بنك السودان املركزي

قطاع املؤسسات املالية والنظم
االدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز امل�صريف

سوق األوراق املالية في السودان
النشأة والتطور والرؤى املستقبلية
�إعداد
يعقوب حممود ال�سيد
م�شاهد عثمان �إبراهيم
�إ�رشاف
�أ /عبد اهلل احل�سن حممد
مدير �إدارة امل�ؤ�س�سات املالية و�أ�سواق ر�أ�س املال
يونيو 2011 /م
تنويه:

كل ما يرد يف هذه الدرا�سة من �آراء ال ميثل بال�ضرورة ر�أى بنك ال�سودان املركزي
حقوق الطبع حمفوظة لبنك ال�سودان املركزي  2011م
(توزع جمان ًا)

ب�سم الله الرحمن الرحيم
( يا�أيها الذين امنوا ال تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون جتارة
عن ترا�ض منكم)
(الآية � 29سورة الن�ساء)
(ان الذين ي�شرتون بعهد الله و�إميانهم ثمنا قليال اولئك ال خالق لهم يف
االخ��رة وال يكلمهم الله وال ينظر اليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم
عذاب اليم )
الآية � 77سورة �آل عمران
�صدق الله العظيم

-ب-

املحتويات

توطئة
�شكر وتقدير
ملخ�ص تنفيذي
Executive Summary
الف�صل الأول  :الإطار العام للدرا�سة
املقدمة
الف�صل الثانى :الإطار النظري للأ�سواق املالية
مقدمة :املفاهيم الأ�سا�سية للأ�سواق املالية وخ�صائ�صها
الوظائف الإقت�صادية لل�سوق املالية
�إ�صدار وت�صريف الأوراق املالية
الأوراق املتداولة يف �سوق ر�أ�س املال
�أنواع �أ�سواق ر�أ�س املال
مكونات الأ�سواق املالية
�شروط تكوين ال�سوق املالية واركانها
�أدوات �أ�سواق ر�أ�س املال
معوقات تطور �أ�سواق ر�أ�س املال يف الدول النامية
م�ستخل�ص لبع�ض الدرا�سات
الف�صل الثالث  :الن�ش�أة والتطور النوعي ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية
ن�ش�أة وتطور �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
بع�ض اجلوانب امل�ستهدفة بالتطور النوعي ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية
الرقابة على �أعمال ال�سوق

و
ز
ح
ط-ي
3-1
8-7
9-9
10-10
10-10
13-10
14-13
15-14
22-15
24-23
27-24
33-31
39-33
39-39

-ج-

الف�صل الرابع  :التطور الكمي ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية و�شركات الو�ساطة
املالية(الوكالة)
�أداء ال�سوق الأولية
�أداء ال�سوق الثانوية
تطور حجم ر�أ�س املال ال�سوقي ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية
اخللفيات الأ�سا�سية ل�شركات الو�ساطة املالية العاملة ب�سوق اخلرطوم
ال�شركات املدرجة ومتطلبات الإدراج
الأدوات املتداولة يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
الف�صل اخلام�س  :املقرتحات والنتائج والتو�صيات
اخلامتة والنتائج والتو�صيات
امللحق
املراجع

-د-

45-43
48-45
49-48
50-49
53-50
54-53
58-57
70-59
71-71

ب�سم الله الرحمن الرحيم
توطئة
ي�أتي �إعداد هذه الدرا�سة املتعلقة باثراء اجلانب امل�صريف واملفاهيمي ب�سوق
الأوراق املالية عموم ًا  ،وتركز على وجه اخل�صو�ص على �سوق الأوراق املالية
يف ال�سودان من حيث الن�ش�أة والتطور والر�ؤية امل�ستقبلية  ،خا�صة بعد �أن
�أ�صبحت العالقات مت�شابكة بني القطاعني امل�صريف واملايل وم�ؤثرة بحيث ال
ميكن لأي قطاع �أن يعمل مبعزل عن القطاع الآخر .
تناول الدرا�سة للمو�ضوع ي�أتي لتحقيق هدف عام من �أجل بحث �آفاق التن�سيق
والتعاون بني القطاعني امل�صريف وامل��ايل  ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص جوانب
التنظيم والتطوير والرقابة والإ�شراف  ،يف الإطار العام من منطلق الرقابة من
جهات متعددة على القطاعني (امل�صريف واملايل) من جهتني هما  :بنك ال�سودان
املركزي و�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية (متمث ًال يف جمل�س �إدارت��ه حالي ًا) ،
بجانب توفري املعلومات عن الأداء الكمي والنوعي ل�سوق اخلرطوم للأوراق
املالية بال�صورة التي ي�ستفيد منها املهتمني يف هذا املجال.
وت�ستهدف الدرا�سة الو�صول لنتائج حمددة ومن بعد ا�صدار تو�صيات م�ستندة
لهذه النتائج من �ش�أنها امل�ساعدة يف ر�سم ال�سيا�سات وو�ضع اخلطط والربامج
ال�ضرورية لتطور ال�سوق م�ستقب ًال يف ظل التطورات النوعية التي ي�شهدها
الإقت�صاد ال�سوداين حالي ًا.
والله املوفق
�إدارة امل�ؤ�س�سات املالية
و�أ�سواق ر�أ�س املال
/22يونيو2011/م
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

�شكر وتقدير
نتقدم بال�شكر والتقدير لل�سيد /عثمان حمد حممد خري مدير عام �سوق اخلرطوم
لل��أوراق املالية وال�سادة معاونوه على تف�ضلهم بال�شرح ال��وايف والتعريف
ب�أعمال ال�سوق و�آليات العمل فيه  ،وف�ض ًال عن توفري البيانات والإح�صاءات
ومتكني فريق الدرا�سة من الوقوف على �أعمال ال�سوق ميداني ًا ب�إداراته املختلفة.
كما ميتد ال�شكر لل�سادة �أع�ضاء جلنة املراجعة الفنية للدرا�سة وهم ال�سيد /د.
فتح الرحمن علي حممد �صالح  -ع�ضو جمعية الوكالء وال�سيدين  /جمدي حممد
احل�سن وال�صادق عثمان عبد املاجد من �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .ولقد
كان لهم الف�ضل – بعد املوىل عز وجل–يف تطوير ومراجعة الدرا�سة و�إخراجها
بهذه ال�صورة امل�شرفة� .شاكرين لهم ح�سن تعاونهم معنا .
والله املوفق
�إدارة امل�ؤ�س�سات املالية و�أ�سواق ر�أ�س املال
يونيو 2011 /م
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امللخ���ص التنفي��ذي للدرا�س��ة
تناول الدرا�سة مو�ضوع �سوق اخلرطوم للأوراق املالية من حيث ن�ش�أته وتطور �أدائه الكمي والنوعي
والأدوات املالية املتداولة فيه و�شركات الو�ساطة العاملة وتطورها خالل الفرتة 2010-2007م  .هدفت
الدرا�سة لتحقيق عدة �أهداف من �أهمها التعرف علي واقع و�أداء �سوق اخلرطوم للأوراق املالية والدور
املتنامي الذي يلعبه ال�سوق يف االقت�صاد الوطني من خالل عملياته املتنامية املختلفة  ،بجانب بحث �آفاق
و�سبل التعاون والتن�سيق بني القطاعني امل�صريف واملايل وعلى وجه اخل�صو�ص يف جوانب التنظيم
والتطوير والرقابة والإ�شراف يف �إطارهما العام .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ومنهج
درا�سة احلالة يف معاجلة مو�ضوعها باالعتماد علي م�صادر البيانات الثانوية ذات ال�صلة مبو�ضوعها .
وقد ق�سمت الدرا�سة خلم�سة ف�صول �أ�سا�سية .الف�صل الأول ميثل الإطار العام للدرا�سة ،بينما تناول
الف�صل الثاين الإط��ار النظري للأ�سواق املالية .خ�ص�ص الف�صل الثالث لتناول ن�ش�أة وتطور �سوق
اخلرطوم للأوراق املالية و�أدائه يف املجاالت النوعية (غري الكمية ) .ركز الف�صل الرابع علي بيان تطور
ال�سوق يف جوانبه الكمية من حيث الإ�صدارات الأولية والتداول� .أ�شتمل الف�صل اخلام�س علي اخلامتة
والنتائج والتو�صيات والأفكار البحثية امل�ستقبلية.
تو�صلت الدرا�سة لعدة نتائج من �أهمها �أن لأ�سواق املال �أهمية ق�صوى يف حتقيق الأهداف الإقت�صادية
الكلية جنب ًا �إيل جنب مع النظام امل�صريف  .كذلك من النتائج التي تو�صلت لها الدرا�سة زيادة عدد الأوراق
املالية احلكومية املدرجة و�ضعف امل�صدرة من جانب القطاع اخلا�ص  ،بجانب تنامي حجم عمليات
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية حيث ال�شركات املدرجة والوكاالت العاملة وحجم الإ�صدارات الأولية
والتداول ور�أ�س املال ال�سوقي  ،بجانب تطوره يف العديد من املجاالت النوعية �.أي�ضا من النتائج التي
خرجت بها الدرا�سة ان �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يحتاج يف الفرتة القادمة تطوير ًا يف جوانبه
الرقابية حيث ت�سبب عدم الف�صل بني عمليات الإ�شراف والرقابة من �أعمال ال�سوق اليومية بع�ض �أوجه
الق�صور يف هذا اجلانب .
�أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات من �أهمها �ضرورة توفري احلوافز املنا�سبة ل�شركات امل�ساهمة العامة
لطرح �أ�سهمها و�أوراقها املالية (�صكوك القطاع اخلا�ص) للتداول يف ال�سوق لتعظيم ا�ستفادة القطاع
اخلا�ص من وجود ال�سوق يف ح�شد امل��وارد متو�سطة وطويلة الأج��ل ،بجانب الإ�سراع يف ا�ستكمال
الهياكل التنظيمية والفنية بال�سوق وبخا�صة التداول االلكرتوين وبناء القدرات للعاملني بال�سوق مبا
يحقق �شروط �أف�ضل لتطور ال�سوق م�ستقب ًال .كذلك �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة حتقيق اعلي م�ستويات
التن�سيق والتعاون بني �سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية وبنك ال�سودان املركزي خالل الفرتة القادمة
وبالأخ�ص فيما يتعلق بتنبي حزم الرقابة وال�ضبط امل�ؤ�س�سي ونظام جودة البيانات املالية لتحقيق
�أهداف النظام املايل يف ال�سودان والإ�سراع يف �إن�شاء هيئة �سوق املال ال�سودانية.
اختتمت الدرا�سة مبقرتحات لأفكار بحثية يف امل�ستقبل تتناول بدقة اكرب جوانب التطوير املطلوبة يف
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
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Executive Summary
The main theme of the study is Khartoum
Stock Exchange (KSE) ,its origins , qualitative ,
quantitative performance , listed securities , and
working brokerage firms during 2010-2007 .The
study aimed at exploring the performance of KSE
and it’s increasingly developmental role in Sudan
economy , besides consolidating collaboration
between banking and financial sectors especially
in the areas of regulation , supervision and control
.The study used the descriptive and analytical ,in
additions to case study approaches in tackling its
core subject using secondary respective source of
data .
Organizationally, the study has divided into five
chapters. The first contains the general framework
of the study, while the second has been devoted
for the literature review about Capital Markets,
supported by findings from previous studies. The
third chapter explores the no- quantitative aspects
of development in KSE operations. The fourth
chapter focused on quantitative development of
KSE in respect to primary and secondary market
operations. Chapter five addresses the findings and
recommendations.
The study has reached several findings, among
which is the capital markets is most relevant
intermediaries to realize the economic objectives
along side with the banking system. Also, there is
increasing trends in listing government securities,
whereas few for the private sector in KSE. Besides

-ط-

that, KSE has witnessed relatively increasing trends
in it’s activities including securities issued, trading
volumes, market capitalization, listed shares,
number of working brokerage firms and other
qualitative aspects of the market including among
other E. trading. Also, the study finds that KSE,
and in order to overcome the shortage arise from
overlapping between the supervision functions
and the day-to-day works of the market, should
best implement new control measures in the next
period.
The study in its recommendations part has
recommended expanding relevant incentives for
PLC companies to list their securities to capitalize
the economic benefits of KSE, besides expediting
efforts in respect to organizational and technical
restructuring, capacity building and E. trading for
the sake of putting KSE into development road.
Also the study has recommended the necessity
of high cooperation and coordination between
KSE and CBOS in respect to governance, control,
supervision, data quality and AML measures for
the purpose of realizing financial system objectives
in the Sudan, besides expediting efforts to establish
Sudan Capital Market Authority to monitor and
supervise KSE.
The study has concluded by recommending for
the concerned bodies, several research proposals
in areas that complement this study for better
developing KSE operations in the future.
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الف�ص��ل ا لأول

ا لإطار العام للدرا�س��ة
( )1-1املقدمة :
تعترب �أ�سواق ر�أ���س املال من �أجهزة التو�سط املايل املهمة التي تكمل بقية منظومة اجلهاز املايل مع
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى غري امل�صرفية  ،حيث ت�ؤدي وظائف مهمة من �أهمها تنويع م�صادر
التمويل والإ�ستثمار و�إدارة ال�سيولة واملخاطر يف االقت�صاديات املعتمدة علي �أ�س�س ال�سوق احلرة يف
�إدارة وتخ�صي�ص مواردها الإقت�صادية .
بو�صفها �آلية مالئمة للتو�سط بني �أ�صحاب العجز والفائ�ض املايل من خالل الأدوات املالية ،ف�إنها تتمتع
بدرجة عالية من التنظيم والت�أطري �سواء علي اجلانب التنظيمي �أو القانوين مبا ي�ضمن حتقيق وظائفها
ب�صورة متنا�سقة مع �أه��داف ال�سيا�سات الكلية الهادفة لتحقيق النمو الإقت�صادي يف ظل الإ�ستقرار
النقدي.
وحتى ت��ؤدي �أ�سواق ر�أ���س املال دوره��ا التنموي وامل��ايل ب�صورة فعالية ف�أنها تنظم يف �إط��ار رقابي
و�إ�شرايف متني ي�ضمن �سالمة معامالتها يف �أ�سواقها الفرعية املختلفة وبالأخ�ص يف ال�سوقني الأويل
والثانوي  .تتعدد �صور الرقابة علي �أ�سواق املال علي م�ستوي التجارب بالدول املتقدمة والنامية،
حيث تنظم يف بع�ض الدول من خالل هيئة م�ستقلة تتويل الإ�شراف والرقابة علي عمليات ال�سوق ،فيما
اختارت بع�ض الدول نظام الإ�شراف الوحيد والذي مبوجبه يتويل البنك املركزي مهام الرقابة علي
�أ�سواق املال بجانب رقابته علي اجلهاز امل�صريف  .اجلدير بالذكر �أن اختيار �أي من الأ�سلوبني يف الرقابة
علي �أ�سواق املال يعتمد علي طبيعة الإقت�صاد ال�سائد وتوعية املتعاملني معه ف�ض ًال عن درجة التطور
والتعقيد التي و�صلها النظام املايل يف االقت�صاد املعني .
الإقت�صاد ال�سوداين  ،وكغريه من اقت�صاديات الدول النامية ويف �إطار �سيا�سات الإ�صالح والتحرير
الإقت�صادي التي تبناها يف مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي �إن�شاء �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يف
�إطار ا�ستكمال منظومة اجلهاز املايل مبا ي�سهم يف حتقيق �أه��داف التنمية الإقت�صادية والإجتماعية
بالبالد .ومنذ �إن�شاء ال�سوق يف العام 1994م ا�ستطاع �أن يحدث حراك ًا وا�ضح ًا علي ال�ساحة الإقت�صادية
وبالأخ�ص يف جانبها املايل العام املتعلق بح�شد امل��وارد العامة  ،بجانب م�ساهمته يف تنويع �أدوات
�إدارة ال�سيا�سة النقدية من خالل عمليات ال�سوق املفتوحة  ،ف�ض ًال عن �إتاحته لفر�ص توظيف املدخرات
للمقيمني والأجانب يف �سوق ات�سم بالإ�ستقرار الن�سبي ب�سبب الفورية يف معامالته .
ب�سبب �أت�ساع ن�شاط �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وزيادة عمقه املايل يف الإقت�صاد من خالل ارتفاع
ن�سبة ر�أ�س املال ال�سوقي �إيل الناجت املحلي الإجمايل والتي و�صلت يف بع�ض ال�سنوات �إيل �أكرث من
 ، %15بجانب عدم و�ضوح الر�ؤية الفنية فيما يتعلق بالرقابة والإ�شراف علي عملياته  ،والرغبة يف
تطوير عملياته لت�أكيد وتعزيز دوره التنموي نبعت فكرة هذه الدرا�سة .
(� )2-1أهمية الدرا�سة :
تنبع �أهمية الدرا�سة من الآتي :
�سوق الأوراق املالية يف ال�سودان  -الن�ش�أة والتطور والر�ؤى امل�ستقبلية
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حماولة �إ�ضافة �أدبيات يف جمال عالقة �أ�سواق املال بالنمو الإقت�صادي وبالأخ�ص يف البلدان النامية.
تنامي عمليات �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يف الإقت�صاد ال�سوداين وما ي�ستدعيه من درا�سة مت�أنية
لواقعه الفني والرقابي .
ا�ست�شراف م�ستقبل �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يف ظل التحوالت الراهنة للإقت�صاد الوطني يعترب
عن�صر ًا مهما من عنا�صر �إ�سرتاتيجية تطور القطاع املايل للفرتة املقبلة .
(� )3-1أهداف الدرا�سة :
تهدف الدرا�سة لتحقيق الآتي :
التعرف علي الأدبيات النظرية والتطبيقية لعالقة �أ�سواق املال بالنمو الإقت�صادي وبالأخ�ص يف البلدان
النامية .
التوثيق مل�سرية �سوق اخلرطوم للأوراق املالية من حيث الن�ش�أة والتطور و�إ�ست�شراف م�ستقبله يف ظل
التحوالت الراهنة للإقت�صاد ال�سوداين .
بحث �آف��اق التن�سيق والتعاون بني القطاعني امل��ايل وامل�صريف ،وعلى وجه اخل�صو�ص يف جوانب
التنظيم والتطوير والرقابة والإ�شراف .
درا�سة فعالية التعاون والتن�سيق بني بنك ال�سودان املركزي و�سوق اخلرطوم للأوراق املالية فى جماالت
الإ�شراف والرقابة يف ظل غياب هيئة �سوق املال .
( )4-1م�شكلة ومو�ضوع الدرا�سة :
ً
علي الرغم من مرور ما يقرب من ال�ستة ع�شر عاما علي �إن�شاء �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ومبا�شرة
عملياته يف ال�سوقني الأولية والثانوية ومنوها مب�ستويات متزايدة  ،ف�ض ًال عن تطوره وبخا�صة يف
املجال التقني وعالقاته مع الأ�سواق الإقليمية النظرية وغريها �إال �أن جماالت متعددة مثل الرقابة
والإ�شراف واحلوكمة وامل�ؤ�س�سية يف عملياته حتتاج للمزيد من التجويد مبا يعزز من فر�ص تطوره
م�ستقب ًال�.أحد جوانب التطوير فيما يتعلق بالرقابة والإ�شراف علي عمليات ال�سوق هو مقرتح تبني
ال�سوق حلزم و�ضوابط الإ�شراف املطبقة يف بنك ال�سودان املركزي مع مراعاة طبيعة وخ�صو�صية
الإ�ستثمار بالأوراق املالية  ،وهذا هو جوهر ومو�ضوع هذه الدرا�سة .
( )5-1الفرو�ض العلمية للدرا�سة :
ت�سعي الدرا�سة الختبار �صحة الفرو�ض العلمية التالية:
ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية دور مقدر يف ح�شد املوارد املالية لفروع الإقت�صاد القومي .
الأداء اجليد ل�سوق اخل��رط��وم ل�ل��أوراق املالية يف جم��االت عمله املختلفة يعزز م��ن فر�ص تطوره
م�ستقب ًال.
تبني حزم الرقابة والإ�شراف وامل�ؤ�س�سية املطبقة يف بنك ال�سودان املركزي يف جماالت و�أن�شطة ال�سوق
املختلفة من �ش�أنه �أن يعزز فر�ص تطور ال�سوق م�ستقب ًال.
( )6-1منهج الدرا�سة وم�صدر املعلومات :
تتبع الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ومنهج درا�سة حلالة يف معاجلتها للمو�ضوع وذلك للو�صول
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لنتائج حمددة ب�ش�أن �أداء وتطور وم�ستقبل �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ويف �سبيل ذلك يتم جمع
املعلومات من امل�صادر الثانوية مثل الكتب واملراجع وال��دوري��ات والتقارير ذات ال�صلة مبو�ضوع
الدرا�سة .
( )7-1حدود البحث :
.1احلدود الزمانية  :تغطى الدرا�سة الفرتة من 2010- 1994م .
.2احلدود املكانية  :تركز الدرا�سة على �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
( )8-1هيكل الدرا�سة :
تتكون الدرا�سة من مقدمة وخم�سة ف�صول ي�شمل الف�صل الأول �إ�سرتاتيجية الدرا�سة بينما يغطي الف�صل
الثاين مراجعة �أدبيات �أ�سواق املال وعالقتها بالنمو االقت�صادي .الف�صل الثالث خ�ص�ص لتتبع الن�ش�أة
والتطور النوعي ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية والر�ؤى امل�ستقبلية  ،بينما ركز الف�صل الرابع علي
التطور الكمي ب�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية و�شركات الو�ساطة املالية  .يناق�ش الف�صل اخلام�س
مقرتح ًا لتبني �سوق اخلرطوم للأوراق املالية حلزم البنك املركزي يف جمال الرقابة والإ�شراف وعر�ض
النتائج والتو�صيات .
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الف�ص��ل الثاين

