تسن اهلل الرحوي الرحٍن
سوق الخرطوم لألوراق الوالٍة
شروط وإجراءات تسجٍل شركات الوكالة
5005م
الوجازة تواسطة هجلس إدارة سوق الخرطوم لألوراق الوالٍة
االجتواع رلن 5005(6م) تتارٌخ 5005/20/25م
الشروط العاهة
أوالً ٌ :جة أى تكوى الشركة إها :
 -2شركة هساهوة عاهة وتموم تإصذار صٌادٌك استثوارٌة  :سأعوالها  55هلٍىى جٌٍه الوذفىع هٌه
 6255( %55هلٍىى جٌٍه) .
 -5شركة هساهوة عاهة والتموم تإصذار صٌادٌك استثوارٌة  :سأعوالها 20هلٍىى جٌٍه الوذفىع هٌه
 525( %55هلٍىى جٌٍه) .
 -3شركة خاصة وتذٌر هحافظ استثوارٌة  :سأعوالها هلٍىى جٌٍه الوذفىع هٌه  550( %55ألف جٌٍه)
 -4شركة خاصة والتذٌر هحافظ استثوارٌة  :سأعوالها 500ألف جٌٍه الوذفىع هٌه 50( %55ألف جٌٍه)
ثاًٍاً ٌ :جة أى تكوى الشرركة هتخصصرة فرً أعوراو الوكالرة فمرف كورا فرً الورادة ( )34هري لراًوى السروق
والتً تٌص على :
 -1الىكالت بالؼوىلت وهً ششاء وبٍغ األوساق الوالٍت لصالخ الؼوالء .
 -2الىكالت بالششاء والبٍغ لصالخ هذفظت الىكٍل .
 -3الىكالت فً تغطٍت إصذاساث األوساق الوالٍت .
 -4الؼول كوغتشاس هالً وإداسة هذافظ الغٍش واعتثواساتها فً األوساق الوالٍت .
ثالثاُ :تمذم الشركة كفالة هصرفٍة فً صورة ( ودٌعة  ،خطاب ضواى  ،أوراق هالٍرة هعتورذة تررهي لصرال
السوق أو ًمذاً) كواٌلً :
 -1شررشكاث وكالررت هغرراهوت ػاهررت تٌشررا وتررذٌش صررٌادٌك اعررتثواسٌت  %025 :هرري سأط الوررام الوررذفىع
 32255ألف جٌٍه .
 -2ششكاث وكالت هغاهوت ػاهرت و تٌشرا صرٌادٌك اعرتثواسٌت  %2 :هري سأط الورام الورذفىع  55ألرف
جٌٍه .
 -3ششكاث وكالت خاصت وتذٌش هذافظ اعتثواسٌت %5 :هي سأط الوام الوذفىع  12.5ألف جٌٍه .
 -4ششكاث وكالت خاصت و تذٌش هذافظ اعتثواسٌت  %20 :هي سأط الوام الوذفىع  5ألف جٌٍه .
راتعاً  :تسذد الشركة سٌوٌا للسوق رسوم وكالة 2
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اإلجراءات الوطلوتة هي الشركة :
لٍام الششكت بإػذاد ػمذ و ئذت التأعٍظ الخاصت بالششكت وتمذٌوها إلداسة الغىق ألخز الوىافمت
الوبذئٍت
إكوام الششكت إلجشاءاث التأعٍظ لذي هغجل الششكاث والذصىم ػلى شهادة التأعٍظ .
تمذٌن ًغخت هي ػمذ و ئذت التأعٍظ وًغخت هي شهادة التأعٍظ إلداسة الغىق للذصىم ػلى
الوىافمت الٌهائٍت بؼذ هلا ا عتواسة الوخصصت لزلك
إػذاد وطباػت الوغتٌذاث الخاصت بؼول ششكاث الىكالت .
اختٍاس وتؼٍٍي وكٍل هؼتوذ للششكت ٌكىى لذ لضً فتشة تذسٌبٍت لوذة شهش وادذ فمط بالغـــىق
( تذسٌب ػلى أػوام الىكالت) اجتاص بؼذها بتمذٌش جٍذ ػلى األلل ا هتذاى الوكىى هي :
العولً على لوحات التذاوو
التحرٌري2
الشروط الواجة توافرها فً هذٌر شركة الوكالة
أى ٌكىى عىداًً الجٌغٍت داصالُ ػلى شهادة جاهؼٍت هي جاهؼت هؼتشف بها أو هاٌؼادلها 2
تمل خبشته فً الؼول الوالً والوصشفً ػي األسبغ عٌىاث .
أى ٌكىى كاهل األهلٍت وأى ٌكىى لذ أػلي إفالعه 2
أى ٌجتاص ا هتذاى التأهٍلً الومشس هي لبل الغىق .
الشروط الواجة توافرها فً الوكٍل الوعتوذ
أى ٌكىى عىداًً الجٌغٍت
أى ٌكىى داصالُ ػلى شهادة جاهؼٍت هي جاهؼت هؼتشف بها .

 -3أى ٌجتاص بٌجاح ا هتذاى التذشٌشي هي لبل الغىق .
المٍود على شركات الوكالة
 -1دضىس وكٍل وادذ هؼتوذ ػلى األلل لجلغت التذاوم .
 -2أى ٌضٌذ ػذد الىكالء الوؼتوذٌي داخل الماػت فً جلغت التذاوم ػي أسبؼت وكالء .
 -3ػذم التغٍب ػي أي جلغت هي جلغاث التذاوم الٍىهٍت إ بإرى هغبك هي هذٌش الغىق .
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المٍود على الوكٍل
دضىس جلغاث التذاوم والتىاجذ داخل الماػت هٌز بذاٌت الجلغت دتى ًهاٌتها .
ػذم كتابت األواهش ػلى اللىداث لبل بذاٌت الجلغت وًهاٌتها .
ػذم التأخش هي جلغت التذاوم دوى عبب هبشس خالم سبغ عاػت هي بذاٌت الجلغت .
إظهاس بطالت الىكالء ػلى صذس الىكٍل طٍلت جلغت التذاوم .
ا لتضام بالوظهش الالئك داخل الغىق .
ا لتضام بالؼاللاث الوغلكٍت الجٍذة بٍي الىكالء .

