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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 1995قانون صكوك التمويل لسنة 
(28/3/1995) 

 الفصل األول
 أحكام تمهيدية

 اسم القانون.

 ".1995كوك التمويل لسنة يسمى هذا "القانون قانون ص ـ1
 تفسير.

 (1)فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: ـ2
يقصــد بــ  مــا زاد مــن اإلعــرادات بعــد ســ مة رأ  المــا   " الربح "

فمـا  زاد عــن رأ  المــا  عنــد  التنضيـــض ) التصــفية( 
أو التقويم الصحيح للمشروع، هو الربح الذي عوزع بين 

 ًا لشروط العقد،رب الما  والمضارب وفق
يقصــد بهــا الصــكوك التــي تصــدر وفــق صــي  التمويــل  "صكوك االستثمار "

 االس مى وتستخدم فى أغراض استثمارية،
 وتشمل: " صكوك التمويل "

 صكوك االستثمار، (أ)
 صكوك القرض، (ب)
 الصكوك الخيرية، (ج)

يقصد ب  الوثيقة التي عتم بموجبها دفـع مبلـ  مـن المـا   " الصك الخيري "
 لمكتتب تبرعًا،بواسطة ا

يقصـــد بـــ  الوثيقـــة التـــي عـــدفع بموجبهـــا المكتتـــب المـــا   " صك القرض "
متبرعـــًا بمنفعتـــ  ألجـــل مضـــروب علـــى أن يســـترد مثـــل 

 أصل  عددًا ونوعًا وصفة،
يقصـــد بـــ  الوثيقـــة محـــددة الديمـــة التـــي تصـــدر ب ســـما   " صك المضاربة "

 مالكيها مقابل األموا  التي قدموها بقصـد تنفيـذ مشـروع
 إستثماري ويكون قابً  للتداو  وفق أحكام هذا القانون،

يقصــــد بهــــا لجنـــــة تنظــــيم إصـــــدارات صــــكوك التمويـــــل  " اللجنة "
 (,1)16المكونة بموجب أحكام المادة 

يقصـــــد بهـــــا المضـــــاربة التـــــي يفـــــوض فيهـــــا رب المـــــا   " المضاربة المطلقة "
للمضارب استثمار رأسما  المضاربة على الوج  الـذي 

   يحقق مصلحة الطرفين،عرى ان
يقصــــــد بهــــــا المضــــــاربة التــــــي تقيــــــد فيهــــــا رب المـــــــا   " المضاربة المقيدة "

المضـــارب مـــن حيـــش نـــوع النشـــاط االســـتثماري ومكانـــ  



وغير ذلك من الشروط المقيـدة دون أن عـىدى هـذا إلـى 
 إغ   عد المضارب،

ـــــب الـــــذي عتضـــــمن شـــــروط صـــــكوك  " نشرة اإلصدار " يقصـــــد بهـــــا الكتي
 التمويل،

 يقصد بها وزارة المالية واالقتصاد الوطني، " الوزارة "
 يقصد ب  وزير المالية واالقتصاد الوطني. " الوزير "

 
 تطبيق.

تطبــق أحكــام الشــريعة اإلســ مية علــى مافــة المعــام ت والتصــرفات بموجــب أحكــام هــذا القــانون وتفســر  ـ3
 نصوص  ومدلوالت  بما ال يخالف ذلك.

 
 الفصل الثاني

 التمويلصكوك 
 الفرع األول

 صكوك المضاربة

 
 مجاالت صكوك المضاربة.

ـــة والصـــنا ية  ـ4 ـــة ال را ي ـــة مجـــاالت التنمي تســـتخدم صـــكوك المضـــاربة فـــى مشـــروعات اســـتثمارية فـــى ماف
والطاقــة والتعــدعن والخــدمات وفــى التجــارة الداخليـــة والخارجيــة وفــى أســواق األوراق الماليــة والنقــد والســـلع 

 ه االستثمار.وغير ذلك من وجو 
 

 تمويل المشـاريع عن طريق صكوك المضاربة.
  يجب أن تتوافر فى المشروع الذي يمو  بوساطة صكوك المضاربة ما علي: ـ5

 أن يكون ذا جدوى اقتصادية،  )أ(

 عن المشروعات األخرى الخاصة بالجهة المصدرة، أن يكون مستق ً  )ب(
حيــش عتضــح فــى نهايــة الســنة الماليــة موقفــ  أن عــدار المشــروع ماليــًا موحــدة مســتقلة ب )ج(

المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع األرباح بـين أربـاب المـا  والمضـارب حسـب 
 النسبة المقررة فى نشرة اإلصدار، 

 .8أن يكون من المشروعات االستثمارية المنصوص عليها فى المادة  )د(
 

 
 الجهات التي تصدر صكوك المضاربة وصكوك االستثمار.