الإط��ار النظ��ري للأ�س��واق املالي��ة
مقدمة :
خالل هذا الف�صل يتم ا�ستعرا�ض الإط��ار النظري للأ�سواق املالية ومفاهيمها وخ�صائ�صها و�سماتها
العامة  ،بجانب ذلك يتم التعرف علي مكوناتها و�أق�سامها الأولية والثانوية و�آلية عملهما .يختتم الف�صل
با�ستعرا�ض لبع�ض م�ستخل�صات الدرا�سات ال�سابقة يف جمال الأ�سواق املالية .
( )1-2املفاهيم الأ�سا�سية للأ�سواق املالية وخ�صائ�صها :
يتم يف هذا اجلزء من الدرا�سة تعريف الأ�سواق املالية والإ�شارة خل�صائ�صها وذلك علي النحو التايل :
( )1-1-2تعريف ال�سوق املالية :
يعرف �سوق الأوراق املالية ب�أنه الآلية التي عربها تباع وت�شرتى احلقوق على الرثوات �سواء كانت
حقوق ملكية (الأ�سهم) �أو حقوق دين (ال�سندات) لت�سهيل عملية تبادل الأ�صول املالية .
ويتم التعامل فيها بالأوراق املالية من �أ�سهم و�سندات  ،والأ�سواق قد تكون منظمة �أو غري منظمة ،ففى
الأوىل تتم �صفقات البيع وال�شراء للأوراق املالية يف مكان جغرايف واحد معني يعرف بالبور�صة� ،أما
ال�سوق غري املنظمة يتكون من عدد من التجار وال�سما�سرة ب�شكل يبا�شر كل منهم ن�شاطه فى مقره ،
ويت�صلون ببع�ضهم البع�ض بوا�سطة احلا�سوب ،كما �أن الأ�سواق قد تكون حملية �أو عاملية. 1
ميكن �أن ن�سرد نقاط الإختالف بني ال�سوق العادي و�أ�سواق ر�أ�س املال (البور�صة) من حيث ال�سلعة،
ت�سليم الب�ضاعة  ،عقد ال�صفقات وحجمها. 2
�أوال  :من حيث ال�سلع :
ال�سلع التى يتعامل بها فى ال�سوق العادي (�سلع متنوعة) بينما التي يتم التعامل بها فى �أ�سواق ر�أ�س
املال ( البور�صة) �سلع لها �شروط و�صفات معينة ومن ذلك :
�أن تكون ال�سلعة قابلة للتخزين مدة طويلة دون �أن ي�صيبها التلف .
�أن تكون ال�سلع املتعامل بها فى �أ�سواق ر�أ�س املال متماثلة � ،أي موحدة فى النوع والرتبة وميكن معرفة
مقاديرها �سواء بالوزن �أو احلجم .
�أن تكون الأ�سعار عر�ضة للتقلبات والتغريات وذلك من �أجل �إغ��راء امل�ضاربني على التعامل وحتقيق
�أرباح من وراء تقلبات الأ�سعار.
ثانيا  :من حيث ت�سليم الب�ضاعة :
ً
يرتتب عن التعامل فى ال�سوق العادي ت�سليم ال�سلعة مو�ضوع التعامل �سواء بدفع الثمن فورا �أو بعد
�أجل معني بينما فى �أ�سواق ر�أ�س املال يتم الت�سليم لل�سلعة فى امل�ستقبل.
ثالثا  :من حيث كيفية عقد ال�صفقات وحجمها :
ً
فى الأ�سواق العادية يتم عقد �صفقات على �سلع موجودة فعال  ،تعقد فيها �صفقات قليلة ومتفرقة وهنالك
 / 1جمال جويدان اجلمل – اال�سواق املالية والنقدية – جامعة البلقاء التطبيقية – 2002م �ص . 19-19
 / 2حممد �صالح احلناوي -حتليل وتقييم االوراق املالية – كلية التجارة جامعة اال�سكندرية 2002-2001م �ص 20-19
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عالقة مبا�شرة بني البائع وامل�شرتى بينما فى �أ�سواق ر�أ�س املال تعقد ال�صفقات على عينات لهذه ال�سلع
�أو موا�صفات ت�صف العمليات بكرب قيمتها وتكرار حدوثها .
رابعا  :من حيث العالقة بني البائع وامل�شرتى :
فى الأ�سواق العادية هنالك عالقة مبا�شرة بني البائع وامل�شرتى بينما فى �أ�سواق ر�أ�س املال ال يت�صل
البائعون وامل�شرتون ببع�ضهم البع�ض ب�صورة مبا�شرة  ،و�إمنا يتم ذلك عن طريق و�سطاء خمت�صني .
خام�سا  :من حيث املتعاملني :
فى الأ�سواق العادية املتعاملني هم م�شرتيني وبائعني طبيعيني �أو معنويني يدخلون ال�سوق �إما لغر�ض
امل�ضاربة �أو الإ�ستثمار �أو لتلبية حاجاتهم ال�شخ�صية بينما فى �أ�سواق ر�أ�س املال املتعاملني هم فى الغالب
من امل�ضاربني � ،أى �أنهم ي�شرتون ويبيعون لغر�ض امل�ضاربة على �إرتفاع الأ�سعار �أو هبوطها .
وميكننا القول ب�أن �أ�سواق ر�أ�س املال هى �أ�سواق ذات طبيعة خا�صة  ،تتعلق بعمليات خا�صة فى اماكن
خا�صة يباع وي�شرتى فيها عن طريق الو�سطاء  ،وهى م�ؤ�س�سات تهتم بو�ضع الرتتيبات العملية والتقنية
الالزمة لعمليات التداول على القيم املنقولة  ،بغية تقدمي خدمات تتمثل فى ت�سهيل التعامالت بني و�سطاء
1
الأ�سواق املالية  ،وترقية التداول على الأوراق املالية فى هذه الأ�سواق .
( )2-1-2خ�صائ�ص ال�سوق املالية :
ت�شري الأدبيات �إىل �سمات وخ�صائ�ص متعددة للأ�سواق املالية نوجزها يف الآتي :
متثل الأ�سواق املالية �أحد الأوعية الهامة يف توظيف مدخرات املجتمع .
حتويل الأر�صدة النقدية من جمرد مدخرات مرتاكمة �إيل ا�ستثمارات يف م�شروعات جديدة .
عدم �ضرورة �أن يكون امل�ستثمر يف الأوراق املالية متخ�ص�ص ًا يف جمال �أن�شطة ال�شركات التي ي�ستثمر
فيها �أموالـه .
ً
متثل بور�صات الأوراق املالية �أ�سواقا منتظمة يتم فيها تداول الأوراق املالية بانتظام وتعر�ض من قبل
قوى العر�ض والطلب وبتعادلها حتقق الأ�سعار العادلة من خالل البيع وال�شراء وبالتايل حتقق رغبات
املتعاملني فيها .
ت�ساعد يف �إ�صالح الأو�ضاع االقت�صادية بالدولة وذلك عن طريق احلد من موجة الت�ضخم وتخفي�ض عجز
املوازنة العامة للدولة .
متثل مكان التقاء وتبادل مبعنى �سوق بني عر�ض وطلب ر�ؤو�س الأموال طويلة الأجل ،حيث �أن �أدواتها
ممثلة فى قيم منقولة (�أ�سهم و�سندات �أ�سا�س ًا) .
ميكن �أن توفر ال�سوق �أف�ضل الفر�ص الإ�ستثمارية ن�سبي ًا مقارنة باملجاالت الأخري والتي ترتفع فيها
2
درجة املخاطرة .
( )2-2الوظائف الإقت�صادية لل�سوق املالية:
 / 1نادية بنت �شاعة  ،امكانيات و�أهداف التعاون يف جمال بور�صات الأوراق املالية(درا�سة حالة البور�صات العربية)
جامعة ح�سيبة بن بوعلي (ال�شلف) ،2077 .كلية العلوم الرقت�صادية �ص�،ص7-6 ،
� / 2شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي-درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر – 2008م� ،ص�،ص.29-28 ،
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ل�سوق الأوراق املالية وظائف �أ�سا�سية وهى الوظيفة التمويلية  ،وظيفة التثمني �أو الت�سـعري
ووظيفة التوزيع ووظيفة املعرفة وال�شفافية .
( )1-2-2الوظيفة التمويلية :
يف �إطار الوظيفة التمويلية ل�سوق الأوراق املالية ،فانه يقوم مبايلي :
تنمية الإدخار عن طريق ت�شجيع الإ�ستثمار فى الأوراق املالية  ،وتوجيه املدخرات �إىل خدمة الإقت�صاد
القومي .
احلد من الت�ضخم عن طريق التقليل من الو�ساطة امل�صرفية لتمويل الإ�ستثمارات .
امل�ساعدة فى حتـويل الأموال من الفئات التي لديها فائ�ض �إىل الفئات التي لديها عجز .
امل�ساهمة يف متويل خطط التنمية عن طريق طرح �أوراق مالية حكومية فى بور�صة الأوراق املالية .
متويل عجز املوازنة العامة للدولة عرب �إ�صدارات الأوراق املالية ال�سيادية .
�ضبط الكتلة النقدية يف الإقت�صاد من خالل �آلية ال�سوق املفتوحة وذلك عن طريق جلوء البنك املركزي
�إىل ال�سوق املالية �أو النقدية بائعا �أو م�شرتيا للأوراق املالية والذهب والعمالت الأجنبية وال�سندات
و�أذونات اخلزانة رغبة منه يف �ضخ ال�سيولة �أو �إمت�صا�صها وفق ًا للحالة الإقت�صادية ال�سائدة .يتدخل
بالبنك املركزي بالبيع يف حالة انتهاجه ل�سيا�سة نقدية �إنكما�شية عند معاجلة الت�ضخم وم�شرتيا يف حالة
انتهاجه ل�سيا�سة نقدية تو�سعية .
توجيه املوارد �إىل املجاالت الأكرث ربحية وهو ما ي�صاحبه منو وازدهار �إقت�صادي .
( )2-2-2وظيفة التثمني �أو الت�سعري :
تت�ضمن وظيفة التثمني �أو الت�سعري ما يلي :
حتديد �أ�سعار الأوراق املالية ب�صورة واقعية على �أ�سا�س املعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة .
تقييم ال�شركات وامل�شروعات لأغرا�ض الإ�ستخ�صا�ص .1
( )3-2-2الوظيفة التوزيعية :
تت�ضمن الوظيفية التوزيعية لل�سوق املالية ما يلي :
( )1ت�ؤمن البور�صة �سوق ًا م�ستمرة لتداول الأوراق املالية .
( )2ي�شجع وجود البور�صة م�صارف الإ�ستثمار على الإق��دام على تغطية �إ�صدارات �أوراق مالية فى
ال�سوق الأوىل .
( )4-2-2وظيفة املعرفة وال�شفافية :
تت�ضمن وظيفة املعرفة وال�شفافية لل�سوق املالية ما يلي :
تلزم قوانني بور�صات الأوراق املالية ال�شركات امل�ساهمة بالإف�صاح عن املعلومات املتعلقة فى �أدائها وعن
الأوراق املالية التى ترغب ب�إ�صدارها .
مراقبة عمليات ال�سوق الثانوية .
(� )3-2إ�صدار وت�صريف الأوراق املالية :
http://www.vipmiss.com/vb/showthread.php?t=34052/4 - 5
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يتم �إ�صدار وت�صريف الأوراق املالية �أما :
بطريق مبا�شر حيث تقوم اجلهة امل�صدرة بالإت�صال بعدد من كبار امل�ستثمرين �سواء �أفراد �أو م�ؤ�س�سات
مالية لكى تبيع لها الأ�سهم وال�سندات وال�صكوك التي �أ�صدرتها .
بطريق غري مبا�شر عن طريق قيام م�ؤ�س�سة خمت�صة -عادة ما تكون م�ؤ�س�سة مالية – ب�إ�صدار هذه
الأوراق وهو الأ�سلوب الأكرث �شيوع ًا .
يوجد العديد من هذه امل�ؤ�س�سات املخت�صة فى الواليات املتحدة مثل م�ؤ�س�سة فر�ست بو�سطن � ،أما فى الدول
التى تت�سم �أ�سواق �أوراقها املالية بال�صغر ف�أن مهمة الإ�صدار تقوم بها بع�ض امل�صارف التجارية  .وعندما تلج�أ
ال�شركة�إىلامل�صارفلتتوىلنيابةعنها�إ�صدارالأوراقاملاليةيتمالإكتتابعنطريقامل�صرفل�صالحال�شركة.
( )4-2الأوراق املتداولة يف �سوق ر�أ�س املال :
تعترب الورقة املالية التمثيل القانوين حلق امل�ستثمر يف احل�صول على العوائد املتوقعة يف امل�ستقبل فى
ظل ظروف حمددة �سلف ًا.1
تعترب الأوراق املالية طويلة الأجل التي ت�صدرها من�ش�آت الأعمال خا�صة الأ�سهم وال�سندات ال�سلعة
الرئي�سة التي يتم تداولها يف �أ�سواق ر�أ�س املال ،وميكن ت�صنيفها من حيث ماهيتها �إىل �أوراق مالية
متثل حق ملكية و�أوراق مالية متثل مديونية ،ومن حيث تاريخ اال�ستحقاق �إىل �أوراق مالية ق�صرية
الأجل و�أوراق مالية متو�سطة الأجل و�أوراق طويلة الأجل .
تتمثل مراحل اال�ستثمار يف الأوراق املالية يف الآتي :
حتديد الأهداف املرجوة من اال�ستثمار يف الأوراق املالية .
حتديد م�ستوى اخلطر املالئم .
تقدير العائد واخلطر املتوقع لكل ورقة مالية على حده .
ت�شكيل املحفظة املثلى للأوراق املالية .
2
تقييم ما مت حتقيقه .
(� )5-2أنواع �أ�سواق ر�أ�س املال :
تعترب �سوق ر�أ���س املال م��ر�آة االقت�صاد تعك�س درجة تطوره ورفاهيته وعلى ذلك كلما اتخذ املجتمع
�أو�ضاع ًا تنموية حقيقية كلما امتد ن�شاط ال�سوق لي�شمل خمتلف جماالت احلياة وتعددت �أنواعه .
للبور�صات �أنواع ًا عديدة ميكن ت�صنيفها ح�سب جمموعة من املعايري والأ�س�س كما يلي :
( )1-5-2من حيث املنتجات املتداولة :
وفقا لهذا املعيار ميكن التمييز بني �أربع جمموعات من الأ�سواق كما يلي :
املجموعة الأوىل وت�شمل عدة �أنواع من الأ�سواق يتم فيها تبادل كل ما هو ملمو�س وت�شمل الأ�سواق
(البور�صات) التالية-:
 / 1حممد �صالح احلناوي -حتليل وتقييم الأوراق املالية  ،كلية التجارة جامعة الإ�سكندرية 2002-2001م �.ص�،ص-19،
20
 / 2عبد الغفار حنفي ،ر�سمية زكي قرياقعي ،الأ�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية – ق�سم �إدارة الأعمال كلية التجارة  -جامعة
اال�سكندرية �ص�،ص .246-243
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�أ) بور�صة الب�ضائع احلا�ضرة :
وهى �سوق منظمة يجري التعامل فيها على منتوجات ذات طبيعة خا�صة وذات �أهمية عاملية ،يتم فى
�إطارها تبادل ال�سلع والب�ضائع كاملنتجات ال�صناعية والزراعية مث ًال من ( القطن  ،ال�سكر  ،القمح ،املطاط
 ... ،الخ ) �أو ذات طابع خا�ص مثل العقارات والأرا�ضي وال�سيارات امل�ستعملة  .ويتم التـعامل فيها �إما
نقد ًا �أو البيع الآجل.
ب) بور�صة العقود :
هي البور�صة التي يكون مو�ضوعها عقود ثنائية م�ضمونها التزامات قائمة على ب�ضائع منوذجية غري
موجودة فعلي ًا وميكن التحلل منها بدفع فرق ال�سعر املتحقق لدى ت�صفية العملية .
ج) بور�صة القطع :
وهي البور�صة التى تكون التجارة فيها بالنقود ذاتها ،حيث تتم فيها تبادل العمالت عن طريق ال�صرف
العاجل والآجل. 1
د) بور�صة املعادن النفي�سة :
وهى تعد من الأ�سواق احلديثة الن�ش�أ � ،إذ ظهرت مواكبة ملختلف الإ�ستثمارات يف ال�سوق الآجلة �إبتدا ًء
من عام 1980م ثم تطور هذا النوع من التعامل ف�أ�صبح له �أ�سواق منظمة تتداول فيها ال�سلع املعدنية
النفي�سة من الذهب  ،الف�ضة  ،البالتني  ،الأملا�س  ،وتعد بور�صة نيويورك و�شيكاغو فى مقدمة �أ�سواق
2
الذهب الآجل .
ه) بور�صات الأوراق املالية :

وهي �سوق منظمة يتداول فيها الأ�سهم وال�سندات وح�ص�ص امل�ستثمرين وحتدد فيها الأ�سعار وفق ًا
للعر�ض والطلب 3ويعرفها البع�ض ب�أنها الأ�سواق التى تنتقل فيها الأموال من الأفراد وال�شركات املدخره
4
اىل ال�شركات امل�ستثمرة من خالل �أدوات مالية طويلة الأجل .
و) بور�صات الإ�ستثمارات ق�صرية الأجل :
هي الأ�سواق التي يقوم فيها امل�ستثمر بالإ�ستثمار ق�صري الأجل �أقل من العام الواحد وهي ت�ضم (البنوك
املركزية ،امل�صارف التجارية� ،شركات الت�أمني واخلزينة العامة)  ،من هذا يتبني �أن الفرق اجلوهري بني
�أ�سواق ر�أ�س املال و�أ�سواق النقد هوعامل الزمن ،حيث تتعامل الأوىل ب��الأوراق املالية طويلة الأجل
يف حني تتعامل الثانية بالأوراق املالية ق�صرية الأجل .ومن خ�صائ�ص ال�سوق النقدي �أنه يعترب ميدان
للإ�ستثمار قليل املخاطر � ،أدوات الإ�ستثمار �سريعة التداول و�شبه م�ؤكدة العائد .وخماطرة الدين التى
� / 1شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي-درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر 2008-م� ،.ص�،ص )36(-36
ً
 / 2نادية بنت �شاعة  ،مت ذكره �سابقا � ،ص � ،ص 10 - 8 ،
� / 3شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي-درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر�.ص23-23
 / 4عبد الغفار حنفى – ر�سمية زكى  ،اال�سواق وامل�ؤ�س�سات املالية  ،الدار اجلامعية  ،اال�سكندرية � ، 2002 ،ص � ،ص ،
8-8
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قد تن�ش�أ عن عدم قدرة املدين على الوفاء �شبه معدومة لأنها ت�صدر عادة عن احلكومة �أو م�ؤ�س�سات كبرية
ذات مراكز مالية قوية .
(ز)بور�صة اخلدمات :
وهى كثرية تتنوع بتنوع املجاالت التى ميكن الإ�ستخدام فيها ومن �أهمها  :ال�سياحة  ،الفنادق  ،الت�أمني
 ،النقل  ،ت�أجري ال�سفن  ،بور�صات عقود الت�صدير .
(ح) بور�صات الأفكار :
تتعلق بور�صات الأفكار بعر�ض وبيع حقوق الإخرتاع والعالمات التجارية و�صفقات نظم املعلومات
وكل البور�صات ال�سابقة الذكر تعقد يوميا وفى مكان معلوم لدى ك�آفة املتعاملني � ،أما التعامل فهو يتم
بوا�سطة ال�سما�سرة حيث ال يظهر املنتج وال امل�ستهلك وعادة ما تتداول فيها احلقوق والعقود وال تداول
فيها الب�ضائع والنقود التى تكون بعيدة عن مكان البور�صة فى خمازن �أو م�صارف  ،ويتم الت�سليم
والت�سلم متاخر ًا عن العملية فى حد ذاتها .
(ط) بور�صات العمل  :وهى مكان التقاء العمال يف �إجتماعات تقرتح فيها عليهم خدمات متنوعة .
( )2-5-2من حيث املجال الزمني :
نق�صد باملجال الزمنى هنا الفرتة الزمنية التى تف�صل بني عمليتى التعاقد والت�سليم واال�ستالم  ،وعلى
هذا الأ�سا�س ت�صنف البور�صات �إىل :
بور�صات املنتجات احلا�ضرة حيث يتم التعاقد واال�ستالم والت�سليم وقب�ض الثمن فوراً.
بور�صات العقود الآجلة  ،تتم امل�ضاربة على الأ�سعار فقط .
( )3-5-2من حيث جمال التعامل اجلغرايف :
من حيث هذا املنطلق ميكن التمييز بني :
بور�صات حملية  :تتداول فيها الأوراق املالية للمن�ش�آت والهئيات املحلية �أى تقت�صر معامـالتها على
امل�ستوى املحلى فقط وال متتد دوليا وهى عادة بور�صات حمدودة الن�شاط .
بور�صات دولية  :تت�سع لوجود امل�ستثمرين الأجانب حيث تتداول فيها �أوراق مالية ملن�ش�آت وهئيات
دولية �أجنبية �أى بور�صات �ضخمة متتد معامالتها �إىل امل�ستوى ال��دوىل  ،وتوجد ع��ادة فى الدول
ال�صناعية .
( )4-5-2من حيث الت�سجيل والإعرتاف احلكومي:
ح�سب هذا املعيار تنق�سم اىل -:
بور�صات ر�سمية  :تن�ش�أ ومتار�س فيها املعامالت وفقا للقوانني  ،القواعد  ،النظم  ،والرقابة احلكومية
وذلك للمحافظة على �إ�ستقرارها والتدخل فى الوقت املنا�سب ملنع ما ميكن �أن يحدث من �أخطار .
بور�صات غري ر�سمية  :تن�ش�أ ومتار�س فيها املعامالت وفقا للقوانني والقواعد اخلا�صة بها  ،حيث يتم
تكوين جمعية من �أع�ضاء البور�صة ت�ضع النظام الأ�سا�سي للبور�صة وحتدد �شروط الإن�ضمام والعقوبات
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واجلزاءات دون تدخل من الدولة مما يجعلها عر�ضة ملخاطر وتقلبات حتمية .
( )6-2مكونات الأ�سواق املالية :
تتكون ال�سوق املالية من الآتي :
اولأ :ال�سوق الأولية  :ويق�صد بها ال�سوق التي جترى فيها �إ�صدار الأوراق املالية وطرحها للإكتتاب
العام فى �إطار القوانني واللوائح والتعليمات والأعراف ال�سائدة .
ثاني ًا :ال�سوق الثانوية  :وهى ال�سوق التي تتم فيها عمليات �شراء الأوراق املالية وبيعها مبا�شرة �أو
بالوكالة وتبادل ملكية الأوراق املالية فى قاعة ت��داول خا�صة وتنق�سم ال�سوق الثانوية اىل ق�سمني
هما-:
�أ) الأ�سواق املنظمة � :إن فكرة جتزئة ال�سوق النظامية �إىل �سوقني هو �أ�سلوب متبع فى العديد من
البور�صات العربية والعاملية ،حيث ترتبع ال�شركات القيادية من حيث الن�شاط والعائد يف ال�سوق
النظامي  ،وتخ�ضع ل�شروط �إدراج حمددة ،فيما تدرج ال�شركات حديثة الن�ش�أة �أو املتعرثة فى ال�سوق
املوازى ،حيث �أنها ال تلبي �شروط الإدراج فى ال�سوق النظامي ومتطلباته .
تنق�سم الأ�سواق املنظمة اىل ق�سمني هما :ال�سوق الر�سمي وال�سوق املوازي وي�سمى ال�سوق املوازى
ال�سـوق الثاين �أو الثالث  ،حيث هناك بع�ض �أ�سواق املال التي لديها �سوق �أول (ال�سوق النظامي)،
و�سوق ثان ،و�سوق ثالث ،بحيث تتفاوت �شروط الإدراج فى كل من هذه الأ�سواق .وب�شكل عام تكون
�شروط الإدراج فى ال�سوق املوازي �أقل تقييد ًا  ،ويتم حتديد �ضوابط �إدراج ال�شركات فى ال�سوق النظامي
�أو املوازي وفق ًا لإعتبارات عديدة تتعلق بالأداء املايل لل�شركة و�أنظمة التداول وغريها من املعايري .
�أي �أنها ال�شركات املدرجة فى ال�سوق النظامي ولكنها تعرثت و�أخلت ب�أحد �شروط الإدراج فى ال�سوق
النظامي  ،ف�أنه يتم حتويل �إدراجها من ال�سوق النظامي �إىل ال�سوق املوازي وهو ال�سوق الذي ي�ضم
ال�شركات غري مكتملة �شروط الإدراج فى ال�سوق الر�سمي لذا يتم �إدراجها فى ال�سوق املوازى حتى تكتمل
ال�شروط .
ال�سوق املوازي  :هو ال�سوق الذى ي�ضم ال�شركات غري مكتملة �شروط الإدراج فى ال�سوق الر�سمي لذا يتم
�إدراجها فى ال�سوق املوازى وحتى تكتمل ال�شروط .
ال�سوق الر�سمي  :ميثل ال�شركات املكتملة ال�شروط ل�ل�إدراج فى البور�صة  .من حيث التداول ال فرق
بني الأثنني فيما ينطبق على �شركات ال�سوق الر�سمي ينطبق على املوازي �أى عندما تكتمل �أحد �شركات
ال�سوق املوازى ال�شروط الكاملة ف�إنه يتم ترقيتها وتنتقل �إىل الر�سمي ..
ب) الأ�سواق غري املنظمة  :لي�س لها مكان حمدد  ،اذ جتري التعامالت خارج ال�سوق املنظم  ،ويقوم
بالتعامل بيوت ال�سما�سرة من خالل �شبكة كبرية من الإت�صاالت القوية التى تتمثل فى خطوط تليفونية
�أو �أط��راف للحا�سب الآيل وغريها من و�سائل الإت�صال ال�سريع التى تربط بني ال�سما�سرة والتجار
وامل�ستثمرين ،وتنق�سم اىل �سوقني هما:
1

