرف فيها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها �سواء وقعت هذه اجلرمية التي نتجت
عنها املتح�صالت داخل ال�سودان �أو خارجة وب�شرط �أن يكون معاقباً عليها فى كل من
القانون ال�سوداين وقانون الدولة التي ارتكبت فيها اجلرمية .
• يعد مرتكباً جلرمية متويل الإرهاب كل من يقوم بجمع �أو تقدمي الأموال ب�شكل
مبا�شرة �أو غري مبا�شر لغر�ض ارتكاب فعل �إرهابي �أو لغر�ض ا�ستخدامه بوا�سطة
منظمة �إرهابية �أو فرد �إرهابي  ،ويق�صد بالفعل الإرهابي كل فعل جمرم بقانون مكافحة
الإرهاب ل�سنة � 2010أو �أي قانون يحل حمله �أو �أي فعل ذو طبيعة �إرهابية جمرم مبوجب
اتفاقية دولية يكون ال�سودان طرف فيها .
• يعد مرتكباً اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون كل من ي�شرع يف �أو يتفق جنائيا
�أو ي�شارك �أو يحر�ض �أو يعاون على ارتكاب �أي منها و يعاقب بنف�س العقوبة املقررة
على الفاعل الأ�صلي .
-10مراحل و�آليات عملية غ�سل الأموال
املرحلة الأويل  :الإيداع Placement
تقت�صر هذه املرحلة علي �إيداع الأموال املتح�صلة من �أي عمليات غري امل�شروعة املن�صو�ص
عليها يف قانون مكافحة غ�سل الأموال املتقدم ذكره �سواء كان الإيداع نقدي �أو غري نقدي
حيث تدخل هذه الأموال �إيل النظام امل�صريف ولي�س من ال�صعب يف هذه املرحلة التعرف
علي من �أودع الأموال وعالقته مب�صدر االموال.
املرحلة الثانية  :التمويه �أو الإخفاء Layering
وهي مرحلة �إخفاء امل�صدر غري امل�شروع للأموال يف حماولة لك�سر حدة تتبع تلك الأموال

وذلك باتخاذ معامالت معقدة لإخفائها  ،ومن بني هذه املعامالت �شراء �أ�سهم و�سندات �أو
�أية �أ�صول �أخري ي�سهل ت�سيلها �إيل نقدية � ،أو حتويل تلك الأموال �إيل ح�سابات باخلارج.
املرحلة الثالثة  :اخللط �أو الدمج ( التكامل ) Integration
وهي املرحلة الأخرية عندما تتحول الأموال املغ�سولة وتندمج يف االقت�صاد بحيث
تبدو ك�أ�صول �شرعية و�أموال ت�ستخدم يف �أن�شطة �أخري ميكن �أن تولد دخل م�ستمر قد
ي�ستخدم لتمويل جرائم �أخري � ،أو يتم اال�ستفادة بها يف مراحل زمنية الحقة واملراحل
الثالث قد حت�صل ب�شكل منف�صل ومتميز وقد حتدث يف ذات الوقت �أو ب�شكل متداخل
�أما عن كيفية حدوث اخلطوات الأ�سا�سية فذلك يعتمد علي �آليات الغ�سل ومتطلبات
املنظمات الإجرامية.
 -11الآثار ال�سلبية لعمليات غ�سل الأموال

 -1الآثار االقت�صادية :
• علي م�ستوي االقت�صاد القومي :
• �إ�ضعاف قدرة ال�سلطات علي تنفيذ ال�سيا�سات االقت�صادية بكفاءة.
• �إ�ضعاف ا�ستقرار �سوق ال�صرف الأجنبي نتيجة للتقلبات ال�شديدة يف حركة
الأموال والتدفقات النقدية الداخلة واخلارجة.
• خلق ت�شوهات يف توزيع املوارد والرثوة داخل االقت�صاد.
• �أ�ضعاف النمو االقت�صادي نتيجة لتوجيه املوارد نحو اال�ستثمارات غري املجدية
علي ح�ساب اال�ستثمارات املجدية واحلقيقية.
• علي م�ستوي اجلهاز امل�صريف :
• تهديد اال�ستقرار املايل وامل�صريف نتيجة لتعر�ض امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية
ملخاطر فقدان الثقة وال�سمعة.
• �إمكانية انهيار البور�صات التي ت�ستقبل الأموال غري امل�شروعة.
 -2الآثار ال�سيا�سية :
• انت�شار الف�ساد ال�سيا�سي والإداري وا�ستغالل النفوذ.
• الأ�ضرار ب�سمعة الدولة �أمام الهيئات الدولية املانحة للم�ساعدات والقرو�ض ،
خا�صة بالن�سبة للدول النامية.
• �إمكانية توجيه الأموال الناجتة عن غ�سل الأموال �إيل متويل التنظيمات

77

78

الإرهابية  ،مما ي�ؤدي �إيل زعزعة الأمن واال�ستقرار.
 -3الآثار االجتماعية :
• عدم خلق فر�ص عمل حقيقية مما ي�ؤدي �إيل تفاقم م�شكلة البطالة.
• انت�شار الف�ساد الوظيفي و�شراء الذمم.
• �صعود فئات اجتماعية دنيا �إيل اعلي الهرم االجتماعي يف البالد ل�صعود
املجرمني القائمني علي عملية غ�سل الأموال �إيل هرم املجتمع يف الوقت الذي
يرتاجع فيه مركز املكافحني �إيل �أ�سفل القاعدة .
� -12أهم املنظمات الدولية يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب

جلنة العمل املايل الدولية ())FATF) Financial Action Task Force
�شهدت فرتة الثمانينات والت�سعينات من القرن ال�سابق ت�صاعد ملمو�س يف �أرباح الإعمال
غري امل�شروعة من جراء جتارة املخدرات والأ�سلحة غري امل�شروعة ال�سيما يف �ضوء غياب
�سلطة الدولة يف بع�ض دول العامل  ،بجانب الدول املفتوحة علي العامل والتي ت�شتهر
بال�سرية امل�صرفية وخلطورة الأمر وتعلقه ب�أكرث من دولة فقد عقدت
معاهدة فينا عام  1988وكان من قراراتها تكوين جلنة العمل املايل عام  1989وهي ما
يرمز �إليها ب�ضوابط الـ  FATFوهي كيان �شبه حكومي هدفه تطوير ون�شر ال�سيا�سات
اخلا�صة مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل االرهاب ( التعامل مع الأموال الناجتة عن
اجلرمية بغر�ض متويه م�صدرها غري ال�شرعي ) وقد �أ�صدرت هذه اللجنة يف 1990
�أربعني تو�صية ملكافحة غ�سل الأموال حيث مت �إدخال بع�ض التعديالت عليها يف ،1996
و يف عام  2003مت �إ�ضافة ثماين تو�صيات �أخري تخت�ص بتمويل الإرهاب ومت م�ؤخراً يف
العام  2012دمج التو�صيات لت�صبح اربعون تو�صية .
وتلتزم جميع الدول الأع�ضاء يف جلنة العمل املايل  FATFبتطبيق جميع التو�صيات من
خالل تقيم ذاتي يتم اجراه �سنويا.
جمموعة EGMONT
نظرا لأهمية وخطورة املو�ضوع علي ال�صعيد الدويل فقد مت االتفاق بني  14دولة
( 11دوله من قارة �أوروبا مع املغرب و الواليات املتحدة و ا�سرتاليا) علي �إن�شاء وحدة
ا�ستخبارات مالية تعرف با�سم جمموعة ايجمونت EGMONT GROUPو�صل عددهم
يف عام � 2003إيل  84دولة وجاري العمل علي ان�ضمام ال�سودان للمجموعة ويتمثل دور

جمموعة ايجمونت يف -:
• ت�سهيل التعاون الدويل يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومنع متويل الإرهاب.
• تن�سيق تبادل املعلومات بني وحدات اال�ستخبارات املالية.
• زيادة وتامني �سرية االت�صال بني وحدات اال�ستخبارات املالية.
• تقدمي امل�ساعدة للأع�ضاء عن طريق حت�سني اخلربات و�إقامة الدورات وتطوير
نظم تبادل املعلومات.
الأمم املتحدة UN
• اتفاقية مكافحة الإجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية ( اتفاقيات
فينا ) 1988
• اتفاقية حماربة اجلرمية املنظمة عرب احلدود ( اتفاقية بالريمو ) 2000
• برنامج حماربة اجلرمية وجتارة املخدرات :
• �إن�شاء قاعدة بيانات ت�ضم املعلومات والت�شريعات يف جمال مكافحة غ�سل الأموال
و�إعداد مناذج لقوانني غ�سل الأموال قرار جمل�س الأمن  1373يف �سبتمرب 2001
ب�ش�أن مكافحة متويل االرهاب.
جلنة بازل للرقابة امل�صرفية Basle Committee
املبادئ الأ�سا�سية للرقابة امل�صرفية الفعالة -: 1997
• الت�أكد من توافر �سيا�سات و�إجراءات لتطبيق مبد�أ « اعرف عميلك « KYC
• توافر ال�سيا�سات و�إجراءات ب�ش�أن حفظ ال�سجالت والإخطار عن املخالفات
والتقنية بالت�شريعات وال�ضوابط يف هذا ال�ش�أن.
املبادئ الأ�سا�سية للتعرف علي العمالء 2001
• �سيا�سة قبول العمالء.
• متطلبات التعرف علي العمالء.
• املتابعة امل�ستمرة للح�سابات واملعامالت.
• �إدارة املخاطر.
املنظمات الدولية لهيئات الأوراق املالية IOSC
�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال  1992ال�صادرة لل�سلطات الرقابية ملتابعة امل�ؤ�س�سات املالية
اخلا�ضعة لرقابتها فيما يلي -:
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• �أ�سلوب جمع املعلومات عن العمالء وت�سجيلها.
• �أ�سلوب ومتطلبات حفظ ال�سجالت.
• نظام الإخطار عن املعامالت املختلفة.
• كفاءة الإجراءات الكفيلة مينع املجرمني من التعامل يف الأوراق املالية.
• كفاءة �إجراءات الت�أكد من �إتباع �شركات الو�ساطةيف الأوراق املالية للإجراءات
الداخلية املنا�سبة للك�شف عن عمليات غ�سل االموال.
• كفاءة �آليات تبادل املعلومات حول عمليات غ�سل االموال.
املبادئ واملعايري الأ�سا�سية لت�شريعات الأوراق املالية : 1998
• �أهمية وجود �إطار ت�شريعي متكامل ملكافحة الأن�شطة غري امل�شروعة.
• �أهمية و�ضع امل�ؤ�س�سات املالية العاملة يف جمال الأوراق املالية ل�سيا�سات و�إجراءات
منا�سبة للرقابة الداخلية.
اجلمعية الدولية ملراقبي الت�أمني IAIS
• املبادئ الأ�سا�سية للت�أمني  2000مت�ضمنة دور ال�سلطات الرقابية يف مكافحة غ�سل
الأموال و�أهمية تبادل املعلومات مع ال�سلطات الأجنبية املماثلة.
 -13حاالت اال�شتباه يف غ�سل االموال ومتويل االرهاب

امل�ؤ�شرات اال�سرت�شادية للتعرف علي العمليات التي ي�شتبه يف �إنها تت�ضمن غ�سل �أموال.
• رف�ض العميل تقدمي بيانات عنه وتو�ضيح م�صدر �أمواله و�أ�صوله الأخرى،
• رغبته يف امل�شاركة ب�صفقات غري وا�ضحة ال تن�سجم مع ا�سرتاتيجية اال�ستثمار
املعلنة.
• �إبداء العميل عدم االهتمام باملخاطر �أو العموالت �أو �أي م�صاريف �أخرى،
• احتفاظه بعدة ح�سابات با�سم واحد �أو بعدة �أ�سماء
• تعدد التحويل بني احل�سابات �أو لطرف �آخر دون م�سوغ،
• قيامه بتحويالت برقية متعددة حل�سابه اال�ستثماري يتبعه طلب لتحويل املبلغ �إىل
طرف ثالث.
• قيام العميل با�ستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة ت�صفية الو�ضع اال�ستثماري
وحتويل العائد من احل�ساب.
• وجود اختالف كبري بني �أن�شطة العميل وممار�ساته العادية.

• طلبه من املرخ�ص له حتويل الأموال برقيا وعدم تزويده مبعلومات املحول واملحول �إليه.
• حماولة العميل تغيري �صفقة �أو �إلغائها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات.
• قيامه بحواالت برقية ي�صعب تف�سريها رغم تدين �صفقات الأوراق املالية.
• تغري م�صادر الدخل ب�شكل م�ستمر ،عدم تنا�سب قيمة �أو تكرار العمليات مع املعلومات
املتوافرة عن امل�شتبه فيه ون�شاطه ودخله.
-14امل�ؤ�شرات اال�سرت�شادية للتعرف علي العمليات التي ي�شتبه يف انها تت�ضمن متويل �إرهاب.

• العمليات التي تتم من جهات حملية �أو �أجنبية ال تهدف الربح وخا�صة �إذا كانت
هذه اجلهات يف دول ت�شتهر بتدعيم االرهاب.
• العمليات التي تتم علي ح�ساب جهة ال تهدف للربح مبا ال يتما�شي من حيث
النمط �أو احلجم مع غر�ض ون�شاط اجلهة.
• وجود تربعات �ضخمة باالخ�ص من جهات �أجنبية بح�ساب جهة ال تهدف للربح او
دون وجود عالقة وا�ضحة تربط بينهما.
• العمليات التي ترد من �أو تر�سل �إيل دول ي�شتهر عنها تدعيم االرهاب.

�-15إجراءات الإخطار عن العمليات التي ي�شتبه يف �إنها تت�ضمن غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب

• يتعني علي �شركات الو�ساطة الإخطار عن جميع العمليات امل�شتبه يف انها تت�ضمن
غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب مبا يف ذلك حماوالت �إجراء تلك العمليات  ،وذلك
بغ�ض النظر عن حجم العملية.
• يجب �أن يت�ضمن الإخطار تف�صيال للأ�سباب والدواعي التي ا�ستندت �إليها ال�شركة
يف �أن العملية م�شتبه فيها.
• يجب �أن يتم الإخطار علي النموذج املعد من قبل وحدة التحريات املالية لهذا
الغر�ض ،وان ترفق به كافة البيانات و�صور امل�ستندات املتعلقة بالعملية امل�شتبه فيها
 ،مع مراعاة االلتزام بتعليمات ا�ستيفاء النموذج امل�شار اليها.
• يحظر الإف�صاح للعميل �أو امل�ستفيد �أو لغري ال�سلطات واجلهات املخت�صة بتطبيق
�أحكام قانون مكافحة غ�سل الأموال وتعديالته عن �أي �إجراء من �إجراءات الإخطار
التي تتخذ يف �شان املعامالت املالية امل�شتبه يف �إنها تت�ضمن غ�سل �أموال �أو متويل
�إرهاب � ،أو عن البيانات املتعلقة بها.
 -16اجلهات امل�ستهدفة بهذا الدليل جميع العاملني يف -:
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• �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
• �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
• �شركات الو�ساطة املالية
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم
2016/1م املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الئحة التداول ل�سنة 2016م

الئحة التداول لسنة 2016م
عم ً
ال بال�سلطات املخولة له مبوجب �أحكام املادة  49من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق
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املالية ل�سنة � ، 2016أ�صدر جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ومبوافقة �سلطة
تنظيم �أ�سواق املال الالئحة الآتية -:
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
ا�سـم الالئحـــة وبدء العمــل بــها

• ت�سمى هذه الالئحة «الئحة التداول ب�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية ل�سنة 2010م
تعديل 2016م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
�إلغــــــاء

• تلغى قواعد تداول الأوراق املالية ل�سنة 1994م .
تف�ســري

• يف هذه الالئحة  ،وما مل يقت�ض ال�سياق معني �آخ��ر  ،تكون للكلمات والعبارات
وامل�صطلحات ال���واردة فيها ذات املعاين املحددة لها يف قانون �سوق اخلرطوم ل�لاوراق
املالية للعام 2016م  ،كما تكون للعبارات الآتيـة املعاين املبينة �أمام كل منها على التوايل:
القانون :قانون �سوق اخلرطوم لالوراق املالية للعام 2016م.
ال�سوق� :سوق اخلرطوم لالوراق املالية.
املجل�س :جمل�س ادارة ال�سوق.
الرئي�س  :رئي�س جمل�س ادارة ال�سوق.
املدير العام  :مدير عام ال�سوق.
�شخ�ص  :تعني ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي.
الو�سيط � :شركة الو�ساطة املرخ�ص لها القيام ب�أعمال الو�ساطة املالية يف ال�سوق.
الو�سيط املعتمد  :هو املوظف املفو�ض من قبل �شركة الو�ساطة والذي يوافق ال�سوق
على اعتماده كممثل لل�شركة لتلقي وا�ستالم وتوثيق �أوامر ال�شراء والبيع من العمالء
وتنفيذها يف ال�سوق.
التداول  :تعني التعامل يف الأوراق املالية بيعا و�شراء بال�سوق.
العميل :يق�صد به ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي.

�أمر البيع �أو ال�شراء :هو الأمر الذي يدخله الو�سيط املعتمد �إىل ال�سوق لبيع �أو
ل�شراء �أوراق مالية مدرجة يف ال�سوق من خالل نظام التداول �إما حل�ساب حمفظته �أو
حل�ساب �أح��د عمالئه (م��ن خ�لال الأم��ر ال��ذي يت�سلمه الو�سيط ويقبل به من �أي من
عمالئه) �سواء خطيا �أو هاتفيا �أو ب�أي و�سيلة �أخرى مقبولة لدى ال�سوق ،وفقا ل�شروط
عامة �أو خا�صة معمول بها يف ال�سوق يحددها العميل
الأمر اخلا�ص :هو الأمر الذي يفو�ض فيه العميل و�سيطه ل�شراء �أو بيع عدد معني
من ورقة مالية حمددة دفعة واحدة بحيث ال تقل قيمتها ال�سوقية عن املبلغ الذي يحدده
املجل�س .
الأوامر املتطابقة  :وتعني �أمر �أو �أوامر ال�شراء املدخلة يف نظام التداول والتي يوجد
مقابلها �أمر �أو �أوامر للبيع (�أو العك�س) لنف�س الورقة املالية وبنف�س ال�سعر وت�ؤدي تلك
الأوامر �إىل تنفيذ تلقائي لعملية �أو عمليات تداول على ال�سعر املحدد لها وذلك خالل
جل�سة التداول امل�ستمر فقط.
الأمر املتقابل :هو جمموعة من �أوامر ال�شراء و�أوامر البيع لدى و�سيط واحد لعمالء
خمتلفني لعدد من الأوراق املالية امل�صدرة من جهة واحدة وتت�ساوى فيه �أ�سعار �أوامر
ال�شراء مع �أ�سعار �أوامر البيع .
ال�شركة املدرجة :هي �شركة امل�ساهمة العامة التي مت �إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق وفقا
لل�ضوابط املن�صو�ص عليها يف القانون .
الأوراق املالية :يق�صد بها الأ�سهم وال�صكوك وما يف حكمهما مبا تتوافق مع �أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
�سعر االفتتاح  :هو ال�سعر الذي يتم احت�سابه خالل مرحلة (جل�سة) ما قبل االفتتاح
وتنفذ �أوامر البيع وال�شراء عليه يف بداية جل�سة التداول امل�ستمر ويف حال عدم تنفيذ
�صفقات عليه ف��ان �سعر �أول �صفقة يتم تنفيذها خ�لال ال��ت��داول امل�ستمر يعترب �سعر
االفتتاح .
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التداول امل�ستمر :هو جمموعة الأوراق املالية التي يجرى تداولها خ�لال جل�سة
التداول على عدة �أ�سعار والتي تتم خالل مراحل اجلل�سة املختلفة .
الأمر املنفذ :هو الأمر الذي يدخله الو�سيط املعتمد اىل نظام التداول لبيع او �شراء
�أوراق مالية وي�ؤدي مبا�شرة اىل تنفيذ عملية تداول تلك الأوراق املالية .
اللجنة  :جلنة الف�صل يف منازعات القاعة املكونة وفقا لأحكام هذه الالئحة .
نظام التداول :هو نظام التداول االلكرتوين املعمول به يف ال�سوق .
�سعر الإغ�لاق :هو القيمة ال�سوقية للورقة املالية لليوم املعني وال��ذي يتم ح�سابه
وفق ال�صيغة التي تقررها ال�سوق .
املركز  :هو مركز الإيداع واحلفظ املركزي  ،وامل�سئول عن ت�سجيل وحفظ و�إيداع
و�إدارة �سجالت الأوراق املالية .
القاعة :ه��ي ق��اع��ة ال��ت��داول ال��ت��ي يتم فيها عمليات ت���داول الأوراق املالية ف��ع ً
�لا �أو
حكماً.
الف�صل الثاين
الإجراءات الإدارية والتنظيمية
توقيت جل�ســات التــــداول

( -1 )4يتم التداول يف ال�سوق من خالل نظام التداول الإلكرتوين الوارد و�صفه الفني
والت�شغيلـي يف دليل امل�ستخدم ودليل الت�شغيل لنظام التداول الإلكرتوين .
 -2تقوم �إدارة ال�سوق ب�إبالغ الو�سطاء على الفور �إذا حدث �أي تغيري على اجلدول الزمني
جلل�سات التداول.
 -3يحدد املجل�س من حني لآخر �أيام و�أوقات التداول يف ال�سوق ويعلنها قبل �أ�سبوع واحد
على الأقل من بدء التطبيق العملي .
 -4ال يجرى التداول يف ال�سوق يف عطالت نهاية الأ�سبوع وكذلك العطالت والأعياد
الر�سمية ويف �آخر يوم عمل يف نهاية ال�سنة امليالدية وكذلك يف �أي وقت يرى املجل�س
�إيقاف التداول فيه .

