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1ـ
2ـ

اسم القانون.

يسمى هذا "القانون قانون صكوك التمويل لسنة ."1995
تفسير.

فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:

()1

" الربح "

يقصــد بـ مــا زاد مــن اإلعـرادات بعــد سـ مة أر
فمـا زاد عــن أر

المــا

المــا عنــد التنضيــض ( التصــفية)

أو التقويم الصحيح للمشروع ،هو الربح الذي عوزع بين

"صكوك االستثمار "

رب الما والمضارب وفقاً لشروط العقد،

يقصــد بهــا الصــكوك التــي تصــدر وفــق صــي التمويــل
االس مى وتستخدم فى أغراض استثمارية،

" صكوك التمويل "

وتشمل:
(أ)

صكوك االستثمار،

(ب)

صكوك القرض،

(ج)

الصكوك الخيرية،

" الصك الخيري "

يقصد ب الوثيقة التي عتم بموجبها دفـع مبلـ مـن المـا

" صك القرض "

بواسطة المكتتب تبرعاً،
يقصــد ب ـ الوثيقــة الت ــي عــدفع بموجبهــا المكتتــب المــا
متبرع ـاً بمنفعتــ ألجــل مضــروب علــى أن يســترد مثــل

" صك المضاربة "

" اللجنة "

أصل عدداً ونوعاً وصفة،

يقصــد ب ـ الوثيقــة محــددة الديمــة التــي تصــدر ب ســما

مالكيها مقابل األموا التي قدموها بقصـد تنفيـذ مشـروع

إستثماري ويكون قاب ً للتداو وفق أحكام هذا القانون،

يقصـ ــد بهـ ــا لجنـ ــة تنظـ ــيم إصـ ــدارات صـ ــكوك التمويـ ــل
المكونة بموجب أحكام المادة ,)1(16

" المضاربة المطلقة "

يقصـ ــد بهـ ــا المضـ ــاربة التـ ــي يفـ ــوض فيهـ ــا رب المـ ــا

للمضارب استثمار رأسما المضاربة على الوج الـذي

عرى ان يحقق مصلحة الطرفين،
" المضاربة المقيدة "

يقصـ ـ ــد بهـ ـ ــا المضـ ـ ــاربة التـ ـ ــي تقيـ ـ ــد فيهـ ـ ــا رب المـ ـ ــا

المضــارب مــن حيــش نــوع النشــاط االســتثماري ومكان ـ

وغير ذلك من الشروط المقيـدة دون أن عـىدى هـذا إلـى
إغ

" نشرة اإلصدار "

عد المضارب،

يقص ـ ــد به ـ ــا الكتي ـ ــب ال ـ ــذي عتض ـ ــمن ش ـ ــروط ص ـ ــكوك

التمويل،

3ـ

" الو ازرة "

يقصد بها و ازرة المالية واالقتصاد الوطني،

" الوزير "

يقصد ب وزير المالية واالقتصاد الوطني.
تطبيق.

تطبــق أحكــام الش ـريعة اإلس ـ مية علــى مافــة المعــام ت والتص ـرفات بموجــب أحكــام هــذا القــانون وتفســر
نصوص ومدلوالت بما ال يخالف ذلك.

الفصل الثاني
صكوك التمويل
الفرع األول
صكوك المضاربة

4ـ

مجاالت صكوك المضاربة.

تس ــتخدم ص ــكوك المض ــاربة ف ــى مش ــروعات اس ــتثمارية ف ــى ماف ــة مج ــاالت التنمي ــة ال ار ي ــة والص ــنا ية
والطاقــة والتعــدعن والخــدمات وفــى التجــارة الداخليــة والخارجيــة وفــى أس ـواق األوراق الماليــة والنقــد والســلع

وغير ذلك من وجوه االستثمار.

5ـ

تمويل المشـاريع عن طريق صكوك المضاربة.

يجب أن تتوافر فى المشروع الذي يمو بوساطة صكوك المضاربة ما علي:
(أ)

(ب)
(ج)

أن يكون ذا جدوى اقتصادية،

أن يكون مستق ً عن المشروعات األخرى الخاصة بالجهة المصدرة،

أن عــدار المشــروع ماليـاً موحــدة مســتقلة بحيــش عتضــح فــى نهايــة الســنة الماليــة موقفـ

المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع األرباح بـين أربـاب المـا والمضـارب حسـب

(د)

6ـ

النسبة المقررة فى نشرة اإلصدار،

أن يكون من المشروعات االستثمارية المنصوص عليها فى المادة .8

الجهات التي تصدر صكوك المضاربة وصكوك االستثمار.