 (2)يجوز للجهات اآلتية إصدار صكوك المضاربة وصكوك االستثمار: ـ6
 الحكومة االتحادية وحكومات الواليات، )أ(

 ،2003المحليات المنش ة وفقًا ألحكام قانون الحكم المحلى لسنة  )ب(
 الهيئات والمىسسات العامة المنش ة بقانون، )ج(



 شرمات المساهمة العامة، )د(
 عوافق لها مجلس الوزرا  بنا  على توصية الوزير.أى جهة أخرى  )هـ(

 
 شـروط إصـدار صكوك المضاربة.

 يجب أن تتوافر فى صكوك المضاربة الشروط اآلتية وهى أن: ـ7
يمثل الصك حصة شائعة فى المشروع الذي أصـدر إلنشـائ  أو تمويلـ  وتسـتمر هـذه  )أ( 

تـــب عليهـــا جميـــع الحقـــوق الملكيـــة طيلـــة عمـــر المشـــروع مـــن بداعتـــ  إلـــى نهاعتـــ  وتتر 
وااللت امـــــات والتصـــــرفات المقـــــررة شـــــرعًا للمالـــــك فـــــى ملكـــــ  مـــــن بيـــــع ورهـــــن  و ر  

  وغيرهما،
يقــــوم العقــــد فــــى صــــكوك المضــــاربة علــــى أســــا  أن شــــروط التعاقــــد تحــــددها نشــــرة  )ب( 

اإلصدار وأن اإليجاب يعبـر عنـ  االكتتـاب فـى هـذه الصـكوك وأن القبـو  تعبـر عنـ  
  لمصدرة،موافقة الجهة ا

تكون صكوك المضاربة قابلة للتداو  بعد إنتها  الفتـرة المحـددة ل كتتـاب مـع مراعـاة  )ج( 
 الضوابط اآلتية:

إذا  مان ما   المضاربة  المتجمع بعـد االكتتاب ما ع ا  نقودًا  )أواًل( 
فان تداو  صكوك المضاربة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق علي  

 أحكام الصرف،

إذا أصبح ما  المضاربة دعونًا تطبق على تداو  صكوك  )ثانيا( 
 المضاربة أحكام التعامل بالدعون،

إذا صار ما  المضاربة موجودات مختلطة من النقود والدعون  )ثالثا( 
والمنافع فان  يجوز تداو  صكوك المضاربة وفقًا للسعر 

 المتراضي علي .
ـــوم المضـــارب بال  عمـــل وال يملـــك مـــن المشـــروع شـــيئًا إذا مانـــت )د(              )أواًل(    يق

 حصيلة االكتتاب مافية لتمويل المشروع,
إذا لــم تكــن حصــيلة االكتتــاب مافيــة وســاهم المضــارب فــى شــرا   )ثانيًا( 

بعض الصكوك فيمتلك من المشـروع بمقـدار مـا سـاهم بـ  فيكـون 
 شريكًا بحصت  ومضاربًا ب موا  غيره.

 
 .كيفية االكتتاب

يجـــوز أن يكـــون االكتتـــاب فـــى صـــكوك المضـــاربة عـــن طريـــق المضـــاربة المطلقـــة أو المقيـــدة  (1ـ     )8
 ويجب توضيح ذلك بنشرة اإلصدار.

إذا اضطر المضارب لشرا  بعض الصكوك إلكمـا  الديمـة االسـمية لاصـدار فيكـون مضـاربًا  (2)
لمضــارب وشــريكًا فــى آن واحــد علــى أن يكــون مفوضــا  فــى ذلــك وفــى هــذه الحالــة تكــون عــد ا

ــــى حــــاالت التعــــدي  ــــ  يضــــمن إال ف والشــــريك فــــى أمــــوا  وموجــــودات المضــــاربة عــــد أمانــــة ف
 والتقصير.



 
 دفع قيمة صكوك المضاربة.

األصل أن  تدفع  الديمة  اإلسمية  لصـكوك  المضـاربة عنــد االكتتـاب ماملـة علـى أنـ  يجـوز  (1ـ      )9
 بصفة استثنائية أن يكون الدفع مقسطًا بشرط أن يحدد ذلك فى نشرة اإلصدار.