 / 1نادية بنت �شاعة  ،مت ذكره �سابق ًا � ،ص � ،ص 11 ،10 ،
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ال�سوق الثالث  :وهو فرع من ال�سوق غري املنظم  ،مما يعنى �أن �صفقات بيع و�شراء الأوراق املالية
تتم خارج ال�سوق  ،ويتم التعامل من خالل بيوت ال�سم�سرة خارج �أع�ضاء ال�سوق املنظم  ،ومن �أهم
�أ�سباب وجود هذه ال�سوق هو �إعتقاد العمالء – امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية  ،ب�أن تنفيذ العمليات يتم ب�سرعة
كبرية  ،مع �إمكانية التفاو�ض على مقدار العمولة التي يح�صل عليها �أع�ضاء بيوت ال�سم�سرة من خارج
البور�صة �إىل حد احل�صول على تخفي�ضات مغرية ،خا�صة و�أن �سما�سرة هذه ال�سوق غري ملزمني بحد
�أدنى من العمولة .
ال�سوق الرابع  :الذي يت�شابه مع ال�سوق الثالث يف كون ال�صفقات تتم خارج ال�سوق املنظمة � ،إال �أن
التعامل يتم عن طريق الإت�صال املبا�شر بني امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية الكبرية وبني الأفراد دون احلاجة
�إىل �أع�ضاء بيوت ال�سم�سرة .فى هذا ال�سوق يتم التعامل على ك�آفة الأوراق املالية املتداولة �سواء كانت
داخل ال�سوق املنظم �أو خارجه  ،ومن �أهم �أ�سباب وجود هذا ال�سوق هو احلد من العموالت التى تدفع
1
لل�سما�سرة .
(� )7-2شروط تكوين ال�سوق املالية واركانها :
زيادة عدد امل�ؤ�س�سات املالية املوجودة يف الدولة .
حتويل املدخرات اىل �إ�ستثمارات .
�إن�شاء بور�صات للأوراق املالية .
�ضرورة الإهتمام بالتن�سيق بني الأنظمة والقوانني املالية املعمول بها يف الدول الأع�ضاء يف الأ�سواق
امل�شرتكة .
الإهتمام بو�سائل الإعالم ومراقبتها .
2
وجود حد �أدنى من الإ�ستقرار ال�سيا�سي داخل الدولة وعدم وجود رقابة على النقد .
الأطراف املتعاملة فى البور�صة ميكن ت�صنيفها �إىل ثالث �أركان ركن خا�ص بفئة املقر�ضني �أو امل�ستثمرين
(الطالبون) وركن خا�ص بفئة امل�صدرين �أو املقرت�ضني (العار�ضون) وركن خا�ص بالوكالء (جمموعة
الو�سطاء) ،للعالقة بني الطالبني والعار�ضني  ،يختلفون باختالف مفهومنا للعر�ض والطلب ،فيمكن
النظر اليهم من خالل زاوية العر�ض والطلب على ر�ؤو�س الأموال � ،أو من خالل زاوية العر�ض والطلب
للقيم املنقولة فالأركان الثالث تكون كما يلي :
 /1الطالبون :
ميكن تق�سيم الطالبون اىل نوعني هما  :الطلب على الإدخار اجلماعي �أو الطلب على ر�أ�س املال من قبل
امل�ؤ�س�سات التى تتمثل فى امل�صارف و�شركات الت�أمني و�صناديق الإيداع والإدخار و�شركات التوظيف
والإ�ستثمار و�صناديق الإ�ستثمار وهى ال�شركات التى من �أهم وظائفها توظيف �أموالها و�أموال عمالئها
فى البور�صة � .أما الإدخار الفردي قليل فى وقتنا احلا�ضر وغالب ًا ما يف�ضل الإدخار اجلماعي نظ ًرا ملا
 / 1ال�سوق املوازي – هيئة �سوق ر�أ�س املال الفل�سطينية  ،االدارة العامة للأبحاث والتطوير 2008م .
 / 2جمال جويدان اجلمل – اال�سواق املالية والنقدية – جامعة البلقاء التطبيقية 2002م �.ص�،ص 29-22
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يتميز به من  :جتميع وتعبئة الإدخار املتاح لدى الأفراد ب�صورة منظمة  ،تقدمي �إدخارات وتوظيفات
ثابتة وم�ستمرة  ،تقليل املخاطر .
 /2العار�ضون :
وهى ال�شركات التى ت�صدر ال�سندات والأ�سهم لتمويل �إحتياجاتها � ،أ�ضافة �إىل احلكومة التي ت�صدر
ال�سندات لتمويل العجز املوازين �أو لإمت�صا�ص ال�سيولة �أو خل�صخ�صة ال�شركات عن طريق القطاع
اخلا�ص فى �شراء الأ�سهم وال�سندات  ،كما تلج�أ امل�ؤ�س�سات الأجنبية املقيدة فى البور�صات املحلية
للح�صول على فوائ�ض ر�ؤو�س الأموال من غري بلدانها .
 /3الو�سطاء املاليون :
يعرف الو�سطاء املاليون على �أنهم الهيئات التي ت�سمح بتحويل عالقة التمويل املبا�شرة بني املقر�ضني
واملقرت�ضني فهي تخلق قناة جديدة متر عربها الأموال من �أ�صحاب الفوائ�ض �إىل �أ�صحاب العجز املايل .
وفى بور�صة الأوراق املالية جند �أن ال�سم�سار هو الذي يقوم بعمليات الو�ساطة فى بيع و�شراء الأوراق
املالية  ،ميكن �أن يتخذ �شكل �شركة م�ساهمة � ،أو تو�صية بالأ�سهم كما يعمل با�سمه وحل�ساب الغري.1
(� )8-2أدوات �أ�سواق ر�أ�س املال :
تعترب الأوراق املالية �إ�ستثمار طويل الأجل وهى عبارة عن �صكوك متثل حق امللكية للأ�سهم �أو حق دين
يف �شكل �سندات على اجلهات التي ت�صدرها وميكن ت�صنيفها �إىل ق�سمني :
(� )1-8-2أوراق مالية متثل حق ملكية :
2
الأدوات املالية املعتمدة علي امللكية هي الأ�سهم وهي تق�سم وفق الوجه التايل :
.1الأ�سهم اال�سمية :
يقيد �إ�سم املـ�ساهم فى �سجالت خا�صة حتتفظ بها ال�شركة التى �أ�صدرت تلك الأ�سهم  ،على �أن يتم نقل
امللكية با�سم امل�ساهم اجلديد عند تداول هذه الأ�سهم بالبور�صة .
.2الأ�سهم حلاملها :
وهى �أ�سهم تنتقل ملكيتها مبجرد املناولة من يد �إىل يد وهى ت�شبه و�إىل حد كبري النقود فال�شخ�ص
الذى يحوزها فهو مالكها  ،هذا النوع من الأ�سهم مينح مزايا عديدة للم�ستثمرين كعدم الإعالن عن �إ�سم
امل�ستثمر � ،سهولة التداول � ،إ�ضافة �إىل �أنها ت�ستخدم كو�سيلة لإخفاء الرثوة والتهرب ال�ضريبى  ،كما �إنها
3
لها بع�ض العيوب كعر�ضتها لل�سرقة وحملتها ال يحق لهم الت�صويت فى اجلمعية العمومية.
هناك �أنواع ًا عديدة من الأ�سهم وجميعها لها خ�صائ�ص خمتلفة  ،على الرغم من �أن الأ�سهم العادية متثل
ح�ص�ص ملكية فى �شركات  .هناك �أ�سهم ال�شركات الكبرية عالية القيمة والتى تعطى توزيعات �أرباح
� / 1شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي-درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر 2008-م�.ص�،ص 41-41
 / 2ع�صام الدين املاحى � ،أ�س�س الإ�ستثمار يف البور�صات والأ�سواق املالية ،دورة تدريبية (�سوق اخلرطوم للأوراق
املالية)
 / 3نادية بنت �شاعة  ،مت ذكره فيما �سبق � ،ص �ص 33 ،33 ،
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كبرية  ،و�أ�ســهم �شركات النمو والتى ال تقدم عامة �أية توزيعات � .إن القدرة على ت�صنيف الأ�سهم �إىل
جمموعات تعد مفيدة للم�ستثمرين لأن هذه الأن��واع املختلفة من الأ�سهم تختلف وتتباين فيما يتعلق
بعوائدها وجودتها و�إ�ستقرار �أرباحها وتوزيعها وعالقتها باملخاطر املتنوعة التى ت�ؤثر فى ال�شركات
وعلى ال�سوق .
.3الأ�سهم العادية :
�أ�سهم ر�أ�س املال لي�س لها تاريخ �إ�ستحقاق حمدد طاملا �أن ال�شركة قائمة وم�ستمرة ولكن من حق حملة
الأ�سهم احل�صول على �صايف الدخل بعد �سداد ك�آفة الإلتزامات ذات الأولوية وغالب ًا يح�صل �أ�صحاب
الأ�سهم العادية على عوائد �أكرب من العائد الذى يح�صل عليه حامل ال�سند( عائد ثابت) ال�سهم العادى
عبارة عن �صك وهو حق امل�ساهم فى �شركة الأموال وفق قواعد القانون التجاري وهو �سند قابل للتداول
ت�صدره ال�شركة امل�ساهمة ميثل جزء من ر�أ�س مالها  ،وله ثالث قيم وهى قيمة �إ�سمية  ،قيمة دفرتية وقيمة
�سوقية  ،والقيمة الإ�سمية تتمثل فى القيمة املدونة فى عقد الت�أ�سي�س والقانون النظامى لل�شركة وهى
تظهر على ق�سيمة ال�سهم ويحدد القانون مبلغ معني كحد �أدنى للقيمة الإ�سـمية ،والقيمة الدفرتية وهى
حقوق الـملكية ( �إحتياطات الأرباح املحتجزة  ،الأ�سهم العادية ) مق�سوم على الأ�سهم العادية امل�صدرة ،
�أما القيمة ال�سوقية فهي القيمة التى يباع بها ال�سهم فى �سوق الأوراق املالية وقد تكون هذه القيمة �أكرث
�أو �أقل من القيمة الإ�سمية �أو الدفرتية  ،والقيمة ال�سوقية للــ�سهم هى التقييم احلقيقي لل�سهم العادي
ولي�س من حق حامل ال�سهم العادي املطالبة بن�صيبة من الأرب��اح �إذا مل حتقق ال�شركة الأرب��اح وتقر
1
بتوزيعها وحامل ال�سهم له احلق فى �إختيار جمل�س الأدارة والإطــالع على وثائق امل�ؤ�س�سة .
�.4أ�سهم ال�شركات الكبرية عالية القيمة : Blue Chips
ميكن تعريف �أ�سهم �شركات القيمة ب�أنها �أ�سهم ال�شركات التى لديها تاريخ طويل يرتبط بتقدمي توزيع
�أرباح  ،وهذه هى �شركات اجلودة التى ح�صلت على مراكز قيادية رائدة فى ال�صناعات التى تعمل فيها
وب�سبب �أهميتها وحجمها الكبري  ،جنحت هذه ال�شركات فى تقدمي �أرباح م�ستقرة من توزيعات الأرباح
ب�صورة ثابتة  ،وتعترب هذه الأ�سهم �أ�سهم �سائلة ورائجة .
�.5أ�سهم الدخل :
ميكن تعريف ال�شركات التى لها �سجل فى توزيعات �أرباح �أعلى من املتو�سط على �أنها �أ�سهم الدخل وال
متيل �أ�سهم الدخل اىل التح�سن �أو الزيادة فى ال�سعر بنف�س القدرة التى تزداد بها �أ�سعار �أ�سهم القيمة ،
حيث �أن ال�شركات تكون �أكرث ن�ضج ًا وال تنمو بنف�س ال�سرعة � .أن هذا ال يعنى �أن هذه ال�شركات لي�ست
مربحة �أو على و�شك اخلروج من الن�شاط  ،بل حتقق معدل توزيعات مرتفعة لأن ال�صناعات التى تعمل
فيها هذه ال�شركات ال تتعر�ض ملعدالت عالية املخاطر .
�.6أ�سهم النمو :
ً
يطلق هذا الإ�سم على ال�شركات التى �أظهرت منوا قويا فى املبيعات والأرباح مبعدل مرتفع على مدى
 / 1ا�سماى فريبر  ،كل �شى عن البور�صة  ،مكتبة جرير � ، 2007 ،ص � ،ص 25 -24 ،
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فرتة من الوقت  ،وهى متتاز ب�أن عوائدها منخف�ضة وزيادة كبرية فى �سعرها .
�.7أ�سهم القيمة :
ً
ميكن تعريف �أ�سهم القيمة على �أنها �أ�سهم ال�شركات التى ال يف�ضلها امل�ستثمرون حاليا لبع�ض الأ�سباب
 ،مثل الربح الب�سيط خالل الفرتات ربع ال�سنوية والتعامل ب�أرباح �أق��ل من املتو�سط حيث يبحث
امل�ستثمرون فى �أ�سهم القيمة عن الأ�سهم التى ال تعك�س �أرباح قيمتها احلقيقة وهم على ا�ستعداد ل�شراء
الأ�سهم التى تعانى حالة نك�سة م�ؤقتة على �أمل �أن هذه الأ�سهم �سوف تتغلب على امل�شاكل املتعلقة بالأرباح
وتقييم الأ�صول فى امل�ستقبل .
.8الأ�سهم املو�سمية :
الأ�سهم املو�سمية هى �أ�سهم تلك ال�شركات التى تتحرك ح�سب حالة الإقت�صاد  ،عندما يكون الإقت�صاد
فى حالة ركود  ،يكون �أداء هذه الأ�سهم �ضعيف ًا  ،فى حني يكون �أداء هذه الأ�سهم جيد للغاية خالل فرتة
التو�سع  ،وت�أتى الأمثلة على الأ�سهم املو�سمية فى �شركات املعدات الر�أ�سمالية  ،و�شركات بناء امل�ساكن ،
و�شركات ال�سيارات  ،وكل القطاعات الأخرى املرتبطة مب�صري الإقت�صاد .
.9الأ�سهم الدفاعية :
الأ�سهم الدفاعية هي �أ�سهم تلك ال�شركات التي يتوقع �أن تظل �أ�سعارها ثابتة � ،أو يكون �أدا�ؤها جيد فى
حالة الرتاجع الإقت�صادى  ،تكون هذه الأ�سهم فى مناعة من التغريات الإقت�صادية  ،وال تت�أثر بالإجتاهات
الهبوطية فى دورة الن�شاط التجاري ومن الأمثلة على هذا النوع من الأ�سهم � ،شركات الأدوية � ،شركات
الأغذية وامل�شروبات � ،شركات املرافق العامة � ،شركات ال�سلع الإ�ستهالكية و�شركات ت�صنيع قطع
ال�سيارات .
�.10أ�سهم امل�ضاربة :
ميكن تعريف �أ�سهم امل�ضاربة على �أنها �أ�سهم ال�شركات التى لها �إحتماالت زيادة كبرية فى ال�سعر  ،وال
حتظى هذه ال�شركات ب�سجالت �أرباح  ،تعترب على درجة كبرية من املخاطر  ،هناك �إحتمال كبري ب�أن هذه
ال�شركات قد تتكبد خ�سائر فى امل�ستقبل وهناك �إحتمال ب�أرباح هائلة فى امل�ستقبل  .فى كلتا احلالتني
 ،مع هذه الأنواع من الأ�سهم  ،هناك �إحتمال كبري خا�ص ب�أرباح �أو خ�سائر كبرية فى ال�سعر �أكرب من
الأنواع الأخرى من الأ�سهم  .ت�شمل �أ�سهم امل�ضاربة لل�شركات اجلديدة ن�سبي ًا والتي لديها �أفكار ًا واعدة
يف مراحل التطور متثل هذه املجموعة �شركات االنرتنيت و�شركات التكنولوجيا احليوية Biotech
 ،لي�س لدى العديد من �شركات االنرتنيت �أية �أرباح  ،ولكن �أ�سعار �أ�سهمها ارتفعت بدرجة كبرية حت�سب ًا
لأرباح كبرية فى امل�ستقبل  .ونتيجة للمخاطر املرتفعة لهذه الأ�سهم  ،ف�أن الإ�ستثمار فى �أ�سهم امل�ضاربة
يتطلب �أع�صاب قوية لأن هذه الأ�سهم �ستحقق �إما �أرباح ًا مرتفعة او خ�سائر فادحة.
.11الأ�سهم الرخي�صة :
الأ�سهم الرخي�صة هي �أ�سهم ال�شركات ذات الأ�سعار املنخف�ضة فى م�ستوى دوالر �أو �أقل  ،فال�شركات
العاملة يف هذا املجال تنطوي على خماطر �شديدة  ،ويتم الرتويج للعديد من الأ�سهم الرخي�صة من خالل
العاملني يف جمال املبيعات (ب�أ�سلوب غري قانوين ) بغر�ض التحفيز  ،وذلك بالإت�صال بعدميي اخلربة
�سوق الأوراق املالية يف ال�سودان  -الن�ش�أة والتطور والر�ؤى امل�ستقبلية
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من امل�ستثمرين .وفى هذه احلالة ان امل�ستثمر يحقق عائد  %100ولكن �إذا خرجت ال�شركة من الن�شاط
فان امل�ستثمر �سوف يخ�سر �إجمايل �إ�ستثماراته .
.12الأ�سهم الأجنبية :
توفر الأ�سهم الأجنبية الفر�ص للم�ستثمرين لتحقيق مكا�سب �أكرب وتنوع حمافظهم ،ويتم التعامل على
1
العديد من ال�شركات الأجنبية الكبرية .
.13الأ�سهم املمتازة :
متثل حقوق ملكية يف �إحدى ال�شركات وميكن تعريف حقوق امللكية ب�أنها ر�أ�س املال امل�ستثمر يف �إحدى
ال�شركات من قبل املالكني  ،والدين هو ر�أ�س املال املقر�ض للـ�شركة  ،والذي يجب �أن يرد  ،وتعترب الأ�سـهم
املمتازة نوع خليـط من الأوراق املالية  ،حيث �أن لها مالمح ت�شبه كل من � :أ�سهم املديونية  ،وحقوق
امللكية فى نف�س الوقت .
(� )2-8-2أدوات املديونية (ال�سندات ):
يعترب ال�سند وثيقة تثبت متتع �صاحبه بحق معني �سواء يف ملكية �شيء� ،أو يف �إمكانية متتعه بخدمات
معينة� ،أو �أن له دين ًا على �شخ�ص طبيعي �أو معنوي ،متثل قر�ض طويل الأجل يعقد عن طريق الإكتـتاب.
واملقرت�ض قد يكـون الدولة �أو يكون �شركة م�ساهمة وحامل ال�سند مقر�ض وي�ستحق فائدة �سنوية ثابتة
مقابل �إ�ستثمار �أمواله يف ال�سندات وهى متويل ق�صري الأجل  ،وحلامل ال�سند احلق فى احل�صول على
الفائدة املتفق عليها يف الفرتة املحددة .
ميكن درا�سة ال�سندات من خالل اجلوانب التالية :
�أوال :خ�صائ�ص ال�سندات :
ً
متثل ال�سندات ديون ًا يف ذمة اجلهة امل�صدرة لها(حكومة�-شركة-م�ؤ�س�سة) وحاملها يكون دائنا لتلك
اجلهة .
ال�سندات قابلة للتداول كالأ�سهم بطريقة القيد �أو الت�سليم .
تعترب �صكوك مت�ساوية القيمة ،ت�صدر بقيمة �أ�سمية ،قابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة �أم��ام اجلهة
امل�صدرة لها وحلامليها حق ا�ستيفاء قيمتها الإ�سمية قبل �أ�صحاب الأ�سهم .
لل�سندات �أجل لإ�ستيفاء قيمتها ،وهذا الأجل قد يكون ق�صري ًا �أو متو�سط ًا �أو طويالً.
يعطي ال�سند حلامله حقني �أ�سا�سيني  :حق احل�صول على فائدة ثابتة ،وحق ا�سرتداد قيمة �سنده يف �أجل
الإ�ستحقاق� .إ�ضافة �إىل متتعه بحقوق الدائن جتاه مدينه وفق ًا للأحكام القانونية. 2
ثاني ًا� :أنواع ال�سندات :
ميكن ت�صنيف ال�سندات �إىل �أ�صناف كثرية وذلك من خالل حيثيات واعتبارات خمتلفة نذكر �أهمها-:
ال�صنف الأول – باعتبار م�صدرها �إىل نوعني رئي�سيني -:
 / 1ا�سماى فريبر  ،مت ذكره �سابق ًا �،ص�،ص 42 -26
� / 2شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي-درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر �.ص�،ص 131-131
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.1ال�سندات احلكومية :
ً
ً
ال�سندات احلكومية هي �صكوك مت�ساوية القيمة متثل دينا م�ضمونا يف ذمة احلكومة ،وهي ذات فوائد
ثابتة غالب ًا ،ويتم طرحها للإكتتاب العام وتتداول بالطرق التجارية ،وتكون دائمة �أو م�ستهلكة. 1
.2ال�سندات الأهلية (�سندات القطاع اخلا�ص �أو �سندات ال�شركات) :
ال�سندات الأهلية هي ال�سندات التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سات املالية �أو ال�شركات امل�ساهمة العاملة يف القطاع
اخلا�ص� ،أو ال�شركات التجارية وال�صناعية واخلدمية ،وذلك لتمويل م�شاريعها ،وتكون م�ضمونة فى
الغالب .
ال�صنف الثاين – باعتبار ال�شكل �إىل ق�سمني -:
�.1سندات �أ�سمية :
ال�سندات اال�سمية هي ال�سندات التي حتمل �أ�سم �صاحبها وتنتقل عن طريق الت�سجيل ،وميكن �أن تكون
م�سجلة بالكامل(الدين الأ�صلي والفائدة) �أو م�سجلة ت�سجي ًال جزئي ًا(�أ�صل الدين) ،و�أما الفائدة فيح�صل
عليها عن طريق الكوبونات املرفقة بها ،فتنزع منها لتح�صيل فائدتها من البنك .
�.2سندات حلاملها :
ال�سندات حلاملها هي ال�سندات التي ال حتمل �أ�سم �صاحبها ،وتنتقل ملكيتها عن طريق اال�ستالم ،فيح�صل
حاملها على الفائدة مبجرد نزع الكوبون املرفق بال�سند وتقدميه للبنك املعني .وعند حلول �أجل ا�ستحقاق
2
ال�سند ي�أخذ �صاحبه القيمة الإ�سمية.
ال�سندات الرديئة :
وت�سمى �أي�ضا « ال�سندات متوا�ضعة اجلودة ا�ستحدثت فى الثمانينات من القرن املا�ضي لتمويل وامتالك
�أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�صة كبرية فى ر�أ���س املال اخلا�ص باملن�ش�أة التي يديرونها  ،وذلك ب�إ�صدار
قرو�ض ت�ستخدم ح�صيلتها ل�شراء جانب ًا كبري ًا من �أ�سهمها يف ال�سوق .
�سندات امل�شاركة :
�سندات امل�شاركة هى ال�سندات التى تعطى حلاملها احلق فى جزء من �أرباح املن�ش�أة �إ�ضافة اىل الفوائد
3
الدورية .
ال�سندات (باعتبارها قرو�ض ربوية) تعترب الو�سيلة الأ�سا�سية للإ�ستثمار يف النظام الر�أ�سمايل ،بينما
�ألغى الإ�سالم القر�ض بفائدة كو�سيلة من و�سائل الإ�ستثمار،ت�صدرها حكومات �أو �شركات لتو�سيع
�أعمالها الإ�ستثمارية بزيادة ر�أ�س مالها� ،أو ملواجهة �صعوبات مالية كم�شكلة العجز يف ميزانية الدولة،
وهناك �صيغتان رئي�سيتان للبدائل ال�شرعية لل�سندات -:
القر�ض احل�سن .
� / 1شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي-درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر �.ص 139 -139
� / 2شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي-درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر �.ص 139-139

 / 3نادية بنت �شاعة  ،مت ذكره �سابق ًا � ،ص � ،ص 39- 36 ،
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امل�شاركة يف الربح واخل�سارة ،طبق ًا لقاعدة الغنم بالغرم .ويندمج حتت هذه القاعدة عدد غري حمدد من
ال�صيغ الإ�سالمية تتمثل يف  :البيوع ب�أنواعها ،وال�شركات ب�أنواعها ،الإيجارات ب�أنواعها. 1
�أما بالن�سبة لالختالفات بني ال�سهم وال�سند ميكن مالحظتها من خالل مقارنة ال�سهم مقابل ال�سند يف
مايلي -:

-1

�صك ميثل جزء ًا من ر�أ�س املال.

-2

حامله �شريك .

ال�سند
�صك ميثل جزء ًا من قر�ض ،وال تدخل قيمته فى
ر�أ�س املال .
حامله دائن ولي�س �شريك .

الرقم ال�سهم

-3

ي�صدر قبل الت�أ�سي�س وبعده .

ي�صدر بعد الت�أ�سي�س لتو�سيع الأعمال .

-4

كل �شركة م�ساهمة لها �أ�سهم .

ال يلزم �أن تكون لل�شركة امل�ساهمة �سندات .

-5

للم�ساهم حق احل�ضور والت�صويت فى لي�س له حق احل�ضور والت�صويت فى اجلمعية
العمومية .
اجلمعية العمومية .

-6

-7
-8
-9

ق��د يفقد امل�ساهم ح�صته ب�سبب ديون
ال�شركة� ،أو �إفال�سها(يتحمل امل�ساهم �صاحب ال�سند ال تقع عليه �أية �أخطار ،ف�إن ح�صته
امل�خ��اط��ر كفقد ح�صته ب�سبب �إفال�س م�ضمونة .
ال�شركة) .
حلامل ال�سهم ح��ق ف��ى رب��ح متغري �إذا ل�صاحب ال�سند ح��ق ف��ى ف��ائ��دة ثابتة ال تتغري
ربحت ال�شركة �أم خ�سرت.
ربحت ال�شركة .
ال ت�سدد قيمته �إال عند ت�صفية ال�شركة  .لل�سند وقت حمدد ل�سداده .
�إ�� �ص ��دار ال���س�ه��م ط��ري��ق ل�ل�ت�م��وي��ل من �إ��ص��دار ال�سند طريق للتمويل باالقرتا�ض من
الغري .
�أ�صحاب امل�شروع .