يجوز للجهات اآلتية إصدار صكوك المضاربة وصكوك االستثمار:

()2

(أ)

(ب)
(ج)

الحكومة االتحادية وحكومات الواليات،

المحليات المنش ة وفقاً ألحكام قانون الحكم المحلى لسنة ،2003
الهيئات والمىسسات العامة المنش ة بقانون،

(د)
(هـ)

شرمات المساهمة العامة،

أى جهة أخرى عوافق لها مجلس الوز ار بنا على توصية الوزير.
شـروط إصـدار صكوك المضاربة.

يجب أن تتوافر فى صكوك المضاربة الشروط اآلتية وهى أن:

7ـ

(أ)

يمثل الصك حصة شائعة فى المشروع الذي أصـدر إلنشـائ أو تمويلـ وتسـتمر هـذه
الملكيــة طيلــة عمــر المشــروع مــن بداعتــ إلــى نهاعتــ وتترتــب عليهــا جميــع الحقــوق

وااللت امـ ــات والتص ـ ـرفات المقـ ــررة شـ ــرعاً للمالـ ــك فـ ــى ملك ـ ـ مـ ــن بيـ ــع ورهـ ــن و ر

وغيرهما،
(ب)

يق ــوم العق ــد ف ــى ص ــكوك المض ــاربة عل ــى أس ــا

أن ش ــروط التعاق ــد تح ــددها نشـ ـرة

اإلصدار وأن اإليجاب يعبـر عنـ االكتتـاب فـى هـذه الصـكوك وأن القبـو تعبـر عنـ

موافقة الجهة المصدرة،
(ج)

تكون صكوك المضاربة قابلة للتداو بعد إنتها الفتـرة المحـددة ل كتتـاب مـع م ارعـاة
الضوابط اآلتية:
(أوالً)

إذا مان ما المضاربة المتجمع بعـد االكتتاب ما ع ا نقوداً
فان تداو صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق علي
أحكام الصرف،

(ثانيا)
(ثالثا)

إذا أصبح ما المضاربة دعوناً تطبق على تداو صكوك
المضاربة أحكام التعامل بالدعون،

إذا صار ما المضاربة موجودات مختلطة من النقود والدعون

والمنافع فان يجوز تداو صكوك المضاربة وفقاً للسعر
المتراضي علي .

(د)

(أوالً)

يق ــوم المض ــارب بالعم ــل وال يمل ــك م ــن المش ــروع ش ــيئاً إذا مان ــت
حصيلة االكتتاب مافية لتمويل المشروع,

(ثانياً)

إذا لــم تكــن حصــيلة االكتتــاب مافيــة وســاهم المضــارب فــى ش ـ ار

بعض الصكوك فيمتلك من المشـروع بمقـدار مـا سـاهم بـ فيكـون
شريكاً بحصت ومضارباً ب موا غيره.

8ـ

( )1

كيفية

االكتتاب.

يج ــوز أن يك ــون االكتت ــاب ف ــى ص ــكوك المض ــاربة ع ــن طري ــق المض ــاربة المطلق ــة أو المقي ــدة
ويجب توضيح ذلك بنشرة اإلصدار.

( )2

إذا اضطر المضارب لش ار بعض الصكوك إلكمـا الديمـة االسـمية لاصـدار فيكـون مضـارباً
وش ـريكاً فــى آن واحــد علــى أن يكــون مفوضــا فــى ذلــك وفــى هــذه الحالــة تكــون عــد المضــارب
والش ـ ـريك فـ ــى أم ـ ـوا وموجـ ــودات المضـ ــاربة عـ ــد أمانـ ــة ف ـ ـ يضـ ــمن إال فـ ــى حـ ــاالت التعـ ــدي

والتقصير.

9ـ

( )1
( )2

دفع قيمة صكوك المضاربة.

األصل أن تدفع الديمة اإلسمية لصـكوك المضـاربة عنــد االكتتـاب ماملـة علـى أنـ يجـوز

بصفة استثنائية أن يكون الدفع مقسطاً بشرط أن يحدد ذلك فى نشرة اإلصدار.

