يف البدء نرحب بقرائنا الكرام ...
وها نحن نعود �إليكم مرة �أخرى وبثوب ق�شيب نلتقي ومبنهجية
جديدة تتيح لنا ولكم التوا�صل وعرب جملتكم البور�صة نفرد امل�ساحات
للتعرف على �سوق اخلرطوم للأوراق املالية  ...وطبيعة ن�شاطه  ...ونحت�سي
كوب ًا من ال�شاي مع د� .أزهري الطيب الفكي مدير عام ال�سوق يف اتكاءة عرب حوار العدد
لي�شرح لنا با�ستفا�ضة جزء ًا من كثري عن ال�سوق  ...ويكتمل عددنا بباقة منتقاة من الأقالم
الر�صينة لتحدثنا عن البور�صة الإلكرتونية و�أثرها وحماذير واحرتازات ال�سوق اجتاه غ�سل الأموال
 ...وال يفوتنا �أن نقف قلي ًال عند �آراء بع�ض اخلرباء االقت�صاديني ب�ش�أن بع�ض الق�ضايا االقت�صادية التي
ت�شغل الر�أي العام  ....ثم نبحر خارج احلدود عرب البور�صات العاملية ....
وا�ستغل هذه الفر�صة الطيبة ونحن نحتفل ب�صدور هذا العدد اجلديد لرن�سل �صوت �شكر لكل ال�شركات
والبنوك التي اختارت جملتنا لتكون ح�ضور ًا عرب �صفحاتها  .وال �أريد �أن �أطيل لأتيح لكم الفر�صة للتجوال
عرب هذه النافذة التي تهدف لتعميق الثقافة واملعرفة متمنني �أن نكون قد وفقنا يف �أن نلبي احتياجاتكم من
املعلومات القيمة واملفيدة ..
ودمتم
رئي�س التحرير
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أخبار البورصة

تحقيقًا الستراتيجية الدولة بخصخصة الشركات الحكومية

اكتمال إدراج شركة النصر لإلسكان والتشييد

حتقيقا لواحدة من �أهم �أغرا�ض ال�سوق التى �أقيمت من �أجلها واملتمثلة فى نقل امللكية العامة للأ�صول الر�أ�سمالية للدولة �إىل �أو�سع
الفئات الوطنية �شهد �سوق اخلرطوم للأوراق املالية منت�صف �شهر نوفمرب من العام احلايل �إدراج �شركة الن�صر للإ�سكان والت�شييد املحدودة
ك�شركة م�ساهمة عامة � ،إحدى ثمرات اللجنة الفنية للت�صرف فى مرافق القطاع العام وثاين �شركة عقارية تدرج يف �سوق اخلرطوم
 ،وقد �صاحبت عملية الإدارج �إقامة معر�ض م�صغر ل�شركة الن�صرللإ�سكان والت�شييد ومن ثم حتدث الدكتور �أزهري الطيب مدير عام
ال�سوق مرحب ًا بال�ضيوف وقد �أ�شاد �سيادته يف م�ستهل حديثه باملجهود الكبري الذي قامت به �شركة بوبا يف عملية خ�صخ�صة �شركة الن�صر
للإ�سكان والت�شييد  ،وحتدث �أي�ض ًا عن النجاحات التي حققتها �شركة الن�صر وامل�شاريع العمالقة التي تقوم بها مما �أك�سبها �سمعة مميزة
وموقف مايل ممتاز ،كما �أ�شاد ب�إدارة ال�شركة واجنازها لعملية اخل�صخ�صة ومن ثم تكملة متطلبات ال�سوق والتحول ل�شركة م�ساهمة
عامة يف فرتة زمنية وجيزة  ،و�أ�شار �سيادته �إيل �أن ر�أ�سمال ال�شركة  20مليون جنيه و�أن القيمة الإفتتاحية لل�سهم �سوف تكون  22جنيه ًا
و�أن ال�شركة قد حققت �صايف ربح بعد ال�ضريبة بلغ  4.4مليون جنيه  .من جانبه اعترب اال�ستاذ �أجمد �شبو رئي�س جمعية الو�سطاء �إدارج
�شركة الن�صر �إ�ضافة حقيقة لل�سوق متمني ًا من ال�شركات اخلا�صة ان حتذو حذو �شركة الن�صر والتحول ل�شركات م�ساهمة عامة ومن ثم
تدرج يف ال�سوق ملا فيه من فائدة لالقت�صاد الوطني ولل�شركات نف�سها  .ثم حتدث ممثل اللجنة الفنية للت�صرف يف مرافق القطاع العام
متمني ًا التوفيق ل�شركة الن�صر ولل�سوق  .يف اخلتام حتدث املهند�س الطاهر
علي الطاهر مدير عام �شركة الن�صر لال�سكان والت�شييد مقدم ًا نبذة عن تاريخ
ال�شركة حتى حتولها ل�شركة م�ساهمة عامة وتطرق للمجاالت التي تعمل بها
ال�شركة بخالف الت�شييد واملقاوالت �أي�ض ًا الإ�سكان والتمليك العقاري والطرق
واجل�سور و�إ�سترياد وجتارة مواد البناء .و�أ�شار ايل كونهم �أول �شركة مقاوالت
يف ال�سودان حت�صل على �شهادتي املطابقة مع املوا�صفة العاملية ونظام �إدارة
اجلودة � 9001 ISOإ�صدارة عام  ، 2000و�شهادة ال�سالمة وال�صحة املهنية
� 18000 OSHASإ�صدارة  2007م .
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بتشريف رئيس وأعضاء اللجنة االقتصادية بالمجلس الوطني ..