امل�صدر � :شعبان حممد �إ�سالم الربوارى – بور�صة الأوراق املالية من منظور ا�سالمى ،
( )3-8-2ال�صكوك :
تعرف ال�صكوك ب�أنها ( :وثائق مت�ساوية القيمة عند �إ�صدارها ،ميكن تداولُها ،وال تقبل التجزئة  ،متثل
ن�شاط ا�ستثماريٍّ
ح�ص�ص ًا �شائعة يف ملكية �أعيان �أو منافع �أو خدمات� ،أو يف موجودات م�شروع معني �أو ٍ
� / 1شعبان حممد �إ�سالم الربواري – بور�صة الأوراق املالية من منظور �إ�سالمي -درا�سة حتليلية نقدية – دم�شق  :دار
الفكر �.ص�،ص 155- 155
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خا�ص).
�أنواع ال�صكوك الإ�سالمية :
مالك موعود با�ستئجارها ،بغر�ض بيعها وا�ستيفاء ثمنها من ح�صيلة الإكتتاب فيها وت�صبح مملوكة
حلملة ال�صكوك.
�صكوك ملكية املنافع ،هي وثائق مت�ساوية القيمة ي�صدرها مالك عني موجودة بغر�ض �إجارة منافعها،
وا�ستيفاء �أجرتها من ح�صيلة الإكتتاب وت�صبح منفعة مملوكة حلملة ال�صكوك.
�صكوك ملكية منافع الأعيان املوجودة �أو (املو�صوفة يف �ألذمه) :
هي وثائق مت�ساوية القيمة ي�صدرها مالك منفعة موجودة(م�ست�أجر) بغر�ض �إعادة �إجارتها و ا�ستيفاء
�أجرتها من ح�صيلة الإكتتاب فيها ،وت�صبح منفعة مملوكة حلملة ال�صكوك.
�صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني �أو(من طرف مو�صوف يف �ألذمه) :
هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر بغر�ض تقدمي اخلدمة من طرف معني وا�ستيفاء الأجرة من ح�صيلة
الإكتتاب فيها ،وت�صبح تلك اخلدمات مملوكة حلملة ال�صكوك .
�صكوك ال�سلم  :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لتح�صيل ر�أ�س مال ال�سلم ،وت�صبح �سلعة ال�سلم
مملوكة حلامل ال�صكوك.
�صكوك الإ�ست�صناع  :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لإ�ستخدام ح�صيلة الإكتتاب فيها يف ت�صنيع
�سلعة ،وي�صبح امل�صنوع مملوك ًا حلامل ال�صكوك.
�صكوك املرابحة  :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لتمويل �شراء �سلعة مرابحة وت�صبح �سلعة املرابحة
مملوكة حلامل ال�صكوك.
�صكوك امل�شاركة  :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لإ�ستخدام ح�صيلتها يف �إن�شاء م�شروع� ،أو متويل
ن�شاط على �أ�سا�س امل�شاركة ،وي�صبح امل�شروع ملك ًا حلامل ال�صكوك ،وتدار �صكوك امل�شاركة على �أ�سا�س
ال�شركة �أو على �أ�سا�س امل�ضاربة.
�صكوك ال�شركة  :هي وثائق م�شاركة متثل م�شروعات تدار على �أ�سا�س ال�شركة بتعيني �أحد ال�شركاء
لإدارتها.
�صكوك امل�ضاربة  :هي وثائق م�شاركة متثل م�شروعات تدار على �أ�سا�س امل�ضاربة بتعيني م�ضارب من
ال�شركاء لإدارتها.
�صكوك الوكالة بالإ�ستثمار :هي وثائق م�شاركة متثل م�شروعات تدار على �أ�سا�س الوكالة بالإ�ستثمار
ويعني وكيل من حملة ال�صكوك لإدارتها.
�صكوك املزارعة  :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لإ�ستخدام ح�صيلة الإكتتاب فيها يف متويل م�شروع
للمزارعة ،وي�صبح حلملة ال�صكوك ح�صة يف املح�صول .
�صكوك امل�ساقاة  :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لإ�ستخدام ح�صيلة الإكتتاب فيها يف �سقي �أ�شجار
مثمرة ،ورعايتها على �أ�سا�س عقد امل�ساقاة ،وي�صبح حلملة ال�صكوك ح�صة من الثمرة.
�صكوك املغار�سة  :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر لإ�ستخدام ح�صيلة الإكتتاب فيها يف غر�س �أ�شجار
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على �أ�سا�س عقد املغار�سة ،وي�صبح حلملة ال�صكوك ح�صة يف الأر�ض و الغر�س.
تتمثل خ�صائ�ص ال�صكوك يف الآتي :
ميثل ال�صك ح�صة �شائعة يف ملكية حقيقة.
ي�صدر ال�صك على �أ�سا�س عقد �شرعي ،وي�أخذ �أحكامه.
انتفاء �ضمان املدير (امل�ضارب �أو الوكيل �أو ال�شريك املدير) .
�أن ت�شرتك ال�صكوك يف �إ�ستحقاق الربح بالن�سبة املحددة وحت ّمل اخل�سارة بقدر احل�صة التي ميثلها
ال�صك ،ومينع ح�صول �صاحبه على ن�سبة حمددة م�سبق ًا من قيمته الإ�سمية �أو على مبلغ مقطوع.
حتمل خماطر الإ�ستثمار كاملة.
حتمل الأعباء والتبعات املرتتبة على ملكية املوجودات املمثلة يف ال�صك� ،سواء كانت الأعباء م�صاريف
�إ�ستثمارية �أو هبوط ًا يف القيمة� ،أو م�صروفات ال�صيانة� ،أو ا�شرتاكات الت�أمني.
فيما يتعلق ب�أوجه االتفاق بني ال�صكوك وال�سندات فهي علي النحو التايل
 .1كالهما �أوراق مالية متداولة ،غر�ضهما الأ�سا�س هو التمويل .
 .2من خالل ال�صكوك �أو ال�سندات ميكن �أداء وتنفيذ كثري من الوظائف املهمة ،كالتحكم يف حجم ال�سيولة
النقدية ،ومتويل الأغرا�ض املختلفة .
ُ .3ت�ص َّنف ال�صكوك وال�سندات ـ ب�شكل عام  -ب�أنها �أوراق مالية ذات �إ�ستقرار كبري ،وخماطر متدنية.
تتمثل �أوجه التفرقة بني ال�صكوك و ال�سندات يف الآتي :
ال�سند
ال�صك
ورقة مالية تعتمد على عقود حمددة .
ورقة مالية مهيكلة (تعتمد) على عقود �شرعية .
ال�سند ورقة مالية تغنم وال تغرم �إذ ن�أخذ فائدة
ال�صك ورقة مالية معر�ضة للغنم والغرم .
(فائدة ربوية) .
ورقة مالية متثل ا�ص ًال حقيقي ًا (عني-منفعة-خدمة)  .ورقة مالية متثل قر�ض ًا حقيقي ًا .
فيما يتعلق ب�أوجه التفرقة بني ال�صك و ال�سهم يف الوجه التايل :
ال�سهم
ال�صك
 .1ورقة مالية ذات خماطر عالية .
 .1ورقة مالية قليلة املخاطر .
 .2ح�صة م�شاعة يف را�س املال .
� .2أداة متليك خارج امليزانية .
 .3ال�صكوك ل�صاحبها اخليار ببيعها وت�صفيتها  .3ال���س�ه��م ل���ص��اح�ب��ه رب �ح��ه وب �ي �ع��ه ف��ى ال�سوق
�أما �صكوك امل�شاركة امل�ؤقتة �أو �صكوك ال�سلم وا�ستمراره حتى ت�صفية ال�شركة امل�ساهم فيها ولي�س
له تاريخ �إ�ستحقاق .
�أو �صكوك امل�ضاربة لها تاريخ ت�صفية .
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 .4حامل ال�صك هو �شريك فى الغنم والغرم ،
وهو مالك حل�صة فى ال�شركة .

 .4حامل ال�سهم �شريك يف ر�أ�س مال ال�شركة .

( )9-2معوقات تطور �أ�سواق را�س املال فى الدول النامية :
تواجه �أ�سواق ر�أ�س املال يف الدول النامية العديد من العقبات واملعوقات وميكن ت�صنيف هذه العقبات
لثالثة جمموعات هي :
�أوالً  :العقبات املتعلقة ب�إقت�صاديات الدول :
من املعلوم �أنه ال ميكن تطوير �أو ربط الأ�سواق املالية مبعزل عن التطورات والأو�ضاع الإقت�صادية
لهذه الدول ف�إن �ضعف الرتابط بني هذه الأ�سواق يعزي بال�ضرورة للخلل الهيكلي فى �إقت�صاديات هذه
الدول مع التباين الوا�ضح فى هذه الإقت�صاديات  ،وكذلك فى ال�سيا�سات املالية والنقدية التى تنتهجها
بالإ�ضافة �إىل غياب التن�سيق فيما بينها  ..وميكن التميز بني جمموعتني من الدول التى يتميز تركيبها
الإقت�صادى بوفرة مالية يقابله قلة عنا�صر الإنتاج الأخرى  ،وخا�صة العنا�صر الب�شرية املدربة � .أما
الثانية وت�ضم جمموعة الدول التى يتميز تركيبها الإقت�صادى بقلة ر�أ�س مال  ،ووفرة عنا�صر الإنتاج
الأخرى  ،وخا�صة الأيدى العاملة  ..وفى �ضوء هذه احلقائق  ،ف�إن ال�سيا�سات الإقت�صادية املتبعة فى كال
املجموعتني خمتلفة ،ف�إن التحدي احلايل يقوم على �أ�سا�س �إيجاد �إن�سجام بني م�صالح دول الفائ�ض وذلك
من خالل �إيجاد فر�ص �إ�ستثمارية منا�سبة  .ف�إن املبادالت التجارية متدنية الأمر الذي يتطلب بذل مزيد
من اجلهود لتعزيز وتن�شيط التجارة فيما بني هذه الدول �.إن هذه الإختالفات بالإ�ضافة �إىل التباين فى
معدالت الإدخار وما ينجم عن ذلك فى الإختالفات يف الهياكل الإقت�صادية وم�ستويات الرفاه الإقت�صادى
ت�ؤثر فى ال�سيا�سات الإقت�صادية التى تنتهجها هذه الدول مبا فى ذلك ال�سيا�سات النقدية واملالية  ،مما
ينعك�س �سلب ًا على �إمكانيات تكامل ر�أ�س املال والبور�صات النامية .
ثانيا ً :العقبات املتعلقة بالأ�سواق املالية -:
تعانى �أ�سواق ر�أ���س املال فى ال��دول النامية من نقاط �ضعف عديدة حتول دون تطور هذه الأ�سواق
و�إمكانيات التعامل وربطها ببع�ضها البع�ض  ،حيث ال ميكن عزل مو�ضوع تطوير �أ�سواق ر�أ�س املال عن
الأو�ضاع الإقت�صادية وال�سيا�سية املتبعة خا�صة فيما يتعلق بعدم توافر �إمكانية حتويل الفوائ�ض املالية
فى �شكل ودائع م�صرفية للدول النامية  .ويف هذا اجلانب ميكن �إبراز املعوقات التالية -:
املعوقات التنظيمية  -:واملتمثلة يف �أن بع�ض الأ�سواق ال زالت يف بدايتها وعدم تنوع �أدواتها املالية
ف�ض ًال عن وجود عقــبات ت�شريعية حتول دون الربط بـني هذه البور�صـات حيث ال ت�سمح الت�شريعات يف
معظم الدول بالإدراج امل�شرتك للأ�سهم بني البور�صات .
املعوقات الت�شريعية  -:ومنها ق�صور الت�شريعات الإقت�صادية واملالية ذات ال�صلة ب�أ�سواق الأوراق املالية
عن م�سايرة متطلبات التعاون امل�شرتك بني البور�صات  ،وعدم و�ضوح ن�صو�ص هذه الت�شريعات ف�ض ًال
عن عدم متاثلها مع البور�صات الأخري .
املعوقات الهيكلية -:ومنها عدم امل�شاركة الفعالة للقطاع اخلا�ص فى عمليات التنمية الإقت�صادية ،
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وعدم �إ�ستفادة امل�صارف من وجود �أ�سواق الأوراق املالية كم�صادر مالية طويلة الأجل وت�أخر برنامج
اخل�صخ�صة ف�ض ًال عن عدم توفر املعلومات املجمعة عن البور�صات النامية .
حمدودية العر�ض والطلب على الأدوات الإ�ستثمارية -:
تعانى �أ�سواق الدول النامية العديد من املعوقات فى جانب العر�ض والطلب على �أدوات الإ�ستثمار املالية
ففي جانب العر�ض يالحظ ب�أن الأ�سواق املالية تعاين من عدم تنوع عر�ض الأدوات الإ�ستثمارية � ،أما
ق�صور الطلب يرجع اىل �إنخفا�ض الدخل ال�شخ�صي والإدخار الفـردي .
ثالث ًا  :معوقات �آلية عمل البور�صات -:ومنها
 -1قلة �أو �ضعف امل�ؤ�س�سات املالية التي ت�شكل الإطار امل�ؤ�س�سي الذي تعمل من خالله هذه البور�صات .
 -2قلة امل�ؤ�س�سات التي تقوم بوظيفة الو�ساطة املالية التي ت�ضلع مبهام ترويج وت�سويق الإ�صدارات
اجلديدة .
� -3إنعدام توافر �شركات �صناع الأ�سواق التي ت�ضلع مبهام حتقيق التوازن املنتظم وامل�ستمر بني عر�ض
الأوراق املالية والطلب عليها .
 -4عدم كفاءة وقدرة ال�سما�سرة فى �إعطاء امل�شورة للم�ستثمرين الراغبني فى �شراء الأوراق املالية وعدم
�إملامهم مبهنة ال�سم�سرة وفن التعامل بالأوراق املالية .
 -5عدم توفر الوعي الإ�ستثمارى بني املتعاملني مما يرتتب عليه �سيطرة القطاع امل�ؤ�س�سي على التعامل
فى الأ�سواق املالية وحمدودية امل�شاركة الفردية فى الن�شاط الإ�ستثمارى .
 -6قلة �أعداد ال�شركات امل�ساهمة التي يقوم عليها ال�سوق املايل مما ي�ؤدى �إىل حمدودية العر�ض وعدم
تنوع الأدوات اال�ستثمارية فى معظم هذه الأ�سواق باملقارنة مع �أ�سواق الدول املتقدمة .
� -7ضعف الإف�صاح املايل عن املعلومات املالية لل�شركات
� -8ضعف �شبكة الإت�صــاالت بني هذه الــدول ب�سـبب تفــاوت م�ستوى تطــور هذه
1
البور�صات.
( )10-2م�ستخل�ص لبع�ض الدرا�سات ال�سابقة :
فيما يلي ا�ستعرا�ض مل�ستخل�ص بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف جمال الأوراق املالية :
�أوالً :درا�سة �شوقي عزمي :20052 -
تبلورت م�شكلة الدرا�سة يف �ضرورة �إيجاد و�سائل فعالة وم�شجعة تعمل على بناء الثقة ما بني اجلمهور
و�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية وذلك من خالل معرفة اال�ستثمار يف الأوراق املالية والقواعد التي
حتكم التعامل فيه .اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي بالإ�ضافة �إىل منهج درا�سة احلالة  .تو�صلت الدرا�سة
لعدة نتائج �أهمها �أن غالبية ال�شركات ال تلتزم بن�شر القوائم املالية يف موعدها �أو تعقد اجتماعاتها العامة
يف املوعد املحدد مما ي�ؤثر �سلب ًا على قرار امل�ستثمر عند التعامل ب�أوراقها املالية املدرجة  ،كما �أن ن�شاط

� /17 1صالح الدين ح�سن ال�سي�سى  ،اال�سواق املالية – االزمات املالية العاملية – اال�سباب – التداعيات – املواجهة – فى
ظل منظمة التجارة العاملية وحترير اخلدمات املالية � ، 2008 ،ص � ،ص 229-213 ،
� / 2شوقي عزمي حممود ح�سنني  ،الإ�ستثمار يف الأوراق املالية والتنمية الإقت�صادية يف ال�سودان ،ماج�ستري يف
الإقت�صاد ،جامعة الزعيم الأزهري  ،ال�شركة القومية للمعامالت املالية2005 ،م .
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ال�صناديق واملحافظ الإ�ستثمارية يعد من الأوعية االدخارية التي تعمل على جذب امل�ستثمر ال�صغري
بجانب م�ساهمتها يف �إحداث التوازن بال�سوق � .أي�ضا من نتائج الدرا�سة �ضرورة اعتماد علي ال�سوق
املالية يف برامج الإ�صالح و�إعادة الهيكلة لالقت�صاد الوطني� .أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات من �أهمها
�ضرورة مبادرة الدولة يف ت�أ�سي�س �شركات م�ساهمة عامة يف املجاالت ال�صناعية والزراعية ال�ستقطاب
املوارد من داخل ال�سودان وخارجه تعمل على ا�ستقطاب امل�ستثمرين من داخل وخارج ال�سودان  ،بجانب
ت�شجيع البنوك على ا�ستثمار ن�سبة �أكرب من مواردها وكذلك ا�ستقطابها عرب �سوق اخلرطوم للأوراق
املالية �.أي�ضا �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة تهيئة الت�شريعات املنظمة ل�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية
ب�صورة متكنه من �أداء دوره االقت�صادي ب�صورة فعالة .
ثانيا ً :درا�سة ح�سام الدين �آدم:1 2004 -
مو�ضوع هذه الدرا�سة �أن �شهادات امل�شاركة احلكومية(�شهامة) قد �أحدثت �أثار ًا متباينة على بع�ض م�ؤ�شرات
الأداء االقت�صادي مثل الت�ضخم وعر�ض النقود ون�سبة اال�ستدانة من النظام امل�صريف وحجم الودائع
اال�ستثمارية لدى امل�صارف التجارية حيث �أن طبيعة العالقة بني �شهادات امل�شاركة احلكومية(�شهامة)
وهذه امل�ؤ�شرات �أدت �إىل �إحداث جدل جتاه امل�ؤ�شرات و�شهادات امل�شاركة احلكومية(�شهامة)  .املنهج
املتبع :اتبع الباحث لتحقيق �أهداف الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي .افرت�ضت الدرا�سة وجود عالقة
بني كل من عائدات �شهادات امل�شاركة احلكومية(�شهامة) ومعدالت الت�ضخم و�إن �أدوات ال�سيا�سة النقدية
الإ�سالمية مالئمة وفعالة وميكن ا�ستخدامها بدي ًال لأدوات ال�سيا�سة النقدية الربوية ويت�ضح ذلك من
خالل مالئمة طرح �شهادات �شهامة و�شمم لالقت�صاد ال�سوداين .
تو�صلت الدرا�سة لعدة نتائج من �أهمها �أن �شهادات �شهامة و�شمم �أ�سهمتا بالتنا�سق مع الآليات الأخرى
يف تخفي�ض معدالت الت�ضخم� .أي�ضا �أ�سهمت �شهادات �شهامة يف تقليل عجز املوازنة وتقليل اال�ستدانة
من النظام امل�صريف – �ضمن �آليات �أخرى� -إىل ن�سبة  %19يف املتو�سط �سنوي ًا.هناك بع�ض ال�سيا�سات
االقت�صادية تعترب معيق لتطور الأدوات النقدية واملالية امل�ستحدثة واملتمثلة يف �شهامة و�شمم وهي
�سيا�سات اخل�صخ�صة لبع�ض امل�ؤ�س�سات وال�شركات املكونة ل�صندوق ملكية هذه الأوراق.
�أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات من �أهمها �ضرورة اال�ستمرار يف التجربة ومعاجلة الإفرازات التي قد
حتدث خا�صة يف ظل التوجهات نحو اخل�صخ�صة والتحرير االقت�صادي  ،بجانب عدم ا�ستخدام عائدات
�شهامة يف �سداد ديون الدولة وال�صرف اجلاري وا�ستخدامها تنموي ًا ما �أمكن  .كذلك �ضرورة تنويع �صيغ
الإ�صدار لهذه ال�شهادات مع حماولة ن�شر التجربة يف الواليات حتى ال ت�ست�أثر والية اخلرطوم وحدها
بهذه التجربة  .رابع ًا معاجلة املحددات واملعوقات التي تعوق ا�ستخدام هذه ال�شهادات يف تطوير �سوق
ما بني امل�صارف وبخا�صة عمليات التداول فيما بني امل�صارف وبنك ال�سودان املركزي من �أجل تدعيم
�أ�س�س جناح التجربة .
 / 1ح�سام الدين �آدم �أحمد حممد � ،إدارة ال�سيولة يف االقت�صاد ال�سوداين(درا�سة جتربة �شهادتي �شهامة و�شمم) ،مقدمة
لنيل درجة املاج�ستري يف الدرا�سات امل�صرفية  ،جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا2004 ،م .
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ثالث ًا :درا�سة �إلهام ح�سن حممد الأمني :20071 -
مو�ضوع الدرا�سة هو �ضعف الوعي ب�أهمية جماالت اال�ستثمار املايل �أدي لإحجام الأفراد وامل�ؤ�س�سات
من التعامل ب�أدوات اال�ستثمار املايل ال�سودانية  ،لذا نبع اختيار مو�ضوع الدرا�سة ملعرفة دور امل�صارف
التجارية وبالأخ�ص م�صرف اال�ستثمار املايل يف تن�شيط �سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية يف جانبيه
الأويل والثانوي .املنهج املتبع يف الدرا�سة هو املنهج الو�صفي التحليلي  .افرت�ضت الدرا�سة وجود
عالقة �إيجابية بني ن�شاط امل�صارف التجارية وعدد الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق الثانوي  ،كما �أن زيادة
ن�شاط امل�صارف التجارية ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية ي�ؤدي �إىل �إجناح �سيا�سة ال�سوق املفتوحة
التي ينتهجها البنك املركزي  ،ووجود الرقابة املبا�شرة على التعامل يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
ي�ضمن حتقيق �أهداف ال�سوق االقت�صادية .
تو�صلت الدرا�سة لعدة نتائج من �أهمها وجود عالقة �إيجابية بني ن�شاط امل�صارف التجارية وعدد الأ�سهم
املتداولة يف ال�سوق الثانوي لأنه �أكرث القطاعات تداو ًال لأ�سهمها  ،كما �أن لبنك اال�ستثمار املايل دور وا�ضح
يف تفعيل ن�شاط �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يف �شقيه الأويل والثانوي� .أي�ضا من نتائج الدرا�سة ان
وجود رقابة مبا�شرة على �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ي�ضمن حتقيق الأهداف االقت�صادية.
�أو�صت الدرا�سة بعد تو�صيات من �أهمها �ضرورة تنفيذ ال�سيا�سات النقدية ما �أمكن عرب �آليات �سوق
اخلرطوم للأوراق املالية  ،مع �ضرورة تطوير �شركات الوكالة العاملة يف ال�سوق لتفعيل ن�شاطها يف
ال�سوقني الأويل والثانوي ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
رابع ًا :درا�سة �إ�سماعيل حممد �أحمد : 20072
انح�صرت م�شكلة الدرا�سة فى تقييم مدى �أهمية املعلومات املالية املن�شورة لل�شركات املدرجة ب�سوق
الأوراق املالية يف اتخاذ القرارات التمويلية واال�ستثمارية بفاعلية  .اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي
التحليلي  .قامت الدرا�سة علي عدة فر�ضيات من �أهمها �أن معلومات القوائم املالية املن�شودة تعد �إحدى
امل�صادر املهمة التي يعتمد عليها املتعاملني يف �سوق املال يف اتخاذ قراراتهم التمويلية واال�ستثمارية
 ،كما �أن ا�ستخدام م�ؤ�شرات حتليل الهيكل التمويلي لل�شركات املدرجة ب�سوق املال ي�ؤثر على كفاءة
املعلومات املقدمة للمتعاملني بال�سوق امل��ايل� ،أي�ضا توجد عالقة بني الظروف االقت�صادية املحيطة
(عوامل داخلية وخارجية) بال�شركات املدرجة ب�سوقى اخلرطوم وابوظبى للأوراق املالية وبني حجم
التداول فيهما .
تو�صلت الدرا�سة لعدة نتائج من �أهمها �أن القوائم والتقارير املالية متثل امل�صدر اال�سا�سى للح�صول
على املعلومات املالية بغر�ض اتخاذ قرارات اال�ستثمار والتمويل يف �سوق املال  ،كما �أن كفاءة �سوق
املال تعتمد على وفرة وم�صداقية املعلومات املالية ومالءتها وان هناك الكثري من العوامل التي ت�ؤثر يف
� / 1إلهام ح�سن حممد الأمني  ،البنوك التجارية والإ�ستثمارية ودوره��ا يف تن�شيط �سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية
،ماج�ستري يف الإقت�صاد ،جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا 2007 ،م .
� / 2إ�سماعيل حممد �أحمد �شبو  ،تقومي �أهمية املعلومات املالية لأ�سواق الأوراق املالية  ،دكتوراة  ،املحا�سبة والتمويل
 ،جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا 2007م .
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حجم التداول فى �أ�سهم ال�شركات املدرجة ب�سوق املال  .كذلك يعترب القطاع امل�صريف والقطاع اخلدمى
ممث ًال فى ال�شركة ال�سودانية لالت�صاالت من �أكرث القطاعات تداو ًال يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
بينما يعترب القطاع امل�صريف والقطاع ال�صناعي من �أكرث القطاعات تداو ًال يف �سوق ابوظبى للأوراق
املالية .
�أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات من �أهمها على �إدارة �سوقى اخلرطوم وابوظبى للأوراق املالية تطوير
�أنظمة الإف�صاح ب�شكل الكرتوين مبا يكفل �سرعة الإف�صاح للمتعاملني ب��الأوراق املالية.و�ضرورة
توفري املناخ الإ�ستثمارى املالئم لتقوم ال�شركات املدرجة ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية بطرح �أ�سهم
جديدة لالكتتاب العام .ثالث ًا �إعادة هيكلة ر�ؤو�س الأموال لل�شركات املدرجة ب�سوق املال بحيث ال يقل
عدد امل�ساهمني فى ال�شركات املدرجة عن مائة م�ساهم وذلك حتى يتم الق�ضاء على اجتاهات ال�سيطرة
والرتكيبة العائلية يف ال�شركات املدرجة ب�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية .االنفتاح نحو الأ�سواق
العربية والإقليمية وذلك بزيادة �إدراج ال�شركات ال�سودانية فيها و�إدراج �أ�سهم �شركات عربية و�إقليمية
للتداول يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية و�إزالة العوائق املحتملة .
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الف�ص��ل الثالث