�إيقاف التــــداول :

( -1 )5يجوز �إيقاف التداول ب�أ�سهم ال�شركة املدرجة قبل ا�سبوع من تاريخ انعقاد اجتماع
اجلمعية العمومية العادية/غري العادية لل�شركة ويف تاريخ انعقاد اجتماعها .
 -2يجوز �إيقاف التداول يف حال حدوث عطل فني يف نظام التداول او الأجهزة املوجودة
لدى مكاتب الو�سطاء بالقاعة وتعذر �إ�صالحها  .ويتم تقدير حجم العطل ومدى
ت�أثريه على التداول بوا�سطة مدير القاعة ال��ذي يجوز له تعوي�ض وقت الإيقاف
بزمن �إ�ضايف بعد �إ�صالح ذلك العطل.
 -3يتم ايقاف التداول م�ؤقتا بوا�سطة مدير القاعة يف ورقة مالية معينة خالل جل�سة
التداول يف انتظار االف�صاح عن معلومة هامة تتعلق بالورقة.
-4يتم ايقاف التداول م�ؤقتا يف ورقة مالية معينة خالل جل�سة التداول يف حال ال�شك يف
تالعب �شركات الو�ساطة يف ا�سعار الورقة املالية.
( )6تعترب جميع الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق قابلة للتداول ما مل يرد عن ال�سلطة
�أو ال�سوق �أي تعليمات تتعلق ب�إيقاف ورقة مالية معينة عن التداول
( )7للمدير العام �صالحية متديد �أو تخفي�ض املدة املحددة جلل�سة التداول يف حاالت
خا�صة وتطبق خاللها نف�س الأ�س�س والإج��راءات املقررة للجل�سة الأ�صلية وتعترب
فرتة التمديد جزءا ال يتجز�أ من جل�سة التداول .
ال�شروط الواجب توفرها يف الو�سيط املعتمد :

( )8ي�شرتط يف الو�سيط املعتمد ملمار�سة اعمال الو�ساطة يف ال�سوق مايلي :
• ان يكون �شخ�ص طبيعي ومتمتعاً باالهلية الكاملة.
• ان يكون ح�سن ال�سري وال�سلوك ومل ي�سبق احلكم علية يف عقوبة خملة بال�شرف
واالمانة.
• �أن يكون حا� ً
صال على درجة البكالريو�س او ما يعادلها كحد ادين من جامعة
معرتف بها.
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• ان يجتاز بنجاح االختبار التاهيلي اخلا�ص بقبول الو�سطاء املعتمدين ملمار�سة اعمال
الو�ساطة والذي يعده ال�سوق.
• القي ــود علي الو�سطاء املعتمديــن
( )9على الو�سطاء املعتمدين التقيد مبا يلي -:
(�أ) ح�ضور جل�سات التداول والتواجد يف القاعة وذلك منذ بدء جل�سة التداول امل�ستمر
وحتى نهايتها.
(ب) عدم التغيب عن �أي جل�سة من جل�سات التداول �إال ب�أذن م�سبق من مدير القاعة
�أو من يفو�ضه .
(ج) ح�ضور و�سيط معتمد واحد على الأقل عن كل �شركة يف كل جل�سة من جل�سات
التداول .
(د) و�ضع بطاقة الو�ساطة يف مو�ضع بارز وب�شكل وا�ضح على مالب�س ممثل الو�سيط،
وال يحق لهم دخول القاعة مطلقاً بدونها .
(ه��ـ) ظهور موظفي �شركات الو�ساطة باملظهر احل�سن وال�لائ��ق داخ��ل القاعة ويف
مواقع عملهم املختلفة  ،والذي يتنا�سب وعملهم يف هذا املجال .
(و) االلتزام ببناء عالقات حميده وح�سنه فيما بينهم واملحافظة على النظام والهدوء
وتوفري اجلو املنا�سب للعمل ومراعاة تطبيق القوانني واللوائح والتعليمات النافذة .
(� )10إذا ت�أخر الو�سيط املعتمد وال��ذي ميثل احلد الأدن��ى ل�شركة الو�ساطة عن موعد
افتتاح جل�سة التداول امل�ستمر دون �سبب �أو عذر مقبول  ،يحق ملدير القاعة �أو من ينوب
عنه حرمان الو�سيط من ح�ضور اجلل�سة بكاملها �أو �أي جـزء منها ح�سبما يراه منا�سبا ،
ويف حالة تكرار ذلك ميكن النظر يف �سحب رخ�صة الو�ساطة منه .
ت�صنيف الو�سطاء املعتمـدين وم�سئولياتـهم

( -1 )11يتم ت�صنيف الو�سطاء املعتمدين لإغرا�ض متثيلهم ل�شركاتهم �أمام �إدارة ال�سوق
وخالل جل�سة التداول �إىل الفئتني التاليتني :

( �أ ) الفئة الأوىل  :و�سيط معتمد �أول  ،ويقع حتت هذا الت�صنيف و�إطار هذه الفئة
كل من املدير العام �أو نائب املدير العام �أو مدير مكتب الو�ساطة يف �أي �شركة
مرخ�ص لها مزاولة �أعمال الو�ساطة يف حالة ح�صوله على رخ�صة الو�ساطة .
(ب) الفئة الثانية :و�سيط معتمد ثاين ،ويقع حتت هذا الت�صنيف و�إطار هذه الفئة
كل من موظفي �شركات الو�ساطة املرخ�صني كو�سطاء معتمدين وال يندرجون
�ضمن الفئة الأوىل
 -2متنح بطاقة و�سيط وفقا لل�شروط والإج����راءات التي حت��دده��ا اللوائح والقواعد
ال�صادرة من ال�سوق.
 -3يكون الو�سيط املعتمد من ال�شركة هو ال�شخ�ص املفو�ض مبخاطبة امل�سئول عن القاعة
والبحـث معه يف كل ما يت�صل ب�شئون التداول.
النظام داخـل قاعة التــــداول -:

( )12تكون ملدير القاعة �صالحية املحافظة على النظام ومراقبة �سلوك اجلمهور �أثناء
انعقاد جل�سة التداول ،وتنفيذ �إج��راءات التداول والتعليمات ال�صادرة بهذا اخل�صو�ص،
وال يحق لأي و�سيط التدخل يف �صالحية مدير القاعة �أو االعرتا�ض على قراراته.
جلنــة املنازعـــــات -:

( )13على مدير القاعة عر�ض املنازعات التي حتدث بني الو�سطاء فـي القاعة على جلنة
ت�سمى (جلنة الف�صل يف منازعات القاعة) وت�شكل اللجنة من �أربعة �أع�ضاء على الوجــه
الآتي -:
�أ  -مدير القاعة رئي�سا .
ب  -ممثل للإدارة القانونية ع�ضوا ومقررا للجنة.
ج  -و�سيطني معتمدين ،من غري الو�سطاء املتنازعني ،يختارهما املـدير العام.

قرارات اللجنـــة -:

()14ت�صدر اللجنة قراراتها ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين وعلى الع�ضــو �صاحب الر�أي
املخالف تدوين �أ�سباب خمالفته .وفى حالة ت�ساوى الأ�صوات يرجح اجلانب الذي فيه
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الرئي�س.

�إجراءات اللجنة :

()15تتم الدعوة �إىل اجتماعات اللجنة من قبل رئي�سها �أو من يكلفه ويتم يف هذه الدعوة
حتديد زمان ومكان واجندة االجتماع ومــن ثم تبا�شر الإجراءات الآتية:
�أ  -تقوم ب�إبالغ �أطراف ال�شكوى وال�شهود ومطالبتهم باحل�ضور �أمام اللجنة يف املكان
والزمان املحددين.
ب -تبا�شر اللجنة حتقيقاتها واال�ستماع �إىل �أطراف الن ــزاع وال�شهود واالطالع على
الدفاتر وال�سجالت و�سائر البي ــانات املتوفرة ذات ال�صلة.
ج  -تكون جل�سات اللجنة وقراراتها علنية �إال �إذا ر�أى رئي�س اللجنة  -ال�سباب يدونها
 �ضرورة �إجرائها �سرا.د  -يتم تدوين وقائع جل�سات اللجنة مبح�ضر حتت �إ���ش��راف رئي�سها ويتم تدوين
تاريخ انعقاد اجلل�سات ومكانها والأع�ضاء احلا�ضرين و�أطراف ال�شكوى على �أن
يوقع عليه جميع الأع�ضاء.
هـ  -ترفع اللجنة قرارتها يف �شكل تو�صيات حول النزاع يف مدة �أق�صاها �أ�سبوع ،من
تاريخ انعقاد اجلل�سة� ،إىل املدير العام التخاذ قرار ب�ش�أنها �أو �إحالتها – يف حاالت
خا�صة يقدرها � -إىل املجل�س مبينا له فيها طبيعة النزاع وجمريات الظروف
واملالب�سات املحيطة بها التخاذ القرار الالزم ب�ش�أنها.
الغـاء العرو�ض والعمليات املنفـذة :

( )16يجوز ملدير القاعة �إلغاء العرو�ض املوجودة على نظام ال�شا�شة الإلكرتونية والعمليات
املنفذة �إذا كانت هذه العرو�ض املدخلة على النظام الإلكرتوين والعمليات املنفذة ت�شكل
خمالفة لتعليمات ال�سوق �أو انحرافا حادا عن الأ�سعار العادية املنفذة وال�سائدة يف جل�سة
القاعة.

دخول قـاعـة التــــداول :

( )17ينح�صر حق دخ��ول القاعة على موظفي ال�سوق امل�سميني والو�سطاء املعتمدين

ويحدد املدير العام عدد موظفي ال�شركات الذين يحق لهم دخول القاعة كما وي�سمح -
مبوافقة خا�صة من املدير العام �أو من ينوب عنه  -للزوار وال�ضيوف وطالب اجلامعات
واملدار�س والوفود الر�سمية دخول قاعة التداول.
الف�صل الثالث
القيود علي �شركات الو�ساطة
ما يحظر على الو�سيط

( )18يحظر على الو�سيط �شراء �أو بيع �أوراق مالية يعلم م�سبقا �أن هناك تنازعا عليها
�أو دفع قيمة �أوراق مالية قبل تنفيذ عملية البيع وفقا للتعليمات والأنظمة املعمول بها
يف ال�سوق.

التعامل يف �أوراق حمفظة الو�سيط :

( )19يجب على الو�سيط �أن يكون تعامله يف الأوراق املالية اخلا�صة مبحفظته عن
طريقه مبا�شرة .وعليه �أن يفو�ض من له احلق يف �إجراء عمليات التداول يف املحفظة من
من�سوبيه املعتمدين.

تقدمي الن�صح وامل�شورة للعمالء :

(	)20ال يجوز للو�سيط �أو �أي من من�سوبيه �إبداء الن�صح �أو تقدمي ا�ست�شارة لأي من
عمالئه حول التعامل بالأوراق املالية ما مل يكن مرخ�صاً له بذلك ويكون لديه �إملام تام
بهـذه الأوراق ميكنه من تكوين قناعة كافية جتعله يعتقد ب�سالمة و�صحة توجيهاته.
عدم جواز بيع الأوراق املالية بدون وجود ر�صيد

( )21يحظر على �أي �شخ�ص بيع الأوراق املالية بدون ر�صيد ويتحمل امل�سئولية القانونية
الناجته عن ذلك.
جواز رف�ض الأوامر امل�شكوك يف قانونيتها :

( )22يحق للو�سيط �أن يرف�ض �أي �أم��ر لعميل ما �إذا ك��ان يعتقد بح�سن نية �أن هذا
الأم��ر خمالفاً لقانون ال�سوق �أو يتنافى مع نزاهة وعدالة التعامل ب���الأوراق املالية.
وعلى الو�سيط �أن يدون على منوذج الأم��ر املخ�ص�ص لذلك الأ�سباب املوجبة للرف�ض
واالحتفاظ بذلك النموذج يف �سجالته .كما ويجب على الو�سيط �إع�لام ال�سوق فوراً
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بحالة الرف�ض و�أ�سبابه.

عدم جواز ال�شراء والبيع ال�صوري :

( )23يحظر على �أي و�سيط القيام بعر�ض �أوامر بيع �أو �شراء �صورية قا�صداً بذلك �إيهام
جمهور املتعاملني ب���أن هناك �سوق ن�شطا لورقة مالية �أو اكرث مما ي�ؤثر بالتايل على
�أ�سعارها انخفا�ضا �أو�إرتفاعا .وال يجوز لأي �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص القيام
بالتعامل ب�سل�سلة من العمليات املتتالية يف الأوراق املالية ك�شراء �أو بيع بهدف تثبيت
�سعرها ب�شكل يتعار�ض مع القوانني واللوائح والقواعد والأوامر املعمول بها يف ال�سوق.
عدم جواز التعامل يف �أ�سهم الو�سطاء :

( )24اليجوز تعامل الو�سطاء مبا�شرة ب�أ�سهم �شركاتهم �شرا ًء وبيعاً ل�صالح عمالئهم او
ل�صالح حمافظهم ،ولكن يجوز لهم ذلك من خالل وكالء اخرين.

تداول الأوراق املالية ل�صالح ال�شركاء

( )25اليجوز للو�سطاء ت��داول االوراق املالية حل�ساب ال�شركاء يف �شركة الو�ساطة او
اع�ضاء جمل�س ادارتها او هيئة املديرين بها ح�سب واقع احلال او حل�ساب ازواجهم او
حل�ساب اقاربهم ايل الدرجة الثانية �إال من خالل و�سيط اخر ،كما ي�سري هذا املنع علي
موظفي ال�شركة.
عدم جواز التعامل يف �أ�سهم ال�شركة التي يكون الو�سيط ع�ضو ًا فيها :

( )26اليجوز للو�سطاء التعامل ب�أ�سهم اي �شركة اذا ك��ان هو او اح��د موظفيه ع�ضو
جمل�س ادارة يف تلك ال�شركة با�ستثناء حاالت بيعة لال�سهم التي ميتلكها نتيجة عمليات
تعهده بالتغطية.

�إ�ستخدام الغ�ش والإحتيال يف التعامل :

( )27يحظر على الو�سيط ومن�سوبيه �أن يتعامل ب����الأوراق املالية امل��درج��ة بال�سوق
با�ستعمال �أ�ساليب الغ�ش االحتيال.
�ضرورة الإف�صاح عن طبيعة العالقة بني الو�سيط وال�شركة :

( )28يجوز للو�سيط التعامل ب�أ�سهم �أي �شركة مت �إدراج��ه��ا بال�سوق متى ما ك��ان هذا
الو�سيط �أو �أحد من�سوبيه ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركة املتعامل ب�أ�سهمها ب�شرط �أن

يتم الإف�صاح الفوري والكامل عن طبيعة العالقة ما بني الو�سيط �أو �أي من من�سوبيه
بال�شركة التي يجري التعامل ب�أ�سهمها

اجلزاء على املخالفة :

( )29يفر�ض علي الو�سيط يف حالة ارتكابه خمالفة لأحكام هذا الف�صل جزا ًء مالياً يقدر
بـ ( )%1من القيمة ال�سوقية للورقة املالية املنفذة ،علي ان ال يقل مبلغ اجلزاء وال يزيد
عن املبلغ الذي حتدده �إدارة ال�سوق وذلك دون �أن يكون للو�سيط حق الرجوع بهذا اجلزاء
علي عمالئه.
الف�صل الرابع
التفوي�ض و�أحكامه

( )30يحظر على �شركات الو�ساطة يف حالة تعاملها نيابة عن عمالئها �إج��راء �أي بيع
�أو �شراء ما مل تكن مفو�ضة �صراح ًة من قبل عمالئها مبا يخولها ذلك الت�صرف ،كما
ويحظر عليها االطالع على �أر�صدتهم �إال بتفوي�ض �صريح من العميل ،على �أن ينح�صر
االطالع على ر�صيده يف الأوراق التي منح تفوي�ض للتعامل فيها.

�شكل التفوي�ض :

( -1 )31يجوز تنفيذ عمليات التداول مبوجب تفاوي�ض �أما مكتوبة �أو �شفهية �أو ب�أية
و�سيلة �أخرى متفق عليها بينهم ،على �أن يتم حترير التفاوي�ض الحقاً وفقاً للنموذج املعد
من ال�سوق لهذا الغر�ض ،ويجوز �أن يكون التفوي�ض من العميل مطلقاً ب�شرط �أن يكون
مكتوباً وحمدد املدة .
 -2يجب �أن يحدد يف التفوي�ض املقدم للو�سيط �شروط العميل �إن كانت غري م�ضمنة
بالنموذج املعد من قبل ال�سوق والتي يف حدودها يت�صرف الو�سيط نيابة عنه.

ما يراعى عند �إ�ستالم التفوي�ض :

( )32على الو�سيط يف حالة ا�ستالمه تفاوي�ض مكتوب من �أي من عمالئه مراعاة الآتي-:
�أ -التثبت من الهوية ال�شخ�صية لذلك العميل وحفظ ن�سخة منها والت�أكد من
�أهليته للتعاقد.
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ب -الت�أكد من و�ضوح �أ�سمه و�شهرته وحمل الإقامة وت�سجيل �أرقام هواتفه.
ج -على العميل البائع �صاحب التفوي�ض �أو وكيله القانوين �أن يح�ضر �أمام الو�سيط،
و�أن يقوم بالتوقيع �أمامه على جميع الوثائق امل�ؤيدة للتفوي�ض والت�صرف ،بعد
اطالعه وفهمه للتفوي�ض .

التفوي�ض ال�شفهي والهاتفي :

( )33يجب على الو�سيط عند ا�ستالمه لتفاوي�ض �شفهية �أو هاتفية �أو ب�أية و�سيلة �أخرى
غري مكتوبة من عمالئه مراعاة الآتي-:
�أ -الت�أكد من �أن العميل املت�صل كامل الأهلية للتعاقد ومن الأ�شخا�ص املعروفني
لديه ومن �أ�صحاب ال�سمعة احل�سنة .
ب� -أن يكون الو�سيط واثقا مـن �صدق التزام عميله يف تنفيذ التفوي�ض الذي تقدم
به  ،ووفق ال�شروط املبينة فيه
ج -عليه �أن يقوم بت�سجيل التفاوي�ض ال�شفهية والهاتفية على من��اذج تفاوي�ض
خم�ص�صة لذلك يوافق عليها ال�سوق ،لتكون حجة على العميل يف حالة �إنكارها ،
ويف�ضل �أن يكون هنالك نظام ت�سجيل �صوتي.
تنفيذ التفوي�ض :

( ) 34على الو�سيط �أن يراعى حق �أولوية العمالء وت�سل�سلهم يف تنفيذ تفاوي�ضاتهم �أوال
ب�أول �شراء �أو بيعا  ،ويكون الو�سيط م�سئوال عن �صحة ذلك .
الف�صل اخلام�س
جل�ســـــات التـــــداول
�أنواع اجلل�سات

( )35ميار�س الو�سطاء التداول من خالل نظام التداول الإلكرتوين الذي يحدد �أمناط
للعمل اليومي على مطراحل ت�شغيلية منتظمة كالآتي:
�أ  -جل�سة ما قبل االفتتاح.
ب  -جل�سة االفتتاح.
ج  -جل�سة التداول امل�ستمر.

د  -جل�سة الإغالق.
وحتدد �إدارة ال�سوق مواعيد جل�سات التداول.
جل�سة ما قبل الإفتتاح :

( - 1)36يعقد ال�سوق كل يوم ت��داول جل�سة ما قبل االفتتاح تنتهي عند افتتاح جل�سة
ال��ت��داول امل�ستمر ،حيث يتم حتميل الأوام���ر غري املنفذة وال�سارية املفعول من اليوم
ال�سابق �إىل هذه اجلل�سة  ،كما ويقوم الو�سطاءاملعتمدون خالل هذه اجلل�سة (جل�سة
ما قبل االفتتاح) مبمار�سة �أن�شطة متهيدية مثل �إدخال �أو تعديل �أو �إلغاء �أوامر البيع
وال�شراء و ا�ستعرا�ض البيانات املتاحة من خالل نظام التداول الإلكرتوين.
 - 2يعمل نظام التداول الإلكرتوين خالل جل�سة ما قبل االفتتاح على ترتيب �أوامر البيع
وال�شراء املدخلة والأوامر القائمة ح�سب قواعد الأولويات املتبعة وال يجري �أي تداول
يف هذه اجلل�سة ويقوم النظام حينئذ بح�ساب �سعر االفتتاح للأوراق املتداولة لكل �شركة.
 - 3يتم ح�ساب �سعر االفتتاح بناءاً على عدد من املعايري والأ�س�س �أهمها �إمكانية تداول
�أكرب كمية ممكنة من الأوراق املالية املعرو�ضة مع بقاء اقل كمية من العرو�ض مل تنفذ
و�إحداث �أقل تغيري ممكن على �سعر الإغالق ليوم التداول ال�سابق .
جل�سة الإفتتاح :

( - 1 )37عند جل�سة االفتتاح يتم تنفيذ �أوام���ر البيع وال�شراء على �سعر االفتتاح يف
احلاالت التي يكون فيها هذا ال�سعر �أف�ضل من �أو م�ساو للأ�سعار املحددة يف �أوامر البيع
وال�شراء .ويتم حتويل الأوامر غري املنفذة والكميات املتبقية ،من الأوامر املنفذة جزئيا،
�إىل جل�سة التداول امل�ستمر
 - 2الأوامر املدخلة والتي مل يتم تداولها بالكامل خالل مرحلة االفتتاح ،يتم ترتيبها
يف جدول الأولويات بناءا على وقت �إدخالها �إىل النظام .والأوامر املرحلة من يوم �سابق
ت�أخذ �أولوية على الأوامر املدخلة خالل مرحلة ما قبل االفتتاح.
جل�سة التداول امل�ستمر :

( )38يتم يف جل�سة التداول امل�ستمر تنفيذ عمليات �شراء وبيع الأوراق املدرجة يف ال�سوق،
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ويف هذه اجلل�سة ي�ستطيع الو�سيط �إدخال �أوامر البيع وال�شراء و�إمتام �صفقات التداول
�إلكرتونيا �إذا تطابقت الأ�سعار .وي�ستطيع الو�سيط �أي�ضا تعديل �أو �إلغاء �أية �أوام��ر مل
تنفذ �أو نفذت ب�شكل جزئي.
جل�سة الإغالق :

( )39ي�ستمر ت�شغيل نظام التداول الإلكرتوين بعد انتهاء جل�سة التداول ملدة يحددها
امل��دي��ر ال��ع��ام وذل��ك لإت��اح��ة امل��ج��ال للوكالء ال�ستعرا�ض البيانات واملعلومات و�إج���راء
اال�ستف�سارات وطباعة التقارير الالزمة وال ي�ستطيع الو�سيط يف هذه املرحلة تعديل
�أوامر �أو �إدخال �أوامر جديدة لدفرت ال�سوق ولكن ي�ستطيع ذلك من خالل دفرته.

الف�صل ال�ساد�س
�أوامر البيع وال�شراء
ما يجب على الو�سيط قبل عر�ض �أوامره :

( )40يجب �أن يت�صرف الو�سيط ،يف عر�ضه لأوامر ال�شراء �أو البيع نيابة عـن عمالئه،
وفقاً لل�شروط املحددة التي مت ا�ستالمها من العمالء.