إذا نق ــال االكتت ــاب ع ــن الديم ــة االس ــمية لاص ــدار وم ــان هن ــاك م ــط فيج ــب عليـ ـ

شـ ـ ار

الصــكوك التــي ل ـم يكتتــب فيهــا بحســب االتفــاق المبــرم بين ـ وبــين الجهــة المصــدرة ف ـ ذ ا لــم

يكن هناك م ط فللجهة المصدرة أن تعيـد إصـدار الصـكوك أو تـدخل شـريكاً بالصـكوك
المتبدية.

( )3

إذا زاد االكتتــاب عــن الديم ــة االســمية ف ــى الصــكوك االس ــتثمارية وأمكــن اس ــتثمار ال يــادة بم ــا
يحقــق مصــلحة أصــحاب الصــكوك أســتثمر ال ائــد بنســبة مــل و ال أعيــدت ألصــحابها فــى ــرف
شهرين من تاريخ اإلقفا .

( )4

ال تعترف الجهة المصدرة إال بمالك واحد للصك الواحد.
إدارة صكوك المضاربة.

يجوز للجهة المصدرة االتفـاق مـع البنـوك االسـتثمارية والمىسسـات الماليـة المتخصصـة علـى إدارة

10ـ

صكوك المضاربة وت طيتها وتسويقها لقا رسوم مقررة تدفع من حصيلة اإلصدار.

الفرع الثاني
صكوك اإلستثمار األخرى
11ـ

( )1

صكوك االستثمار األخرى.

باإلضــافة إلــى صــكوك المضــاربة يجــوز تمويــل مشــروعات االســتثمار بكــل أنـواع صــكوك
االستثمار.

( )2

تتبـع ـ ملمـا مــان ذلـك ممكنـاً ـ ذات الخطـوات المبينـة فــى صـكوك المضــاربة عنـد إصــدار

( )3

تقوم هيئة الرقابة الشر ية المنصوص عليهما فى المادة  15من قانون سوق الخرطوم لألوراق

صكوك االستثمار األخرى.

الماليــة لســنة  1994مــع اللجنــة ببيــان األحكــام الفقهيــة وعــداد الشــروط الخاصــة ب صــدار هــذه
الصكوك.

الفرع الثالث
صكوك القرض

12ـ

( )1

إصدار صكوك القرض.

يجوز للحكومة االتحـادية وحكومـات الواليات أن تصـدر قروضاً تطرح على الجمهور بمـا فـى

ذلــك الصــنادعق الخيريــة ومىسســات االســتثمار ل كتتــاب العــام علــى أن تحــدد نش ـرة اإلصــدار

دواعي هذا اإلصدار.
( )2

تطرح صكوك القرض لتمويل مشروعات الدولة بصفة عامة.

( )3

13ـ

( )1

يجب على الجهة المصدرة أن تحدد تاريخ استرداد القرض بمثل فى ميعاده.
قابلية صكوك القرض للتحويل إلى أسهم.

على الرغم من أحكام المادة  )3(12يجوز إصدار صكوك قرض قابلة للتحويل إلى أسهم
على أن تحدد نشرة اإلصدار جميع القواعد والشروط الخاصة ب صدار هذه الصـكوك وميفيـة

( )2

تحويلها.

عــتم تحويــل الصــكوك إلــى أســهم بنــا علــى رعبــة مالــك الصــك علــى أن عبــدى رغبت ـ فــى ذلــك

خ

المدة المحددة فى نشـرة اإلصـدار المـذمورة فـى البنـد ( )1و ال فقـد حقـ فـى التحويـل بعـد

نهاية تلك المدة.

14ـ

ضمان صكوك القرض.

تقوم الو ازرة بضمان صكوك القرض ألصاحبها أو خلفهم عند تاريخ استرداد القرض.

الفرع الرابع
الصكوك الخيرية
15ـ

( )1

الصكوك الخيرية.

يجــوز للجهــات المــذمورة فــي المــادة  12بموافقــة الــوزير ،أن تطــرح صــكوماً خيريــة بموجــب

نشـرة إصــدار متضــمنة ،حســبما يقتضــى الحــا  ،المعلومــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة 17

باإلضافة إلى أى متطلبات أخرى تحددها اللوائح.
( )2

عتم طرح الصكوك الخيرية لتمويل مشروعات الدولة.

الفصل الثالث
اللجنة

16ـ

( )1

تكوين لجنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل واختصاصاتها.