الن�ش���أة والتطور النوع��ي ل�س��وق اخلرط��وم ل�ل�أوراق املالي��ة
مقدمة :
خالل هذا الف�صل �سوف يتم التعرف علي ن�ش�أة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية و�أغرا�ضه و�أهم التطورات
النوعية التي مر بها منذ �إن�شائه  ،ايل جانب عر�ض التطورات الكمية يف �أدائه من حيث عدد ال�شركات
املدرجة واملتعاملة فيه بالإ�ضافة �إيل حجم التداول ور�أ�س املال ال�سوقي وغريها من امل�ؤ�شرات التجميعية
لل�سوق.
( )1-3ن�ش�أة وتطور �سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
متهيد:
من خالل هذا املبحث �سوف يتم التطرق ملراحل ن�ش�أة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية و�أهم التطورات
التي مر بها من خالل م�سريته منذ �إن�شائه وذلك وفق الآتي :
( )1-1-3الفرتة من  1962ايل 1994م :
بد�أ التفكري فى �إن�شاء �سـوق ل�ل�أوراق املالية فى ال�سودان منذ العام 1962م حيث مت �إجراء العديد
من الدرا�سات والإت�صاالت بد�أتها وزارة املالية واالقت�صاد الوطني وبنك ال�سودان املركزي مب�شاركة
م�ؤ�س�سة التمويل الدولية  IFCالتابعة للبنك الدويل .متت �إجازة قانون �سوق الأوراق املالية من قبل
جمل�س ال�شعب يف عام 1982م لينظم �إن�شاء ال�سوق املالية فى ال�سودان ولكن مل ينجز �أى �شئ فى هذا
املجال  .بد�أت اخلطـوات اجلـادة لإن�شـاء �سوق للأوراق املالية فى بداية الت�سعينات ابان تطبيق �سيا�سات
التحرير الإقت�صادي والتي نادى بها الربنامج الثالثي للإنقاذ الإقت�صادي (1993 – 1990م)  ،حيث
مت ت�أ�سي�س هيئة للأ�سواق املالية فى العام 1992م وفى نوفمرب من نف�س العام �أقر جمل�س الوزراء
تعدي ًال على قانون �سوق الأوراق املالية لعام 1982م  ،ولكن هذا القانون املعدل مل يف بكل الأغرا�ض
لإن�شاء �سوق للأوراق املالية �أال �إن �صدر قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية فى �صورته احلالية للعام
1994م.
( )2-1-3بداية العمل بال�سوق الأولية وال�سوق الثانوية وتطورهما:
بد�أت ال�سوق الأولية ن�شاطها فى �أكتوبر من العام 1994م ثم التعامل يف ال�سوق الثانوية (البيع وال�شراء
للأوراق املالية املدرجة) فى مطلع العام 1995م بعدد � 34شركة مدرجة  .فيما يلي عر�ض خمت�صر لأهم
التطورات العامة التي مرت بها �سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
يف العام 1996م �أرتفع عدد ال�شركات املدرجة يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية من � 34شركة �إىل 40
�شركة.
يف العام 1997م ح�صلت زيادة مقدرة يف ر�أ�س املال ال�سوقي ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية (القيمة
ال�سوقية ل�ل��أوراق املالية امل�صدرة) من ما يعادل  31مليون دوالر �أمريكي �إىل  139مليون دوالر
�أمريكي.
يف �أكتوبر من العام 1997م مت ت�أ�سي�س بنك اال�ستثمار املايل للم�ساهمة يف تن�شيط التعامل يف �سوق
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الأوراق املالية حيث مار�س ن�شاطه يف يوليو من العام 1998م.
يف العام 1999م مت تق�سيم ال�سوق الثانوية �إىل �سوقني �أولهما نظامي والآخر موازي  ،ومن بعد مت
ت�صنيف ال�شركات املدرجة وفق ًا لإ�ستيفائها ل�شروط الإدراج اخلا�صة ب�أي من ال�سوقني لي�صبح عدد
ال�شركات املدرجة بال�سوق النظامي (� )21شركة واملوازي (� )22شركة زائد ًا �صندوق ًا للإ�ستثمار �أ�صدر
بوا�سطة بنك الإ�ستثمار املايل .
فى العام 1999م بد�أ العمل بنظام ال�سوق املوازية ومت ت�صنيف ال�شركات املدرجة بال�سوق الثانوية وفقاً
لإ�ستيفائها ال�شروط املنظمة لإدراج ال�شركات فى �أى من ال�سوقني النظامي واملوازي.
�شهد العام 2001م بداية �إ�صدار العديد من �صناديق الإ�ستثمار بوا�سطة بنك الإ�ستثمار املايل و�شــهادات
امل�شاركة الـحكومية (�شهامة) بوا�سطة الدولة .
فى العام 2002م حدث تو�سع نوعي فى عالقات ال�سوق مع امل�ؤ�س�سات املالية الإقليمية والدولية .
يف �أكتوبر من العام 2003م مت �إع�لان م�ؤ�شر �سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية و�إدراج ال�سوق �ضمن
قاعدة بيانات �صندوق النقد العربي  ،كما مت �أي�ضا يف نف�س العام �إدراج �سهم �سوداتل تقاطعي ًا يف �سوق
ابوظبى للأوراق املالية .
فى العام 2004م بلغ حجم التداول �أعلى معدل له منذ �إن�شاء ال�سوق حيث و�صل �إيل  447,7مليون
جنية.
( :)3-1-3معامل من التطور النوعي ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
يف �إطار حتقيق �أهدافه الواردة يف قانونه  ،قامت �إدارة ال�سوق بتو�سيع عالقتها مع امل�ؤ�س�سات النظرية
الإقليمية والعربية  ،وقد متثلت هذه اجلهود وما �صاحبها من اداء يف الآتي :
مت توقيع �إتفاقية تعاون م�شرتك بني �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وبور�صتي القاهرة والإ�سكندرية .
حدث فى العام 2005م �إرتفاع قيا�سي يف حجم التداول �إىل 1,21مليار جنيه �صاحبه �إرتفاع كبري فى
امل�ؤ�شر بن�سبة منو بلغت  %97,3ف�ض ًال عن ارتفاع القيمة ال�سوقية �إىل  7,47مليار جنيه .
وفق ًا لقاعدة بيانات �صندوق النقد العربي يف العام  2005احتل �سوق اخلرطوم للأوراق املالية املرتبة
الأوىل من حيث منو القيمة ال�سوقية مقارنة ببقية الأ�سواق العربية بن�سبة بلغت . %50,8
حدث فى العام 2006م ارتفاع كبري فى معدالت التداول حيث و�صل حجم التداول  2,06مليار جنيه
بن�سبة منو بلغت ( )%70عن العام 2005م نتيجة التداول الكبري يف الأوراق املالية والأ�سهم املدرجة .
فى العام 2007م مت �إن�ضمام ال�سوق لإحتاد البور�صات الأفريقية مما فتح �أفاقا جديدة للتعاون الإقليمي
بني �أ�سواق املنطقة  ،كما �شهد نف�س العام بداية العمل فى مركز الإيداع واحلفظ املركزي والذي ميثل نقلة
نوعية مهمة يف م�سرية �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وبالأخ�ص من حيث التداول و�سهولة التعامل يف
�أر�صدة الأوراق املالية املدرجة .
ً
�شهد العام 2008م ارتفاع ًا ملحوظا يف حجم التداول كما �أكتمل �إيداع �أ�سهم جميع ال�شركات املدرجة فى
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية الأمر الذي مهد الطريق لإكمال �إجراءات التحول للتداول الإكرتونى .
�سجل �سوق اخلرطوم يف العام 2009م �أعلى معدل تداول له منذ �إن�شاءه حيث �إرتفع حجم التداول �إىل
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( )2,2مليار جنيه مقارنة ب ( )1,8مليار جنيه يف العام 2008م �أى بن�سبة زيادة بلغت  %19,5كما بد�أ
1
يف نف�س العام نظام التحول للتداول الإلكرتوين الذي �سيكتمل بنهاية عام 2011م �إن�شاء لله .
( )2-3بع�ض اجلوانب امل�ستهدفة بالتطوير النوعي ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
متهيد:
ً
لقد لعب �سوق اخلرطوم للأوراق املالية دورا رئي�سيا يف جمال ال�صناعة املالية من خالل تقدمي خدمات
ومنتجات مالية مبتكره خالل ال�سنوات املا�ضية كما يت�ضح من ا�ستعرا�ض لتطور �أدائه يف ال�سوقني
الأويل والثانوي .يتوقع يف املرحلة القادمة �إج��راء �إ�صالحات �شاملة يف النواحي املالية والإدارية
والفنية والتقنية والقانونية بهدف �إن�شاء �سوق قوي لتعزيز دوره يف التطور الإقت�صادي الوطني
و�ضمان �سالمة تعامالت امل�ستثمرين واملتعاملني فيه .
مت عك�س هذه الغاية التي ي�سعي �إليها ال�سوق يف املرحلة القادمة من خالل ر�سالته وهي «العمل علي ترقية
وتطوير ال�صناعة املالية يف ال�سودان عن طريق ن�شر الثقافة املالية بالبالد وحوكمة الأداء بالأ�سواق
املالية ال�سودانية وتعزيز م�سرية التنمية الإقت�صادية بالبالد والإ�ستفادة من فر�ص الإ�ستثمار املتاحة
حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي ًا وبناء وتعزيز الروابط مع امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية �إ�ضافة لبناء
�سوق يت�سم بالعدالة والكفاءة وال�شفافية» .
تتمثل اجلوانب النوعية امل�ستهدفة بالتطوير يف املرحلة القادمة يف الآتي:
او ًال :م�شروع حو�سبة عمليات �سوق اخلرطوم للأوراق املالية.
قامت �إدارة ال�سوق ب�إن�شاء م�شروع �أطلق عليه �أ�سم م�شروع حو�سبة عمليات التداول والإيداع ب�سوق
اخلرطوم للأوراق املالية كبداية لتنفيذ ر�ؤية ال�سوق يف �إ�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت لتطوير
اعماله.
بد�أت انطالقة العمل يف امل�شروع يف اكتوبر 2009م ،و منذ بداية امل�شروع وحتى الآن مت �إجناز العديد
من املراحل التح�ضريية والتنفيذية كما هو مو�ضح �أدناه :
ً
حتليل الفجوة ( )Gap Analysisبني النظام اليدوي املتبع حاليا والنظام الإلكرتوين املطلوب ،حيث
متت درا�سة النظم اليدوية و الإلكرتونية احلالية وجتميع متطلبات الأنظمة الإلكرتونية املقرتحة.
و�ضع و�إجازة اللوائح املنظمة لأعمال التداول والت�سوية والتقا�ص الإلكرتونية ،حيث مت ت�شكيل جلنة
من ال�سوق مب�شاركة م�ست�شارين تقنيني وقانونني �سودانيني يعملون يف الأ�سواق املالية الإقليمية قامت
بو�ضع اللوائح املقرتحة التي متت �إجازتها بوا�سطة هيئة الرقابة ال�شرعية وجمل�س �إدارة ال�سوق .
قامت �إدارة ال�سوق بتجميع املعلومات عن �أنظمة التداول الإلكرتوين امل�ستخدمة يف الأ�سواق الإقليمية
من حيث الكفاءة والتكلفة ومتو�سط �أ�سعار هذه الأنظمة حوايل خم�سة مليون دوالر ،حت�صل ال�سوق
على نظام للتداول الإلكرتوين كهدية من �سوق م�سقط للأوراق املالية ،ر�أت �إدارة ال�سوق ت�شغيله بال�سوق
بعد الت�أكد من كفاءته و�إمكانية تعديله ليواكب النظم ال�شرعية الإ�سالمية املتبعة يف ال�سودان ،مما كان له
� / 1سوق اخلرطوم للأوراق املالية التقرير ال�سنوي  ،اخلرطوم . 2009.
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الأثر الكبري يف تقليل التكلفة الباهظة لإجناز مثل هذه امل�شاريع ،كما مت الإتفاق مع �شركة الأول لتقنية
املعلومات ( )FIT Omanلتنفيذ و تركيب النظام وتدريب من�سوبي ال�سوق و �شركات الوكالة على
التعامل معه .
و�ضع خطة العمل الرئي�سية للم�شروع مع �شركة الأول لتقنية املعلومات ( )FIT Omanفيما يتعلق
بتنفيذ النظام وت�شغيله وتدريب املوظفني .
مت اختبار ت�شغيل النظام على بيئة اختبارية مماثلة للبيئة املقرتحة ()Clients and Servers
كمرحلة حت�ضريية لو�ضع موا�صفات الأجهزة والبنية التحتية ،حيث قامت �شركة الأول لتقنية املعلومات
( )FIT Omanوفريق عمل من دائرة تقنية املعلومات بال�سوق ب�إجراء اختبار لت�شغيل نظم التداول
املهداة من �سوق م�سقط للأوراق املالية بنجاح .
مت و�ضع املوا�صفات والإ�ستجالب للأجهزة والبنية التحتية احلديثة املطلوبة لت�شغيل �أنظمة التداول
الإلكرتوين واملتمثلة يف �أجهزة مركزي البيانات الأ�سا�سي والبديل من خمدمات ( )Serversو�أجهزة
ربط �شبكي و�أجهزة تخزين البيانات وهي �أجهزة حديثة متثل �آخر ما و�صلت اليه تكنولوجيا املعلومات،
توفر هذه البنية التحتية ال�سالمة واملوثوقية ال�ضرورية للأنظمة والبيانات املالية مما ميثل نقلة نوعية
وتقنية كبرية ل�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية جتعله متفوق ًا يف ذلك على الأ�سواق الإقليمية بدول
اجلوار ودول اخلليج العربي .
ً
مت �إن�شاء وحت�ضري مركز البيانات الأ�سا�سي مبباين ال�سوق متهيدا ال�ست�ضافة �أجهزة التداول الإلكرتوين،
وقد مت جتهيز املركز بك�آفة �أنظمة الأمن وال�سالمة احلديثة من نظم اكت�شاف احلرائق والإطفاء الذاتي،
وكامريات املراقبة ونظام الب�صمة للتحكم يف �صالحيات الدخول للمركز .
مت �شراء وتركيب مولد كهربائي �إحتياطي يعمل ب�صورة اتوماتيكية ليعمل على توفري التيار الكهربائي
ملباين ال�سوق يف حالة �إنقطاع التيار الكهربائي ،كما مت تركيب بطاريات منظمة للتيار ( )UPSتعمل
على تنظيم التيار وت�شغيل �أجهزة التداول يف حالة انقطاع التيار وتعطل املولد البديل .
كجزء �أ�صيل من خطة درء املخاطر قررت �إدارة ال�سوق �أن يكون هنالك مركز بيانات بديل يكون يف مكان
�آخر خارج مباين ال�سوق ويتم تو�صيله باملركز الأ�سا�سي ليتم نقل بيانات التداول والإيداع �إليه ب�صورة
فورية وذلك حت�سب ًا لأي م�شاكل قد تت�سبب يف توقف مركز البيانات الأ�سا�سي عن العمل ،حيث يتم نقل
العمل مبا�شرة للمركز البديل بدون فقدان البيانات احليوية اخلا�صة بالتداول وااليداع .
قامت �إدارة ال�سوق بالإت�صال ببنك ال�سودان املركزي الذي وافق م�شكور ًا با�ست�ضافة �أجهزة مركز
البيانات البديل مبباين بنك ال�سودان املركزي باملقرن ،كما قدم البنك املركزي كل الدعم الالزم لت�شغيل
هذه الأجهزة و تزويدها بالتيار الكهربائي .
كما قامت �إدارة ال�سوق بالإت�صال ب�إدارة �شركة �سوداتل التي وافقت م�شكور ًة على توفري الربط ال�شبكي
بني املركزين (الأ�سا�سي و البديل) عرب تقنية االلياف ال�ضوئية جمان ًا م�ساهمة منها يف هذه النه�ضة
التقنية الكبرية .
متت �إعادة ت�أهيل قاعة التداول بالطابق اخلام�س وت�أثيثها ب�صورة ممتازة ،حيث مت جتهيز مكتب لكل
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من �شركة وكالة ،كما مت جتهيز القاعة باحلا�سبات الآلية (عدد خم�سني جهاز) اخلا�صة مبوظفي �شركات
الوكالة والتي و�صل عدد ع�شرين جهاز ًا منها كهدية من �شركة �سوداتل ،وقد قام ال�سوق بتوفري الأجهزة
الثالثني الباقية .
حت�صل ال�سوق على برنامج متكامل للتداول الإلكرتوين تقدر قيمته بنحو خم�سة مليون دوالر هدية من
�سوق م�سقط للأوراق املالية ،كما حت�صل ال�سوق كذلك على عدد �ستة �شا�شات عر�ض عمالقة بالإ�ضافة
ايل �شريط عر�ض متحرك كهدية �أي�ض ًا من �سوق م�سقط للأوراق املالية ،مت تركيب ثالثة منها بالإ�ضافة
ل�شريط العر�ض املتحرك بقاعة التداول اجلديدة ،تقوم هذه ال�شا�شات العمالقة بعر�ض �أ�سعار الأوراق
املالية اخلا�صة بال�شركات املدرجة بال�سوق (�سعر الإفتتاح� ،سعر التداول ،و�سعر الإغالق) كما تو�ضح
حالة الورقة املالية من �أرتفاع �أو هبوط ،اجلدير بالذكر �أن تكلفة هذه ال�شا�شات هي ( 761,000دوالر)
و الربنامج ( 5,000,000دوالر) كان يتوجب على ال�سوق دفعها اذا مل يتح�صل على هذه الربامج
وال�شا�شات كهدية من �سوق م�سقط .
مت ا�سترياد �شا�شتني عمالقتني للعر�ض اخلارجي ( �شا�شة و�شريط عر�ض متحرك) و�سوف يتم تركيبهما
خارج مباين ال�سوق خالل الأيام القليلة القادمة �إن �شاء الله ،تقوم هذه ال�شا�شات اخلارجية بعر�ض
�أ�سعار الأوراق املالية اخلا�صة بال�شركات املدرجة بال�سوق ،مما ي�سهم يف �شفافية متليك املعلومات
للم�ستثمرين واملواطنني ب�صورة �آنية خالل وبعد جل�سات التداول .
قامت �إدارة ال�سوق بالتن�سيق مع البور�صة امل�صرية بتنفيذ برنامج تدريبي ملوظفي ال�سوق بالبور�صة
امل�صرية يتعلق بالتداول الإلكرتوين وكيفية التعامل معه متهيد ًا لت�شغيل �أنظمة التداول الإلكرتوين
بال�سوق .
تتمثل املهام املتوقع اجنازها بنهاية امل�شروع فيما يلي :
�إكمال �إعداد الأجهزة مبركزي البيانات الأ�سا�سي والبديل بالربجميات الالزمة.
�إكمال تنفيذ الربنامج املحو�سب ح�سب متطلبات ال�سوق.
اختبار النظام وتركيبه مبركز البيانات الأ�سا�سي وقاعة التداول.
تركيب النظام يف مركز البيانات الإحتياطي.
تدريب موظفي �شركات الوكالة وموظفي ال�سوق على �إ�ستخدام النظام.
الت�شغيل الإختباري للنظام.
ت�شغيل النظام ب�صورته النهائية.
يحقق النظام عدد من املكا�سب منها :
حت�سني �أداء عمليات التداول ورفع كفاءتها.
حت�سني �سرعة ودقة وكفاءة عمليات الت�سوية والتقا�ص.
تطوير نظام للمراقبة والتحكم يف عمليات التداول ،الت�سوية والتقا�ص.
ت�سهيل عملية �إ�ستخراج ون�شر املعلومات والتقارير ،مع �إمكانية عالية للتحكم يف التقارير امل�ستخرجة
واملعلومات املن�شورة .
�سوق الأوراق املالية يف ال�سودان  -الن�ش�أة والتطور والر�ؤى امل�ستقبلية