فتح ح�ساب باملركز:

( - 1 )41على الو�سيط �أن يقوم بفتح ح�ساب اجتار ل�صالح العميل والت�أكد من �أن العميل
لديه ح�ساب يف املركز.
 - 2يجب �أن ي�سعى الو�سيط يف تنفيذ �أوام��ر ال�شراء �أو البيع ل�صالح عميله لأف�ضل
الأ�سعار املمكنة حلظة تنفيذ الأمر الوارد يف تفوي�ض عميله .
توقيع العميل يف التفاوي�ض :

( )42يعترب توقيع العميل الكامل الأه��ل��ي��ة القانونية على التفوي�ض  ،ال�����ص��ادر منه
للو�سيط� ،إقرارا منه ب�صحة ما جاء به من معلومات وبيانات ،وعلى الو�سيط �أن يت�صرف
يف حدود �شروط هذا التفوي�ض.
�ضرورة �إخطار العميل مبا مت تنفيذه من �أوامر :

( )43على الو�سيط �أن يعلم عمالئه فوراً فيما �إذا مت تنفيذ تفاوي�ض ال�شراء والبيع� ،أو
مل يتم تنفيذها مع �إبداء الأ�سباب التي حالت دون ذلك .
الإحتفاظ بالتفاوي�ض :

( )44يجب على الو�سيط �أن يحتفظ بتفاوي�ض عمالئه ح�سب ت�سل�سلها الزمني وم�صنفة
ح�سب العمالء وابرازها ملوظفي ال�سلطة وال�سوق متى ما طلب منه ذلك.
ما يتم بعد تنفيذ العرو�ض :

(� )45أ  -يجب على العميل امل�شرتي ،عند تنفيذ الو�سيط لعملية ال�����ش��راء� ،أن يقوم
بت�سديد قيمة الأوراق امل�شرتاه والعموالت والدمغة املقررة لهذا الو�سيط وذلك وفقا
للوائح املقا�صة والت�سوية املعمول بها يف ال�سوق وقت تنفيذ هذه العملية.
ب  -يجب على العميل البائع عند تنفيذ و�سيطه لعملية البيع �أن يقوم بت�سديد قيمة
العموالت لهذا الو�سيط وقب�ض قيمة الأوراق املباعة منه وذل��ك وفقا للوائح املقا�صة
والت�سوية املعمول بها يف ال�سوق وقت تنفيذ هذه العملية.
ج  -ما مل يتم الإتفاق على خالف ذلك ،يحق للو�سيط ،عند �شرائه �أوراق مالية لأي من
عمالئه ،بيع تلك الأوراق خالل مدة مقدارها ثالثني يوما من تاريخ �شرائها �إذا تخلف
العميل عن �سداد قيمتها خالل فرتة املقا�صة والت�سوية املن�صو�ص عليها قانونا .
عدم جواز املطالبة بالأ�ضرار:

( )46ال يحق للعميل الرجوع على الو�سيط للمطالبة ب�أي �ضرر ،متى ما كان ت�صرف
الو�سيط يف حدود التفوي�ض املعطى له من قبل ذلك العميل.
�إفرتا�ض �صحة �شروط التفوي�ض
( )47تعترب جميع ال�شروط املحددة والواردة يف تفوي�ض ال�شراء او البيع ملزمة للعميل
كما وتعترب جميع املعلومات الواردة يف التفوي�ض �صحيحة ومت اطالعه والتوقيع عليها.
الف�صل ال�سابع
�أولوية الأوامر
�أولوية العرو�ض

( )48حتدد العوامل التالية الأولوية يف الت�سل�سل وهي:
• ال�سعر.
• م�صدر الأمر.
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• وقت الإدخال.
• العوامل الع�شوائية.
حتديد ال�سعر للأولوية :

( )49يحدد ال�سعر ترتيب الأولوية يف تنفيذ الأمر ،وال�سعر املـدخل على النظام �إما �أن
يكـون حمددا (� )Limit Orderأو ح�سب �سعر ال�سوق ( .)Market Orderوتكون
الأولوية يف الت�سل�سل ح�سب الأ�سعار ووفقاً للقواعد والإجراءات التالية -:
• �أولوية �أوامر ال�شراء ت�أتي منف�صلة وم�ستقلة متاما عن ترتيب الأولوية لأوامر البيع
• �أمر ال�شراء الأعلى �سعرا مينح الأولوية على الأمر الأدنى �سعرا • �أمر البيع
الأدنى �سعرا مينح الأولوية على الأمر الأعلى �سعرا.
• �إن �أف�ضل الأ�سعار( )Best Priceت�أخذ الأولوية على �سلم التنفيذ
• عند �إدخال �أمر للتنفيذ خالل مرحلة التداول امل�ستمر ب�سعر ال�سوق وت�صادف وجود
�أم��ر �أو �أوام���ر متطابقة معه ،ف���إن��ه ينفذ ح�سب ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق حلظة
الإدخال� .أما �إذا مل تتوفر �أوامر متطابقة معه للتنفيذ ،ف�إن النظام يقوم بتحديد �سعر
الأم��ر ح�سب الأوام��ر املت�سل�سلة واملتوفرة على جدول الأولويات على �شا�شة التداول
الإلكرتوين وي�أخذ دوره بالت�سل�سل �ضمن الأوامر املت�شابهة معه على ال�شا�شة .

�أولوية عر�ض العميل على حمفظة الو�سيط :

()50تعطى الأولوية للأمر ال�صادر ل�صالح العميل على الأمر ال�صادر ل�صالح حمفظة
و�سيط ه��ذا العميل �أو من�سوبيه بنف�س ال�سعر وبنف�س ال�شروط وذل��ك وفقاً للقواعد
والإجراءات التالية -:
• عند �إدخال الأوامر يتم حتديد م�صدرها من حيث �أنها تخ�ص عميـل خارجي �أو
خا�صة مبحفظة الو�سيط.
• عند ت�ساوي الأوامر من حيث ال�سعر وامل�صدر ،يتم اللجوء �إىل وقت �إدخال الأوامر.
�أولوية �إدخال الأوامر:

( )51ي�أتى وقت �إدخ��ال الأوام��ر الحقاً لأولوية ال�سعر وامل�صدر يف حتديد الأول��وي��ة يف
الت�سل�سل يف جدول الأولويات وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:
• لدى �إدخال الأمر على النظام يتم حتديد وقت وتاريخ �إدخاله..
• يعترب وقت �إدخال الأمر �إىل النظام الإلكرتوين هو الوقت الذي يعتمد يف حتديد
الأولوية .
• يف حالة ت�ساوي ال�سعر وامل�صدر ووقت الإدخال لأكرث من �أمر على النظام يتم
اللجوء �إىل العامل الع�شوائي لرتتيب الأوامر.
• �إن الأوامر املرحلة من اليوم ال�سابق يتم �إدخالها �آليا �إىل جل�سة ما قبل االفتتاح
حيث تت�ساوى م��ع الأوام���ر اجل��دي��دة التي يتم �إدخ��ال��ه��ا الح��ق��اً يف مرحلة م��ا قبل
االفتتاح من ناحية وقت الإدخال (ال يتم ترتيب الأوامر يف جل�سة ما قبل االفتتاح) .
ويف حال عدم تنفيذها يف مرحلة االفتتاح تنتقل �إىل مرحلة التداول امل�ستمر.
• �إن الأوامر املرحلة من اليوم ال�سابق حتتل مراكز متقدمة يف جدول الأولويات
على الأوام��ر التي يتم �إدخالها للتداول الحقاً خالل مرحلة التداول امل�ستمر يف
حال الت�ساوي فيما بينها من حيث ال�سعر وم�صدر الأمر (�أولوية وقت الإدخال).
• �إن تغيري �أي معلومات على الأمر املدخل على النظام ي�ؤدي �إىل تغيري يف وقت
�إدخ���ال���ه ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام مم��ا ي�����ؤدي �إىل ت��غ��ي�ير يف ترتيبها ع��ل��ى ج����دول الأول���وي���ات
با�ستثناء نق�ص الكمية وتعديل مدة �صالحية الأمر.
• يف حال تنفيذ جزء من الأم��ر املدخل على النظام يحتفظ اجل��زء الباقي منه
ب�أولويته على �سلم جدول الأولويات.
�أولوية العامل الع�شوائي :

( )52ي�ستخدم العامل الع�شوائي ك�أ�سلوب �أخري يف التوزيع العادل على الأوامر املت�شابهة
من حيث ال�سعر وامل�صدر ووقت الإدخال وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التالية-:
• يعك�س العامل الع�شوائي قدرة النظام على �إعطاء رقم مت�سل�سل ع�شوائي للأوامر
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املت�شابهة والتي تتوفر لها نف�س ال�شروط ،وهذا الرقم غري مف�صح عنه مل�ستخدمي
النظام وال يظهر للعيان بل يحتفظ به النظام لذاته.
• يف حال و�صول �أمرين يف نف�س الوقت يقوم النظام بح�ساب الفارق يف الإدخال
بحيث يتم منح كل �أمر الأولوية رقما ع�شوائيا.
• فور �إدخال الأمر �إىل النظام يعطى رقما ع�شوائيا ملرة واحدة ويحفظ طيلة مدة
�سريان الأم��ر وذل��ك ال�ستخدامه �إذا لــزم الأم���ر ،ويف ح��ال �إح���داث �أي تغيري على
�أولوية الأمر ف�إنه يعطى رقما ع�شوائيا جديدا.
الف�صل الثامن
�إجراءات التداول الإلكرتوين
�ضرورة التداول داخل نظام التداول الإلكرتوين

( )53مع مراعاة �أحكام القانون يقع باط ً
ال �أي ت��داول ل�ل�أوراق املالية يقع خ��ارج نظام
التداول الإلكرتوين.

�أ�سا�سيات التداول :

(� )54إن الأوامر املطلوب تنفيذها ب�سعر ال�سوق يبد�أ تنفيذها على �أ�سا�س متو�سط �سعر
االوام��ر التي مت تنفيذها ثم يبد�أ بعد ذلك تنفيذها على م�ستويات �أخ��رى من �أ�سعار
مقاربة ل�سعر ال�سوق وبفروقات ب�سيطة يتم حتديدها من قبل النظام.

التداول عن طريق املزاد :

( )55تتم املزايدة على عرو�ض �أوامر البيع وال�شراء زيادة او نق�صانا وفقاً القل وحدة
نقدية �سائدة ،علي ان ال تتجاوز الن�سبة التي حتددها ادارة ال�سوق.
�أنواع الأوامر :

( - 1 )56يف كل عملية تداول هناك نوعني من الأوامر:
�أ) الأمر امل�سامل (:)Passive
وه��و الأم��ر املطلوب �أو املعرو�ض على م�ستوى معني من الأ�سعار بانتظار ورود �أمر
مقابل على نف�س ال�سعر ليتم التطابق معه.
ب) الن�شط (:)Aggressive

وهو الأمر الذي يقوم بالبحث عن الأوام��ر امل�ساملة املطلوبة �أو املعرو�ضة كي يتطابق
معها ويتم التنفيذ دون االنتظار

كيفية �إدخال الأوامر :

( )57يجب على الو�سيط املعتمد �أن يدخل �أوامر عمالئه �إىل نظام التداول الإلكرتوين
بالـدور وح�سب الت�سل�سل الزمني الذي وردت فيه هذه الأوامر  .ويف حالة ا�ستالم �أمر من
عميل �أثناء انعقاد جل�سة التداول فعليه �إدخال هذا الأمر �إىل نظام التداول الإلكرتوين
وفق ترتيب �أولوية تنفيذها .
مدة �صالحية الأوامر :

( )58تكون �صالحية الأوامر املدخلة على نظام التداول الإلكرتوين على النحو التايل-:
�أ) �صالح ملدة يوم واحد فقط .
ب) �إذا مل يحدد تاريخ يكون الأمر �صالح حلني الإلغاء .
ج) �صالح لتاريخ معني .

جواز �إلغاء الأوامر :

( )59ميكن للو�سيط املعتمد �إلغاء �أي من الأوامر التي �سبق و�أن �أدخلها يف نظام التداول
الإلكرتوين ب�شرط �أن تكون هذه الأوامر غري منفذة �أو منفذة جزئيا .

عدم جواز �إلغاء بع�ض املعلومات يف الأمر :

( )60ال يجـوز تعـديل املعلومات التالية من الأمر وهي :رمز التداول  :ونوع الأمر (بيع
� /شراء)  .ويف حال الرغبة يف تعديل هذه املعلومات  ،يجب �إلغاء الأمر ومن ثم �إعادة
�إدخاله بال�شكل ال�صحيح.
الف�صل التا�سع
�إجراءات وقواعد تنفيذ �أنواع الأوامر الأخرى
�إجراءات تنفيذ الأوامر غري العادية ()Odd Lot Order

( )1 )61عند �إدخــال الأمر غري العادي ف�إنه ي�أخذ �شرط تداول الكمية كاملة ،وعليه ال
يجوز تداول الأمر غري العادي على مراحل
 )2يتم ن�شـر معلومات التداول للأوامر غري العادية دون الت�أثري على �سعر الأوراق املالية
ال�شركة و امل�ؤ�شر العام �أو القطاعي
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 )3يتم تداول الأوامر غري العادية يف ال�شا�شة اخلا�صة بها ب�شكل �آيل يف حال وجود توافق
يف الكمية وال�سعر .
 )4ال يجوز للو�سيط املعتمد �أن يعر�ض �أوام���ر غري عادية على مراحل لعميل واحد
ولورقة مالية معينة ت�ساوي يف جمموعها وحدة التداول.

�إجراء تنفيذ الأوامر اخلا�صة

( )62ي�شرتط يف قبول الأمر اخلا�ص �أن ي�شتمل على ال�شروط الآتية:
�أ) �أن يكون مالك ال��ورق��ة املالية �شخ�ص واح��د مب��ف��رده �أو مملوكة ل�شخ�ص واح��د
وزوجته و�/أو �أ�صوله و�/أو فروعه �أو م�ؤ�س�سته التجارية الفردية.
ب) �أن تتم عمليـة تنفيـذ الأمر اخلا�ص �شراء وبيعا دفعة واحدة دون جتزئة وبالتايل ال
يجوز تداوله على مراحل ،وعلى �أن يكون هذا ال�شرط واردا يف تفوي�ض الأمر اخلا�ص
ج) يجب �أال يقل الأمر اخلا�ص عن املبلغ الذي يحدده ال�سوق.
د) ال يخ�ضع الأمر اخلا�ص �إىل �سقف تذبذب الأ�سعار املعمول به يف الأوامر العادية.
ه) ت�سلم ن�سخة من تفوي�ض الأمر اخلا�ص �إىل مدير القاعة �أو من ينوب عنه وذلك
قبل �إدخال الأمر اخلا�ص �إىل نظام التداول الإلكرتوين يف القاعة.
و) �أن يكون تفوي�ض الأمر اخلا�ص تفوي�ضا خطياً ،وموقعاً من طرف العميل �صاحب
العالقة �أو من ينوب عنه مبوجب وكالة �شرعية كما يتم قبول التفاوي�ض ال�شفهية �أو
الهاتفية املبلغ بها الو�سيط �أثناء جل�سة التداول ،على �أن يتم تقدمي التفوي�ض اخلطى
املوقع من قبل العميل �إىل مدير القاعة قبل نهاية يوم العمل التايل لتنفيذ الأمر .
ز) يتم عر�ض الأمر اخلا�ص خالل جل�سة التداول امل�ستمر فقط وال يجوز عر�ضه يف
جل�سة ما قبل االفتتاح.
ح) يبقى الأمر اخلا�ص املعرو�ض للتداول على �شا�شة نظام التداول الإلكرتوين مدة
( )5دقائق قبل �أن يتم تنفيذه من قبل �أي و�سيط �آخر وال يحق للو�سيط العار�ض
�سحب هذا الأمر �إال بعد انتهاء املدة املحددة.

ط) الأمر املقابل للأمر اخلا�ص ال ي�شرتط �أن يكون مملوكاً ل�شخ�ص �أو لأ�شخا�ص
جتمعهم درجة قرابة.
ي) �أن �سحب الأمر اخلا�ص من النظام الإلكرتوين يف�ضي �إىل �سحب الأمر املقابل
معه وذل��ك الرتباط بقاء الأم��ر املقابل ببقاء الأم��ر اخلا�ص وج��ودا وعدما  ،كما
ويعترب الأمر املقابل الغياً يف حالة تنفيذ الأمر اخلا�ص .
ك) يجب على الو�سيط املعتمد عر�ض الأمر اخلا�ص على نظام التداول الإلكرتوين
بعد مرور ( )5دقائق من بداية جل�سة التداول وال يجوز �إدخاله خالل الدقائق
اخلم�س الأخرية من موعد انتهاء اجلل�سة.
الف�صل العا�شر
�إجراءات وقواعد تنفيذ الأوامر املتقابلة
�شروط تنفيذ الأوامر املتقابلة

( )63يتم تنفيذ الأوامر املتقابلة وفقاً لل�شروط والإجراءات التالية -:
�أ) يعر�ض الأم��ر املتقابل للتنفيذ وذل��ك من ط��رف و�سيط واح��د فقط يكون فيه هذا
الو�سيط بائعاً وم�شرتياً يف نف�س الوقت ولعميلني خمتلفني ولنف�س الكمية وال�سعر .
ب) يتـم �إدخـال معلومات الأمر املتقابل من خالل حركة �إدخ��ال واح��دة حيث ت�أخذ
حركة �إدخال عرو�ض بيع متطابقة مع عرو�ض �شراء على �سعر متطابق.
ج) عند �إدخ��ال الأم��ر املتقابل يقوم النظام بت�أخري تنفيذ �صفقة التداول ملدة معينة
بناءا على تعليمات ال�سوق وي�ستطيع الو�سطاء الآخرون تنفيذ �أي جانب من جوانب
الأمر املتقابل بدون ت�أخري.
د) ال يجوز للو�سطاء املعتمدين املزايدة على الأمر املتقابل وا�ستبداله ب�أمر �آخر ،حيث
يتوجب عليهم التعامل معه مبا�شرة �أما م�شرتين �أو بائعني .
ه) عند تنفيذ �أي جانب من جوانب الأمر املتقابل بالكامل فيرتتب على ذلك �إزالة
�شرط الت�أخري عن اجلانب غري املنفذ � ،أما يف حال تنفيذ جزئي لأحد طريف الأمر
املتقابل ف���إن �شرط ال��ت���أخ�ير يبقى قائماً حل�ين تنفيذ اجل��زء املتبقي م��ن الأم��ر
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وي�سرى هذا البند فقط على الأوامر العادية .
و) ال يجوز �سحب الأوامر املتقابلة .
ز) ت�ستثنى من التنفيذ اجلزئي حاالت الأمر اخلا�ص والأمر غري العادي الذي يقت�ضي
التنفيذ الكامل ودون جتزئة .
ح) يجب علي الو�سطاء املعتمدين االخرين يف �شرائهم و/او بيعهم من االوامر املتقابلة
ل�صالح حمافظهم مراعاة تنفيذ اوامرهم ب�سعر يزيد  %1عن ال�سعر املنفذ به االمر
املتقابل يف حالة ال�شراء ويقل  %1عن ال�سعر املنفذ به االمر املتقابل يف حالة البيع.

الف�صل احلادي ع�شر
�أحكام و�أ�صول حتويل ملكية الأوراق املالية
امل�ستثناة من التداول داخل القاعة
�إجراءات عمليات التحويل الإرثي

( )64ي�شرتط فـي معامالت التحويل الإرثي املقدمة من �أ�صحابها مبا�شرة �أو من ينوب
عنهم ب�شكل ر�سمي �أن تكون مرفقة معها الوثائق وامل�ستندات التالية :
�أ� -شهادة �إثبات ملكية حديثة الإ�صدار  ،تثبت حق ملكية املورث للأوراق املالية املراد
نقل ملكيتها.
ب -ما يثبت بان االوراق املالية غري مرهونة او حمجوزة .
ج� -شهادة اعالم �شرعي ا�صلية �صادرة من اجلهة الر�سمية املخت�صة .
د -وثيقة اثبات �شخ�صية �سارية املفعول معرتف بها قانوناً (رقم وطني ،جواز �سفر،
بطاقة �شخ�صية او رخ�صة قيادة) الثبات �شخ�صية �أي من �أفراد الورثة.

كيفية نقل ملكية الأوراق املالية للورثة :

(� )65أ -يتم تنظيم عملية نقل ملكية الأوراق املالية �إىل الورثة وفقا ل�شهادة االعالم
ال�شرعي.
ب -توزع الأوراق املالية اخلا�صة باملورث على ورثته ح�سب الأن�صبة ال�شرعية الواردة يف
�شهادة االعالم ال�شرعي .

ج -يف حالة وج��ود ك�سور ل�ل��أوراق املالية يتم ت�صحيحها بناء على تنازل �أح��د الورثة
احلا�ضرين لعملية التوزيع،عن ذلك اجلزء الالزم لإجراء هذا الت�صحيح .
د -يوقع ال�شخ�ص املتنازل على �إق��رار منه بذلك �أم��ام املوظف امل�س�ؤول واملخت�ص عن
عملية التحويل الإرثي.

العمولة املقررة على التحويل الإرثي :

(� )66أ  -ي�ستويف ال�سوق من الورثة العمولة املقررة يف لوائحه ا بن�سبة حتددها ادارة
ال�سوق من القيمة ال�سوقية للأوراق املالية التي �آلت �إىل الورثة وت�ؤخذ من طرف
واحد فقط (الورثة) .
ب  -يجب �أال تقل العمولة املقبو�ضة ل�صالح ال�سوق يف جميع احلاالت عن (واحد جنية
�سوداين) وذل��ك لقاء �إج��راء عمليات التحويل االرث��ي امل�ستثنى من التداول داخل
القاعة.
ج  -ر�سوم الدمغة املقررة وذلك ل�صالح اخلزينة العامة .
الإجراءات املتبعة يف توثيق عمليات التحويل الإرثي:

( )67يجـب على املـوظف امل�سـ�ؤول عـن عمليات التحويل الإرثي يف ال�سوق القيام مبا يلي :
�أ) �أن يتحقق من �صحة و�سالمة الوثائق وامل�ستندات املقدمة �إليه ويف �ضوء �صحتها
و�سالمتها يقوم املوظف املخت�ص بتفريغ وتثبيت ح�صة كل وري��ث يف عقد حتويل
م�ستقل
ب) ختم العقد مبا ي�شري �أنه حتويل ارثي ممهور �أي�ضا بتوقيع املوظف املبا�شر الذي له
�صالحية التوقيع على ذلك ويختم العقد بخامت ال�سوق ويعتمد من الإدارة القانونية
بال�سوق ومن ثم توقيع املدير العام �أو من يفو�ضه خطيا بذلك.
ج) ت�سجل العمليات االرثية بعد �إمتام كافة �إجراءاتها يف �سجل خا�ص ي�سمى �سجل عمليات
التحويل االرثي .