إذا نقـــال االكتتـــاب عـــن الديمـــة االســـمية لاصـــدار ومـــان  هنـــاك  م ـــط فيجـــب عليـــ   شـــرا   (2)
م يكتتــب فيهــا بحســب االتفــاق المبــرم بينــ  وبــين  الجهــة  المصــدرة  فــ ذ ا لــم  الصــكوك التــي لــ

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

ال يـــادة بمـــا  اســـتثمارإذا زاد االكتتـــاب عـــن الديمـــة االســـمية فـــى الصـــكوك االســـتثمارية وأمكـــن  (3)
ال ائــد بنســبة مــل و ال أعيــدت ألصــحابها فــى  ــرف  أســتثمرأصــحاب الصــكوك  يحقــق مصــلحة

 شهرين من تاريخ اإلقفا .
 ال تعترف الجهة المصدرة إال بمالك واحد للصك الواحد. (4)

 
 إدارة صكوك المضاربة.

رة يجوز للجهة  المصدرة  االتفـاق  مـع البنـوك االسـتثمارية  والمىسسـات الماليـة المتخصصـة علـى إدا ـ10
 صكوك المضاربة وت طيتها وتسويقها لقا  رسوم مقررة تدفع من حصيلة اإلصدار.

 
 الفرع الثاني

 صكوك  اإلستثمار األخرى

 صكوك االستثمار األخرى.
باإلضــافة إلــى  صــكوك  المضــاربة  يجــوز  تمويــل  مشــروعات االســتثمار بكــل أنــواع صــكوك  (1ـ    )11

 االستثمار.
ممكنــًا ـ  ذات الخطــوات  المبينـة  فــى صـكوك المضــاربة عنـد إصــدار   تتبـع ـ ملمـا مــان  ذلـك (2)

 صكوك االستثمار األخرى.
من قانون سوق الخرطوم لألوراق  15تقوم هيئة الرقابة الشر ية المنصوص عليهما فى المادة  (3)

مــع اللجنــة ببيــان األحكــام الفقهيــة و عــداد الشــروط الخاصــة ب صــدار هــذه  1994الماليــة لســنة 
 كوك. الص

 
 الفرع الثالث

 صكوك القرض

 
 إصدار صكوك القرض.

يجوز للحكومة االتحـادية وحكومـات الواليات  أن تصـدر قروضًا تطرح على الجمهور بمـا فـى  (1ـ    )12
ذلــك الصــنادعق الخيريــة ومىسســات االســتثمار ل كتتــاب العــام علــى أن تحــدد نشــرة اإلصــدار 

 دواعي هذا اإلصدار.

 القرض لتمويل مشروعات الدولة بصفة عامة.تطرح صكوك  (2)



 يجب على الجهة المصدرة أن تحدد تاريخ استرداد القرض بمثل  فى ميعاده. (3)
 

 قابلية صكوك القرض للتحويل إلى أسهم.

(  يجوز إصدار صكوك قرض قابلة للتحويل إلى أسهم 3)12على الرغم  من  أحكام المادة   (1ـ    )13
القواعد والشروط الخاصة ب صدار هذه الصـكوك وميفيـة  اإلصدار جميععلى أن تحدد  نشرة  

 تحويلها.
عــتم تحويــل الصــكوك إلــى أســهم بنــا  علــى رعبــة مالــك الصــك علــى أن عبــدى رغبتــ  فــى ذلــك  (2)

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

 
 ن صكوك القرض.ضما

 تقوم الوزارة بضمان صكوك القرض ألصاحبها أو خلفهم عند تاريخ استرداد القرض. ـ14
 

 الفرع الرابع
 الصكوك  الخيرية

 الصكوك الخيرية.
بموافقــة  الــوزير،  أن تطــرح صــكومًا خيريــة بموجــب  12يجــوز للجهــات المــذمورة فــي المــادة  (1ـ     )15

 17ضــى الحــا ، المعلومــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة نشــرة إصــدار متضــمنة، حســبما يقت
 باإلضافة إلى أى متطلبات أخرى تحددها اللوائح.

 عتم طرح الصكوك الخيرية لتمويل مشروعات الدولة. (2) 
 

 الفصل الثالث
 اللجنة

 
 تكوين لجنة تنظيم إصدارات صكوك التمويل واختصاصاتها.