- 35 -

تطوير نظام تقارير يتمري بالكفاءة والدقة يف �إن�شاء التقارير كما يتيح الإ�ستعالم عن طريق �شبكة
االنرتنت  ،الر�سائل الق�صرية الخ.
ت�سهيل ربط وتو�صيل نظام ال�سوق املحو�سب مع �أنظمة الدفع القومية .
تقليل الوقت واجلهد املبذولني يف عمليات التداول املختلفة.
ترميز امل�ستثمرين و�إعطاء رقم مميز لكل م�ستثمر.
ربط جميع �أع�ضاء ال�سوق وبنوك الت�سوية بالنظام الإلكرتوين املحو�سب.
ربط وتو�صيل نظام ال�سوق الإلكرتوين املحو�سب مع الأ�سواق الإقليمية والعاملية.
زيادة ال�شفافية لن�شاطات وعمليات ال�سوق املختلفة.
تقليل �ضرورة وجود الوكالء مبباين ال�سوق للم�شاركة يف عمليات التداول.
تطوير نظام �سوق الكرتوين موثوق فيه ي�ضمن درج��ة عالية من ال�سرية ،اخل�صو�صية ،التكاملية
وال�سالمة لبيانات ال�سوق.
ت�شجيع الإ�ستثمار الداخلي واخل��ارج��ي وذل��ك بتوفري البيانات املالئمة واخلا�صة بتبادل الأ�سهم،
ال�صكوك ،وك�آفة املنتجات املالية التي �ست�صدر ،وذل��ك مل�ساعدة امل�ستثمرين لإتخاذ القرار اخلا�ص
بالإ�ستثمار بال�سودان .
ح�ساب م�ؤ�شر ال�سوق العام وبالقطاعات.
يتكون النظام من عدد من الأنظمة وهي :
نظام التداول الإلكرتوين  :يقوم النظام ب�إجراء عمليات البيع وال�شراء للأ�سهم وال�صكوك وال�شهادات
احلكومية ح�سب توافق العر�ض والطلب .
نظام الرقابة والتحكم  :يقوم مبراقبة عمليات التداول والت�أكد من �سريها على النحو ال�شرعي املطلوب،
كما ي�سمح بالتحكم يف حتديد زمن جل�سات التداول.
نظام الت�سجيل امل��رك��زي ل�ل�إي��داع  :يعمل ك�سجل مركزي ل�ل��أوراق املالية يحفظ حقوق مالكيها من
امل�ستثمرين ،كما يوفر املعلومات للجهات الرقابية ويعمل على ت�سريع تداول الأوراق املالية .
نظام الت�سوية واملقا�صة  :يقوم النظام بت�سهيل ت�سييل الأوراق املالية حيث �أنه يقوم بعمليات نقل امللكية
للأوراق املالية املتداولة ويعمل على ت�سريع عمليات الت�سوية املالية عرب بنوك الت�سوية .
نظام ن�شر معلومات  :يقوم بتمليك معلومات التداول و�أ�سعار الأ�سهم وم�ؤ�شر ال�سوق للم�ستثمرين
ب�شفافية تامة حيث ميكن ربطه بالإعالم املرئي وموقع ال�سوق الإلكرتوين ( )Web Siteووكاالت
الأنباء و غريها من اجلهات ذات ال�صلة .
نظام م�ستودع معلومات  :يعمل النظام كم�ستودع للمعلومات ي�ساعد يف ت�سهيل وت�سريع التحليل
الإح�صائي لبيانات ال�سوق .
هنالك العديد من التحديات الواجب التخطيط املبكر والدقيق لها حتى ال ت�شكل معوقات �أو تتحول ايل
خماطر ي�صعب التغلب عليها عند حدوثها .من �ضمن هذه التحديات :
�ضرورة التن�سيق لإدراج جميع ال�شهادات احلكومية و�أ�سهم �شركات امل�ساهمة العامة حتى يت�سنى لهم
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الإ�ستفادة الق�صوي من الت�سهيالت التي يقدمها النظام اجلديد واملتمثلة يف �سرعة اكمال عمليات التداول
والت�سوية والتقا�ص ونقل امللكية للأ�سهم وال�شهادات بالإ�ضافة لتوفري املعلومات لهذه اجلهات .
رفع درجة الكفاءة والوعي ملوظفي ال�سوق و�شركات الوكالة و�شركات امل�ساهمة العامة مبا يلي التداول
الإلكرتوين وم�سئولية هذه الأطراف يف جناح هذا امل�شروع وحتقيق الأهداف التي من �أجلها مت تنفيذه.
كما يجب الإهتمام ب�شكل كبري بالتدريب والتخطيط ال�سليم واملبكر له .
توعية كل املتعاملني مع ال�سوق واملواطنني ب�شكل عام عن امل�شروع و�أهميته ،وهي م�سئولية م�شرتكة
بني ال�سوق والوكالء وو�سائل الإعالم املختلفة .
توفري الدعم الت�شريعي والفني واملادي لهذا امل�شروع والذي يحتاج ايل وقفة جادة من احلكومة ل�ضمان
حتقيق هذا امل�شروع لأهدافه ومن ثم اال�سهام يف حتقيق التطور الإقت�صادي املن�شود .
ثاني ًا� :إيجاد مقر دائم لل�سوق:
ي�ستهدف يف املرحلة القادمة �ضرورة �إيجاد مقر دائم لل�سوق باعتبار �أن ال�سوق ميثل �إحدى واجهات
البالد املالية واحل�ضارية وباعتبار �أن وجود مقر دائم �سيتم ت�شييده على �أحدث املوا�صفات العاملية
للأ�سواق �سوق ي�ساعد على ك�سب ثقة امل�ستثمرين الأجانب واملحليني.
ثالث ًا :تطوير قانون ال�سوق :
يهدف التطوير يف جمال الأطر القانونية لل�سوق ا�ستهداف �إجراء مراجعة �شاملة لقانون ولوائح ال�سوق
ملقابلة متطلبات التداول الإلكرتوين  ،ويف هذا ال�صدد يالحظ �أن قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
ومنذ �صدوره يف العام 1994م مل ي�شهد �أي تعديالت ال�ستيعاب :
مقت�ضيات �أ�سلمة الإقت�صاد ال�سوداين .
امل�ستجدات الد�ستورية التي حدثت يف البالد منذ تاريخ �إجازة القانون .
متطلبات التداول الإلكرتوين .
يفتقر القانون �إىل وجود جزاءات مالية و�إدارية رادعة �ضد اجلهات التي تخالف ن�صو�ص هذا القانون.
هناك عدد ًا من اللوائح مل تكن �أ�ص ًال موجودة ولوائح �أخرى حتتاج �إىل تعديالت .
عليه فقد قامت الإدارة التنفيذية ب�إعداد م�سودة جديدة لقانون ال�سوق �إ�ضافة لقانون هيئة �أ�سواق املال
والتي �ستتوىل عملية الرقابة والإ�شراف والتطوير لل�سوق ويتوقع رفع القانونني للجهات ذات ال�صلة
بعد موافقة جمل�س �إدارة ال�سوق على امل�سودة .
هذا بجانب �إجازة عدد كبري من اللوائح املنظمة لن�شاط ال�سوق والتي متت �إجازتها بوا�سطة جمل�سه .
رابع ًا :تطوير الهياكل التنظيمية لل�سوق :
ي�شمل التطوير امل�ستهدف يف الهياكل التنظيمية لل�سوق ما يلي :
مراجعة الهياكل التنظيمية لل�سوق .
العمل على تو�سيع ن�شاطه ب�إدخال �أن�شطة جديدة مثل �سوق ال�سلع و�سوق النقد الأجنبي و�سوق العقارات
واملعادن .
وم�ساعدة الدولة يف م�شاريع اخل�صخ�صة والعمل على �إ�ستقطاب موارد مالية متو�سطة وطويلة الأجل
�سوق الأوراق املالية يف ال�سودان  -الن�ش�أة والتطور والر�ؤى امل�ستقبلية

- 37 -

.
امل�ساعدة يف تطوير منتجات مالية �إ�سالمية جديدة بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة .
ً
ً
تنمية وتطوير املوارد الب�شرية بال�سوق عن طريق بناء قدراتها عرب التدريب املكثف داخليا وخارجيا مع
العمل يف ذات الوقت على جذب موظفني يتمتعون بكفاءات وخربات مميزة خا�صة يف اجلانب التقني
�إ�ضافة لتدريب وتاهيل الو�سطاء املاليني .
حت�سني بيئة العمل بال�سوق .
خام�س ًا :احلوكمة وال�ضبط امل�ؤ�س�سي :
يهدف هذا اجلانب �إىل تبني �أف�ضل املعايري العاملية لتنظيم العالقة بني امل�ساهمني و�أع�ضاء جمال�س
الإدارات والإدارات التنفيذية ذات العالقة بال�سوق .
�ساد�س ًا :تنظيم �شركات الو�ساطة املالية :
ويف �إطار ال�سعي لتنظيم ن�شاط �شركات الو�ساطة املالية فن جهود ال�سوق ت�ستهدف الآتي :
توفيق �أو�ضاع �شركات الو�ساطة املعتمدة من حيث ر�ؤو�س �أموالها وتنظيماتها القانونية والإدارية
و�أن�شطتها املختلفة متهيد ًا لدخولها مرحلة التداول الإلكرتوين.
�إن�شاء جمعية الوكالء وت�شكيل جمل�س �إدارتها لإر�ساء �أع��راف �سليمة لتعامل الوكالء يف الأوراق
املالية وتدعيم �أوا�صر التعاون والثقة بني �أع�ضائها و�ضبط �أداء الوكالء وفق املوجهات العامة لل�سوق
وال�سيا�سة العامة للدولة بالإ�ضافة �إىل تر�شيد املناف�سة ال�شريفة والعادلة بني �أع�ضائها والتن�سيق
والتعاون مع ال�سوق لتحقيق هذه الأهداف .
�سابع ًا:يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب :
التزاما من ال�سوق باملعايري الدولية «والتو�صيات الأرب�ع��ون» ملجموعة العمل امل��ايل ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا ملكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب �أن�ش�أ ال�سوق وحدة متخ�ص�صة ملكافحة غ�سيل
الأموال ومتويل الإرهاب وتتمثل مهـامها يف الأتي :
تلقي الإخطارات عن العمليات امل�شتبه يف �أنها غ�سيل �أموال �أو متويل �إرهاب.
�إعداد الئحة لهذا الغر�ض لل�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية ومتت �إجازتها بوا�سطة جمل�س
الإدارة. 1
ويتوقع تو�سيع دائ��رة هذه الوحدة و�شمول عملياتها بالتعاون الفني مع بنك ال�سودان املركزي يف
الفرتات القادمة .
ثامن ًا  :يف جمال الن�شاط الإعالمي والرتويجي :
وا�صل ال�سوق حملته الإعالمية التوعوية لن�شر ثقافة الإ�ستثمار يف الأوراق املالية وذلك مبوا�صلة
�إ�صدار جملة البور�صة .
موا�صلة العمل مع �إذاعة خرطوم �أف �أم  89ببث كب�سوالت تعريفية عن ال�سوق على مدار اليوم بالإ�ضافة
�إىل تقرير يومي عن ن�شاط التداول  ،وتقدمي �أخبار عاجلة عن ما يحدث من تطورات و�أحداث يف ال�سوق
 / 1عثمان حمد  ،خطة عمل تطوير �سوق اخلرطوم لالوراق املالية 2009م.
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خالل اليوم .
امل�شاركة يف عدة املعار�ض املحلية للتعريف �أك�ثر بن�شاط ال�سوق وذل��ك من خالل املعار�ض وتقدمي
املحا�ضرات والكتيبات التعريفية .
ي�ستقبل ال�سوق يوميا الباحثني من الطالب واملهتمني ب�أمر الإ�ستثمار امل��ايل ويقدم لهم املعلومات
املطلوبة.
ً
�أ�ستقبل ال�سوق وفدا من اللجنة الإقت�صادية باملجل�س الوطني برئا�سة الدكتور بابكر حممد توم ومت
تقدمي ال�شرح لهم لكيفية عمل ال�سوق والتطورات التي حدثت يف ال�سوق منذ �إن�شائه .
�أ�ستقبلت �سوق اخلرطوم لل��أوراق املالية الأ�ستاذه  /نيللي بط�شون م�ست�شارة �إدارة الدين العام
باملركز الإقليمي للم�ساعدة الفنية لل�شرق الأو�سط ب�صندوق النقد الدويل للوقوف على طريقة وطبيعة
عمل ال�سوق والتطورات التي حدثت  ،اخلطوات اجلارية للتحول من التداول اليدوي �إىل التداول
الإلكرتوين.
ً
�أ�ستقبل �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وفدا من مركز �سيدات الأعمال بال�سودان وذلك بغر�ض الوقوف
على طريقة وطبيعة عمل ال�سوق والتطورات التي متت بال�سوق .
( : )3-3الرقابة علي �أعمال ال�سوق :
مثلما يقوم بنك ال�سودان املركزي بالرقابة على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية التي يرخ�ص لها بالعمل
 ،كما تقوم هيئة الرقابة على الت�أمني بالإ�شراف وتنظيم �سوق الت�أمني وال�شركات العاملة يف املجال
يفرت�ض �أن تقوم هيئة �سوق املال بالرقابة وتنظيم �سوق الأوراق املالية بد ًال عن جمل�س �إدارة ال�سوق
حالي ًا .وحتى يتم حتقيق الف�صل بني عمل ال�سوق (البور�صة) والإ�شراف والتنظيم والرقابة عليه� .إن
غياب هذا الف�صل �أ�سهم يف ت�أخر تطبيق ال�سوق لكثري من حزم ال�ضبط امل�ؤ�س�سي وجوانب الرقابة الفعالة
علي �أن�شطة ال�سوق الت�شغيلية  .يف هذا املقام ترى الدرا�سة �أن يتم تبني حزم الرقابة املطبقة يف بنك
ال�سودان املركزي بوا�سطة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية مع مراعاة اختالف طبيعة الن�شاط امل�صريف
عن �أن�شطة اال�ستثمار بالأوراق املالية .من املجاالت امل�ستهدفة بتح�سني جودة الرقابة ما يلي-:
�أ) مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب على املعامالت بال�سوق.
ب) تطبيق ال�ضبط امل�ؤ�س�سي على �شركات الوكالة العاملة بال�سوق.
ج) ت�صميم ومتابعة الرواجع والبيانات املالية الدورية ل�شركات اخلدمات املالية العاملة بال�سوق .
د) ت�صميم ومتابعة الرواجع والبيانات املالية الدورية التي تعك�س ن�شاط ال�سوق ودورها يف توفري
املوارد وتهيئة بيئة العمل للم�ستثمرين .
مع املالحظة �أن تبني ال�سوق جلوانب الرقابة الواردة �أعاله ال ي�ؤثر علي �سلطات ال�سوق و�صالحياته فيما
يتعلق بالرتخي�ص والتفتي�ش ل�شركات الوكالة العاملة بالإ�ضافة �إىل �أعمال البور�صة اليومية وتنظيمها
والإ�شراف عليها .وبعد تكوين هيئة �سوق املال يعاد تنظيم جميع �أعمال ال�سوق وفق ًا ل�سلطاتها الواردة
يف القانون .
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الف�ص��ل الرابع

التطور الكمي ل�س��وق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية خالل الف�ترة
2010-2007م

مقدمة :
يتم يف هذا الف�صل ا�ستعرا�ض تطور اداء �سوق اخلرطوم لالوراق املالية يف جوانبها االولية والثانوية
وذلك خالل الفرتة  2010-2007علي النحو التايل :
(� )1-4أداء ال�سوق الأولية والثانوية :
وفق ما مت �إ�ستعرا�ضه �سابق ًا فقد �شهدت �سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية تطورات كبرية يف جمال
ال�سوقني الأويل والثانوي نتيجة اجلهود املبذولة لتطوير ال�سوق داخلي ًا وتو�سيع عالقاته خارجي ًا وذلك
علي النحو التايل :
( )1-1-4ال�سوق الأولية :
ي�ستعر�ض اجلدول رقم ( )1-4تطور ن�شاط �سوق اخلرطوم يف جمال الإ�صدارات (ال�سوق الأولية)
وذلك للفرتة 2010-2007م :
القيمة
اجل��دول ( )1-4تطور الإ��ص��دارات فى ال�سوق الأولية خالل الفرتة (2010-2007م)
باجلنيه
2010
2009
2008
2007
العام
القيمة باجلنية 11,578,950,168 7,498,649,587 5,887,484,225 4,225,345,625
%65
%40
%25
ن�سبة الزيادة -
امل�صدر  :التقرير ال�سنوي ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية 2010/2009م .

يالحظ من اجلدول رقم ( )1-4النمو امل�ضطرد يف حجم �إ�صدارات ال�سوق الأولية ويدل ذلك �إىل زيادة
م�ساهمة ال�سوق يف االقت�صاد من خالل �ضخ متويل حقيقي للأ�سهم وكذلك للدولة لتمويل م�شروعاتها
املختلفة .
فيما يتعلق بتف�صيل ن�شاط ال�سوق الأولية ما بني الأ�سهم اجلديدة و�أ�سهم زيادة ر�أ�س املال  ،فهي مو�ضحة
يف اجلدول رقم (: )2-4
القيمة مليون جنيه
اجلدول ( )2-4ت�صنيف طرح الأ�سهم يف ال�سوق الأولية:
2010 2009 2008 2007
الرقم بيان
( )1طرح �أ�سهم لت�أ�سي�س ال�شركات 250 23,7 307,7 0,6
( )2طرح �أ�سهم لزيادة ر�أ�س املال 50,3 42,8 68,4 203,8
300,3 66,5 376,1 204,8
( )3القيمة ال�سوقية

امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية  ،التقارير ال�سنوية للفرتة 2010-2007م .

يالحظ من اجلدول رقم ( )2-4االتي :
ا�ستمرار زيادة طرح الأ�سهم لت�أ�سي�س ال�شركات يف ال�سوق الأوىل من  0,6مليون جنيه يف العام 2007م
�إىل  307,7مليون جنيه يف العام 2008م بينما مت طرح �أ�سهم لت�أ�سي�س ال�شركات بقيمة  23,7مليون
�سوق الأوراق املالية يف ال�سودان  -الن�ش�أة والتطور والر�ؤى امل�ستقبلية
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جنيه فقط يف العام 2009م وزيادة طرح �أ�سهم لت�أ�سي�س ال�شركات بقيمة  250مليون جنيه يف العام
2010م
اي�ض ًا يالحظ تناق�ص طرح الأ�سهم يف ال�سوق الأوىل لأغرا�ض زيادة ر�أ�س املال من  203,8مليون جنيه
يف العام 2007م �إىل  68,4مليون جنيه يف العام 2008م بينما �أنخف�ض الطرح بغر�ض زيادة ر�أ�س املال
�إىل  42,8مليون جنيه يف العام 2009م ثم �إىل  50,3مليون جنيه يف العام 2010م .
�أما من الناحية النوعية فنالحظ �أن دور �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يت�ضح جلي ًا بالن�سبة لطرح �أ�سهم
امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية ،كما يت�ضح من اجلدول رقم (. )3-4
جدول رقم ()3-4
طرح �أ�سهم قطاع امل�صارف واخلدمات املالية :
القيمة مليون جنيه
			
2010 2009 2008 2007
الرقم بيان
250
0
204
0
ت�أ�سي�س امل�صارف
48 39,4 45,6 194,1
( )1زيادة ر�أ�س مال امل�صارف
298 39,4 249,6 194,1
املجموع
0
2,5
1,1
0,6
ت�أ�سي�س �شركات ال�صرافة
0
3,5 10,6
2,1
( )2زيادة را�س مال �شركات ال�صرافة
0
6 11,7
2,7
املجموع
0
0
0
0
ت�أ�سي�س �شركات االجارة
0
0
0
0
( )3زيادة ر�أ�س مال �شركات االجارة
0
0
0
0
املجموع
0 21,3
102
0
ت�أ�سي�س �شركات التحاويل املالية
0
0
8,7
( )4زيادة ر�أ�س مال �شركات التحاويل املالية 6,6
0 21,3 110,7
6,6
املجموع
0
0
0
0
ت�أ�سي�س �شركات الت�أمني
2,5
0
2,1
0
( )5زيادة ر�أ�س مال �شركات الت�أمني
2,5
0
2,1
0
املجموع
0
0
0
0
ت�أ�سي�س �شركات اخلدمات املالية
0
0
زيادة ر�أ�س مال �شركات اخلدمات املالية 1,4 0,93
()6
0
0
1,4 0,93
املجموع
300,5 66,7 375,5 204,3
املجموع الكلي
امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية ،التقارير ال�سنوية ل�سنوات خمتلفة  ،اخلرطوم .

يالحظ من اجلدول رقم ( )3-4الآتي :
�إ�ستمرار زيادة طرح الأ�سهم لت�أ�سي�س امل�صارف يف ال�سوق الأولية من  204مليون جنيه يف العام 2008م
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�إىل  250مليون جنيه يف العام 2010م.
ً
بالن�سبة لزيادة ر�أ�س مال امل�صارف يالحظ �أن هنالك �إنخفا�ضا يف حجمها من  194,1مليون جنيه يف
العام 2007م �إىل  45,6مليون جنيه يف العام 2008م بينما كانت زي��ادة ر�أ���س مال امل�صارف مببلغ
 194,1مليون جنيه يف العام 2007م مقابل  39,4و  48مليون جنيه يف عامي 2009م و 2010م على
التوايل .
زيادة الطرح يف ال�سوق الأولية لت�أ�سي�س �شركات ال�صرافة من  0,6مليون جنيه يف العام 2007م �إىل
 1,1مليون جنيه يف العام 2008م ثم �إىل  2,5مليون جنيه يف العام 2009م  ،كما يالحظ زيادة ر�أ�س مال
�شركات ال�صرافة من  2,1مليون جنيه يف العام 2007م ثم  10,6مليون جنيه يف العام 2008م و 3,5
مليون جنيه يف العام 2009م  ،ويعزي البع�ض ذلك �إىل برنامج �إعادة هيكلة �شركات ال�صرافة وزيادة
احلد الأدنى لر�أ�س املال املدفوع  ،وف�ض ًال عن ذلك زادت �شركات ال�صرافة ر�ساميلها للقيام بالتحاويل
الداخلية بالعملة املحلية .
كذلك يالحظ من اجلدول �إنخفا�ض طرح الأ�سهم لت�أ�سي�س �شركات التحاويل املالية من  102مليون جنيه
يف العام 2008م مقابل  21,3مليون جنيه يف العام 2009م و�إرتفاع فى زيادة طرح �أ�سهم ر�أ�س مال
�شركات التحاويل املالية من  6,6مليون جنيه يف العام 2007م مقابل  8,7مليون جنيه يف العام 2008م
وزيادة يف ر�أ�س مال �شركات الت�أمني من  2,1مليون جنيه يف العام 2008م مقابل  2,5مليون جنيه يف
العام 2010م و�إرتفاع يف زيادة ر�أ�س مال �شركات اخلدمات املالية العاملة يف �سوق اخلرطوم للأوراق
املالية بطرح الأ�سهم يف ال�سوق الأوىل من  0,93مليون جنيه يف العام 2007م مقابل  1,4مليون جنيه
يف العام 2008م .
يالحظ من ال�سرد �أعاله � ،أنه خالل الأعوام 2010 -2007م كانت الزيادة ملحوظة فى زيادة ر�أ�سمال
امل�صارف وكذلك �شركات ال�صرافة العاملة ويعزى ذلك �إىل برامج �إع��ادة هيكلة امل�صارف و�شركات
ال�صرافة التى �أ�صدرها بنك ال�سودان املركزي خالل الفرتة ويالحظ عدم ر�صد �أى طرح لت�أ�سي�س �شركات
الإجارة �أو زيادة ر�أ�س مالها خالل الفرتة مما يعنى �أن هذه ال�شركات �شركات م�ساهمة خا�صة  ،بينما
كانت هنالك زيادة ب�سيطة فى ت�أ�سي�س وطرح �أ�سهم �شركات التحاويل املالية.
�أما بالن�سبة ل�شركات الت�أمني و�شركات اخلدمات املالية فتالحظ �أنه مل ي�سجل طرح �أ�سهم لت�أ�سي�سها و�إمنا
�صدرت مبالغ ب�سيطة لزيادة ر�أ�س مال �شركات الت�أمني و�شركات اخلدمات املالية .
(� :)2-1-4أداء �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يف جمال ال�سوق الثانوية :
اجلدول رقم ( )4-4يعك�س تطور العمل بال�سوق الثانوية (التداول) ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية
للفرتة 2010-2007م .
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اجلدول ()4-4
تطور �أداء ال�سوق الثانوية للفرتة (2010-2007م) :
2008
2007
العام
عدد الأ�سهم 281,609,805 9,406,825,010
قيمة الأ�سهم 1,879,185,954 1,799,635,684
عدد �شهادات
2,421,055
2,016,530
�شهامة
قيمة �شهادات
1,30
1,060
�شهامة
مليارج
عدد ال�صكوك
4,977,907
2,717,193
احلكومية

2010
2009
166,548,512
164,712,826
2,422,315,001,94 2,246,552,029.27
3,417,714

4,056,906

1,80

2,10

4,228,900

1,791,114

امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية  ،التقارير ل�سنوية ل�سنوات خمتلفة  ،اخلرطوم .

يالحظ من اجلدول ( )4-4ان االجتاه العام حلجم التداول �سواء بالن�سبة لل�شهادات(�شهامة و�صرح) هو
التزايد بينا يالحظ االنخفا�ض الكبري يف تداول عدد الأ�سهم بينا هناك زيادة وا�ضحة يف قيمتها خالل
الفرتة 2010-2007م .
فيما يتعلق بالتق�سيم الفرعي للتداول بالن�سبة للأ�سهم فهو مبني يف اجلدول رقم (: )5-4
اجلدول رقم (: )5-4
تداول الأ�سهم يف ال�سوق الثانوية 2010-2007:م
القيمة مليون جنيه
							
2010 2009 2008 2007
الرقم بيان
145,9 81,5 135,8 139,7
( )1امل�صارف
23,2 123,5 320,1 432,2
(� )2سوداتيل
13,8 40,5 16,6
(� )3شركات امل�ساهمة العامة 3,8
0
0
0
0
(� )4شركات ال�صرافة
182,9 245,5 472,5 575,7
( )5املجموع
امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية

يالحظ من اجلدول رقم ( )5-4الآتي :
�أن هناك زيادة ملحوظة فى تداول الأ�سهم فى ال�سوق الثانوي للم�صارف مببلغ 139,7مليون جنيه العام
2007م ثم مبلغ  135,8جنيه فى العام 2008م و 81,5مليون جنيه فى العام 2009م ومبلغ 145,9
مليون جنيه يف العام 2010م .
�أما بالن�سبة ل�سوداتل فتالحظ �أن هنالك انخفا�ض وا�ضح فى تداول �أ�سهمها فى ال�سوق الثانوية خالل
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الفرتة حيث مت التداول مببلغ  432,2مليون جنيه فى العام 2007م بينما انخف�ض ايل  320,1مليون
جنيه فى العام 2010م  ،ويعزي هذا االنخفا�ض يف �أحد جوانبه �إيل الإدراج املتقاطع لأ�سهم ال�شركة
�أ�سواق الإمارات العربية املتحدة .
�أما بالن�سبة لأ�سهم ل�شركات امل�ساهمة العامة الأخري فيالحظ زيادة وا�ضحة فى تداول �أ�سهمها من 3,8
مليون جنيه يف العام 2007م �إىل  16,6مليون جنيه فى العام 2008م ثم  40,5مليون جنيه فى العام
2009م ثم  13,8مليون جنيه يف العام 2010م  .ويعزي ذلك لزيادة ن�سبة الأرباح املوزعة لبع�ض هذه
ال�شركات وبالتايل زيادة الإقبال علي تداول �أ�سهمها يف البور�صة.
فيما يتعلق بتداول قطاع ال�شهادات احلكومية وال�صناديق الإ�ستثمارية ،ف�إن اجلدول رقم ( )6-4يبينها
علي الوجه التايل :
اجلدول رقم (: )6-4
تداول الأوراق املالية احلكومية وال�صناديق للفرتة 2010-2007م :
						

القيمة مليون جنيه

2010
2009
2008
2007
الرقم بيان
2,157,90 1,836,30 1,283,20 1,068,60
( )1ال�شهادات *
70,20 135,20
76,1
( )2ال�صكوك احلكومية 113,6
0
0
0
( )3حمافظ التمويل 0
11,2
29,50
47,4
(� )4صناديق الإ�ستثمار 16,7
2,239,30 2,001,00 1,408,70 1,198,90
( )5املجموع

امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية  ،التقارير ال�سنوية للفرة  ، 2010-2007اخلرطوم.