ت�سليم عقود التحويل الإرثي �إلى �أ�صحاب امل�صلحة
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( )68ت�سلم عقود التحويل االرثية بعد ا�ستكمال جميع الإج��راءات ال�ضرورية حولها،
�إىل �أ�صحاب العالقة املبا�شرة �أو �إىل و�سيطهم القانوين ليقوم ب�إر�سال العقود االرثية
�إىل مركز االيداع واحلفظ املركزي لت�سجيلها ب�أ�سماء الورثة وا�ستالم ما يثبت ملكيتهـم
بذلك� ،إما من واقع �إ�شعارات حتويل �أو �شهادات ملكية الأوراق املالية .
�ضرورة توثيق امل�ستندات ال�صادرة من اخلارج:

( )69يجب �أن تكون �أي وثائق �أو م�ستندات �صادرة من خارج ال�سودان موثقة ـ ح�سب
الأ�صول ـ من قبل وزارة خارجيـة الدولة ال�صادرة منها وم�صدقاًَ عليها بخامت �سفارة
ال�سودان بتلك الدولة املعتمدة من وزارة اخلارجية ال�سودانية (�إن وجدت) وموثقاً منها.
�إجراءات عمليات التحويالت العائلية فيما بني الأ�صول و الفروع :
�شروط املعامالت العائلي العائلية :

( )70ي�شرتط يف معامالت التحويل واملقدمة لل�سوق من �أ�صحابها املبا�شرين �أو من
ينوب عنهم ب�شكل ر�سمي �أن تكون م�شفوعة بالوثائق وامل�ستندات ال�ضرورية الآتية-:
�أ) �شهادة ملكية الأوراق املالية الأ�صلية �أو �أية وثيقة �صادرة عن مركز االيداع وذلك قبل
�شهر على الأكرث من تاريخ ح�ضور �أ�صحاب العالقة لل�سوق تثبت حق ملكية املحيل
للأوراق املالية التي ينوي نقل ملكيتها وحتويلها �إىل ا�صله �أو فرعه والتي تنح�صر
وتتم فيما بني الأب �إىل االبن و�/أو الأم �إىل االبن و�/أو ابن االبن وبالعك�س .
ب) الهوية ال�شخ�صية املعتمدة الثبات �شخ�صية كل من املحيل واملحال له �أو �شهادة امليالد
لإثبات درجة القرابة بني الأخوة غري الأ�شقاء .
ج) عمليات التحويل العائلية التي تتم بني الزوج والزوجة �أو بالعك�س تنطبق عليها نف�س
ال�شروط التي وردت يف الفقرة (�أ) من هذه املادة مع �إبراز ق�سيمة الزواج .
عمولة التحويالت العائلية

(� )71أ) ت�ستويف ال�سوق العمولة التي يحددها املجل�س وذلك من كل طرف من طريف التعاقد .
ب) يجب �أال تقل العمولة املقبو�ضة ل�صالح ال�سوق يف جميع احلاالت عن ( واحد
جنيه �سوداين) وذلك لقاء �إجراء عمليات التحويل العائلي (�أ�صول وفروع) امل�ستثناة

من التداول داخل القاعة .
ج) ر�سوم الدمغة املقررة وذلك ل�صالح اخلزينة العامة .
الإجراءات املتبعة يف توثيق عمليات التحويل العائلي :

( )72يجب على موظف ال�سوق امل�سئول عن عمليات التحويل العائلي القيام بالآتي :
�أ) �أن يتحقق من �صحة و�سالمة الوثائق وامل�ستندات املقدمة �إليه ويف �ضوء �سالمتها
يقوم بتحريرعقد التحويل وذلك ح�سب الأ�صول املرعية .
ب) الت�أكد من توقيع عقد التحويل من ط��رف ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص �أ�صحاب
العالقة �أو وكالئهم ال�شرعيني .
ج) توقيع العقد بوا�سطة املوظف الذي قام ب�إعداده ويعتمد من الإدارة القانونية
بال�سوق ومن ثم توقيع املدير العام �أو من يفو�ضه خطيا بذلك.
د) ختم العقد وتوقيعه مبا ي�شري ايل �إن التحويل هو حتويل عائلي (�أ�صول ،فروع).
ه) ت�سجيل العقد يف �سجل خا�ص ي�سمى �سجل عمليات التحويل العائلي (�أ�صول،
فروع)
ت�سليم عقود التحويل العائلي �إلى �أ�صحاب امل�صلحة :

( )73ت�سلم عقود التحويل العائلي بعد ا�ستكمال جميع �إجراءاتها �إىل �أ�صحاب العالقة
مبا�شرة �أو الو�سيط القانوين ليقوموا ب�إر�سالها �إىل مركز االي��داع واحلفظ املركزي
لت�سجيلها ب�أ�سماء املحال �إليهم اجلدد وا�ستالم ما يثبت ملكيتهم.
�إجراءات عمليات التحويالت العائلية (الأقارب لغاية �إىل الدرجة الثالثة):

�شروط معامالت الأقارب :

( )74ي�شرتط يف م��ع��ام�لات حت��وي��ل الأق����ارب حتى ال��درج��ة الثالثة وامل��ق��دم��ة لل�سوق
من �أ�صحابها املبا�شرين �أو من ينوب عنهم ب�شكل ر�سمي �أن تكون مدعومة بالوثائق
وامل�ستندات التالية:
�أ) �شهادة ملكية الأوراق املالية �أو �أية وثيقة �صادرة من مركز االي��داع قبل �شهر على
الأكرث من تاريخ ح�ضور �أ�صحاب العالقة لل�سوق تثبت حق ملكية املحيل للأوراق املالية
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التي ينوي حتويل ملكيتها �إىل الأقارب لغاية الدرجة الثالثة والتي تنح�صر وتتم فيما
بني الأقارب املبينني �أدناه :
	• �أو ًال  :الأ�شقاء وال�شقيقات .
	• ثانياً  :االخوة والأخوات .
	• ثالثاً  :الأعمام والعمات �إىل �أبناء وبنات الأخ وبالعك�س .
	• رابعاً  :الأخوال واخلاالت �إىل �أبناء وبنات الأخت وبالعك�س.
ب) رقم وطني ،جواز ال�سفر �أو الهوية ال�شخ�صية املعتمدة الثبات �شخ�صية كل من املحيل
واملحال ل ــه .
ج) ما يفيد ب�أن الأوراق املالية غري مرهونة �أو حمجوزة .
عمولة حتويالت الأقارب :

( )1 )75يتقا�ضى ال�سوق العمولة التي يحددها املجل�س من القيمة ال�سوقية لالوراق املالية .
 )2يجب �أال تقل العمولة املقبـو�ضة ل�صالح ال�سوق يف جميع احلاالت عن (واحد
جنيه �سوداين) وذل��ك لقاء �إج��راء عمليات حتويل الأق��ارب لغاية الدرجة الثالثة
وامل�ستثناة من التداول داخل القاعة .
 )3ر�سوم الدمغة املقررة وذلك ل�صالح اخلزينة العامة .
الإجراءات املتبعة يف توثيق عمليات حتويل الأقارب :

( )76يجب على موظف ال�سوق امل�سئول عن عمليات حتويل الأوراق املالية للأقارب لغاية
الدرجة الثالثة يف ال�سوق القيام بالآتي :
�أ) يتحقق من �صحة و�سالمة الوثائق وامل�ستندات املقدمة �إليه والتي على �ضوء
�صحتها و�سالمتها يقوم ب�إعداد عقد التحويل وذلك ح�سب الأ�صول املرعية .
ب) توقيع عقد التحويـل من طرف ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص (املحيلني) ذوي العالقة .
ج) ختم وتوقيع العقد من املوظف الذي قام ب�إعداده وتنظيمه �أو من ال�شخ�ص املفو�ض
وله �صالحية التوقيع ويعتمد من الإدارة القانونية بال�سوق ومن ثم توقيع املدير
العام �أو من يفو�ضه خطيا بذلك .

د) ختم العقد وتوقيعه مبا ي�شري ايل �أن التحويل هو حتويل الأقارب لغاية الدرجة
الثالثة .
ه) ت�سجيل العقد يف �سجل خا�ص ي�سمى �سجل عمليات حتويل الأقارب لغاية الدرجة
الثالثة.

ت�سليم عقود حتويل الأقارب لأ�صحاب امل�صلحة :

( )77ت�سلم عقود التحويل بعد ا�ستكمالها لكافة الإجراءات الالزمة �إىل �أ�صحاب العالقة
املبا�شرة �أو الوكيل القانوين ليقوموا ب�إر�سال عقود التحويل اىل مركز االيداع واحلفظ
املركزي لت�سجيلها ب�أ�سماء املحال لهم اجلدد وا�ستالم ما يثبت ملكيتهـم �أما من واقع
�إ�شعارات حتويل �أو �شهادات ملكية الأوراق مالية .
�إجراءات عمليات التحويالت خارج ال�سودان :

( )78تنح�صر اطراف عمليات حتويل االوراق املالية ال�سودانية التي تتم يف خارج ال�سودان
فيما يلي :
• طريف عملية حتويل االوراق املالية من ال�سودانني املقيمني خارج ال�سودان.
• الطرف امل�شرتي يف عملية حتويل االوراق املالية من ال�سودانيني املقيمني خارج ال�سودان.
امل�ستندات الواجب تقدميها يف التحويالت اخلارجية :

( )79ي�شرتط تقدمي الوثائق وامل�ستندات التالية من قبل ا�صحاب العالقة او من
ينوب عنهم ب�شكل ر�سمي يف معامالت التحويل التي تتم خارج ال�سودان-:
• عقد التحويل وفق االمنوذج الذي يعده ال�سوق خالياً من اي ك�شط او �شطب موقعاً
عليه من قبل املحيل واملحال اليه م�صادقاً عليه من اجلهات املخت�صة .
• �شهادة ملكية االوراق املالية اال�صلية او اية وثيقة �صادرة من مركز االيداع واحلفظ
املركزي وذلك قبل �شهر علي االكرث من تاريخ ح�ضور ا�صحاب التحويل لل�سوق تثبت
حق ملكية املحيل لالوراق املالية.
• �صورة طبق اال�صل من جوازات �سفر املتعاملني الثبات �شخ�صياتهم.
• ما يفيد ب�أن الأوراق املالية غري مرهونة �أو حمجوزة .

الإجراءات املتبعة يف توثيق عمليات التحويالت اخلارجية :
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( )80يجب على موظف ال�سوق امل�سئول عن عمليات التحويل خارج ال�سودان القيام
بالآتي :
• �أن يتحقق من �صحة و�سالمة الوثائق وامل�ستندات املقدمة �إليه.
• الت�أكد من توقيع عقد التحويل من قبل الطرفني.
• ختم وتوقيع العقد من املوظف الذي قام ب�إعداده وتنظيمه �أو من ال�شخ�ص املفو�ض
ول��ه �صالحية التوقيع ويعتمد م��ن الإدارة القانونية بال�سوق وم��ن ث��م توقيع املدير
العام �أو من يفو�ضه خطيا بذلك .
• ختم العقد وتوقيعه مبا ي�شري ايل �إن التحويل هو حتويل خارج ال�سودان.
• ت�سجيل العقد يف �سجل خا�ص ي�سمى �سجل عمليات التحويل خارج ال�سودان.
( )1( )81يتم �إ�ستيفاء العمولة والدمغه املقررة وذلك من كل طرف من طريف التعاقد .
( )2يجب �أال تقل العمولة املقبو�ضة ل�صالح ال�سوق يف جميع احل��االت عن قيمة
حت��دده��ا ال�سوق وذل��ك لقاء �إج���راء عمليات حتويل خ��ارج ال�����س��ودان امل�ستثناة من
التداول داخل القاعة .
ت�سليم عقود التحويالت اخلارجية :

( )82ت�سلم عقود التحويل العائلي بعد ا�ستكمال جميع �إجراءاتها �إىل �أ�صحاب التحويل
مبا�شرة �أو الو�سيط القانوين ليقوموا ب�إر�سالها �إىل مركز االي��داع واحلفظ املركزي
لت�سجيلها ب�أ�سماء املحال �إليهم اجلدد وا�ستالم ما يثبت ملكيتهم �أما من واقع �إ�شعارات
التحويل �أو �شهادات ملكية الأوراق املالية .
الف�صل الثاين ع�شر
�إجراءات تداول الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق الثالثة
كيفية التداول يف ال�سوق الثالثة

( )1( )83تعترب جميع الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق الثالثة قابلة للتداول ما مل يرد
من ال�سلطة او ال�سوق �أية تعليمات تتعلق ب�إيقاف ورقه مالية معينة عن التداول
( )2يقوم ال�سوق ب�إ�صدار التعليمات التي تنظم عمليات التداول يف ال�سوق الثالثة مبا

يخ�ص فرتة التداول اليومية  ،عدد �ساعات التداول بالإ�ضافة �إىل عدد �أي��ام التداول
الأ�سبوعية
( )3يتم التداول يف ال�سوق الثالثة يف القاعة ب�أ�سلوب املزايدة املتبع يف ال�سوق مبا ي�ضمن
ال�شفافية والعدالة يف التداول .
الإعالن عن �إفتتاح جل�سات التداول :

( )84يتم الإعالن عن افتتاح جل�سات التداول واقفالها عند بداية ونهاية كل جل�سة من
قبل م�سئول القاعة �أو من ينوب عنه ح�سبما حتدده �إدارة ال�سوق .
�ضرورة ح�ضور الو�سطاء جلل�سات التداول :

( )85على جميع �شركات الو�ساطة العاملة يف ال�سوق ح�ضور جل�سات التداول ممثلة يف
�شخ�ص �أي و�سيط معتمد من قبلها .
�أحكام عامة للتداول

( )1( )86تنفذ عمليات التداول ب�أ�سلوب املزايدة املتبع يف ال�سوق دون التقيد ب�أى �سقف
�سواء يف �أ�سعار الأوراق املالية �أو �أحجام العرو�ض املطروحة للمزايدة .
( )2يلتزم الو�سطاء بعر�ض وتنفيذ الأوام���ر العادية �شراء وبيعا على نظام التداول
الإلكرتوين وفقا لل�شروط الواردة يف التفاوي�ض املقدمة من عمالئه
( )3يكون للأمر العادي الأول واملعرو�ض على نظام التداول الإلكرتوين حق الأولوية
يف التنفيذ
( )4تنفيذ الأوامر العادية املعرو�ضة لل�شراء ب�أعلى الأ�سعار لها حق الأولوية يف التنفيذ
قبل غريها من الأوامر .
( )5تعترب الأوام��ر العادية املعرو�ضة للبيع ب�أدنى الأ�سعار لها حق الأولوية يف التنفيذ
قبل غريها من الأوامر.
( )6يحق للو�سيط �أن يعر�ض على نظام التداول الإلكرتوين اوامر ال�شراء و�أوامر البيع
اخلا�صة مبحفظته على �أن تكون الأولوية يف التنفيذ دائما للأوامر اخلا�صة بالعمالء
بحيث حتتل �أوامر املحفظة الرتتيب الأخري من بني الأوامر امل�ساوية لها يف ال�سعر.
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( )7تطبق على الأوامر اخلا�صة ذات ال�شروط الواردة يف الئحة التداول
( )8ت�سري يف تعامالت �أ�سهم �شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف ال�سوق الثالثة �إجراءات
املقا�صة والت�سوية املعمول بها بال�سوق .
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم 2016/1م
املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
.......................
توقيع
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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عمال بال�سلطات املخولة له مبوجب �أحكام املادة  49من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق
املالية ل�سنة � 2016أ�صدر جمل�س �إدارة ال�سوق ومبوافقة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال الالئحة
الآتية -:
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
�إ�سم الالئحة وبدء العمل بها

 -1ت�سمى هذه الالئحة (الئحة الت�سوية والتقا�ص ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة
2010م تعديل  (2016ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها
�إلغاء

 -2تلغى الئحة �شروط الت�سوية والتقا�ص ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 1994م.
تف�ســـيـــر

 -3ف��ى ه��ذه الالئحة  ،وم��ا مل يقت�ض ال�سياق معنى �آخ��ر  ،تكون للكلمات والعبارات
وامل�صطلحات ال��واردة فيها ذات املعانى املحددة لها فى قانون �سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق
املالية للعام  ،2016كما تكون للعبارات الآتية املعاين املبينة �أمام كل منها على التواىل :
ال�سلطة  :يق�صد بها �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
ال�سوق  :يق�صد به �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
الع�ضو  :يق�صد به ال�شركات املرخ�ص لها من قبل ال�سلطة و�سوق اخلرطوم للأوراق
املالية للقيام ب�أعمال الو�ساطة فى ال�سوق.
ال�صندوق  :يق�صد به �صندوق �ضمان الت�سويات املالية الذى تودع فيه املبالغ املح�صلة
من �شركات الو�ساطة املالية املرخ�ص لها بالتداول داخل القاعة وفقاً لأحكام هذه
الالئحة .
بنك الت�سوية  :يق�صد به البنك الذى تتم فيه �إجراءات الت�سويات املالية الناجتة عن
عمليات تداول الأوراق املالية  ،وتلتزم �شركات الو�ساطة بفتح ح�سابات الت�سوية لديه
حتى يت�سنى لها �إمتام الت�سويات املالية.

ال�صفقات غري املكتملة الأن�صاف  :يق�صد بها ال�صفقات التى يكون �أحد طرفيها قد
ت�سبب فى عدم �إكتمال ال�صفقة نتيجة عائق �أو مانع وذلك خالل فرتة الت�سوية.
احلافظ الأمني  :يق�صد به ال�شخ�ص الإعتبارى الذى يتوىل حفظ وحماية �أ�صول
ال�صندوق مبوجب عقد مقابل عمولة.
نظام الت�سوية  :يق�صد به نظام الت�سويات الآنية الإجمالية املعروفة بالـ� RTGSأو �أي
نظام ت�سوية �آخر توافق عليه ال�سلطة وال�سوق.
الرمز (رق��م  : )T+يق�صد باحلرف  Tي��وم ال��ت��داول كما يق�صد بعبارة (  )0+Tنف�س
يوم التداول  ،وعبارة ( )1+Tاليوم التايل للتداول وعبارة ( )2+Tلليوم الثاين بعد يوم
التداول.
الف�صل الثاين
الأحكام الأ�سا�سية
اليوم املحدد للت�سوية املالية

 -4تتم عمليات الت�سوية املالية وت�سوية الأوراق املالية الناجتة عن عمليات التداول فى
ال�سوق فى نف�س يوم التداول ()0+T
واجبات الع�ضو :

 -5يجب على كل ع�ضو يبا�شر ن�شاط البيع وال�شراء فى القاعة � ،أن يقوم بالآتى -:
• فتح ح�ساب بنكي لدى بنك الت�سوية الذى يحدده ال�سوق ،والذى مبوجبه يفو�ض
فيه البنك ال�سحب من احل�ساب �أو الإي���داع فيه فى ح��دود املبالغ التى ت��رد فى
ك�شف الت�سوية ال�صادر عن ال�سوق ،بحيث يكون هذا احل�ساب حتت ت�صرف بنك
الت�سوية طبقاً للإتفاقية التى تعقد بني الع�ضو وبنك الت�سوية.
• �أن يقدم ت�أميناً بن�سبة يحددها ال�سوق من ر�أ�س املال املدفوع وذلك م�ساهمة منه
فى ر�أ�س مال �صندوق �ضمان الت�سويات املالية مبا اليقل عن املبلغ الذى يحدده
ال�سوق وال يوجد حد �أعلى .
ح�سابات الت�سوية املالية :
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 -6يقوم ال�سوق بفتح ح�ساب بنكى م�ستقل لأغ��را���ض الت�سويات املالية اليومية بني
الأع�ضاء يطلق عليه بنك الت�سوية  ،بحيث يكون ر�صيده فى نهاية كل يوم تداول �صفر ،
وفق للإتفاقية املوقعة بني ال�سوق والبنك املكلف القيام ب�أعمال الت�سوية املالية.
ح�ساب �ضمان الت�سويات :

 -7يقوم ال�سوق بفتح ح�ساب م�ستقل لدى �أحد البنوك العاملة فى الدولة ب�إ�سم �صندوق
�ضمان الت�سويات املالية يودع فيه الت�أمني امل�شار �إليه فى البند  2من الفقرة ج من املادة
 ، 3و�أية موارد �أخرى لل�صندوق ،وتتم �إدارة ال�صندوق و�إج��راء اخل�صم منه و�إ�ستخدام
ح�صيلته وفقاً للتعليمات.
�إيداع �صايف الإلتزامات امل�ستحقة :

 -8يتعني على كل ع�ضو �إيداع �صافى الإلتزامات امل�ستحقة عليه الناجتة عن عمليات يوم
التداول  Tفى ح�سابه لدى بنك الت�سوية حتى ال�ساعة الواحدة من بعد ظهر يوم التداول
.0+T
ك�شف �صايف امل�ستحقات والإلتزامات

 -9يقوم ال�سوق بتزويد كل من بنك الت�سوية والع�ضو وفق الآلية املعتمدة من ال�سوق،
بك�شف يحدد فيه �صايف امل�ستحقات والإلتزامات لكل ع�ضو عن عملياته التى متت فى يوم
التداول وذلك فى نف�س اليوم بعد جل�سة التداول مبا�شرة.
زمن �إمتام عملية الت�سوية املالية :

 -10يقوم بنك الت�سوية ب�إمتام عملية الت�سوية فى موعد �أق�صاه ال�ساعة الواحدة والن�صف
من بعد ظهر يوم (  )0+Tو�إ�شعار ال�سوق بذلك ،وعلى �ضوئه يقوم مركز الإيداع ب�إجراء
الت�سوية ال�سهمية وحتديث �سجالت امل�ساهمني قبل نهاية يوم) (  )0+Tما مل يتلق من
ال�سوق ما يفيد تعليق عملية الت�سوية ال�سهمية.
الف�صل الثالث
�آلية عمل �صندوق �ضمان الت�سويات املالية وت�سوية الأوراق املالية

تخلف الع�ضو عن الوفاء ب�إلتزاماته املالية

 -11فى حال تخلف ع�ضو �أو �أكرث عن الوفاء بجزء �أو بكامل �إلتزاماته املالية ،يقوم بنك
الت�سوية ب�إيقاف عملية الت�سوية املالية و�إ�شعار ال�سلطة وال�سوق وال�صندوق بذلك فوراَ
وفق ال�صيغة املعتمدة من ال�سوق ،وفى نف�س الوقت الذى حتدده التعليمات ال�صادرة عن
ال�سلطة وال�سوق.
تغطية مبلغ العجز :

 -12يقوم ال�سوق بعد موافقة ال�سلطة ب�إ�صدار التعليمات لبنك الت�سوية وفق ال�صيغة
املتفق عليها معه بتغطية مبلغ العجز من ح�ساب ال�صندوق فى الوقت ال��ذى حتدده
التعليمات ال�صادره من ال�سلطة وال�سوق و�إمتام الت�سوية املالية.
مطالبة الع�ضو ب�سداد العجز :

 -13يتوىل ال�صندوق �إخطار الع�ضو الذى عجز عن ال�سداد ب�أنه قد حل حمله فى �سداد
�إلتزاماته فى يوم الت�سوية ،كما يقوم مبطالبته بت�سديد مبلغ العجز ل�صالح ال�صندوق ،
خالل الفرتة التى يحددها ال�سوق مبوافقة ال�سلطة.
تعديل ال�صفقة �إلى ال�صندوق :

 -14يجوز للع�ضو امل�شرتى الذى عجز عن ال�سداد فى حال عدم ت�سلمه قيمة الأوراق
املالية من عميله قبل ال�ساعة الثانية ع�شر من بعد ظهر نف�س ي��وم ال��ت��داول ()0+T
تقدمي خطاب خطى لل�سوق يطلب فيه تعديل ال�صفقة وذل��ك بتحويل الأوراق املالية
�إىل ال�صندوق وحتت م�س�ؤوليته.
�إيقاف الع�ضو ب�سبب العجز عن ال�سداد :

� -15إذا مل يلتزم الع�ضو ب�سداد مبلغ العجز املرتتب عليه لل�صندوق حتى ال�ساعة التا�سعة
من �صباح اليوم الثانى الذى يلى يوم التداول ( ، )1+Tيقوم ال�سوق مبوافقة ال�سلطة
ب�إيقاف الع�ضو عن التداول وتوجيهه ب�ضرورة �سداد مبلغ العجز خالل فرتة �أق�صاها
نهاية ذات اليوم.
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بيع الأوراق املالية ل�سداد العجز :

� -16إذا تخلف الع�ضو عن ال�سداد فى املوعد املحدد  ،ومل يقم العميل بدفع قيمة الأوراق
املالية املحالة �إىل ال�صندوق يف نهاية اليوم الثانى ( ، )1+Tيقوم ال�سوق مبوافقة ال�سلطة
بتكليف �إحدى �شركات الو�ساطة ببيع هذه الأوراق املالية فى اليوم الثالث الذى يلى يوم
التداول ( )2+Tو�إيداع ح�صيلة البيع حل�ساب ال�صندوق  ،على �أن يتم حتميل الع�ضو �أية
فروقات تنتج عن ذلك ل�صالح ال�صندوق ،وتعود لل�صندوق �أية �أرباح قد تنتج عن عملية
البيع  .وتعود �أي��ة �أرب��اح �أو عوائد ت�ستحق ل�ل�أوراق املالية خالل فرتة ت�سجيلها ب�إ�سم
ال�صندوق ل�صالح ال�صندوق .
�إخطار الع�ضو بعجزه فى الأوراق املالية :