  ( 3)كوك التمويل   وتشكل على الوج  اآلتي:  تنش  لجنة  لتنظيم  إصدارات  ص (1ـ    )16
  رئيساً   نائب محافظ بنك السودان             )أ(

 عضوًا     ممثل الوزارة )ب(

 عضواً    ممثل وزارة العد  )ج(

 عضواً   رئيس اتحاد المصارف  )د(
 عضواً   مدعر سوق األوراق المالية  )هـ(

 سواق المالية               عضواً ممثل لهيئة الرقابة الشر ية لهيئة األ )و(
شخصان يمث ن القطاع الخاص يختارهما  اتحاد أصحاب العـمل بموافقة الوزير. )ز(

  عضواً  
 



 تختال اللجنة باآلتي: (2) 
 دراسة نشرة اإلصدار ورفع توصيات بش نها للوزير، )أ(
 اتها،وضع الئحة داخلية لتنظيم إجرا ات اجتماعاتها وميفية إصدار قرار  )ب(
 أى اختصاصات أخرى عنال عليها في هذا القانون أو تقتضيها طبيعة عملها. )ج(

 
 نشرة اإلصدار.

عتم  طرح  صكوك  التمويل  بواسطة الجهة المصدرة بموجب نشره إصدار ويجب أن تشمل هذه النشرة   ـ17
 إلى  جانب  أى متطلبات أخرى حسبما تحدده اللوائح المعلومات اآلتية:

 مة االسمية لاصدار،الدي )أ(
 وصفًا وافيًا للمشروع الذي تستخدم في  حصيلة اإلصدار، )ب(
بيــان الجــدوى االقتصــادية أو االجتما يــة أو الــدوافع أو المصــلحة مــن ورا  إنشــا  المشــروع أو  )ج(

 تطويره بحسب الحا ، 
 مواعيد فتح باب االكتتاب العام وقفل ، )د(
 ئة،فئة الصكوك وقابليتها للتج   )هـ(
 أسما  المدعرين والم طين ووم   البيع ) إن وجدوا (، )و(
 اسم الشخال المفوض الذي عرعى مصالح أصحاب الصكوك ووم   الدفع، )ز(
 نسبة توزيع األرباح بالنسبة لصكوك المضاربة وصكوك   االستثمار األخرى، )ح(
 وحفظ حقوق . أية معلومات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها لطم نة المستثمر )ط(

 
 الفصل الرابع
 أحكام عامة

 
 أرباح تحت التسوية

ـــة  للمشـــاريع  ـ18 ـــل التصـــفية  الحديدي ـــدفع  ـ  بحســـب  مىشـــرات النجـــاح  ـ  وقب يجـــوز  للمضـــارب  أن  ع
االســـتثمارية نســـبة مـــن األربـــاح المتوقعـــة لكـــل مـــن رب المـــا  والمضـــارب وتكـــون هـــذه النســـبة خاضـــعة 

 لمالي الصحيح  للمىسسة أو عند التصفية.للتسوية عند  هور الموقف ا
 

 إحتياطي المخاطر.
من الربح إال ب ذن مسبق من أرباب األمـوا  لمواجهـة  أن تقتطع ج  اً  ال يجوز للجهة المصدرة (1ـ     )19

مخاطر خسارة رأ  الما  على أال يشمل ذلك المخاطر الناتجة عن اإلهما  أو التقصـير مـن 
 المضارب.

ات المصـــدرة أن تتكافـــل وتتعـــاون فيمـــا بينهـــا ومـــع غيرهـــا إلنشـــا  صـــندوق لجبـــر يجـــوز للجهـــ (2) 
المخاطر التي عتعرضون لها، ويجوز للجنة الواحدة أن تنشئ صـندوقًا مـن إصـداراتها المختلفـة 

 على سبيل التبرع والتكافل. 
 



 امتيازات صكوك التمويل.
ثمارية لضريبة األرباح ما لم يقرر الـوزير خـ ف ال تخضع األرباح الناشئة من الصكوك االست (1)       ـ20

 ذلك.
 تدفع زماة صكوك القرض مرة واحدة عند االسترداد. (2) 
 % من قيمة الصكوك الخيرية من دخل المتبرع الخاضع للضريبة.50يخصم ما يقل عن  (3) 

 
 مسك الحسابات.

جعتهـــا بوســـاطة دعـــوان المراجعـــة يجـــب علـــى الجهـــة المصـــدرة أن تمســـك حســـابات مســـتقلة وخاصـــة وتـــتم مرا ـ21
  (4)العامة لتوضيح المرم  المالي للمشروع.

 
 العقوبات.

بالســجن مــدة ال ت يــد عــن ســنة أو  كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون أو اللــوائح الصــادرة بموجبــ  يعاقــب ـ22
.  ُ  بال رامة أو بالعقوبتين معًا

 
 سلطة إصدار اللوائح.

 ح ال زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.يجوز للوزير أن يصدر اللوائ ـ23
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