*ال�شهادات هي �شهادات امل�شاركة احلكومية ( �شهامة ) و�شهادات �إجارة البنك املركزي �شهاب و�شهادات
امل�شاركة يف م�صفاة البرتول ( �شامة ) .
يالحظ من اجلدول رقم ( )6-4الآتي :
�أن هناك زيادة كبرية يف حجم تداول الأوراق املالية احلكومية وال�صناديق الإ�ستثمارية خالل الفرتة
من 2007م حتى 2010م حيث �أرتفع �إجمايل تداولها من 1,198,90مليون جنية يف العام 2007م �إىل
 2,239,30مليون جنيه فى العام 2010م بن�سبة زيادة قدرها . %88
�ساهم حجم التداول يف قطاع ال�شهادات( �شهامة و�شهاب و�شامة ) بن�سبة كبرية بلغت يف املتو�سط %93
تليها �صكوك الإ�ستثمار احلكومية (�صرح) بن�سبة متو�سط تبلغ  %5و�أخري ًا تداول �صناديق الإ�ستثمار
بن�سبة متو�سط يف حدود  %2للفرتة بينما ينعدم تداول �شهادات حمافظ التمويل .
فيما يتعلق بالتحويالت خارج القاعة والتي ت�شمل التحويالت االرثية والأ�سهم التي ال ينطبق عليها
�شروط التداول يف ال�سوق النظامية  ،فيمكن بيان حجم تداولها يف اجلدول رقم (: )7-4
اجلدول رقم (: )7-4
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التحويالت خارج القاعة للفرتة 2010-2007م :
								

الرقم
1
2
3
4

العام
2007
2008
2009
2010
املجموع

التحويالت التحويالت التحويالت خارج
ال�سودان
العائلية
الإرثية
1,1
3,6
0,3
0
17,9
0,5
0
4,3
0,3
0
5,9
0,7
1,1
31,7
1,8

القيمة مليون جنيه

التحويالت
0,1
0
0
0
0,1

املجموع
5,1
18,4
4,6
6,6
34,7

امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية  ،التقارير ال�سنوية للفرتة . 2010-2007

يت�ضح من اجلدول رقم ( )7-4الآتي :
بلغ �إجمايل التحويالت خارج القاعة  34,7مليون جنيه خالل الفرتة 2010 -2007م .
بلغت ن�سبة التحويالت االرثية خالل الفرتة  % 5,2والعائلية  % 91,4والتحويالت من خارج ال�سودان
 %3,2بينما �شكلت التحويالت ب�أمر املحاكم ما ن�سبته  % 0,3من حجم التحويالت خارج القاعة .
( : )2-4تطور حجم ر�أ�س املال ال�سوقي ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية -:
ً
يعرف ر�أ�س املال ال�سوقي (�أو القيمة ال�سوقية) لل�شركات ب�أنها عدد الأ�سهم املكتتب بها م�ضروبا يف القيمة
ال�سوقية لل�سهم عند نهاية فرتة زمنية حمددة.اجلدول رقم ( )8-3يو�ضح تطور را�س املال ال�سوقي خالل
الفرتة 2010-2007م .
اجلدول رقم (: )8-4
تطور ر�أ�س املال ال�سوقي ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية 2010-2007م :

			

الرقم العام
2007 1
2008 2
2009 3
2010 4

القيمة مليون جنيه

ر�أ�س املال ال�سوقي ن�سبة الزيادة
10,305,3
-%17
8,541,5
-%11
7,589,3
-%16
6,391,2

امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية  ،التقارير ال�سنوية للفرتة  ، 2010-2007اخلرطوم.

يت�ضح من اجلدول رقم ( )8-4الآتي :
�أن االجتاه العام لر�أ�س املال ال�سوقي خالل الفرتة 2007م – 2010م هو التناق�ص حيث انخف�ض من
10,305,3مليون جنيه يف العام 2007م حتى بلغ  6,391مليون جنيه يف العام 2010م.
كانت ن�سبة االنخفا�ض هي  %17و  %11و %16خالل الأعوام 2008و2009و2010م على التوايل .
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يعزي هذا التناق�ص ب�صفة عامة لإنخفا�ض �أ�سعار �إغالق بع�ض الأوراق املالية مثل �سوداتل وبع�ض
الأ�سهم الأخري .
فيما يتعلق بالت�صنيف القطاع لر�أ�س املال ال�سوقي ،ف�أنه ميكن بيان مكوناته باجلدول رقم (. )9-4
اجلدول (: )9-4
الت�صنيف القطاعي لر�أ�س املال ال�سوقي
					

(ن�سبة مئوية)

)%(2010 )%(2009 )%(2008 )%( 2007
الرقم القطاع
53,64 45,3 42,05
25,5
 1البنوك
1,36
0,2
0,13
0,26
 2الت�أمني
5,89
5,4
4,59
7,33
 3التجاري
2,07
1,7
1,94
3,79
 4ال�صناعي
3,49
3,5
0,40
2,39
 5الزراعي
 6الإت�صاالت والو�سائط 30,11 42,3 49,58 59,02
1,54
1,3
1,11
1,1
 7اخلدمات
1,90
0,3
0,29
0,63
� 8أخرى
%100 %100 %100
%100
املجموع

امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية ،التقارير ال�سنوية للفرتة  ، 2010-2007اخلرطوم.

يبني اجلدول رقم ( )9-4الأتي:
تركز ر�أ���س امل��ال ال�سوقى خالل الفرتة  2010-2007فى قطاع االت�صاالت والو�سائط بن�سبة بلغت
 %41,6يليه قطاع البنوك بن�سبة متو�سط  %45,2ثم القطاع التجاري  %5,8ثم ن�سبة  %2,4فى املتو�سط
لكل من القطاع الزراعي والقطاع ال�صناعي ون�سبة  %1,3فى املتو�سط لقطاع اخلدمات ون�سبة  %0,8فى
املتو�سط لقطاع �أخرى و�أخريا قطاع التامني بن�سبة . %0,5
يالحظ كذلك من اجلدول تركز ر�أ�س املال ال�سوقي يف قطاعي االت�صاالت والو�سائط والبنوك بن�سبة فى
املتو�سط بلغت  %86,8خالل الفرتة املعنية .
من جانب �آخر وخالل نف�س الفرتة يالحظ منو م�ضطرد لر�أ�س املال ال�سوقى لقطاع البنوك من %25,5
فى العام 2007م حتى بلغ  %53,64فى العام 2010م وفى املقابل �إنخفا�ض لر�أ�س املال ال�سوقى لقطاع
الإت�صاالت والو�سائط من  % 59,2فى العام 2007م �إىل ن�سبة  %30,11فى العام 2010م .
( )3-4اخللفيات الأ�سا�سية ل�شركات الو�ساطة املالية العاملة ب�سوق اخلرطوم لالوراق املالية:
متهيد :
تعرف �شركات الو�ساطة املالية ب�أنها �شركات حتتوي على العديد من الإخت�صا�صيني واملحرتفني يف
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ال�ش�ؤون املالية وذوي اخلربة والكفاءة يف التعامل بالأوراق املالية وطرق تداولها ،وي�شرتط فيها ويف
موظفيها توفر �شروط ًا معينة قبل البدء مبمار�سة �أعمالها ك�شركة و�ساطة مالية .تقوم �شركات الو�ساطة
املالية بالعديد من الأعمال املتعلقة بالأوراق املالية ك�إدارة املحافظ الإ�ستثمارية والقيام مبهام متعهد
التغطية �أو وكيل الإ�صدار ،وغريها من الأن�شطة التي يحددها القانون.
وترتبط �شركة الو�ساطة املالية بعمالئها عن طريق عقد منظم وعتمد من قبل �سوق ر�أ�س املال.
متر �شركة الو�ساطة املالية قبل البد�أ مبمار�سة �أعمالها بثالث مراحل رئي�سة هي ،الت�سجيل ك�شركة لدى
م�سجل �أو مراقب ال�شركات ،ومن ثم احل�صول على ترخي�ص من هيئة �سوق ر�أ�س املال ،ومن ثم ع�ضوية
ال�سوق ،مبا يرتتب على ذلك من �شروط ومتطلبات يجب توفريها يف كل مرحلة.1
تقوم �شركات الوكالة العاملة ب�سوق اخلرطوم لالوراق املالية باالعمال التالية :
الوكالة بالعمولة وهي �شراء وبيع الأوراق املالية ل�صالح العمالء .
الوكالة بال�شراء والبيع ل�صالح حمفظة الوكيل .
الوكالة يف تغطية �إ�صدارات الأوراق املالية .
الوكالة يف ت�سويق وبيع �إ�صدارات الأوراق املالية .
العمل كم�ست�شار مايل و�إدارة حمافظ الغري و�إ�ستثماراتها يف الأوراق املالية
بلغ عدد �شركات الو�ساطة العاملة فى �سوق اخلرطوم حتي نهاية العام 2010عدد � 38شركة وي�شري
امللحق رقم (� )1إىل ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع لكل �شركة و�شكلها القانوين ،منها � 27شركة وكالة
قائمة بذاتها و� 11شركة تابعة مل�صارف جتارية عاملة يف ال�سودان ( �أنظر امللحق رقم ( . ) )2من ناحية
�أخرى ي�ستعر�ض امللحق رقم ( )3تاريخ ت�أ�سي�س كل من �شركات اخلدمات املالية العاملة ب�سوق اخلرطوم
للأوراق املالية وت�صنيفها ح�سب ال�شكل القانوين ونوع الن�شاط الذي متار�سه ب�سوق اخلرطوم للأوراق
املالية .حيث يعتمد الن�شاط �أ�سا�س ًا على ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع من حيث القيام ب�أعمال بيع
و�شراء الأوراق املالية و�إدارة حمافظ �إ�ستثمارية و�إ�صدار �صناديق �إ�ستثمارية .
( )4-4ال�شركات املدرجة ومتطلبات الإدراج ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
( )1-4-4عدد ال�شركات املدرجة :
بلغ عدد �شركات امل�ساهمة العامة يف ال�سودان ما يقارب � 600شركة املدرج منها يف ال�سوق املايل حتي
العام  2010عدد � 55شركة( �أنظر امللحق رقم ( ،) )4وامل�سجلة منها � 73شركة (�أنظر امللحق رقم (. ) )5
ويعود ال�سبب يف قلة عدد ال�شركات امل�ساهمة املدرجة� ،أن هذه ال�شركات يف معظمها عائلية و�أ�صحابها
2
ال يرغبون يف حتويلها �إىل م�ساهمة عامة خ�شية الهيمنة عليها من خارج العائلة.
فيما يتعلق بعدد ال�شركات املدرجة ب�سوق اخلرطوم ل�لاوراق املالية مقارنة بعدد ال�شركات املدرجة
باال�سواق العربية  ،تو�ضح باجلدول رقم ( )1-4كما يلي :
 / 1عبدو عبدو -االطار املنظم ل�شركات الو�ساطة املالية -منتدى جمموعة امل�ستثمرين -ليبيا 2009م .
topic-http://apap.ahlamontada.com/t4127 / 2
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اجلدول (: )10-4
عدد ال�شركات املدرجة يف البور�صات العربية (ح�سب قاعدة بيانات �صندوق النقد العربي )2010م .
عدد ال�شركات املدرجة
الرقم ال�سوق املايل
277
بور�صة عمان
1
49
بور�صة البحرين
2
56
بور�صة تون�س
3
146
ال�سوق املالية ال�سعودية
4
119
�سوق م�سقط لالوراق املالية
5
214
�سوق الكويت لالوراق املالية
6
26
بور�صة بريوت
7
212
البور�صة امل�صرية
8
75
بور�صة الدار البي�ضاء
9
64
� 10سوق ابو ظبي لالوراق املالية
65
� 11سوق دبي املايل
43
 12بور�صة قطر
� 13سوق اخلرطوم لالوراق املالية 55
2
 14بور�صة اجلزائر
40
� 15سوق فل�سطني لالوراق املالية
امل�صدر � :سوق اخلرطوم للأوراق املالية .

( : )2-4-4فنيات االدراج بال�سوق:
فيما يتعلق بفنيات ادراج ال�شركات يف �سوق اخلرطوم لالوراق املالية وما يتعلق بها من التزامات فهي
علي الوجه التايل :
او ًال :طلبات الإدراج :
يجب علي �شركات امل�ساهمة العامة امل�ؤ�س�سة حديث ًا �أن تطلب من جمل�س ادارة ال�سوق �إدراج �أوراقها
املالية للتداول يف ال�سوق وذلك بطلب للإدراج يقدم بهذا اخل�صو�ص خالل مدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر من
تاريخ ت�سجيلها .
علي ال�شركات القائمة وامل�ؤ�س�سات العامة ال�سودانية وال�سلطات املحلية التي طرحت �أوراق ًا مالية من
خالل �إ�صدارات جديدة �أن تقدم طلب ًا ملجل�س ادارة ال�سوق لإدراج هذه الأوراق للتعامل بها خالل مدة
�أق�صاها �شهران من تاريخ �إ�ستكمال �إجراءات هذا الإ�صدار .
ثاني ًا :الإمتناع عن الإدراج :
يحق ملجل�س ادارة ال�سوق فر�ض جزاء مايل علي �أي ع�ضو ميتنع عن �إدراج �أوراقه املالية دون �سبب
م�شروع علي �أن يحدد املجل�س ذلك اجلزاء ويف حالة الإمتناع عن الإدراج  ،التزام ال�سرية .
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يفر�ض جمل�س ادارة ال�سوق اجلزاء املايل الذي يراه منا�سب ًا كل �ستة �شهور.
ثالثا� :إلتزام ال�سرية :
ال يجوز لإدارات �شركات امل�ساهمة العامة وامل�ؤ�س�سات والهيئات العامة وال�سلطات املحلية �أو �أي من
موظفيها �إف�شاء �أ�سماء املتعاملني و�أحجام تعاملهم بالأوراق املالية.
رابع ًا� :إجراءات طرح الأوراق املالية للإكتتاب العام :
تتمثل الإجراءات فى الآتي -:
 -1يجب علي �شركات امل�ساهمة العامة تقدمي ملخ�ص واف عن درا�سة اجلدوي الإقت�صادية للأعمال التي
�ستمار�سها .
 -2يجب علي �شركات امل�ساهمة العامة حديثة الت�أ�سي�س حتديد القيمة الإ�سمية للورقة املالية جنيه واحد
وم�ضاعفاته .
 -3يجب علي م�ؤ�س�سي ال�شركة عند التوقيع علي عقد ت�أ�سي�سها ونظامها الداخلي تغطية الن�سب املحددة
يف نظامها علي �أن التقل هذه الن�سبة عن  % 25وال تزيد عن  % 75من ر�أ�سمال ال�شركة .
 -4ال يجوز �أن تزيد ن�سبة امل�ساهم الواحد عن  % 10من جمموع ر�أ�س مال فى ال�شركة ب�إ�ستثناء احلكومة
وامل�ؤ�س�سات العامة .
 -5يجوز �أن تزيد ن�سبة م�ساهمة ال�شخ�ص املعنوي عما هو حمدد .
خام�س ًا� :إعداد ن�شرة الإ�صدار :
يجب علي �شركات امل�ساهمة العامة عند طرحها �أوراق � ًا مالية يف �إكتتاب عام �إع��داد ن�شرة �إ�صدار يتم
ت�ضمينها جميع املعلومات والبيانات التي تري ال�سوق �ضرورة ن�شرها والتي يتم �إعدادها وفق الأمنوذج
املقرر من قبل ال�سوق .
�ساد�س ًا :تقدمي ك�شف بالأ�سهم :
علي رئيـ�س جمل�س الإدارة يف ال�شركة العـ�ضو �أو �أي ع�ضـو من �أع�ضـائها �أو مديرها العام �أن يقدم لل�سوق
عند �إختياره �أو تعيينه ك�شف ًا مبا ميلكه من �أ�سهم هذه ال�شركة و�أي تغيري يف عدد الأ�سهم التي ميلكها
وذلك خالل الع�شرة �أيام التي تلي التقرير ويبني هذا الك�شف الر�صيد اجلديد مللكيته لهذه الأ�سهم.
�سابع ًا :التعامل يف ظل معلومات غري معلنة :
ال يجوز لإي �شخ�ص �أن يتعامل يف الأوراق املالية يف ال�سوق بناء علي معلومات غري معلنة �أو مف�صح
عنها وعلم بها بحكم من�صبه  ،و�إذا �أدي مثل هذا التعامل �إيل جني منفعة �أو جتنب خ�سارة يعترب ذلك
الت�صرف باط ًال .
ثامن ًا :حظر التعامل يف ال�سوق الثانوية :
يحظر التعامل يف الأ�سهم يف ال�سوق الثانوية علي موظفي �شركات الوكالة يف ال�سوق وعلي موظفي
ال�سوق.
تا�سع ًا  :ت�سجيل ملكية الأوراق املالية :
علي �شركات امل�ساهمة العامة �أو �أي جهة م�صدرة للأوراق املالية �أو وكالئها ت�سجيل ملكية الأوراق املالية
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القابلة للتداول التي يتم بيعها �أو �شرا�ؤها �أو حتويلها �أو نقل ملكيتها يف ال�سوق دون قيد �أو �شرط .
بالرغم من ما ورد يف قانونها �أو عقد ت�أ�سي�سها ونظامها �أو يف قانون ال�شركات النافذ املفعول �أو يف �أي
قانون �أو لوائح �أخري ب�إ�ستثناء احلاالت التالية :
�إذا كانت الأوراق املالية حمجوزة �أو مرهونة .
1
�إذا كانت �شهادة امللكية مفقودة .
( )3-4الأدوات املالية املتداولة يف �سوق اخلرطوم لالوراق املالية:
ت�ستخدم فى �سوق اخلرطوم للأوراق املالية العديد من الأدوات املالية من اال�سهم العادية وال�صكوك
التي ت�صدر وفق موجهات ال�شريعة اال�سالمية .
فيما يلي تف�صيل باالدوات املالية املتعامل بها يف �سوق اخلرطوم لالوراق املالية:
اولأً :الأ�سهم العادية - :
اال�سهم هى �أوراق مالية متثل حق ملكية فى ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �أو املن�ش�أة التى �أ�صدرتها وتت�ساوي يف
احلقوق حيث انها ت�صدر بقيم مت�ساوية .
ثاني ًا� :شهادات امل�شاركة و�أنواعها :
�شهادات امل�شاركة هى عبارة عن �صكوك متثل �أن�صبة يف �أ�صول �إ�ستثمارية متتلكها الدولة فى �أجنح
الوحدات الإنتاجية ال�سلعية واخلدمية و�أكرثها ربحية و�أف�ضلها �إدارة و�صممت هذه ال�شهادات وفق
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وت�صدرها وزارة املالية والإقت�صاد الوطني  ،ومن �أنواعها �شهادات امل�شاركة
احلكــومية ( �شهامة) و �شهادات �إج��ارة البنك املركزى (�شهاب) و�شهادات اج��ارة م�صفاة اخلرطوم
(�شامة).
�شهادات �شهامة :
فيما يتعلق ب�شهادات �شهامة فان �أهدافها علي النحو التايل :
�إدارة ال�سيولة على م�ستوى الإقت�صاد الكلي عرب ما يعرف بعمليات ال�سوق املفتوحة بالتحكم فى
ال�سيولة.
تغطية عجز املوازنة والذى كان من املعتاد تغطيته بطباعة �أوراق نقدية بوا�سطة بنك ال�سودان �أو ما
يعرف بالإ�ستدانة من اجلهاز امل�صرفى �أوالإ�ستدانة عن طريق العجز  .فا�صبحت الإ�ستدانة عرب موارد
نقدية حقيقية وهذا �ساعد فى تخفي�ض معدالت الت�ضخم.
جتميع املدخرات القومية وت�شجيع الإ�ستثمار عن طريق ن�شر الوعي الإدخاري بني اجلمهور .
خلق �أوراق مالية تكون مبثابة النواة للم�ساهمة فى تطوير ر�أ�س املال ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية
و�إ�ستخدامها فى ال�سوق املايل العاملي
الإ�سالمي وهو �سوق موازى ل�سوق املال العاملي التقليدى ولكنه ي�ستخدم �أدوات مالية �إ�سالمية .
�.2صكوك اال�ستثمار احلكومية (�صرح) :
 / 1قانون �سوق اخلرطوم لالوراق املالية  1994م
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�صكوك اال�ستثمار احلكومية (�صرح) عبارة عن �صكوك مالية تقوم على مبد�أ ال�شرع اال�سالمى ت�صدرها
وزارة املالية والإقت�صاد الوطني نيابة عن حكومة ال�سودان وتتم �إدارتها وت�سويقها فى ال�سوق الأوىل
1
عرب �شركة ال�سودان للخدمات املالية .