 -17يقوم ال�سوق ب�إر�سال �إخطار للو�سيط فى نهاية يوم التداول ووفق ال�صيغة املعتمدة
من ال�سوق  ،ب�أن لديه عجز فى الأوراق املالية نتيجة العمليات التى نفذت فى يوم التداول
 ،وعليه توفري الأوراق املالية قبل نهاية فرتة الت�سوية املحددة فى ال�سوق .
ت�أجيل تقدمي تاريخ الت�سوية :

 -18يجوز لل�سوق مبوافقة ال�سلطة فى ظروف خا�صة يقدرها ال�سوق �إذا ر�أى �أن ذلك
�ضرورياً لتحقيق امل�ساواة والعدالة و�سالمة التعامل� ،أن ي�سمح بت�أجيل �أو تقدمي تاريخ
الت�سوية املالية فيما بني الأع�ضاء خارج املدة فى املادة  4من هذه الالئحة ،وال يرتتب
على ذل��ك �إل��غ��اء ال�صفقات املنفذة ،حيث تظل جميع الأط���راف املتعاقدة م�س�ؤولة عن
�إ�ستكمال ومتابعة �إج���راءات املقا�صة والت�سوية املعمول بها فى ال�سوق  ،على �أن تبقى
�إجراءات املقا�صة للأوراق املالية مرتبطة ب�إجراءات الت�سوية املالية.
الإ�ستثناء من الت�سوية املالية :

 -19يجوز لل�سوق مبوافقة ال�سلطة وبناء على طلب من طرفى ال�صفقة � ،أن ي�ستثنى
بع�ض ال�صفقات من الت�سوية املالية البنكية على �أن ترفق جميع امل�ستندات التى تفيد

موافقة �أطراف ال�صفقة.
حتميل الع�ضو نفقات الت�أخري :

 -20يتحمل الع�ضو املتخلف عن كل يوم ت�أخري الإلتزامات املالية والعموالت الناجتة عن
مبلغ العجز والتى حتدد من قبل جلنة �إدارة ال�صندوق وامل�صادق عليه من قبل ال�سلطة
وال�سوق  ،وحت�صل جميع تلك املبالغ ل�صالح ال�صندوق .
ما يرتتب على عدم دفع الإلتزامات املالية :

 -21يقوم ال�سوق فى ح��ال ع��دم �إل��ت��زام الع�ضو بدفع الإلتزمات املرتتبة عليه فى يوم
الت�سوية درا�سة و�ضع الع�ضو و�إتخاذ الإجراءات التى يراها منا�سبة.
الف�صل الرابع
�إجراءات املقا�صة والت�سوية بني الأع�ضاء والعمالء
�إجراءات ال�شراء
مايجب على الع�ضو امل�شرتى :

 -1 -22على الع�ضو امل�شرتى �أن يقوم ب�إ�صدار فواتري ال�شراء فى نف�س يوم جل�سة
التداول ( )0+Tوت�سلم هذه الفواتري للعمالء ح�سب الإتفاق املربم معهم ،بحيث تكون
م�شتملة على املعلومات والبيانات املبينة �أدناه-:
• �إ�سم ال�شركة وعدد الأوراق املالية امل�شرتاه و�سعر الورقة املالية والقيمة الإجمالية
وتاريخ ال�شراء من واقع ال�صفقات املنفذة.
• العموالت املقبو�ضة واملقررة مبوجب قانون ال�سلطة وال�سوق.
 - 2يجب �أن يراعى فى �إ�صدار فاتوره ال�شراء الآتى -:
• تطابق تاريخها مع تاريخ تنفيذ عملية ال�شراء.
• �أن حتتوى على رقم مت�سل�سل.
• �أن تكون ُموقعة من �أحد الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع عن ال�شركة.
 -3يحظر على الع�ضو امل�شرتى قبول �شيكات م�ؤجلة الدفع م�سحوبة على عمالئه �أو
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مظهرة منهم ل�صاحله ت�سديداً للعمليات املنفذة.
�سداد قيمة الأوراق املالية :

 .1 -23يقوم العميل امل�شرتى بت�سديد قيمة الأوراق املالية امل�شرتاه خالل املدة املتفق
عليها مع الع�ضو مبوجب �شيك �أو نقداً بحيث ال يتجاوز املبلغ الذى حتدده ال�سوق.
 .2ال يجوز للعميل امل�شرتي �أن يبيع الأوراق املالية التى مت �شرا�ؤها ل�صاحله خالل فرتة
املقا�صة والت�سوية.
 .3يتعني على الع�ضو امل�شرتى �إعالم ال�سلطة وال�سوق فى حال وقوعه فى �إرتباك مايل
��اف فى
وكذلك ب�أ�سماء امل�ستثمرين امل��ع��ادة �أو املرجتعة �شيكاتهم لعدم وج��ود ر�صيد ك ٍ
ح�ساباتهم لدى البنوك.
حقوق الع�ضو امل�شرتى قبل �إجراء الت�سوية :

 – 24يجوز للع�ضو امل�شرتي �إذا مل يقب�ض قيمة الأوراق املالية من عميله ،خالل مدة
�أق�صاها ال�ساعة الثانية ع�شر والن�صف من بعد ظهر نف�س يوم التداول ( )0+Tوقبل
�إجراء ت�سوية الأوراق املالية ،تقدمي طلب مكتوب لل�سوق وعلى م�س�ؤلية الع�ضو الكاملة
يطلب فيه تعديل ال�صفقة وذل��ك بتغيري �إ�سم املحال له مو�ضحاً مربراته ،وفى حال
�إقتناع ال�سوق بذلك ف�إنه يقوم ب�إجراء التغيري املطلوب دون حتمله �أي��ة م�س�ؤولية قد
ترتتب عن ذلك.
حقوق الع�ضو امل�شرتى بعد �إجراء الت�سوية :

 -25فى حال ت�سوية ال�صفقة ومل يتقدم الع�ضو بطلب لل�سوق لإتخاذ الإجراءات املحددة
فى املادة (� )24أعاله ،فيجوز للع�ضو �إتخاذ الإجراءات الآتية -:
 )1التقدم بطلب ملركز الإيداع حلجز الأوراق املالية التى قام ب�شرائها ل�صالح �أحد العمالء
ومل يتم ت�سديد قيمتها ،وو�ضع �شارة احلجز عليها ملنع تداولها ،وحلني �إقامة دعوى �أمام
اجلهات الق�ضائية املخت�صة وفقاً ل�شروط التالية -:
• �أن يكون لدى الع�ضو تفوي�ضاً مكتوباً وموقعاً يفيد تفوي�ض العميل للع�ضو

ب�شراء هذه الأوراق املالية.
• �أن تكون ال�صفقة قد نفذت ح�سب ما تقت�ضيه لوائح التداول املعمول بها فى
ال�سوق.
• �أن يتم تقدمي الطلب خالل فرتة ع�شرة �أيام عمل تبد�أ من تاريخ �إنتهاء فرتة
الت�سوية.
 )2يجب �أن ترفق مع الطلب امل�ستندات الآتية -:
• ن�سخة من التفوي�ض.
• ن�سخة من فاتورة ال�شراء.
 )3يلتزم بدفع ر�سوم احلجز التى يحددها ال�سوق عن كل �شركة يطلب و�ضع �إ�شارة عليها.
 )4يتوىل مركز الإي��داع القيام بالت�أ�شري باحلجز على �سجل امل�ساهمني مبا يفيد منع
تداول هذه الأوراق املالية.
 )5على الع�ضو رفع الدعوى �أمام اجلهات الق�ضائية املخت�صة خالل ثالثني يوماً من
تاريخ الت�أ�شريعلى ال�سجل باحلجز.
� )6إذا مل يتقدم الع�ضو مبا يثبت رفع الدعوى خالل املدة املحددة لذلك (ثالثون يوماً)،
وتقدمي امل�ستندات الالزمة لإثبات دعواه �إىل مركز الإيداع  ،يكون احلجز الغياً.
ً
مقدما :
قب�ض ثمن الأوراق املالية

 )1 26يجوز للع�ضو قب�ض ثمن الأوراق املالية املفو�ض ب�شرائها مقدماً قبل التنفيذ
و�إعتبار املبلغ املدفوع مبثابة دفعة على احل�ساب حلني قيامه بتنفيذ �أمر ال�شراء طبقاً
ل�شروط التفوي�ض  ،كما يجب عليه ت�سوية قيمة ال�صفقة قبل تاريخ الت�سوية املالية بني
الأع�ضاء �سوا ًء عن طريق حت�صيل قيمة ال�صفقة �أو عن طريق ت�سوية الفروقات املالية
فى ح�ساب عميله.
 )2يجب على الع�ضو حترير �سند قب�ض ل�صالح العميل بقيمة املبالغ التى ت�سلمها منه.
الف�صل اخلام�س
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�إجراءات املقا�صة والت�سوية بني الأع�ضاء والعمالء
�إجراءات البيع
مايجب علي الع�ضو البائع :

( )27علي الع�ضو البائع �أن يقوم ب�إ�صدار فواتري البيع يف نف�س يوم جل�سة التداول()0+T
م�شتملة علي املعلومات والبيانات املبينة �أدناه وذلك ح�سب الإتفاق املربم مع عمالئه:
• �إ�سم ال�شركة وعدد الأوراق املالية املباعة و�سعر الورقة املالية والقيمة الإ�سمية
وتاريخ البيع من واقع ال�صفقات املنفذة.
• العموالت املقبو�ضة واملقررة مبوجب قانون ال�سلطة وال�سوق.
• تطابق تاريخ فاتورة البيع امل�صدرة من الع�ضو البائع ،مع تاريخ تنفيذ البيع.
• �أن حتتوي الفاتورة علي رقم مت�سل�سل .
• �أن تكون الفاتورة موقعة من �أحد الأ�شخا�ص املفو�ضني بالتوقيع عن ال�شركة.
ت�سليم �صايف قيمة البيع :
( )1( )28علي الع�ضو البائع ت�سليم �صايف قيمة بيع الأوراق املالية للعميل البائع
(املحيل) مبا�شرة � ،أو من ينوب عنه مبوجب تفوي�ض.
( )2يحظر علي الع�ضو البائع حترير �شيكات م�ؤجلة م�سحوبة عليه �أو مظهرة منه
ل�صالح عمالئه مقابل �أوراقهم املالية التي مت بيعها.
( )3علي الع�ضو البائع القيام بدفع �صايف قيمة الأوراق املالية املباعة لعمالئه البائعني
مبوجب �شيكات �أو �أي �أوام��ر دفع م�صرفية �أخ��ري حم��ررة منه �شخ�صياً تعادل القيمة
ال�صافية لفواتري البيع ال�صادرة عنه بحيث تكون ال�شيكات �أو �أوامر الدفع ممهورة بختم
يحمل عبارة (ي�صرف للم�ستفيد الأول فقط)  ،ويجوز للوكيل البائع �أن يقوم بت�سديد
�صايف قيمة الأوراق املالية املباعة نقداً �إذا مل تتجاوز قيمتها املبلغ الذي يحدده ال�سوق
للعميل الواحد.
( )4علي الرغم من �أح��ك��ام البند (� )3أع�لاه  ،يجوز للع�ضو يف ح��االت معينة يقدرها

املدير العام �أو من يفو�ضه �أن ي�صدر �شيكات ل�صالح عمالئه دون ختمها بخامت (ي�صرف
للم�ستفيد الأول فقط)
الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات الت�سوية بني الأع�ضاء وال�سوق
مايجب على الأع�ضاء :

()29علي جميع الأع�ضاء الت�أكد من �سداد كافة �إلتزاماتهم املالية لل�سوق يف موعد �أق�صاه
ال�ساعة العا�شرة من �صباح اليوم الذي يلي تاريخ تنفيذ العمليات ( ، )1+Tكما يلتزم
الأع�ضاء ب�سداد املبالغ امل�ستحقة لل�سوق وفق ال�صيغة والوقت الذي يحدده ال�سوق.
�إجراءات التعديل يف العقود املنفذة :

( )30يجوز للو�سيط بعد �إنتهاء �ساعات التداول وخالل مرحلة الت�سوية و املقا�صة وقبل
�إج��راء الت�سوية النهائية القيام بتعديل �أي من العقود املنفذة  ،وعليه يف هذه احلالة
�أن يتقدم بطلب مكتوب لل�سوق قبل ال�ساعة الثانية ع�شرة والن�صف م��ن نف�س يوم
التداول ( )0+Tويبني فيه �أ�سباب التعديل ومربراته ويجب �أن ال يتجاوز التعديل يف
�أرقام امل�ساهمني عن رقمني فقط وكذلك �إرفاق تفاوي�ض البيع �أو ال�شراء للم�ساهم املراد
تعديله  ،ولل�سوق احلق يف الأخذ بها �أو رف�ضها وذلك ح�سبما يق�ضى به احلال  ،و يتقا�ضى
ال�سوق يف حالة املوافقة علي التعديل قيمة مالية يحددها عن كل �صفقة.
عدم ت�سلم قيمة الأوراق املالية من العميل :

( )31يجوز للع�ضو امل�شرتي الذي مل يلتزم بت�سديد الإلتزامات املالية املرتتبة عليه يف
يوم الت�سوية ويف حال عدم ت�سلمه قيمة الأوراق املالية من عميله قبل ال�ساعة الثانية
ع�شر من ظهر نف�س يوم التداول ( ، )0+Tتقدمي طلب مكتوب لل�سوق يطلب فيه تعديل
ال�صفقة وذلك بتحويل الأوراق املالية �إيل ال�صندوق حتت م�سوليته وفقاً للإجراءات
املعتمدة و التي تنظم عمل ال�صندوق.
الف�صل ال�سابع

123

124

�إجراءات معاجلة ت�سوية الأوراق املالية لل�صفقات ( العقود)
غري مكتملة الأن�صاف
العقود غري املكتملة الأن�صاف :

( -1 )32تعترب احلاالت التالية عقود غري مكتملة الأن�صاف:
• البيع بدون ر�صيد �أو �أي عجز يف ر�صيد الأوراق املالية التي جرت عليها عملية البيع.
• جتاوز ن�سبة التملك يف الورقة املالية عن الن�سبة التي ين�ص عليها القانون.
• عدم ح�صول الع�ضو علي التفوي�ض بالت�صرف يف الورقة املالية املعينة.
• البيع باملزاد العلني.
• عدم ت�سديد الأق�ساط املطلوبة.
• بيع �أ�سهم الع�ضوية وهناك �إحتمالني-:
�أو ًال :عدم قيام مركز الإيداع بتعديل موقف �أ�سهم الع�ضوية للأع�ضاء املنتهية
فرتة ع�ضويتهم و�أ�صبحوا خارج جمل�س الإدارة.
ثانياً :قد تكون الأ�سهم املباعة �أ�سهم ع�ضوية فع ً
ال ويف ه��ذه احلالة تعامل
معاملة البيع بدون ر�صيد كما �سبق الإ�شارة �إليه.
• بيع �أ�سهم الت�أ�سي�س :
�أو ًال :يحظر علي امل�ؤ�س�سني يف �شركات امل�ساهمة العامة الت�صرف ب�أ�سهمهم
التا�سي�سية قبل مرور �سنتني علي الأقل من تاريخ ت�سجيل ال�شركة ومبا�شرة
ن�شاطها ويعترب باط ً
ال �أي ت�صرف يخالف ذلك.
ثانياً :ي�ستثني من �أحكام الفقرة �أو ًال �إنتقال ال�سهم التا�سي�سي للورثة واملو�صي
لهم وبني الزوجني والإ�صول والفروع وبني م�ؤ�س�سي ال�شركة.
• وجود امل�ساهم يف طريف العقد (عدم �إحت�ساب غرامة تعديل).
• �إذا �صدر حكم ق�ضائي بعدم الت�صرف يف الأ�سهم.
• �أية �أ�سباب وحاالت �أخري ت�ؤدى �إيل عدم �إكمال ال�صفقات املنفذة.

 -2يتقا�ضى ال�سوق من الع�ضو املت�سبب فى �إجراء كل �صفقة غري مكتملة غرامة يحددها
ال�سوق مبوافقة ال�سلطة عن كل يوم ت�أخري يلى يوم التداول وحتى تاريخ تقدمي الطلب
من الع�ضو ملعاجلة ال�صفقة  ،وي�ستثنى من ذلك ح��االت الرهن �أو احلجز على �أن تتم
ت�سويتها خالل فرتة الت�سوية ال�سهمية.
 -3يجب �أن يقوم الأع�ضاء املتعاملني مع احلافظ الأمني بالأ�سهم املحجوزة �أو املرهونة
بتقدمي ك�شف �إدخال ال�صفقات فى موعد �أق�صاه ال�ساعة العا�شرة �صباحاً من يوم (.)3+T
 -4يجب على احلافظ الأمني �أن يقوم بت�سليم خطاب فك احلجز �أو الرهن ملركز الإيداع
قبل ال�ساعة العا�شرة �صباحاً حتى تتم ت�سوية ال�صفقات بعد فك الرهن من اجلهة املعنية.
� -5إذا قام الأع�ضاء بالتفوي�ض على الأوراق املالية بعد ال�ساعة الواحدة وتكون الأوراق
املالية ح��رة تفر�ض عليهم غرامة ت�أخري عن كل �صفقة بقيمة مالية حتددها ال�سوق
مبوافقة ال�سلطة ( )4+Tقبل التداول.
� -6إذا مل يقم احلافظ الأمني �أو الأع�ضاء املعنيني بفك احلجز �أو التفوي�ض قبل ()4+T
وقبل بداية �إفتتاح جل�سة التداول تعترب هذه الأوراق املالية كبيع �أوراق مالية بدون ر�صيد.
ت�صحيح الأخطاء واملخالفات :

 -33يتعني على الع�ضو البائع  ،ت�صحيحاً للأخطاء واملخالفات التى ت�سببت فى عدم
�إمتام ت�سوية ال�صفقة ،القيام بالإجراءات التالية -:
• تقدمي طلب مكتوب لل�سوق مبيناً فيه ال�صفقات غري املكتملة و�أ�سباب توقفها.
• ت�صحيح اخلط�أ و�إزالة املخالفة التى حالت دون �إمتام عملية الإدخال فى �أقرب وقت
ممكن وقبل �إنتهاء فرتة الت�سوية.
• القيام بعملية ال�شراء لتغطية النق�ص فى ر�صيد ملكية البائع وحتميله قيمة
الأوراق املالية امل�شرتاه ،وما يرتتب عنها من فروقات �أ�سعار وغرامات وعموالت و�أية
نفقات �أخرى ناجتة عن ال�شراء ،ولهذا الع�ضو احلق فى الرجوع بهذه املبالغ على عميله
 ،ب�إ�ستثناء الغرامات التى يتحملها الع�ضو البائع واملقررة وفقاً لأحكام هذه الالئحة.
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• يجب �أن تكون عملية ال�شراء لتغطية النق�ص فى ر�صيد البائع من ر�صيد �أوراق
مالية حره و�أن تكون غري مرهونة �أو حمجوز عليها وال جتوز �أن تكون التغطية من
ال�شخ�ص الذى �إ�شرتى هذه الأوراق املالية.
�إمتناع الع�ضو من تغطية عجز عميله :

� -34إذا �إمتنع الع�ضو البائع �أو ماطل فى تغطية عجز عميله ،يجوز لل�سوق فى مدة
�أق�صاها اليوم ( ، )2+Tتكليف �أحد الأع�ضاء للقيام بال�شراء وفقاً لإجراءات ال�صندوق
 ،وحتميل الع�ضو املعنى قيمة الأوراق املالية والنفقات وف��روق��ات الأ�سعار والغرامات
والعموالت املرتتبة عن عملية التغطية هذه  ،ويحق للع�ضو الرجوع بهذه املبالغ على
عمليه البائع ب�إ�ستثناء الغرامات.
تغطية ال�صفقات غري املكتملة :

 -35مع مراعاة ن�ص املادة  ، 32يجوز مبوافقة البائع  ،تغطية ال�صفقات غري املكتملة فى
حاالت البيع بعجز �أو بدون ر�صيد لدى العميل البائع فى ورقة مالية معينة ،وذلك بتحويل
الأوراق املالية اململوكة للزوجة �إى زوجها �إو الأبناء �إىل �أبيهم �إذا كان بائعاَ �أو حتويل الأوراق
املالية للزوج �إىل زوجته �أو �أبنائه �إذا كانوا بائعني � ،شريطة �أن تكون الأوراق املالية مملوكة
وم�سجلة ب�أ�سماء �أ�صحابها لدى مركز الإيداع بتاريخ عقد ال�صفقة غري املكتملة.
طريقة ح�ساب فروقات الأ�سعار والنفقات الأخرى:

 -36يتم ح�ساب فروقات الأ�سعار والغرامات والنفقات الأخرى املرتتبة عن البيع بعجز
�أو بدون ر�صيد  ،والتى يجب على الع�ضو البائع دفعها لل�سوق  ،وفقاً للأ�س�س الآتية -:
• الفرق بني �سعر التغطية و�سعر البيع الأ�صلى للأوراق املالية املباعة بدون ر�صيد.
• مبلغ غرامة بواقع  %10من فروقات الأ�سعار  ،وذلك �سواء كانت التغطية ب�سعر
يزيد �أو ينق�ص عن �سعر البيع  ،على �أال تقل الغرامات الإجمالية املقبو�ضة من الو�سيط
عن املبلغ الذى يحدده ال�سوق عن كل �صفقة غري مكتملة.
• حت�سب الغرامات وف��روق��ات الأ�سعار على �أ�سا�س متو�سط �سعري البيع وال�شراء

جلميع ال�صفقات غري املكتملة.
نظام الت�سوية النقدية

الف�صل ال�سابع
الت�سوية النقدية

 -37يتم �إجراء الت�سوية النقدية عرب نظام ( )RTGSاملت�صل بالبنك املركزى والبنوك
الأخرى �أو �أى نظام ت�سوية �آخر مبوافقة ال�سلطة وال�سوق.