تنش لجنة لتنظيم إصدارات صكوك التمويل وتشكل على الوج اآلتي:
(أ)

نائب محافظ بنك السودان

(ب)

ممثل الو ازرة

(د)

رئيس اتحاد المصارف

(ج)

ممثل و ازرة العد

()3

رئيساً

عضواً
عضواً
عضواً

(هـ)

مدعر سوق األوراق المالية

(و)

ممثل لهيئة الرقابة الشر ية لهيئة األسواق المالية
عضواً
شخصان يمث ن القطاع الخاص يختارهما اتحاد أصحاب العـمل بموافقة الوزير.

(ز)

عضواً

عضواً

( )2

تختال اللجنة باآلتي:
(أ)

(ب)
(ج)

17ـ

دراسة نشرة اإلصدار ورفع توصيات بش نها للوزير،

وضع الئحة داخلية لتنظيم إج ار ات اجتماعاتها وميفية إصدار قراراتها،

أى اختصاصات أخرى عنال عليها في هذا القانون أو تقتضيها طبيعة عملها.
نشرة اإلصدار.

عتم طرح صكوك التمويل بواسطة الجهة المصدرة بموجب نشره إصدار ويجب أن تشمل هذه النشرة

إلى جانب أى متطلبات أخرى حسبما تحدده اللوائح المعلومات اآلتية:
(أ)

الديمة االسمية لاصدار،

(ب) وصفاً وافياً للمشروع الذي تستخدم في حصيلة اإلصدار،
(ج) بيــان الجــدوى االقتصــادية أو االجتما يــة أو الــدوافع أو المصــلحة مــن و ار إنشــا المشــروع أو
تطويره بحسب الحا ،
(د)

مواعيد فتح باب االكتتاب العام وقفل ،

(هـ)

فئة الصكوك وقابليتها للتج ئة،

(و)

أسما المدعرين والم طين ووم

البيع ( إن وجدوا )،

(ز)

اسم الشخال المفوض الذي عرعى مصالح أصحاب الصكوك ووم

(ح)

نسبة توزيع األرباح بالنسبة لصكوك المضاربة وصكوك االستثمار األخرى،

(ط)

الدفع،

أية معلومات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها لطم نة المستثمر وحفظ حقوق .

الفصل الرابع
أحكام عامة

18ـ

أرباح تحت التسوية

يج ــوز للمض ــارب أن ع ــدفع ـ بحس ــب مىشـ ـرات النج ــاح ـ وقب ــل التص ــفية الحديدي ــة للمش ــاريع

االســتثمارية نســبة مــن األربــاح المتوقعــة لكــل مــن رب المــا والمضــارب وتكــون هــذه النســبة خاضــعة
للتسوية عند هور الموقف المالي الصحيح للمىسسة أو عند التصفية.

19ـ

( )1

إحتياطي المخاطر.

ال يجوز للجهة المصدرة أن تقتطع ج اً من الربح إال ب ذن مسبق من أرباب األمـوا لمواجهـة
مخاطر خسارة أر

الما على أال يشمل ذلك المخاطر الناتجة عن اإلهما أو التقصـير مـن

المضارب.

( )2

يج ــوز للجهـ ـات المص ــدرة أن تتكاف ــل وتتع ــاون فيم ــا بينه ــا وم ــع غيره ــا إلنش ــا ص ــندوق لجب ــر
المخاطر التي عتعرضون لها ،ويجوز للجنة الواحدة أن تنشئ صـندوقاً مـن إصـداراتها المختلفـة
على سبيل التبرع والتكافل.

20ـ

( )1

امتيازات صكوك التمويل.

ال تخضع األرباح الناشئة من الصكوك االستثمارية لضريبة األرباح ما لم يقرر الـوزير خـ ف
ذلك.

( )2
( )3

تدفع زماة صكوك القرض مرة واحدة عند االسترداد.

يخصم ما يقل عن  %50من قيمة الصكوك الخيرية من دخل المتبرع الخاضع للضريبة.
مسك الحسابات.

21ـ يجــب علــى الجهــة المصــدرة أن تمســك حســابات مســتقلة وخاصــة وتــتم م ارجعتهــا بوســاطة دع ـوان المراجعــة
العامة لتوضيح المرم المالي للمشروع.

()4

22ـ

23ـ

العقوبات.

كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون أو اللـوائح الصــادرة بموجبـ يعاقــب بالســجن مــدة ال ت يــد عــن ســنة أو

بال رامة أو بالعقوبتين معاًُ.

سلطة إصدار اللوائح.

يجوز للوزير أن يصدر اللوائح ال زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
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