 / 1ال�صادق عثمان عبد املاجد � ،سوق اخلرطوم لالوراق املالية  ،ورقة مقدمة 2010م
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الف�ص��ل اخلام�س

اخلامت��ة والنتائ��ج والتو�ص��يات
( )1-5اخلامتة :
تناول الدرا�سة مو�ضوع �سوق اخلرطوم للأوراق املالية من حيث ن�ش�أته وتطور �أدائه الكمي والنوعي
والأدوات املالية املتداولة فيه و�شركات الو�ساطة العاملة وتطورها خالل الفرتة  .2010-2007هدفت
الدرا�سة لتحقيق عدة �أهداف من �أهمها التعرف علي واقع و�أداء �سوق اخلرطوم للأوراق املالية والدور
املتنامي الذي يلعبه ال�سوق يف االقت�صاد الوطني من خالل عملياته املتنامية املختلفة  ،بجانب بحث �آفاق
و�سبل التعاون والتن�سيق بني القطاعني امل�صريف واملايل وعلى وجه اخل�صو�ص يف جوانب التنظيم
والتطوير والرقابة والإ�شراف يف �إطارهما العام .ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ومنهج
درا�سة احلالة يف معاجلة مو�ضوعها باالعتماد علي م�صادر البيانات الثانوية ذات ال�صلة مبو�ضوعها
.وقد تو�صلت الدرا�سة للنتائج التالية :
( )2-5النتائج :
تو�صلت الدرا�سة لعدة نتائج وهي :
ً
لأ�سواق املال �أهمية ق�صوى يف حتقيق الأهداف االقت�صادية الكلية جنبا ايل جنب مع النظام امل�صريف
حيث تكمل عمله يف جمال التو�سط املايل متو�سط وطويل الأجل .
ً
�أثبتت الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت �أداء �سوق اخلرطوم للأوراق املالية انه قد حقق ن�سبيا العديد
من �أهدافه الواردة يف نظامها الأ�سا�سي.
تنامي حجم عمليات �سوق اخلرطوم للأوراق املالية منذ �إن�شائه من حيث عدد ال�شركات املدرجة والوكاالت
العاملة وحجم الإ�صدارات الأولية و التداول ورا�س مال ال�سوقي وعدد العقود املنفذة مبا ي�ؤ�شر لدوره
الفاعل يف االقت�صاد الوطني وير�سي �إمكانات وا�سعة لتطوره م�ستقب ًال.
زي��ادة عدد الأوراق املالية املدرجة ب�سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية  ،غري �أن �إ�صدارها من اجلانب
احلكومي (ال�شهادات وال�صكوك) هو الأكرث مقارنة بالإ�صدار من جانب القطاع اخلا�ص(ال�صناديق).
تطور �سوق اخلرطوم ل�ل�أوراق املالية نوعي ًا يف جم��االت عمله الفنية من حيث التداول االلكرتوين
وتو�سيع عالقته مع الأ�سواق املالية النظرية علي امل�ستوي الإقليمي والعربي  ،ف�ض ًال عن تنظيمه لأعمال
�شركات الوكالة وتطوير هياكله التنظيمية الداخلية وجوانبه ون�شره للثقافة املالية عرب الو�سائط
املختلفة .
تركز ر�أ�س املال ال�سوقى يف جانب االت�صاالت والو�سائط والبنوك وهى تعترب من القطاعات الداعمة
لقـطاعات الإنتاج احلقيقى ( الزراعة  ،ال�صناعة  ،التعدين والبرتول ) وبالتايل ال بد من تن�شيط �إن�شاء
�شركات امل�ساهمة العامة فى هذه القطاعات وحثها على �إ�صدار �صكوك
يحتاج �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يف الفرتة القادمة تطوير ًا يف جوانبه الرقابية حيث ت�سبب عدم
الف�صل بني عمليات الإ�شراف والرقابة من �أعمال ال�سوق اليومية بع�ض �أوجه الق�صور يف هذا اجلانب.
ان تبني حزم الرقابة امل�صرفية املطبقة حالي ًا يف بنك ال�سودان املركزي يف جمال ال�ضبط امل�ؤ�س�سي
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ومكافحة غ�سل الأموال والرتميز املايل  ،مع مراعاة خ�صو�صية الن�شاط املايل من �شانه �أن يرتقي بن�شاط
ال�سوق يف جماالت عمله الكمية النوعية املختلفة.
( )3-5التو�صيات:
تو�صي الدرا�سة باالتي :
�ضرورة بذل املزيد من اجلهد يف جمال ن�شر ثقافة اال�ستثمار املايل يف �أو�ساط جمتمع الأعمال لتو�سيع
جانب الطلب بال�سوق مبا ي�سهم يف تو�سيع �أعماله م�ستقب ًال.
توفري احلوافز املنا�سبة ل�شركات امل�ساهمة العامة لطرح �أ�سهمها و�أوراق�ه��ا املالية (�صكوك القطاع
اخلا�ص) للتداول يف ال�سوق مبا ا�ستفادة القطاع اخلا�ص من وجوده يف جمال ح�شد املوارد متو�سطة
وطويلة الأجل.
الإ�سراع يف ا�ستكمال الهياكل التنظيمية والفنية بال�سوق وبخا�صة التداول االلكرتوين وبناء القدرات
للعاملني بال�سوق مبا يحقق �شروط �أف�ضل لتطور ال�سوق م�ستقب ًال.
حتقيق اعلي م�ستويات التن�سيق والتعاون بني �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وبنك ال�سودان املركزي
خالل الفرتة القادمة وبالأخ�ص فيما يتعلق بتنبي حزم الرقابة وال�ضبط امل�ؤ�س�سي ونظام جودة
البيانات املالية لتحقيق �أهداف النظام املايل يف ال�سودان.
الإ�سراع يف �إن�شاء هيئة �سوق املال ال�سودانية ال�ستكمال املنظومة القانونية والرقابية لل�سوق مبا ي�سهم
يف تطوير عملياته م�ستقبال.
تكثيف الدرا�سات العملية والتطبيقية يف جماالت عمل ال�سوق املختلفة مبا ي�سهم يف توجه ال�سيا�سات
االقت�صادية الكلية.
تكثيف االهتمام مبوا�صلة اجلهود املبذولة لتطوير العالقات اخلارجية لل�سوق مع الأ�سواق النظرية
�إقليميا ودوليا مبا ي�سهم يف حتقيق �أهدافه املعلنة .
( )4-5الأفكار البحثية امل�ستقبلية :
يف �إطار اال�سرت�سال يف مو�ضوع الدرا�سة لبحوث قادمة  ،يقرتح الأفكار البحثية التالية :
قيا�س اثر �سوق اخلرطوم للأوراق املالية علي النمو االقت�صادي يف ال�سودان (درا�سة قيا�سية ) .
قيا�س التكامل ما بني ال�سوقني املايل وامل�صريف يف ال�سودان.
دور بنك ال�سودان امل��رك��زي يف تن�شيط �سوق اخل��رط��وم ل�ل��أوراق املالية من خ�لال عمليات ال�سوق
املفتوحة.
قيا�س الرتابط بني �سوق اخلرطوم للأوراق املالية والقطاعات االقت�صادية االخري يف ال�سودان .
و�سائل تن�شيط �إ�صدارات ال�صكوك بوا�سطة القطاع اخلا�ص ال�سوداين .
دور هيئات الرقابة ال�شرعية يف تطوير �صناعة الأوراق املالية بال�سودان .
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املالح��ق
امللحق رقم ()1
�شركات اخلدمات املالية العاملة ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
رقم

ا�سم ال�شركة

ر�أ�س املال باجلنيه
امل�صرح به

1

بنك الإ�ستثمار املايل 100,000,000

2

جلوبل بيت
اال�ستثمار العاملي_ 60,000,000
ال�سودان

3

�سك�سي�ص ديلينق
املحدودة

25,000,000

4

املهاجر للخدمات
املالية

6,250,000

5

ال�سهم للخدمات
املالية

5,000,000

6

الرواد للخدمات
املالية

25,000,000

7

دام للإ�ستثمار املايل 1,000,000

8

القومية للمعامالت
املالية

2,000,000

العنوان

ت�صنيف
ال�شركة

العنوان
املدفوع
اخلرطوم -برج
 82,993,740املنار�-شارع ال�سيد م�ساهمة عامة
عبد الرحمن
اخلرطوم-برج
 60,000,000كوادرون�-شارع
امليزانني
اخلرطوم� -شرق
 625,000جممع فتح الرحمن م�ساهمة عامة
الب�شري-عمارة زمزم
اخلرطوم-
العمارات�-شارع
5,000,000
م�ساهمة عامة
-5جنوب بنك الرثوة
احليوانية
اخلرطوم�-ش ال�سيد م�ساهمة عامة
 1,650,000عبد الرحمن-جممع
حيدر ال�صديق النعمة
برج الربكة -الطابق
10,014,200
�شركة خا�صة
ال�ساد�س
اخلرطوم -برج
 1,000,000الربكة -الطابق �شركة خا�صة
التا�سع
اخلرطوم -برج
 2,000,000الربكة -الطابق �شركة خا�صة
احلادي ع�شر
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اخلرطوم� -شارع
ترويج للإ�ستثمار
اجلامعة-جنوب
9
10,000,000 20,000,000
�شركة خا�صة
املايل
متحف ال�سودان
القومي
اخلرطوم-برج
 10العاملية لإدارة املال 250,000 1,000,000
�شركة خا�صة
الربكة -الطابق الأول
قنو�سر للإ�ستثمار
اخلرطوم و�سط-
11
50,000
200,000
�شركة خا�صة
املايل
�شارع الزبري با�شا
�شركة خا�صة
اخلرطوم� -شارع
الفرن�سي للخدمات
12
 2,000,000 3,000,000الق�صر -جوار البنك
املالية
الفرن�سي
هارف�ست للخدمات
13
املالية املحدودة

2,000,000 2,000,000

الفي�صل للمعامالت
14
املالية املحدودة

2,500,000 2,500,000

15

اخلدمات للأوراق
املالية

1,000,000

717,946

الكا�شديب للأوراق
16
املالية

200,000

50,000

كراون لال�ستثمار
املايل

210,000

180,000

17
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اخلرطوم �شرق-
جنوب فندق الواحة-
�شركة خا�صة
مربع  4مبنى رقم
1/4
اخلرطوم-برج
الفيحاء التجاري� -شركة خا�صة
الطابق الثالث
اخلرطوم� -ش
اجلمهورية-عمارة
�شركة خا�صة
�ساكتة -الطابق
اخلام�س
اخلرطوم� -ش
اجلمهورية-عمارة �شركة خا�صة
اجلوهرة القدمية
اخلرطوم� -ش
عطربة-عمارة
�شركة خا�صة
االخوة-الطابق
الثالث
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�شركة خا�صة

الت�ضامن للخدمات
18
املالية

790,000

250,000

 19مزايا للخدمات املالية

60,000

20,000

20

الربكة للخدمات
املالية

2,500,000 10,000,000

املن�صور لال�ستثمار
21
املايل

500,000

400,000

22

داوجي للخدمات
املالية

1,000,000

60,000

23

امل�ؤ�شر لال�ستثمار
املايل املحدودة

1,000,000 1,000,000

 24الأمني للأوراق املالية 1,000,000

250,000

25

االعراف للأوراق
املالية واال�ستثمار

200,000

50,000

26

برانتو للخدمات
املالية

200,000

50,000

27

الدرهم للأ�ستثمار
املايل

250,000

50,000

اخلرطوم�-ش
البلدية-برج
الت�ضامن-الطابق
الثاين
اخلرطوم-العمارات
�شارع 51
اخلرطوم-برج
م�ساهمة عامة
الربكة -الطابق االول
اخلرطوم� 61 -ش
ال�شريف الهندي� -شركة خا�صة
عقار رقم 1902
اخلرطوم -برج
الربكة-الطابق �شركة خا�صة
الثاين
اخلرطوم� -ش
الق�صر-مبنى رئا�سة
�شركة خا�صة
م�صرف املزارع
التجاري
ام درمان -الدوحة-
�شركة خا�صة
�شارع -27مربع 31
�شركة خا�صة
اخلرطوم�-ش
اجلمهورية-عمارة
ال�شيخ م�صطفى
االمني -ط 2
�شركة خا�صة

اخلرطوم� -ش
البلدية-غرب عمارة
�أحمد ح�سني-ط 1
اخلرطوم -عمارة
اجلوهرة -الطابق �شركة خا�صة
االول
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28

ا�ستوك للخدمات
املالية املحدودة

قرين قولد للأوراق
29
املالية
امل�ست�شار للأوراق
30
املالية
31

اململكة للخدمات
املالية

الإماراتية للمعامالت
32
املالية

1,260,000
240,000
200,000
200,000

اخلرطوم� -ش
الزبري با�شا -عمارة
250,000
عطيات-الطابق
االول
اخلرطوم-
50,000
العمارات�-شارع 41
اخلرطوم -حي
50,000
ال�صفا� -شمال اوماك
اخلرطوم -الريا�ض-
� 50,000ش عبد الله الطيب-
مربع21

1,000,000

250,000

 33هات للخدمات املالية 1,260,000

303,600

34

التكامل للخدمات
املالية

1,000,000 1,000,000

35

النيل امل�شرق
للخدمات املالية

1,000,000

250,000

36

بنك املال املتحد

250,000

62,500

ميديورو للخدمات
37
املالية
38

هايرب ديل املالية
املحدودة

1,000,000 1,000,000
200,000

200,000

امل�صدر  :التقرير ال�سنوى � 2009سوق اخلرطوم للأوراق املالية
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اخلرطوم
اخلرطوم�-ش ال�سيد
عبد الرحمن-برج
املنار-ط4
اخلرطوم� -ش علي
عبد اللطيف-بناية
�ساوير�س
اخلرطوم� -ش
الربملان
اخلرطوم �شرق�-ش
عبيد ختم-عمارة
هجليج
اخلرطوم� -ش
اجلمهورية-عمارة
اجلوهرة-ط 1
اخلرطوم-
العمارات�-شارع 51
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�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة
�شركة خا�صة

امللحق رقم ()2
�شركات اخلدمات املالية العاملة ب�سوق اخلرطوم لالوراق املالية وتابعة للم�صارف :
ن�سبة امل�ساهمة
ا�سم البنك
الرقم ا�سم الوكالة
%99,99
 -1ال�شركة القومية للمعامالت املحددوة اخلرطوم
الت�ضامن الإ�سالمي ال�سوداين %99
 -2الت�ضامن للخدمات املالية
%99
الربكة ال�سوداين
 -3الربكة للخدمات املالية
%99
ال�سوداين الفرن�سي
 -4الفرن�سي للخدمات املالية
%40
املزارع التجاري
 -5امل�ؤ�شر للإ�ستثمار املايل املحدود
في�صل الإ�سالمي ال�سوداين %60
 -6الفي�صل للمعامالت املالية
%100
اخلرطوم
 -7الإماراتية للمعامالت املالية
%99
ال�سوداين امل�صري
 -8التكامل للخدمات املالية املحدودة
%60
النيل الأزرق امل�شرق
 -9النيل وامل�شرق للخدمات املالية
الإ�ستثمار املايل
 -10بنك الإ�ستثمار املايل
النيل الأزرق امل�شرق
 -11املال املتحد للأوراق املالية
امل�صدر �سوق اخلرطوم للأوراق املالية 2009م

ملحق رقم ()3
�شركات اخلدمات املالية العاملة ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية حتي نهاية العام 2010م :
تاريخ
ت�صنيف
ا�سم ال�شركة
رقم
ر�أ�س املال (امل�صرح به واملدفوع)
الت�أ�سي�س
ال�شركة
م�ساهمة عامة وتقوم
بنك اال�ستثمار املايل 1998
1
ب���إ���ص��دار �صناديق
89,633,240 100,000,000
�إ�ستثمارية
م�ساهمة عامة وتقوم
جلوبل بيت اال�ستثمار
2
2004
ب���إ���ص��دار �صناديق
العاملي _ ال�سودان
60,000,000 60,000,000
�إ�ستثمارية
م�ساهمة عامة وتقوم
��س�ك���س�ي����ص ديلينق
3
2001
ب���إ���ص��دار �صناديق
املحدودة
2,701,780 25,000,000
�إ�ستثمارية
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4

امل� �ه ��اج ��ر للخدمات
املالية

2002

5

ال�����س��ه��م ل �ل �خ��دم��ات
املالية

2005

6

ال � � � ��رواد ل �ل �خ��دم��ات
املالية

2002

7

دام لال�ستثمار املايل 2005

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ال�ق��وم�ي��ة للمعامالت
املالية
ت ��روي ��ج لال�ستثمار
2001
املايل

1994

العاملية لإدارة املال 2002
ق �ن��و� �س��ر للخدمات
املالية
ال�ف��رن���س��ي للخدمات
2005
املالية
ه��ارف���س��ت للخدمات
2006
املالية املحدودة
الفي�صل للمعامالت
2006
املالية املحدودة
اخل ��دم ��ات ل �ل ��أوراق
1995
املالية
الكا�شديب ل�ل��أوراق
1994
املالية
ك�� ��راون لال�ستثمار
2004
املايل
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2004

م� ��� �س ��اه� �م ��ة ع ��ام ��ة
6,250,000
والت� �ق ��وم ب ��إ� �ص��دار
5,000,000
�صناديق ا�ستثمارية
م� ��� �س ��اه� �م ��ة ع ��ام ��ة
5,000,000
والت� �ق ��وم ب ��إ� �ص��دار
1,650,000
�صناديق ا�ستثمارية
م�ساهمة عامة وتقوم
ب���إ���ص��دار �صناديق
13,018,460 25,000,000
�إ�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 1,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
 20,000,000 25,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
 20,000,000 20,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
200,000
حمافظ ا�ستثمارية
50,000
�شركة خا�صة وتدير
3,000,000
 3,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
2,000,000
 2,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
 18,000,000 50,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 1,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
200,000
حمافظ ا�ستثمارية
50,000
�شركة خا�صة والتدير
210,000
 180,000حمافظ ا�ستثمارية
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18

الت�ضامن للخدمات
املالية

19

مزايا للخدمات املالية 2005

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

2003

ال�ب��رك� ��ه ل �ل �خ��دم��ات
املاليه
املن�صور لال�ستثمار
2004
املايل
داو ج ��ي للخدمات
2004
املالية
امل ��ؤ� �ش��ر لال�ستثمار
2005
املايل املحدودة
2004

الأمني للأوراق املالية 2002
االع � � ��راف ل� �ل ��أوراق
املالية و اال�ستثمار
ب ��ران� �ت ��و ل �ل �خ��دم��ات
2002
املالية
ال ��دره ��م للأ�ستثمار
2002
املايل
ا�� �س� �ت ��وك للخدمات
2002
املالية املحدودة
ق��ري��ن ق��ول��د ل�ل��أوراق
1995
املالية
امل���س�ت���ش��ار ل �ل��أوراق
2002
املالية
امل �م �ل �ك��ة ل �ل �خ��دم��ات
2006
املالية
الإماراتية للمعمالت
2006
املالية
1994

هات للخدمات املالية 2005

�شركة خا�صة والتدير
790,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
رف� � ��ع را�� � � ��س امل � ��ال
60,000
املدفوع اىل � 50ألف
20,000
�شركة خا�صة وbتدير
 5,344,798 25,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
500,000
 400,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
1,000,000
حمافظ ا�ستثمارية
60,000
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 1,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
200,000
حمافظ ا�ستثمارية
50,000
�شركة خا�صة والتدير
200,000
حمافظ ا�ستثمارية
60,000
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,260,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
250,000
حمافظ ا�ستثمارية
50,000
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
200,000
حمافظ ا�ستثمارية
50,000
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 1,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,260,000
 303,600حمافظ ا�ستثمارية
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
ا مل�صد ر
� :سوق

ال �ت �ك��ام��ل للخدمات
املالية
ال� �ن� �ي���ل وامل� ��� �ش���رق
2007
للخدمات املالية
امل��ال املتحد للأوراق
2008
املالية
م �ي��دي��ورو للخدمات
2009
املالية
ه ��اي�ب�ر دي� ��ل املالية
2009
املحدودة
دار�� �س ��ون للخدمات
2010
املالية واال�ست�شارية
�أ�� � �ص � ��ول ل� �ل � ��أوراق
2010
املالية
ك��ا� �س �ب��ون للخدمات
2008
املالية
�أت�ش �أت�ش للخدمات
املالية
2007

�شركة خا�صة وتدير
 15,000,000 15,000,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
200,000
 200,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 500,000حمافظ ا�ستثمارية
�شركة خا�صة والتدير
200,000
حمافظ ا�ستثمارية
50,000
�شركة خا�صة والتدير
200,000
حمافظ ا�ستثمارية
50,000
�شركة خا�صة وتدير
1,000,000
 250,000حمافظ ا�ستثمارية

اخلرطوم
امللحق رقم ()4
ال�شركات املدرجة فى ال�سوق و�أنواعها :
ال�شركات العامة املدرجة يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية :

الرقم القطاع
البنوك
-1
~
-2
~
-3
~
-4
~
-5
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ا�سم ال�شركة
بنك تنمية ال�صادرات
بنك الت�ضامن الإ�سالمي
البنك ال�سوداين الفرن�سي
البنك ال�سعودي ال�سوداين
البنك الإ�سالمي ال�سوداين
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-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
الت�أمني
~
~
~
~
~
~
~
التجاري
~
~
~
~
~
~
ال�صناعي
~
الزراعي

بنك ال�شمال الإ�سالمي
بنك في�صل الإ�سالمي
م�صرف املزارع التجاري
بنك الرثوة احليوانية
بنك الإ�ستثمار املايل
بنك التنمية التعاوين الإ�سالمي
بنك اخلرطوم
بنك ام درمان الوطني
بنك �آيفورى
بنك النيل الأزرق امل�شرق
بنك العمال الوطني
م�صرف ال�سالم
بنك املال املتحد
بنك بيبلو�س �أفريقيا
البنك ال�سوداين امل�صري
الت�أمينات العامة
الوطنية للت�أمني التعاوين املحدودة
ال�سودانية للت�أمني و�إعادة الت�أمني
النيلني للت�أمني
النيل الأزرق للت�أمني
اعادة الت�أمني الوطنية
ال�سالمة للت�أمني
جوبا للت�أمني
ال�صمغ العربي
ال�سودان للحبوب الزيتية
كرمة التجارية
املخابز التجارية
ال�شركة ال�سودانية للمناطق والأ�سواق احلرة
�شركة تق�سيط املحدودة
جممع عفراء
الوطنية للبرتول
النيل للأ�سمنت ربك
اخلدمات الزراعية ملزارعي ق�صب ال�سكر باجلنيد
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-39

~

-40

~

ال�سودانية للرثوة احليوانية – انعام
�شركة تاال للإ�ستثمار املحدودة

الإت�� � � ���� � � �ص� � � ��االت
-41
والو�سائط
ال�سودانية لالت�صاالت املحدودة
~ -42
الراى العام لل�صحافة والن�شر
~ -43
االعالميات املتعددة املحدودة
~ -44
بورت�سودان لل�سينما وامل�سرح
~ -45
الرواد للخدمات املالية
 -46اخلدمات
الهجرة لل�صرافة
~ -47
جلوبل بيت الإ�ستثمار العاملي – ال�سودان
~ -48
�شركة ال�سهم للخدمات املالية
~ -49
�شركة املهاجر للخدمات املالية
~ -50
التنمية الإ�سالمية
� -51أخرى
املهاجر العاملية للإ�ستثمار
~ -52
�شركة الرواد للتطوير العقاري
~ -53
ال�سودانية الكويتية للنقل الربي
~ -54
�شركة الإن�شاءات احلديثة املحدودة
~ -55
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية التقرير ال�سنوي 2009م
ال�سينما ال�سودانية

امللحق رقم ()5
ال�شركات امل�سجلة ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية :
ا�سم ال�شركة
الرقم
ال�شركة العامة لتقوى البطاط�س
-1
البحر الأحمر للتامني
-2
وافا لل�صرافة
-3
ميج لل�صرافة
-4
العمدة لل�صرافة
-5
دينار لل�صرافة
-6
ارجني لل�صرافة
-7
القومية لل�صرافة
-8
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-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32
-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41

العرو�س لل�صرافة
لريا لل�صرافة
اليمامة لل�صرافة
الأمان لل�صرافة
الأفريقية لل�صرافة
الرائد لل�صرافة
اك�سرب�س لل�صرافة
احتاد وكالء التخلي�ص املحدودة
يقني الكربى لل�سياحة املحدودة
جودات للتعدين وال�صناعة
البان كوكو املحدودة
نهر الراين للإ�ستثمار والتجارة واخلدمات املحدودة
�شركة اخلرطوم خلدمات الت�أمني العالجية (�شوامخ)
املنتج للتجارة والإ�ستثمار املحدودة
�شركة جودة للإ�ستثمار الزراعي
امل�شاعر خلدمات احلج والعمرة املحدودة
كندار للإ�ستثمار املحدودة
القوادي�س للتنمية والإ�ستثمار املحدودة
احل�صايا الزراعية املحدودة
تايقر الزراعية املحدودة
ام الطيور للتنمية والإنتاج الزراعي
الدندارى لإنتاج وجتارة ال�صمغ العربى املحدودة
م�شروع الزروات الزراعى املحدودة
التميت خلدمات التنمية والإ�ستثمار
وادى كوك لإنتاج وجتارة ال�صمغ العربي
�شركة ال�سالم للإ�سكان والتعمري
درو للتنمية والإ�ستثمار
دار البلد لل�صحافة والطباعة
تنمية منطقة جنوب الدامر و�شرق كبو�شية
ال�شركة املركزية لتنمية منطقة �أدنى نهر عطربة (الدكو)
�شركة الإت�صاالت التجارية
�شركة ال�صادرات الب�ستانية
خدمات النقل املحدودة
�سوق الأوراق املالية يف ال�سودان  -الن�ش�أة والتطور والر�ؤى امل�ستقبلية

- 69 -

كدكول للتجارة واخلدمات املحدودة
-42
ال�سككيون للتجارة والنقل
-43
�شركة اخلرطوم للغزل والن�سيج
-44
�شركة �سك�سي�ص ديلنق املحدودة
-45
�شركة عمال الأ�سمنت للتنمية واخلدمات
-46
باب املندب لل�صرافة
-47
التحرير للطباعة والن�شر
-48
البنك ال�سوداين امل�صري
-49
بنك الربكة ال�سوداين
-50
طابة للطباعة والن�شر
-51
هات لل�صرافة
-52
بى �سى نت للإ�ستثمار املحدودة
-53
�شركة جموعة ال�ساهر القاب�ضة
-54
�شركة ال�شبارقة الزراعية املحدودة
-55
احلياة لل�صرافة املحدودة
-56
�شركة االندل�س االهلية التعليمية التقنية
-57
�شركة االنت�صار لل�سياحة واخلدمات
-58
�شركة اخلرباء الزراعيني ( اجريكو)
-59
م�ست�شفى ال�سالم املحدودة
-60
م�صرف �شمال كردفان للتمويل الأ�صغر
-61
ال�شبارقة الزراعية املحدودة
-62
م�ؤ�س�سة جنوب كردفان للتمويل الأ�صغر
-63
بنيا�س للتنمية والإ�ستثمار العقاري
-64
بنا للتنمية واال�ستثمار
-65
القناطري للزراعة العامة
-66
�شركة الأفاق اجلديدة للتعليم والإ�ستثمار املحدودة
-67
�شركة باب ال�سالم للتجارة والإ�ستثمار املحدودة
-68
�شركة الأندل�س الأهلية التعليمية التقنية
-69
�شركة العامل العاملية للتجارة واملقاوالت
-70
�شركة اخلرباء الزراعيني (اجريكو)
-71
م�صرف �شمال كردفان للتمويل الأ�صغر
-72
�شركة مهند تاج لل�صرافة
-73
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية التقرير ال�سنوي 2009م
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( )17التقرير ال�سنوي � -سوق اخلرطوم للأوراق املالية 2009م .
املنتديات :
( )18عبدو عبدو -الإط��ار املنظم ل�شركات الو�ساطة املالية -منتدى جمموعة امل�ستثمرين -ليبيا
2009م.
�صفحات الويب :
http://www.vipmiss.com/vb/showthread.php?t=34052
http://apap.ahlamontada.com/44127-topic
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