الإجراءات املتبعة فى الت�سوية النقدية :

 -38يقوم املوظف املخت�ص فى نظام الت�سوية النقدية ب�إ�ستخراج ك�شف مف�صل عن طريق
نظام الت�سويات املت�صل بقاعدة بيانات مركز الإي��داع للت�أكد من �صحة بيانات عملية
الت�سوية التى تو�ضح فيه ال�صفقات التى مت تنفيذها من خالل التداول ليوم الت�سوية
بني كل الأع�ضاء املدين وال��دائ��ن والر�صيد ال��واج��ب ���س��داده �أو حت�صيله من ت��داوالت
الأوراق املالية.
تقا�ص الأوراق املالية :

 -39تتم عملية التقا�ص النقدى ل�ل�أوراق املالية فى نف�س يوم التداول ( )0+Tوذلك
بتحويل �صافى الإلتزامات امل�ستحقة والناجتة عن العمليات التى مت تنفيذها � ،إىل ح�ساب
ال�سوق لدى بنك الت�سوية قبل ال�ساعة احلادية ع�شر من �صباح يوم ( )0+Tوعليه يقوم
ال�سوق ب�إمتام عملية الت�سوية املالية ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح يوم (.)0+T
�سداد املبلغ امل�ستحق من الع�ضو:

 -40يجب على كل ع�ضو الإلتزام ب�سداد املبلغ امل�ستحق عليه فى الوقت امل�شار اليه فى املادة
( )39وفى حال عدم االلتزام بذلك يتم ال�سداد من ال�صندوق ويرتتب على الع�ضو غرامة
مالية يحددها ال�سوق
كيفية �إحت�ساب الغرامة فى حالة وجود عجز معني من قبل الأع�ضاء :

 -41يقوم ال�سوق فور ت�سلمه ك�شف الت�سوية النقدية ل�ل�أوراق املالية من بنك الت�سوية
بح�ساب الغرامة وذلك فى حال تخلف ع�ضو �أو �أكرث بالوفاء ب�إلتزاماته املادية الواردة فى
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ك�شف الت�سوية ،ويقوم ب�إخطار ال�صندوق بذلك  ،لل�صندوق احلق فى عدم املوافقة على
ذلك �إذا ما تبني له �أن مبالغ العجز ت�شكل �أكرث من  %30من �صافى موجوداته.
الف�صل الثامن
�أحكام عامة
كفالة ع�ضو لع�ضو �آخر

 -42ال يجوز للع�ضو �أن يكفل ع�ضو �آخر �إال �إذا كان الكفيل بنك مرخ�ص.
�إعفاء الع�ضو �أو العميل من فروقات الأ�سعار واجلزاءات املالية

 -43يجوز للمجل�س �إعفاء �أى ع�ضو �أو عميل من كل �أو جزء من فروقات الأ�سعار.
قيمة ال�صندوق :

 -44مت تخ�صي�ص مبلغ مقداره  500جنيه كمبلغ فى �صندوق �ضمان الت�سويات املالية
الذى تودع فيه املبالغ املح�صلة من الأع�ضاء املرخ�ص لهم بالتداول داخل القاعة ويدار
وفق قواعد حمددة.
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم 2016/1م
املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الئحة ظوابط بنك الت�سوية ل�سنة 2016م

الئحة ضوابط بنك التسوية
بسوق الخرطوم لألوراق المالية

130

عم ً
ال ب�أحكام املادة ( )49من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م واملادة
 7من الئحة الت�سوية والتقا�ص للعام � 2016أ�صدرجمل�س �إدارة ال�سوق مبوافقة �سلطة
تنظيم �أ�سواق املال ال�ضوابط التالية وت�سري من تاريخ التوقيع عليها :
تعريف بنك الت�سوية

• هو البنك الذي يتم فيه �إجراء الت�سويات املالية الناجتة عن عمليات تداول الأوراق
املالية وتلتزم �شركات الو�ساطة بفتح ح�سابات الت�سوية لديه حتى يت�سنى لها �إمتام
الت�سويات املالية
.

ع�ضوية بنك الت�سوية

• مبوجب املادة ( )3من الئحة الت�سوية والتقا�ص لعام 2010م تتكون ع�ضوية بنك الت�سوية
من كل �شركات الو�ساطة املرخ�ص لها مبمار�سة �أعمال الو�ساطة املالية يف ال�سوق .

 +Tرقم :

• احلرف  Tيق�صد به يوم التداول و  +رقم يق�صد به اليوم الذي يلي يوم التداول
اليوم املحدد للت�سوية :
• يكون يوم الت�سوية هو اليوم الثاين ليوم التداول . 1+T
�إجراءات الت�سوية :

• وفقاً لأحكام املادة ( )1-5من الئحة الت�سوية والتقا�ص يجب على �أع�ضاء الت�سوية
فتح ح�ساب ت�سوية طرف البنك الذي يختاره ال�سوق (بنك الربكة) .
• على �شركة الو�ساطة �أن تقوم بتفوي�ض البنك بال�سحب والإيداع يف هذا احل�ساب
يف حدود املبالغ التي ترد يف ك�شف الت�سوية من �إدارة ال�سوق .
• يجب على ع�ضو الت�سوية الت�أكد من توفر املبالغ امل�ستحقة عليه والناجتة عن
عمليات تداول يوم ()0+Tيف ر�صيد ح�سابه لدى بنك الت�سوية يف موعد اق�صاه ال�ساعة
التا�سعة من �صباح يوم التداول (. )1+T
• يقوم ال�سوق بتزويد كل من البنك والع�ضو بك�شف يحدد فيه املوقف املايل
(امل�ستحقات وااللتزامات املالية) لكل ع�ضو بنهاية جل�سة تداول عمل يوم ((.0+T

• على الع�ضو الذي مل ي�ستطع �أن ي�سدد مبلغ الت�سوية لأي �سبب من الأ�سباب
�أن يقوم مبخاطبة ال�سوق قبل ال�ساعة الثانية من ظهر نف�س يوم التداول ((0+T
بتحويل الأوراق املالية ايل ال�صندوق لل�سداد �أو تعديل �أ�سم املحال له مع تو�ضيح اال�سباب
التي ادت لذلك .
• يقوم البنك باكمال عملية الت�سوية املالية كحد �أق�صى ال�ساعة التا�سعة والن�صف من
�صباح يوم تداول ( )1+Tو�إفادة ال�سوق بنتيجة الت�سوية .
• على �ضوء نتيجة الت�سوية املالية يقوم مركز الإيداع واحلفظ املركزي ب�إجراء
الت�سوية الورقية .
• يف حالة اخفاق الع�ضو عن الوفاء ببع�ض �أو كل التزاماته املالية  ،يقوم البنك
ب�إيقاف عملية الت�سوية املالية و�إخطار ال�سوق وال�صندوق بذلك فورا .
• مبوجب االخطار ال�صادر من البنك يقوم �صندوق ال�ضمان فوراً بتغطية العجز
واكمال عملية الت�سوية املالية .
• يقوم ال�صندوق مبخاطبة الع�ضو الذي عجز عن امتام الت�سوية بانه قد حل حمله
ويطالبه بال�سداد خالل الفرتة املحددة .
• �إذا مل يلتزم الع�ضو ب�سداد مبلغ العجز املرتتب عليه لل�صندوق حتى ال�ساعة
التا�سعة من �صباح اليوم الثاين للت�سوية ( )2+Tيقوم ال�سوق ب�إيقاف الع�ضو عن
التداول وتوجيهه ب�ضرورة �سداد املبالغ امل�ستحقة خالل فرتة �أق�صاها نهاية ذات اليوم .
• يف حالة عدم �إلتزام الع�ضو بال�سداد بنهاية يوم (( 2+Tيقوم ال�صندوق بتكليف
�إحدى �شركات الو�ساطة ببيع هذه االوراق يف اليوم ( )3+Tو�إيداع احل�صيلة حل�ساب
ال�صندوق  ،على �أن يتم حتميل الع�ضو بالفروقات التي تنتج عن ذلك ل�صالح ال�صندوق ،
وتعود لل�صندوق الأرباح التي قد تنتج عن عملية البيع .
• يجوز ملدير عام ال�سوق �أن يقوم بت�أجيل �أو تقدمي �أو ت�أخري مواعيد الت�سوية
وا�ستثناء بع�ض ال�صفقات من الت�سوية �إذا ر�أى ان ذلك يف م�صلحة جميع االطراف .
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم 2016/1م
املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
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رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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ال�ضوابط املنظمة ل�صندوق �ضمان الت�سويات
ل�سنة 2016م

الضوابط المنظمة لصندوق
ضمان التسويات لسنة 2016م
عم ً
ال ب�أحكام املادة ( )49من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م واملادة
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 7من الئحة الت�سوية والتقا�ص للعام � 2016أ�صدرجمل�س �إدارة ال�سوق مبوافقة �سلطة
تنظيم �أ�سواق املال ال�ضوابط التالية وت�سرى من تاريخ التوقيع عليها :
تعريف ال�صندوق :

• هو عبارة عن وعـ ــاء يحوي ر�سوم �إ�شــرتاكات الأع�ضاء يف ال�صندوق التي متثل ر�أ�س
ماله ،وهو ت�أمني ربع �سـنوي متغري ليتوافق ويغطي خماطر عدم �إلتزام الأع�ضاء
بت�سوية نتائج عمليات التداول .

الهدف من ال�صندوق :

• تكون لل�صندوق الأهداف التالية:
• �ضمان �إكتمال تنفيذ الت�سوية املالية الناجتة عن عمليات التداول يف اليوم املحدد
للت�سوية.
• معاجلة �أي معــوقات ت�ؤدي �إىل عـدم �إمتـام الت�ســوية املالية يف وقتها.
• تغطية العجز الناجت عن عدم �إلتزام �أع�ضاء ال�صندوق بالت�سويه.
• زيادة حجم التعامالت يف ال�سوق من خالل تعزيز ثقة املتعاملني باالوراق املالية
ودور ال�صـندوق يف حتقيق الإ�ستقرار والإن�ضباط يف التعامالت يف ال�سوق.
ع�ضوية ال�صندوق :
• ع�ضوية ال�صندوق الزامية جلميع �شركات الو�ساطة املعتمدة لدي ال�سوق وذلك
مبوجب ن�ص املادة  7من الئحة الت�سوية والتقا�ص.
�إدارة ال�صندوق :

• �أ�ستناداً للمادتني ( )7و ( )44من الئحة الت�سوية والتقا�ص ي�صدر مدير عام ال�سوق
قراراً بت�شكيل جلنة من ثالثة �أ�شخا�ص لإدارة ال�صندوق وذلك على النحو التايل :
• �شخ�صان من الوظائف بالدرجات العليا يف ال�سوق �أحدهما رئي�س اللجنة .
• ممثل الع�ضاء الت�سوية بال�سوق .
مهام جلنة ال�صندوق :

• تكون للجنة املهام التالية :
• ح�ساب را�س مال ال�صندوق وحتديد ا�شرتاكات االع�ضاء ومتابعة حت�صيلها.
• اقرتاح تطوير قواعد عمل ال�صندوق ملواكبة التطورات التى تطر�أ على ال�سوق �أو
ملواجهة املمار�سات اخلاطئة .
• ت�سوية املنازعات التى قد حتدث بني الأع�ضاء والتي تقع يف حدود �صالحيات
ال�صندوق.
• تنفيذ العقوبات املقررة.
• ا�ستثمار �أموال ال�صندوق مبا يعود بالفائدة لل�صندوق من خالل اال�ستثمارات

ق�صرية الأجل وخا�صة يف الأوراق املالية دون تعر�ضة ملخاطر غري حم�سوبة.
• توزيع الفائ�ض بنهاية كل عام على الأع�ضاء كل ح�سب م�ساهمته يف ر�أ�سمال
ال�صندوق مع مراعاة االلتزامات عليهم مع االحتفاظ بن�سبة  %25ك�أحتياطي على ان
ال يتجاوز  %100من را�س املال.
فرتة عمل اللجنة :

• تكون فرتة عمل اللجنة �سنتان من تاريخ ت�شكيلها ،ويجب عند �إعادة الت�شكيل تغيري
اثنني من اع�ضائها علي االقل.

املوارد املالية لل�صندوق :

• تكون لل�صندوق املوارد املالية التالية:
• املبلغ املخ�ص�ص من ال�سوق.
• �إ�شرتاكات الأع�ضاء يف ر�أ�سمال ال�صندوق .
• عوائد �إ�ستثمار �أموال ال�صندوق .
• الغرامات التي تفر�ض على الأع�ضاء املخالفني .
• الفروقات ال�سعرية الناجتة من بيع الأوراق املالية التي قام ال�صندوق بتغطيتها
• قيمة االرباح النقدية وال�سهمية املوزعة على الأوراق املالية التي دخل ال�صندوق
لتغطيتها.
• �أي موارد �أخرى يوافق عليها مدير عام ال�سوق .
ر�أ�سمال ال�صندوق :

• يتكون ر�أ�سمال ال�صندوق من �إ�شرتاكات الأع�ضاء بالإ�ضافة للمبلغ املخ�ص�ص من
ال�سوق ح�سب ن�ص املادة  44من الئحة الت�سوية والتقا�ص ،ويح�سب ر�أ�س مال ال�صندوق
على النحو التايل :
• يتم �إعادة ح�ساب ر�أ�سمال ال�صندوق وا�شرتاكات �أع�ضائه كل � 3أ�شهر .
• ال يجوز �أن يقل احلد الأدنى ال�شرتاك �أى ع�ضو عن ( 10,000جنيه) ع�شرة الف
جنيه.
• يح�سب ر�أ�س املال على النحو التايل :
ر�أ�سمال ال�صندوق = معامل الن�شاط  xاحلد االق�صى للت�سوية  xمعدل املخاطر
حيث ان:
معامل الن�شاط :متو�سط ن�شاط الع�ضو اليومي خالل � 3أو � 6أ�شهر (ايهما اكرب)
احلد الأق�صى لأيام الت�سوية :يومان ( 2يوم)
معدل املخاطر%35 :
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متو�سط ن�شاط الع�ضو = حجـم التـداول للو�سيـط خـالل فتـرة احت�سـاب را�س املــال
 X 2عدد �أيام التنفيذ للو�سيط خالل فرتة احت�ساب را�س املال
مثال :

اذا افرت�ضنا ان الن�شاط اليومي ( �إجمايل قيمة البيع وال�شراء ) لع�ضو ما يبلغ
 15,000,000جنيهاً وكان عدد �أيام التداول خالل فرتة احت�ساب را�س املال املا�ضية 50
يوماً.
فان متو�سط الن�شاط اليومي له 150,000 =)50 ×2(÷15,000,000 :جنيهاً ويح�سب
ر�أ�س مال ال�صندوق على ا�سا�س اعلي متو�سط وفقاً للمعادلة املذكوره �سابقاً.
ف�أذا اعتربنا �أن هذا الع�ضو هو الأعلى ن�شاطاً يح�سب ر�أ�س املال على النحو التايل :
 105,000 = %35 ×2 ×150,000جنيهاً
في�صبح ر�أ�سمال ال�صندوق  105,000جنيهاً يق�سم على الأع�ضاء ك ً
ال ح�سب متو�سط
ن�شاطه خالل فرتة احت�ساب را�س املال مقارنة مع جمموع متو�سطات كل الأع�ضاء
لت�صبح معادلة احت�ساب ن�سبة م�ساهمة الع�ضو على النحو التايل :
متو�سط الن�شاط اليومي للع�ضو :

�إجمايل متو�سطات الن�شاط اليومي جلميع الأع�ضاء
هذه الن�سبة يتم �ضربها يف ر�أ�سمال ال�صندوق يف ن�سبة معدل املخاطر اخلا�صة بالع�ضو
لنح�صل على قيمة ا�شرتاك الع�ضو يف ر�أ�سمال ال�صندوق .
قيمة �إ�شرتاك الع�ضو = ن�سبة م�ساهمة الع�ضو×ر�أ�سمال ال�صندوق × معدل املخاطر
االلتزام بدفع اال�شرتاك يف را�س مال ال�صندوق

• على الع�ضو ان يلتزم بدفع اال�شرتاك يف را�س املال خالل  5ايام عمل.
• يف حالة عجز الع�ضو عن دفع اال�شرتاك يف را�س املال يف الفرتة املحدده يفر�ض
عليه جزاء مايل قدره ( )0.005خم�سة من االلف من قيمة اال�شرتاك تق�سم منا�صفة
بني ال�سوق وال�صندوق.
• يتم فوراً ايقاف الو�سيط عن التداول يف حال عجزه عن الدفع خالل الفرتة
امل�سموح بها (اخلم�سة ايام املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1اعاله)
ا�ستخدام موارد ال�صندوق :

• يتم ا�ستخدام موارد ال�صندوق فى ت�سوية احلقوق وااللتزامات الناجتة عن عمليات
ت�سوية الأوراق املالية والتي ت�شمل الآتي:
• �سداد قيمة �شراء الأوراق املالية نيابة عن الع�ضو فى حالة عدم قيامه ب�سداد
القيمة جزئياً �أو كلياً فى موعد الت�سوية املحدد ،ولو جتاوزت قيمة ا�شرتاكه فى
ال�صندوق .

• يتم خ�صم �أي مبالغ ي�سددها ال�صندوق نيابة عن الع�ضو وعقوبات الت�أخري من
مبلغ ا�شرتاكه فى ال�صندوق ،ويجب على الع�ضو �سداد اال�شرتاك �أو ا�ستكماله خالل
الفرتة وبالكيفية التي حتددها اللجنة.
اجلزاءات التي تطبق على الأع�ضاء :

• يف حالة عدم �إلتزام الع�ضو ب�سداد الت�سوية يف اليوم املحدد لها تفر�ض اجلزاءات
التالية :
• جزاء مايل بن�سبة ( )0.0002من قيمة ال�صفقه يق�سم منا�صفة بني ال�سوق وال�صندوق
يف حالة العجز عن ال�سداد يف يوم الت�سوية.
• يف حالة العجز عن ال�سداد يف اليوم االول بعد الت�سوية يتم ايقاف الع�ضو عن
التداول للفرتة التي يقررها ال�سوق.
• يقوم ال�صندوق ببيع الأوراق املالية التي قام بتغطيتها ول�صاحله عن طريق احدي
�شركات الو�ساطة بالرتتيب التناوبي( ،ح�سب ا�سبقية ت�سجيل �شركات الو�ساطة
بال�سوق) �شريطة ان ال تكون هذه ال�شركة موقوفه.
• بعد امتام عملية البيع تتم ا�ضافة قيمة البيع لل�صندوق و�إذا مل تغطي االلتزام
يخ�صم العجز من ا�شرتاك الع�ضو يف ر�أ�سمال ال�صندوق مع �إلزام الع�ضو ب�إ�ستكمال
مبلغ الإ�شرتاك فوراً.
• تقوم اللجنة برفع تقرير عدم �سداد �إلتزامات الأع�ضاء جتاه ال�صندوق ملدير عام
ال�سوق .
• تقوم �إدارة ال�سوق ب�إنذار الع�ضو الذي تكررت عليه العقوبات �أكرث من مرة.
• �إذا مل يلتزم الع�ضو بال�سداد وتكررت منه املخالفة �أكرث من ثالث مرات يوقف
عن التداول ويرفع ملجل�س �إدارة ال�سوق للنظر يف جتميد ن�شاطة او ايقافه و�سحب
الرخ�صة.

�إيقاف الع�ضو الذي جتاوزت خمالفاتة قيمة الإ�شرتاك:

• ي�سدد ال�صندوق نيابة عن الع�ضو املخالف مببلغ �أكرب من قيمة �إ�شرتاكه بال�صندوق
مره واحدة خالل الفرته (� 3شهور)
• يف حالة تكرار هذه املخالفة يف نف�س الفرتة يتم �إيقاف الع�ضوعن التداول ملدة
خم�سة �أيام عمل.
�سحب فائ�ض الإ�شرتاك :

• يجوز للع�ضو �سحب فائ�ض �إ�شرتاكه خالل الفرتة احلاليه �شريطة ايفائه بكافة
�إلتزاماته جتاه ال�سوق.
• يقدم الع�ضو طلباً كتابياً الدارة ال�صندوق ال�سرتداد الفائ�ض ,ومن ثم يقوم ال�صندوق
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برد الفائ�ض خالل ع�شرة �أيام من �إ�ستالم الطلب.
• يف حالة عدم تقدمي طلب ا�سرتداد خالل خم�سة ايام عمل من اخطاره بالفائ�ض
يعترب ذلك موافقة �ضمنية من الع�ضو ب�إ�ضافة املبلغ �إىل قيمة �إ�شرتاكه خالل الفرتة.
• ي�ستحق الفائ�ض عن ا�شرتاك الع�ضو ن�صيبه من االرباح املحققه.
�سحب كامل الإ�شرتاك :

• يجوز للع�ضو �سحب كامل �إ�شرتكه بال�صندوق بعد ( )90ت�سعني يوماً من �إنتهاء
ع�ضويته بال�صندوق �أو بال�سوق لأي �سبب.
• تلتزم �إدارة ال�صندوق ب�سداد التزامات الع�ضو جتاهه �شريطة �إنهاء كافة معامالته
والوفاء بجميع التزاماته جتاه ال�صندوق و �أي جهه ذات عالقة مبا�شرة بال�سوق.
• يظل الع�ضو م�سئوال عن �أي مطالبات تخ�صه و لو بعد �إ�سرتداد م�ستحقاته.
ت�سوية التظلمات و املنازعات بني �إدارة ال�صندوق و �أع�ضائه :

• يجوز لأع�ضاء ال�صندوق التظلم من �إجراءاته لدى مدير عام ال�سوق.
• يقوم املدير العام بت�سوية املنازعات التي قد تن�ش�أ بني �إدارة ال�صندوق و �أع�ضائه وفقاً
لقوانني ولوائح واجراءات ال�سوق.
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم 2016/1م
املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الئحة املخالفات واجلزاءات ل�سنة 2016م

المخالفات والجزاءات
عمال بال�سلطات املخولة له مبوجب احكام املادة  49من قانون �سوق اخلرطوم لالوراق
املالية ل�سنة  , 2016ا�صدر جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية مبوافقة ال�سلطة
الالئحة االتى ن�صها :
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ا�سم الالئحة وبدء العمل بها

ت�سمى هذه الالئحة (الئحة املخالفات واجلزاءات على �أع�ضاء ال�سوق و�أ�سواق املال ل�سنة
 ) 2016ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .

تقادم اجلزاءات والتدابري الإدارية مب�ضي املدة

تتقادم اجلزاءات والتدابري الإدارية املتخذة بحق املخالفني لها مب�ضي املدة ،وذلك
وفقاً للجدول التايل:
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و ُيراعى حال �إعمال مبد�أ تقادم اجلزاءات والتدابري الإدارية املتخذة مب�ضي املدة ما يلي:
� أن يقت�صر �أثر التقادم على معدل التكرار عند نظر اتخاذ جزاءات جديدة ،وبالتايل ال
يتم احت�ساب تكرار املخالفة �إذا انق�ضت عليها املدد امل�شار �إليها �أعاله ،ويتم معاملة املخالفة
املرتكبة بعد انق�ضاء املدة كواقعة جديدة يقدر جزاءها وفقاً لطبيعتها وج�سامتها.

� أن يظل قيد املخالفات التي م�ضت عليها املدد امل�شار �إليها �أعاله كمرجع تاريخي
لأغرا�ض �إعداد التقارير الداخلية اخلا�صة بال�سوق دون �إمتداد �أثر ذلك على من �صدرت
بحقهم اجلزاءات.
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم
 2016م  0/2016 /1/ .م املنعقدة بتاريخ 90
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الئحة املراجعة الداخلية
ل�سنة 2016م
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الئحة المراجعة الداخلية لسنة 2016م
عمال ب�أحكام املادة(  ) 49من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة  2016ا�صدر
جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية مبوافقة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال الالئحة
الآتى ن�صها:
الف�صل الأول
�إ�سم الالئحة وتاريخ العمل بها

• ت�سمى هذه الالئحة الئحة املراجعة الداخلية ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة
2016م ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها .
تف�سري

• فى هذه اللآئحة ما مل يقت�ضى ال�سياق معنى �آخر تكون للعبارات والكلمات الواردة
فيها ذات املعانى الدالة عليها فى قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م.
وتكون للكلمات والعبارات الآتية املعانى املو�ضحة �أمام كل منها:
ال�سوق  :يق�صد به �سوق اخلرطوم للأوراق املالية.
مكاتب ال�سوق  :املقر الرئي�سى باخلرطوم �أو �أى فرع �آخر داخل ال�سودان.
املجل�س  :يق�صد به جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية.
املدير العام  :يق�صد به مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية.
الرقابة املالية  :يق�صد بها مراجعة البيانات املالية واملحا�سبية وال�سجالت املالية
وامل�ستندات امل�ؤيدة للقيود بهذه الدفاتر وجميع الت�صرفات واملعامالت التى ن�ش�أت عنها
هذه القيود.
املراجعة الداخلية  :يق�صد بها ذلك الن�شاط امل�ستقل الذى يقدم ت�أكيدات مو�ضوعية
وخدمات �إ�ست�شارية لإدارة ال�سوق حول الإجراءات والعمل املهنى فى �إطار الرقابة املالية
ورقابة الأداء .ت�ساعد املراجعة الداخلية املن�ش�أة فى حتقيق �أهدافها من خالل تقدمي
منهج من�ضبط ومنظم لتقييم وحت�سني كفاءة �إدارة املخاطر والرقابة وعمليات احلوكمة .
رقابة الأداء  :هى مراجعة الأداء وفقا للمعايري القيا�سية للأداء بال�سوق للتحقق من

مدى فعالية واقت�صادية الأداء وح�سن �إ�ستغالل املوارد املتاحة بال�سوق.
�إدارة املراجعة الداخلية يق�صد بها �إدارة املراجعة الداخلية املعينة فى ال�سوق وفقاً
ل�سيا�سة املجل�س.
القانون  :يق�صد به قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م و�أى تعديالت
الحقة له .
املخاط  :يق�صد بها املخاطر التى حتددها �إدارة ال�سوق.
الف�صل الثانى
�إدارة املراجعة الداخلية
�أق�سام املراجعة الداخلية

• تتكون �إدارة املراجعة الداخلية من الأق�سام الآتية :
• املراجعة املالية والإدارية.
• مراجعة النظم .
• تبعية �إدارة املراجعة الداخلية
• تتبع �إدارة املراجعة الداخلية �إداريا للمدير العام وفنيا ومهنيا للمجل�س.
مهام مدير �إدارة املراجعة الداخلية :
• يتوىل مدير �إدارة املراجعة الداخلية الإ�شراف الإدارى والفنى واملهنى ويكون
م�سئوال عن �أداء مهامها �أمام املدير العام واملجل�س.
واجبات �إدارة ال�سوق :

• تقوم �إدارة ال�سوق بتمكني �إدارة املراجعة الداخلية من القيام مب�سئولياتها
و�إخت�صا�صاتها و�صالحياتها املحددة فى القانون وفقاً لهذه الالئحة .

تطوير املراجعة الداخلية :

• يقوم ال�سوق فى �إطار ال�سيا�سات الكلية بتطوير�إدارة املراجعة الداخلية من خالل:
• مواكبة �أ�سواق �أوراق املال العاملية .
• العمل على حوكمة املراجعة الداخلية .
• الت�أهيل والتدريب امل�ستمر لرفع م�ستوى �أداء املراجعني.
• التحديث امل�ستمر ملر�شد املراجعة الداخلية ليواكب متغريات بيئة املراجعة الداخلية
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واخلارجية .
الف�صل الثالث
�إخت�صا�صات وواجبات املراجعة الداخلية
م�سئولية �إدارة املراجعة الداخلية

• تكون �إدارة املراجعة الداخلية م�سئولة عن مراجعة �أن�شطة ال�سوق ب�إداراته املختلفة
وفقا ملعايري ونظم وقواعد و�أ�ساليب املراجعة املتعارف عليها من خالل مراجعة الآتى:
• الدورات امل�ستندية لإدارات ال�سوق .
• الإلتزام بالقوانني واللوائح والنظم املن�صو�ص عليها .
• مراجعة الأداءوفقا لإ�سا�س املخاطر
• تتوىل �إدارة املراجعة الداخلية بال�سوق مهام الرقابة املالية ( نظامية /مطابقة
) ورقابة الأداء وفق املفهوم املهنى للرقابة املالية وما يلى ذلك من خطط وبرامج
و�إجراءات و�أ�ساليب فنية ومهنية بدقة وعناية ونزاهة .
• دون الإخالل بعموم ما تقدم وبالإ�ضافة �إىل �أى �إخت�صا�صات �أو واجبات حتدد لها
من قبل املجل�س بتو�صية من املدير العام �أو نائبه يكون لإدارة املراجعة الداخلية
بال�سوق مبا�شرة الإخت�صا�صات والواجبات التالية :
• القيام بالرقابة املالية للت�أكد من �صحة وعدالة البيانات (املالية يومية/دورية/
�سنوية) �أو �أى بند من بنودها �أو �أبوابها وذلك مبراجعة ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية
اخلا�صة بها من حيث �صحة القيود والأر�صدة وكفاية امل�ستندات امل�ؤيدة و�أدلة الإثبات
الرقابية الأخرى �إىل جانب مراجعة الإلتزام باللوئح واملن�شورات املنظمة لعمل ال�سوق .
• القيام برقابة الأداء للت�أكد من ح�سن �إ�ستغالل موارد ال�سوق من ناحية الكفاءة
والفعالية والإقت�صادية فى �إطار اخلطط واملوازنات والأهداف املراد حتقيقها ومراقبة
�أعمال جلنتي امل�شرتيات والتخل�ص من الفائ�ض.
• �إجراء املراجعة على كافة الت�صرفات املالية واملعامالت املحا�سبية وال�سجالت
والدفاتر
• تقوم �إدارة املراجعة الداخلية بتخطيط �أعمالها ومن ثم �إعداد برامج املراجعة كما
يجب عليها ت�سجيل كل �إجراءات املراجعة حلفظ �أوراق عمل مكتملة لكل الأعمال
التى تقوم مبراجعتها.

• تقوم �إدارة املراجعة الداخلية بو�ضع امل�ؤ�شرات ومعايري الرقابة القيا�سية وفقا
للمعايري الدولية املالئمة التى تتنا�سب مع املعايري الإ�سالمية .
• رفع تقرير دورى �أو �سنوى مت�ضمنا النتائج و�إ�ستنتاجات املراجعة عن �أداء �إدارات
ال�سوق وعن الأداء املاىل واملحا�سبى ومدى مطابقته للقوانني واللوائح وموجهات
جمل�س الإدارة
• التبليغ الفورى للمدير العام واملجل�س عند �إكت�شاف �أى �إختال�س �أو تزوير �أو وجود
خمالفات مالية �أو تبديد مق�صود لأموال وموارد ال�سوق وعلى املدير العام �إخطار
املجل�س والنيابة املخت�صة لإتخاذ الإجراءات االالزمة .
• يجوز للمدير العام تكليف املراجعة الداخلية ب�إجراء مراجعة بعينها و�إفادته بتقرير
عن ذلك .
الف�صل الرابع
�إخت�صا�صات و�سلطات �إدارة املراجعة الداخلية

• ( )1تكون لإدارة املراجعة الداخلية عملية ممار�سة الإخت�صا�صات و ال�سلطات التى
متكنها من مبا�شرة �إخت�صا�صاتها وفقا لأحكام القانون وقانون املراجعة الداخلية .
( )2دون امل�سا�س بعموم البند ( )1تقوم �إدارة املراجعة الداخلية مبمار�سة ال�سلطات الآتية:
• الإطالع على امللفات واملكاتبات وامل�ستندات وال�سجالت والدفاتر املالية �أو املحا�سبية
�أوالإدارية �أو غريها ذات الطابع العادي �أو ال�سري التى ترى �ضرورة الإطالع عليها
لأغرا�ض املراجعة
• الدخول فى �أى مكان يتبع لل�سوق بغر�ض �أداء املراجعة ب�إخطار �أو بدون �إخطار
م�سبق ولها احلق فى جرد اخلزن �أو معاينتها �أو فح�صها �أو طلب امل�ستندات اخلا�صة
بها كما لها حق جرد العهد �أو �أي خمزونات �إن وجدت بال�سوق .
• مراجعة �سجالت امل�ساهمني املدرجة �أ�سهمهم بال�سوق ومتابعة حركة الت�سوية
والتقا�ص التى ت�أثرت بها �أ�سهمهم ومدى التزام العاملني بال�سرية والأمانة فى
التعامل مع هذه ال�سجالت ومدى �إ�ستيفاء هذه ال�شركات مبتطلبات ال�سوق و�سدادها
للر�سوم املقررة.
• �أن تفح�ص �أى �سجالت �أو دفاتر �أو جمموعة م�ستندات تتعلق ب�أى من �أن�شطة
ال�سوق �إ�ستثمارية كانت �أو غريها بالطريقة التى يراها املراجع الداخلى منا�سبة
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لإجراء الفح�ص من �إختبارات فعلية �أو معاينة �أو تق�صي �أو �إجراءات حتقيق .
• الإت�صال املبا�شر ب�أي من العاملني بال�سوق لأي غر�ض من �أغرا�ض املراجعة
الداخلية كما يجوز لها �أن تو�صي للمدير العام ب�إتخاذ �أي �إجراء يتطلبه عمل
املراجعة الداخلية مبا فى ذلك �إيقاف �أي موظف �أو عامل يعيق وجوده عمل املراجعة
الداخلية وذلك حلني الإنتهاء من عملها.
• �أن تو�صي بتعديل �أو �إلغاء �أي من اللوائح والنظم املالية واملحا�سبية واملن�شورات
الداخلية �أو �أي من بنودها كما له �أن يقرتح �أي معايري حما�سبية �أو رقابية ميكن
�أن ت�ؤدي �إىل تطوير العمل والإرتقاء به .
• �أن توجه �أي �إعرتا�ض كتابي لأي �إدارة متى ما ر�أت �أن هناك خمالفة �أو جتاوز �أو
�إ�سراف فى ال�صرف �أو اخلروج على اللوائح واملن�شورات و�إخطار املدير العام فى حالة
عدم الإ�ستجابة �أو الإعرتا�ض �أو عدم الإمتثال لتعليمات املراجعة الداخلية .
• الإعرتا�ض كتابة عن �أى ت�صرف ماىل بال�سوق �إذا ت�ضمن خمالقة مالية للقوانني
واملن�شورات و�إخطار املدير العام فى حالة عدم الإ�ستجابة �أو الإعرتا�ض .
• تبا�شر �إدارة املراجعة الداخلية مهامها الرقابية فى �إطار املراجعة امل�سبقة �أو
امل�صاحبة �أو الالحقة ح�سب مقت�ضيات العمل .
• يجوز لإدارة املراجعة الداخلية التن�سيق مع املراجعني اخلارجني للقيام ببع�ض
املهام والأعباء منعا للإزدواجية وتوفريا للوقت والتكلفة كما يجوز لها متابعة تنفيذ
تو�صيات املراجعة اخلارجية .
• يجوز لإدارة املراجعة الداخلية بالت�شاور مع �إدارة ال�سوق فيما يتعلق مبكافحة
عمليات غ�سل الأموال مراجعة �أداء وحدة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
بال�سوق وبالطريقة التى تراها مالئمة وفقا للقوانني التى تنظم ذلك بالتن�سيق مع
الأجهزة املخت�صة.
• تقوم املراجعة الداخلية باملراجعة الإدارية وذلك من خالل مراجعة تنفيذ القرارات
واملوجهات ال�صادرة من املجل�س كما يجوز لها الإطالع على ملفات العاملني العامة
وال�سرية ومراجعة ال�سجل الوظيفى ومقارنته بك�شف املرتبات الفعلى و�إخطار الإدارة

ب�إى جتاوزات �أو �أخطاء جوهرية تنتج عن ذلك .
• حتقيقاً حلوكمة املراجعة تتبع ادارة املراجعة الداخلية �أ�سلوب �إدارة املخاطر وفقا
للمعايري الدولية على �ضوء املخاطر التى حتددها الإدارة .
الف�صل ا خلام�س
واجبات الإدارات الأخرى
واجبات الإدارات الأخرى جتاه �إدارة املراجعة الداخلية

• يجب على جميع الإدارات الأخرى م�ساعدة �إدارة املراجعة الداخلية فى القيام
بواجباتها و تقدمي الت�سهيالت الالزمة وحث العاملني على التعامل مع املراجعني
الداخليني وتقدمي كل امل�ستندات والدفاتر وال�سجالت الالزمة لأغرا�ض املراجعة.
التبليغ عن املخالفات :

• يجب على جميع �إدارات ال�سوق تبليغ املدير العام عن �أى خمالفة �أو �إختال�س �أو
تزوير فور �إكت�شافه .
الرد على تقرير املراجعة :

• يجب على جميع الإدارات الرد على تقارير ومكاتبات املراجعة الداخلية خالل
الفرتة املحددة بها.
الف�صل ال�ساد�س
تعيني املراجعني

• ( )1تخ�ضع تعيينات وتنقالت �إدارة املراجعة الداخلية بال�سوق لل�سيا�سة التى يحددها املجل�س .
( )2تكون �إدارة املراجعة الداخلية حتت �إ�شراف املدير العام ومن الناحية الفنية للمجل�س
على �أن ترفع تقريرها للمجل�س بعد تعليق املدير العام عليه.
( )3بالإ�ضافة �إىل �أى �شروط �أخرى حتدد بوا�سطة املجل�س يجب �أن تتوفر فى املراجع
الداخلى ال�شروط الآتية:
• �أن يكون حا�صال على درجة علمية فى جمال املحا�سبة من �أى جامعة �أو معهد
تطبيقى معرتف به كحد �أدنى .
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• يف�ضل فى التعيني ذوى اخلربة فى جمال املراجعة .
• يف�ضل حملة الزماالت املهنية املتخ�ص�صة .
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم 2016/1م
املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الئحة المشتريات وعقود الشراء لسنة 2016م

عم ً
ال ب�أحكام املادة ( )49من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م �أ�صدر
جمل�س �إدارة ال�سوق مبوافقة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال الالئحة التالية -:
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
ا�سم الالئحة وبدء العمل بها

• ت�سمى هذه الالئحة (الئحة امل�شرتيات وعقود ال�شراء واملق�أوالت ل�سنة 2016م)
ويعمل بها من تاريخ موافقة جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم ا�سواق املال .

تف�سري

• فى هذه الالئحة ما مل يقت�ضى ال�سياق معنى اخر تكون للعبارات والكلمات فيها
نف�س املعانى الواردة فى قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م ودون
الإخالل بعموم ما تقدم تكون للعبارات والكلمات االتية املعانى التاليه -:
القانون  :ويق�صد به قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م .
ال�سوق  :ويق�صد به �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
املجل�س :ويق�صد به جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية.
املدير العام  :ويق�صد به مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
اللجنة  :ويق�صد بها جلنة امل�شرتيات املعينه وفقاً الحكام املادة( )5من هذه الالئحة.
�أهداف الالئحة :

• تهدف هذه الالئحة وال�ضوابط الواردة بها اىل تنظيم و�ضبط م�شرتيات ال�سوق
وما حتتاج اليه من �سلع وخدمات ومق�أوالت الأعمال وحفظ �أ�صول ال�سوق وفقاً لنظام
حمدد ب�ضوابط و�إجراءات مف�صلة ت�ضمن تنفيذ كل املراحل التى متر بها عمليات ال�شراء
والتعاقد واملق�أوالت املختلفة فى اق�صر وقت ممكن مع الإحتفاظ بالقدر ال�ضرورى من
الدقة ل�سالمة الإجراءات وحفظ املال .
تطبيق :

• تطبق �أحكام هذه الالئحة على جميع الإجراءات اخلا�صة بال�سوق واملتعلقة

بامل�شرتيات وتعاقدات ال�شراء وتقدمي اخلدمات وتنفيذ االعمال واملق�أوالت �سواء كان
ذلك من داخل �أو خارج ال�سودان.
الف�صل الثانى
جلنة امل�شرتيات
ت�شكيل و�إخت�صا�صات اللجنة

• جميع الت�صرفات املتعلقة بامل�شرتيات والتعاقدات واملق�أوالت تبا�شرها جلنة خمت�صه
ت�سمى جلنة امل�شرتيات .
• ي�صدر املدير العام قراراً بتكوين جلنة امل�شرتيات املذكورة فى البند ( )5من خم�سة
�أع�ضاء على النحو التاىل :
رئي�ساً
• مدير ال�شئون الإدارية
ع�ضواً
• ممثل الإدارة املالية
�أع�ضاء
• ثالثه اخرين يعينهم املدير العام (بينهم املقرر)
• يجوز للجنة الإ�ستعانة ب�أى �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �أو �أى جهة �إ�ست�شارية �أو فنيه ب�صفة
م�ؤقتة بعد موافقة املدير العام .
�إجتماعات جلنة امل�شرتيات

• جتتمع اللجنة ح�سب مقت�ضيات العمل .
• يكون الن�صاب القانونى لإجتماعات اللجنة �أربعة �أع�ضاء وي�شرتط �أن يكون الرئي�س
من بينهم .
• ير�أ�س �إجتماعات اللجنة رئي�سها وفى حالة غيابه ينتخب احلا�ضرون �أى �شخ�ص من
بينهم لرئا�سة الإجتماع �أو �أى �شخ�ص �أو جهة مت الإ�ستعانة بها .
• ال يجوز البت فى امل�سائل املطروحة �أمام اللجنة بالتمرير .
• جميع قرارات اللجنة مبثابة تو�صيات ترفع للمدير العام فى حم�ضر يوقع عليه
جميع الأع�ضاء احلا�ضرين وال يجوز الإعالن عنها الإ بعد �صدور قرار املوافقة من
املدير العام .
• ت�صدر قرارات اللجنة باالغلبية املطلقة ويكون للرئي�س �صوت مرجح فى حالة
ت�ساةى �أ�صوات احلا�ضرين فى �أى �إجتماع للجنة .
• فى حالة ت�سجيل اى ع�ضو لإعرتا�ض ي�سجل هذا االعرتا�ض فى حم�ضر االجتماع
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وعلى رئي�س اللجنة رفع هذه الإعرتا�ض للمدير العام مع قرارات اللجنة للبت فيه
متى ما ر�أى �أن الإعرتا�ض ذو ت�أثري مبا�شر على تنفيذ القرار وال يجوز لأي ع�ضو مل
يح�ضر �أى �إجتماع للجنة �أن يعرت�ض على �أي قرار �صدر فى ذلك الإجتماع .
الت�صديق على تو�صيات اللجنة

• ال تكون تو�صيات اللجنة نافذة الإ �إذا �أجازها املدير العام
رف�ض تو�صيات اللجنة :

• للمدير العام احلق فى رف�ض تو�صيات جلنة امل�شرتيات والتعاقد واملق�أوالت متى
ما وجد انها ال تتما�شى مع الالئحة �أو غري مطابقة للموا�صفات الفنية املطلوبة
�أو ال حتقق م�صلحة مبا�شرة لل�سوق �أو �أنها تت�صل بجهة معينة غري مرغوب فيها وفى
هذه احلالة ميكن للمدير العام �إختيار �أى جهة من اجلهات املتناف�سة ي�سند �إليها ال�شراء
املطلوب �أو الأمر ب�إعادة النظر فى العرو�ض املقدمة �أو البدء فى �إجراءات جديدة مع
تفادى الأ�ضرار التى قد تلحق بال�سوق من جراء ذلك .
حفظ وثائق وم�ستندات اللجنة :

• يكون مقرر اللجنة م�سئو ًال م�سئولية تامة عن حفظ ملفات متكاملة ومنظمة
لوقائع الإجتماعات وجميع امل�ستندات والوثائق املتعلقة بها وحفظ �صندوق العطاءات .
الت�صديق على امل�شرتيات املبا�شرة :

• املدير العام هو اجلهة املفو�ضة من قبل املجل�س بال�صرف وامل�سئولية �أمامه  ،وله �أن
يفو�ض من يراه منا�سباً من مع�أوينه .
الف�صل الثالث
طرق تنفيذ ال�شراء والتعاقدات واملق�أوالت وت�أدية اخلدمات

• يتم ال�شراء والتعاقد ب�أحد الطرق التالية :
(�أ) املناق�صة العامة
(ب) املناق�صة املحدودة
(ج) التعاقد املبا�شر
�إجراءات املناق�صات العامة :

• يتبع ال�سوق نظام املناق�صة العامة للح�صول على ال�سلع واخلدمات �أو لتنفيذ

�أعمالها �أو مق�أوالتها وفقاً للإجراءات التالية -:
�أ) الإعالن فى و�سائل الإعالم املتاحة فى الداخل �أو اخلارج �أو كليهما مع و�صف ال�سلع
�أو املق�أوالت �أو اخلدمات املطلوبة �شريطة �أن يكون ا�سبوع االعالن لفرتة �( 7سبعه
ايام)على االقل .
ب) ان يتم تقدمي العطاءات فى ظروف مقفوله وخمتومة بال�شمع االحمر وتو�ضع
الظروف فى �صندوق العطاءات حمكم القفل ويو�ضع فى مكان ظاهر ي�سهل
الو�صول اليه .
ج) يرفق مقدم العطاء ت�أميناً مبدئياً مببلغ  %2من قيمة العطاءات نقداً �أو ب�شيك
معتمد �أو خطاب �ضمان  ،على ان يكمل مبلغ التامني اىل  %10عند قبول العطاء
نقداً �أو ب�شيك معتمد �أو بخطاب �ضمان �سارى املفعول طيلة فرتة التنفيذ .
د) على مقدم الطلب ان يرفق �شهادتى خلو طرف من الزكاة وال�ضرائب مع ارفاق
ن�سخة من ال�سرية الذاتية �أو الأعمال التى قام بها �أو اجلهات التى يقدم لها
اخلدمات �أو ال�سلع املطلوبة .
ه) يجب حتديد اخر موعد لتقدمي العطاءات �ضمن االعالن .
و) يجب حتديد طريقة ومكان ت�سليم ال�سلع �ضمن االعالن .
ز) يجب حتديد اجلزاءات التى �سيتحملها مقدم العطاء فى حالة الإخالل بال�شروط .
ح)الإ يكون مقدم العطاء من املحظور التعامل معهم .
ط) كل العطاءات املعلنة يجب ان تت�ضمن ن�صا يعطى ال�سوق احلق �إ�ستبعاد اي عطاء
دون �إبداء ا�سباب .
ي) اي �شروط اخرى يوافق عليها املدير العام مبا فى ذلك ر�سوم العطاء و�شراء
املظاريف وموا�صفات ال�سلع �أو اخلدمات وال�شروط املتعلقة مبقدمى العطاءات .
ك) يحق للمدير العام تعيني جهة ا�ست�شارية فنية لو�ضع ال�شروط الفنية للعطاء
و�شروط مقدمى املق�أوالت .
• تقوم اللجنة بفرز العطاءات وفقاً للإجراءات االتية بعد فتح ال�صندوق مبح�ضر
ر�سمى يوقع عليه جميع اع�ضاء اللجنة احلا�ضرون :
• فتح املظاريف بعد توقيع اع�ضاء اللجنة عليها من اخلارج ب�أرقام م�سل�سة بعد
حتديد ال�ساعة والتاريخ.
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• ت�سجيل حمتويات العطاءات بعد فتح املظاريف فى جدول يتم اعداده لهذا الغر�ض .
• العرو�ض املتاخرة عن املواعيد املحددة يجب عدم فتحها ويتم التا�شري عليها بعد
و�ضع التاريخ ووقت اال�ستالم قبل و�ضعها فى �صندوق العطاءات واعادتها ال�صحابها
بخطابات ر�سمية بعد اعالن نتيجة العطاء .
• يتم درا�سة العرو�ض املقدمة من النواحى الفنية واملالية والقانونية وتتم املفا�ضلة
بينهما وفقاً للمعايري االتية على ان تراعى اللجنة دائماً انها ملزمة فى �أعمالها
باحل�صول على اف�ضل املوا�صفات واال�سعار و�شروط الدفع وفقاً للعطاء املقدم وذلك على
النحو التاىل-:
� ً
أوال :االلتزام ب�شروط العطاء
ً
ثانيا :اجلودة
ً
ثالثا:ال�سعر
ً
رابعا :امكانية مقدم العطاء املادية و�سمعته
خام�سا  :املدة الزمنية املقرتحه للتنفيذ
ً
�ساد�سا :يكون العطاء الذى يقع عليه االختيار من الناحية العامة هو الأقل �سعرا من
بني العرو�ض املجازة فنيا اال اذا �إقت�ضت م�صلحة ال�سوق غري ذلك
• ال ي�سمح ب�إجراء اى تعديل فى العطاء بعد فتح املظاريف .
• يجوز للجنة ا�ستدعاء اى من مقدمى العطاءات لتو�ضيح م�سالة تتعلق بالعطاء
الذى قدمه .
• يجب ا�ستبعاد اى عطاء ال يتوافق مع ال�شروط واملوا�صفات املعلن عنها .
• ترفع اللجنة حم�ضراً �شامال مبا قامت به من اجراءات وما تو�صلت اليه من
تو�صيات بتوقيع احلا�ضرين من �أع�ضائها للمدير العام.
• يكون العطاء الذى يقع عليه الإختيار من الناحية العامة هو الأقل �سعراً من بني
العرو�ض املجازة فنياً � ،إال اذا �إقت�ضت امل�صلحة العامة خالف ذلك .
• يجوز جتزئة املقادير املعلن عنها اذا ت�س�أوت ا�سعار و�شروط اف�ضل عطاءين �أو
اكرثوكان ذلك يخدم م�صلحة ال�سوق .
• تفرغ اللجنة من �أعمالها املطروحة لتوفري ما هو مطلوب فى وقت منا�سب ال

يتعار�ض مع م�صالح ال�سوق  ،ويجوز للمدير العام تعيني زمن حمدد لفراغ اللجنة
من اعمالها .
• يجوز اجراء املناق�صات العامه الكرتونياً وعلى االدارة املخت�صة و�ضع ال�شروط
اخلا�صة بذلك مبا ي�ضمن توفر البنود اعاله .
الت�صديق بال�شراء والتعاقد واملق�أوالت :

 )22يتم الت�صديق على ال�شراء والتعاقد واملق�أوالت بوا�سطة املدير العام فى حدود املوازنة
املجازة بوا�سطة املجل�س .
العطاءات املقفولة واملناق�صات املحدودة :

 )23على الرغم من احكام املادة ( )21ت�ستخدم طريقة العطاءات املقفولة �أو املناق�صات
املحدودة فى حالة الطلبات العاجلة التى ي�ؤدى فيها اتباع نظام ال�سلع �أواخلدمات املطلوبة
لدى عدد حمدود من اجلهات التى تتعامل فيها ويتم االت�صال بهذه اجلهات (م�ؤ�س�سات
�أو �شركات �أو افراد  ....الخ) كتابة لتقدمي عرو�ضها لدرا�ستها فى جلنة امل�شرتيات بذات
الطريقة املذكورة فى املواد( )22(،)21من هذه الالئحة  ،وي�شرتط فى هذه احلالة
تطبيق كافة االحكام املتعلقة بالعطاء املفتوح ما عدا �شروط االعالن بال�صحف املحلية
على اال يقل عدد املقدمني فى العطاء املقفول عن اثنني وذلك عند نهاية املدة املحددة
لتقدمي العطاءات .
التعاقد وال�شراء املبا�شر :
ً � )24
أوال :يتم �إ�ستخدام طريقة التعاقد وال�شراء املبا�شر فى احلاالت التالية -:

• ال�سلع واخلدمات املحتكر التعامل فيها لدى جهة حمددة .
• ال�سلع واخلدمات ذات املوا�صفات القيا�سية املحددة .
• الأعمال الفنية املرغوب تنفيذها مبعرفة فنيني �أو ا�ست�شاريني �أو اخ�صائيني معينني
بذاتهم.
• الأعمال واملقاالت واخلدمات وال�سلع التى تق�ضى حالة اال�ستعجال لظروف طارئه
�أو غري منظورة تخرج عن الإطار الزمنى املطلوب لالعالن عنها .
• ال�سلع واخلدمات التى ال تتج�أوز قيمتها الإجمالية  7500جنيه .
• االعمال واملق�أوالت وال�سلع واخلدمات التى �أعلن عنها ومل يقدم فيها اي عطاء �أو
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قدمت �أ�سعار غري مقبولة وكانت الظروف ال ت�سمح بطرحها فى �إعالن مرة �أخرى .
• ال�سلع واخلدمات التى مببالغ �صغرية جتعل تكلفة طرحه فى عطاء كبري ن�سبيا
مقارنة بقيمتها �أو اى حاالت اخرى تراها جلنة امل�شرتيات مبوافقة املدير العام .
ً
ثانيا :يتم ال�شراء بقرار �إدارى من اجلهة املخول لها الت�صديق وفقا ملا حتدده هذه
الالئحة .
ً
ثالثا :فى حالة التعاقد �أو ال�شراء املبا�شر يجب احل�صول على فواتري مبدئية من ثالث
جهات على االقل اال فى حالة عدم توافر العدد املنا�سب من املوردين .
املقاوالت :

 )25تطبق كافة الأحكام والإجراءات املن�صو�ص عليها فى هذه الالئحة بالن�سبة
للمقاوالت .
 )26يجوز منح مقدم مدفوع للمق�أول ال يزيد عن  %30من قيمة العطاء يدفع بعد
التوقيع على العقد مقابل خطاب �ضمان م�صريف �ساري املفعول حلني �إكمال التنفيذ
وغري قابل للإلغاء �أو ب�شيك معتمد .
 )27يجب الت�أكد من �أن املق�أول بعد ا�ستالمه للمقدم املدفوع قام بتوريد املواد الأولية
اخلا�صة بامل�شروع وتخزينها بالكامل مبوقع العمل وعلى م�سئوليته .
 )28يجب ان ين�ص فى العقد بان املقدم املدفوع ي�ؤخذ فى االعتبار عند التقدمي باملطالبة
بفروقات اال�سعار .
 )29يجب التاكد من اهلية املق�أولني من ناحية املقدرة املالية والفنية والكفاءة وح�سن
ال�سمعة .
 )30اال�ستعانة مب�ست�شارين فنيني لتاهيل املق�أولني .
العطاء الوحيد :

 )31مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذه الالئحة يجوز النظر يف قبول العطاء الوحيد
فى احلاالت االتية -:
• ان يكون قد مت طرح العطاء ب�صورة تكفل علم جميع املوردين .
• اال تكون هنالك فائدة ترجى من اعادة طرح العطاء �أو �ضيق الوقت ومبوافقة
املدير العام .
العقودات :

 )32عند ابرام ال�سوق الى عقد ل�شراء �سلع �أو تنفيذ خدمات �أو مق�أوالت يجب ان ي�شتمل
ذلك العقد على البنود التالية مع جواز الن�ص على بنود اخرى ح�سبما تراه ال�سوق
�ضرورياً والزماً .
• اكمال مبلغ التامني املبدئى اىل  %10نقداً �أو ب�شيك م�صرفى �أو خطاب �ضمان
�سارى املفعول طيلة فرتة التنفيذ .
• حتديد فرتة التنفيذ ك�شرط ا�سا�سى فى العقد .
• فى حالة االتفاق على دفع مبلغ مقدم يجب االلتزام بن�صو�ص املادة ( )22من
هذه الالئحة بالن�سبة للمقدم املدفوع .
• و�ضع ال�شروط اجلزائية التى يراها ال�سوق منا�سبة باال�ضافة اىل التعوي�ض �أو
امل�صادرة عند الف�شل فى تنفيذ االلتزام التعاقدى .
• الن�ص على جميع التزامات املق�أول فى العقد .
• يتم اال�ستعانة بامل�ست�شارين الفنيني اذا ا�ستدعى االمر ذلك
• يتم �صياغة العقود بوا�سطة امل�ست�شار القانونى لل�سوق .
 )33يجوز للجنة اجراء م�سح �شامل لل�سوق قبل تنفيذ ال�شراء لتحديد امل�صادر املحتملة
واف�ضل ال�شروط واال�سعار ال�سائدة و�شروط الدفع .
 )34حتتفظ ال�سوق ب�سجل للموردين واملق�أولني باال�سم والعنوان والعمليات املنفذة معهم
لتقييم �سمعتهم وكفاءاتهم وان يدون بهذا ال�سجل اجلهات التى يحظر التعامل معها �أو
اثبتت ف�شلها فى الوفاء بالتزاماتها �أو عدم جديتها .
 )35ال يجوز جتزئة العملية الواحدة بغر�ض �إعتمادها من �سلطة اقل وتعامل العملية
املطلوبة كوحدة واحدة .
 )36يجوز للجنة امل�شرتيات مبوافقة املدير العام اال�ستعانة ب�أي جهة متح�ص�صة فرداً
كان �أو �شركة �أو م�ؤ�س�سة داخل �أو خارج ال�سوق لتقدمي امل�شورة .
 )37تراعى جميع القواعد املالية والإدارية املحددة بال�سوق �أو املن�شورات االدارية �أو
القوانني ال�سارية وتعترب جميعها مف�سرة ومو�ضحة الحكام هذه الالئحة ولها قوة
الزامية دون جتز�أتها عن هذه الالئحة .
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�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم 2016/1م
املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
توقيع ...........................
جمدي ح�سن ي�س
رئي�س جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
�إعتماد ...........................
رئي�س جمل�س �إدارة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال
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الئحة التخلص من الفائض لسنة 2016م
عم ً
ال ب�أحكام املادة ( )49من قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة � 2016أ�صدرجمل�س
�إدارة ال�سوق مبوافقة �سلطة تنظيم �أ�سواق املال الالئحة التالية:
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
ا�سم الالئحة وبدء العمل بها

• ت�سمى هذه الالئحة (بالئحة التخل�ص من الفائ�ض ل�سنة 2016م) ويعمل بها من
تاريخ التوقيع عليها.
تف�سري

• فى هذه الالئحة مامل يقت�ضى ال�سياق معنى اخر تكون للعبارات والكلمات فيها
نف�س امل��ع��ان��ى ال����وارده ف��ى ق��ان��ون ���س��وق اخل��رط��وم ل��ل�اوراق امل��ال��ي��ة ل�سنة 2016م ودون
االخالل بعموم ما تقدم تكون للعبارات والكلمات االتية املعانى التالية .
الالئحة  :ويق�صد بها الئحة التخل�ص من الفائ�ض ل�سنة 2016م .
القانون  :ويق�صد به قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ل�سنة 2016م
ال�سوق  :ويق�صد به �سوق اخلرطوم لالوراق املالية
املدير العام  :ويق�صد به مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
اللجنة  :ويق�صد بها جلنة التخل�ص من الفائ�ض املعينة وفقاً لأحكام املادة ( )5من هذه
الالئحة.
الف�صل الثانى
الفـــائـــ�ض

• الفائ�ض ال��وارد فى هذه الالئحة يعنى اال�صول الثابتة واملنقولة والتى ميتلكها
ال�سوق بطريقة مبا�شرة �أو التى ت��و�ؤل ملكيتها لل�سوق ب���أى طريق م�شروع وبال�صفة

الوارد تف�صيلها �أدناه :
• الأ�صول الهالكة نتيجة اال�ستعمال �أو لإنتهاء عمرها الإفرتا�ضى
• �إ�ستبدال الأ�صل امل�ستخدم ب�أخر جديد �إما لعدم جدوى �إ�ستخدامه او ا�ستمرارية
�صيانتة بتكلفة عالية لكرثة �أعطالة بعد كتابة تقرير خبري خمت�ص .
• �إذا مل تتوفر للأ�صل قطع الغيار املطلوبة ل�ضمان وكفاءة و�إ�ستمرارية �إ�ستخدامه.
• �إ�ستحداث �أ�صول جديدة ذات تقنيات عالية لرفع كفاءة الأداء ملواكبة التطور التقنى
• تغيري موقع الأ�صل الثابت فى حالة الأرا�ضى واملبانى ملوقع �أف�ضل لدفع عمليات
الإنتاج بال�سوق والإرتقاء ب�أدائه .
• ي�شرتط ف��ى جميع الأح���وال �أن يكون الأ���ص��ل امل���راد التخل�ص منه م�سجل فى
�سجالت ال�سوق .
ح�صر الأ�صول الفائ�ضة :

• يناط مبدير ال�شئون الإدارية بال�سوق تقدمي تقرير �شامل للفائ�ض للتخل�ص منه
�أن ي�شمل التقرير بيانات كاملة عن كل �أ�صل على حد على النحو التاىل -:
• نوع الأ�صل
• رقم الأ�صل ب�سجل ممتلكات ال�سوق
• تاريخ ال�شراء
• القيمة اال�سمية للأ�صل عند ال�شراء
• القيمة الدفرتية للأ�صل بعد خ�صم الإهالك .
• �أ�سباب التخل�ص من الأ�صل .
• اي قيمة حمتملة للأ�صل عند بيعة (كتقدير مبدئى)
تقييم الأ�صول الفائ�ضة :

• ( )1ي�صدر املدير العام وبنا ًء على تو�صية ال�شئون الإداري��ة ق��راراً بت�شكيل جلنة
لتقييم الأ�صول الفائ�ضة ويراعى �أن ت�ضم فى ع�ضويتها :
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• مدير ال�شئون الإدارية رئي�ساً.
• �شخ�ص �أو اكرث من اخلرباء ذوى ال�صلة بنوع الأ�صل .
( )2تتوىل اللجنة املذكورة فى البند (� )1أعاله اعداد تقرير نهائى بتقييم الأ�صول املارد
التخل�ص منها يتم تقدميه للمدير العام .
الت�صديق ببيع الفائ�ض :

• الت�صرف فى ا�صول ال�سوق وممتلكاته حق �أ�صيل ملجل�س الإدارة  ،وعليه يرفع املدير
العام التقرير النهائى امل��ذك��ورة فى امل��ادة ( )4من الالئحة ملجل�س الإدارة بتو�صياته
للموافقة على التخل�ص من اال�صول الفائ�ضة وفقاً لأحكام املادة ( )8من الالئحة .
• عند �صدور قرار جمل�س الإدارة للتخل�ص من فائ�ض الأ�صول يجب ان يت�ضمن
القرار الو�سائل والطرق التى يتم بها التخل�ص من فائ�ض اال�صول ال��وارد تف�صيلها
فى م�ضمون القرار .
الف�صل الثالث
و�سائل وطرق التخل�ص من الفائ�ض

• يجوز ان يت�ضمن قرار التخل�ص من فائ�ض الأ�صول التنازل عنها بالهبة على �سبيل
املنحة �أو التربع لأى من امل�ؤ�س�سات �أو الهيئات العامة او التى ت���ؤدى خدمات خريية
�أو اى جهة �أخرى يراها املجل�س مبا فى ذلك م�صلحة العاملني بال�سوق .
• ين�ص القرار ال�صادر بالتخل�ص من فائ�ض اال�صول على و�سيلة �أو طريقة التخل�ص
منها على النحو املبني �أدناه:
• البيع املبا�شر جلهات حمددة .
• البيع بنظام العطاءات املفتوحة .
• البيع فى مزاد مقفول للعاملني بال�سوق .
• البيع فى مزاد مفتوح ومعلن عنه للجمهور .
• البيع بنظام الإ�ستبدال مع جهات حمددة ومبوافقة تلك اجلهات .

• فى كل الأحوال يرفع تقرير كامل مبا مت من بيع للأ�صول من املدير العام ملجل�س
الإدارة .
ت�شكيل جلنة التخل�ص من الفائ�ض :

• بعد �صدور قرار جمل�س الإدارة باملوافقة على التخل�ص من الفائ�ض  ،ي�صدر املدير
العام ق��راراَ بت�شكيل جلنة التخل�ص من فائ�ض الأ�صول مع حتديد �إج��راءات التخل�ص
من فائ�ض الأ�صول على ان ال يقل عدد اع�ضاء اللجنة عن ثالثة �أ�شخا�ص من العاملني
بال�سوق وفى درجات قيادية كما ميكن للجنة الإ�ستعانة مبن تراه منا�سباً ،على ان تكون
�إجراءات البيع بوا�سطة اللجنة على النحو التاىل -:
• ت�صنيف املعرو�ضات املراد بيعها فى جمموعات متجان�سة مع بيان عددها وموا�صفاتها
وتقييمها وت�سعريها و�إعداد تقرير والتوقيع عليه ورفعه للمدير العام للموافقة عليه
على �أن يحفظ التقرير فى ظرف فى اخلزنة وال يتم فتحه اال يوم املزاد .
• يتم الإعالن عن الأ�صناف املراد بيعها بالتف�صيل فى ال�صحف املحلية .
• حت�صيل ر�سوم ح�سب حجم العطاء مقابل احل�صول على كرا�سة املوا�صفات .
• فى حالة �أن يكون �أعلى �سعر بلغه املزاد ادنى من ال�سعر الأ�سا�سي املحدد لل�صنف
تو�صي اللجنة للمدير العام بت�أجيل البيع ملزاد �آخر.
• ي�ؤمن رئي�س اللجنة على ال�سعر النهائى لل�صنف وي�سجل رقمه على ظهر �إي�صال
ت�أمني امل�شرتى.
• يحق لرئي�س اللجنة �إبعاد �أى م�شرتي يحدث اى نوع من ال�شغب او يخل ب�إجراءات
املزاد.
• تقوم اللجنة بتح�صيل ر�سوم ت�أمني لدخول املزاد ويتم حتديد هذه الر�سوم ح�سب
متو�سط ا�سعار الأ���ص��ن��اف امل��ع��دة للبيع وال ي�سمح ب��دخ��ول امل���زاد اال حلاملي �إي�صاالت
الت�أمني .
• فى حالة ف�شل امل�شرتي فى �سداد القيمة ح�سب ال�شروط املحدودة فى الإعالن يتم
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م�صادرة الت�أمني ل�صالح ال�سوق ويحرم ذل��ك امل�شرتى من الدخول فى امل���زادات التى
تقام م�ستقب ً
ال .
• فى حالة ف�شل امل�شرتى فى �سحب م�شرتياته فى الفرتة املحددة فى الإعالن تفر�ض
ر�سوم �أر�ضية بواقع  %2من قيمة امل�شرتيات عن كل �أ�سبوع ت�أخري
• ت�صادر امل�شرتيات التى م�ضى عليها �أكرث من �شهر ومل يتم �سحبها .
• يتم حت�صيل الر�سوم امل�صلحية وال�ضرائب املقررة بوا�سطة الدولة من امل�شرتي فى
حالة املزادات.
• ميكن للجنة اال�ستعانة برجال ال�شرطة حلفظ النظام .
• يقوم رئي�س اللجنة برفع تقرير �شامل ومف�صل عن امل��زاد للمدير العام وتر�سل
�صورة منه لرئي�س جمل�س الإدارة .
الإجراءات الإدارية لتنفيذ قرار التخل�ص من فائ�ض الأ�صول :
• يتم �إع��داد قائمة بوا�سطة ال�شئون الإداري��ة باجلهات التى يتم التعامل معها من
خرباء البيع باملزاد مبوافقة املدير العام ليتم الإت�صال والتعامل معهم وفقاً للأ�سبقية
الواردة بتلك القائمة .
الإجراءات املالية لت�سجيل التخل�ص من فائ�ض الأ�صول :

• تتوىل اجلهات املخت�صة بال�سوق �شطب قيمة اال���ص��ول عند التخل�ص منها من
�سجالت ممتلكات ال�سوق بالقيمة الدفرتية .
• عند �إدراج قيمة فائ�ض الأ�صول املباعه فى القوائم والدفاتر املالية يراعى القيمة
الدفرتية وت�سوية قيمة الإهالك لكل ا�صل من اال�صول املباعه .
• ي�ضاف فائ�ض مبيعات الأ�صول جلانب الإي���رادات بدفاتر ال�سوق و�سجالتها فى
ال�سنة املعينه.
�أحكام عامة

• يجوز للمدير العام �أو من يفو�ضه للإ�شراف على بيع الأ���ص��ول ب��امل��زاد املقفول

او امل��ف��ت��وح � ،إي��ق��اف �إج�����راءات امل����زاد م��ت��ى م��ا ت��ب�ين ع���دم ج��دي��ة احل��ا���ض��ري��ن ل��ل��م��زاد او
تبخي�سهم لقيمة الأ�صل املراد بيعه .
• فى حالة البيع بالعطاءات املقفولة �أو املفتوحة واملزادات ينبغى االعالن عن تاريخ
البيع ولفرتة ال تقل عن  15يوماً .
• فى حالة العطاءات املقفولة واملفتوحه ت�ستخدم ذات الإج��راءات املبينه فى الئحة
امل�شرتيات وعقود امل�شرتيات وعقود ال�شراء ل�سنة 2016م و�إ�سناد عملية الفرز للجنة
امل�شرتيات.
• يجوز للمدير العام �أن ي�أمر ب�سحب �أى �أ�صل من الأ�صول الفائ�ضة واملعرو�ضة
للبيع لأى �سبب من الأ�سباب التى يراها منا�سبة وحمققه مل�صلحة ال�سوق قبل �إمتام
عملية البيع .
• ال يجوز لل�سوق ممث ً
ال الرتاجع عن عملية بيع �أي من الأ�صول بعد وقوع عملية
البيع وال ميتنع ال�سوق مطلقاً فى ه��ذه احلالة عن نقل ملكية ذل��ك الأ�صل ملن ر�ست
عليه عملية البيع الإ �إذا تقاع�س امل�شرتى عن دفع القيمة الكاملة .
• يكون الإع�لان عن البيع فى عطاءات مفتوحة وامل��زادات �شام ً
ال لو�صف خمت�صر
للأ�صول املراد بيعها ومكان وتاريخ وزمان البيع .
• فى كل الأحوال وعند االعالن عن بيع اال�صول يجب الإ�شارة �إىل �أن الأ�صل �سيباع
بحالته ال��راه��ن��ه دون �أدن���ى م�سئولية جت��اه ال�����س��وق ع��ن ك��ف��اءة الأ���ص��ل �أو عدمها وال
تطالب ال�سوق ب�أى تعوي�ض مادى فى مثل هذه الأحوال .
• متنح الفر�صة خالل فرتة الإعالن وقبل تاريخ البيع ملن يرغب فى معاينة الأ�صول
املراد بيعها للوقوف على حالتها .
• يحظر التعامل مع اى من خرباء البيع الذين مت التعاقد معهم لعامني متتاليني
من تاريخ توقيع العقد.
• ت�صدر ال�شئون الإداري���ة الوثائق وامل�ستندات الالزمة واملتعلقة بالأ�صول املباعه
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وت�سليمها ملن ر�ست عليه عملية البيع لتمكينه من نقل ملكيتها �إليه .
• ال يتم الإعالن عن قيمة تقييم الأ�صول مطلقاً الإ للجان الإ�شراف املن�صو�ص عليها
ف��ى ه��ذه ال�لائ��ح��ة  ،وال متلك �أي معلومة ح��ول قيمة التقييم للراغبني ف��ى �شراء
الأ�صول ب�أى حال من الأحوال .
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية هذه الالئحة فى جل�سته رقم 2016/1م
املنعقدة بتاريخ 2016/8/14م .
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