السوق يدشن موقعه اإللكتروني الجديد
قد �أجاز قانون �سلطة تنظيم �أ�سواق املال يف ال�سودان وهي
اجلهة التي تقوم بالإ�شراف والرقابة على �سوق اخلرطوم
للأوراق املالية والأ�سواق التي �سوف تن�ش�أ يف امل�ستقبل
القريب باذن اهلل ك�سوق ال�سلع ،والعقارات ،واملعادن ،والنقد وغري
ها.
وعلى �شرف هذه الزيارة مت تد�شني املوقع الإلكرتوين اجلديد
لل�سوق وهو عبارة عن بوابة �إلكرتونية متكن الو�سطاء من القيام
بعملية التداول من مواقع وجودهم دون احل�ضور لقاعة التداول
وذلك يف املرحلة القادمة �إن �شاء اهلل  ،كما ميكن امل�ستثمرين من
متابعة حركة تداول ا�ستثماراتهم ب�صورة منتظمة بالإ�ضافة
لإحتوائه على معلومات وبيانات كثرية عن ال�سوق وعن الأوراق
املالية املتداولة من معلومات �إدارية وقوائم مالية وغريها من
املعلومات التي تفيد امل�ستثمرين.
وقد �أ�شاد الوفد باملوقع الإلكرتوين اجلديد لل�سوق و�أكد دعمه
لل�سوق وتفهمه لدوره يف تنمية الإقت�صاد الوطني  ،كما وعد
الوفد بامل�ساهمة ب�شكل فعال يف �سرعة �إجازة القانونني.

قام وفد من اللجنة االقت�صادية باملجل�س الوطني املوقر برئا�سة
ال�سيد �/سامل ال�صايف رئي�س اللجنة ونائبه د.بابكر حممد توم
وعدد من �أع�ضاء اللجنة بزيارة كرمية ل�سوق اخلرطوم للأوراق
املالية للوقوف علي التطورات التقنية الأخرية  ،وكان يف ا�ستقبالهم
الدكتور �أزهري الطيب الفكي املدير العام ور�ؤ�ساء القطاعات وبع�ض
مديري الإدارات .وقد �شملت الزيارة تقدمي عر�ض تو�ضيحي
وتعريفي عن ال�سوق .ويف بداية اللقاء حتدث د� .أزهري مرحب ًا
بالوفد وقدم تنوير ًا عن التطورات التي حدثت بال�سوق خالل الفرتة
املا�ضية  ،كما �أ�شار ال�سيد مدير عام ال�سوق يف حديثة عن القانون
اجلديد لل�سوق والذي متت �إجازته من قبل جمل�س الوزراء متهيد ًا
لرفعه للمجل�س الوطني  ،و�أ�شار فيه �إىل �أبرز التعديالت التي متت
على القانون احلايل (ل�سنة 1994م) ومنها �إدخال ف�صل كامل عن
ال�صناديق اال�ستثمارية (ال�صكوك) بدي ًال لقانون �صكوك التمويل
ل�سنة 1995م الذي مت �إلغا�ؤه مبوجب هذا القانون  ،كما �أو�ضح د.
�أزهري �أن من �أهم مميزات هذا القانون التعديالت يف ن�سب التملك
للم�ساهمني حتى يتم ت�شجيع ال�شركات اخلا�صة والعائلية للتحول
ل�شركات م�ساهمة عامة  ،كما �أ�شار �أي�ض ًا �إيل �أن القانون ا�شتمل على
العديد من العقوبات واجلزاءات التي مل يكن من�صو�ص عليها يف يف ختام الزيارة �شكر ال�سوق الوفدعلى �أهتمامه بهذا ال�صرح
الإقت�صادي املهم الذي ميثل مر�آة االقت�صاد ال�سوداين وبوابة
قانون 1994م.
وا�شار ال�سيد /مدير عام ال�سوق �إىل �أن جمل�س الوزراء �أي�ض ًا اال�ستثمار فيه .
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سوق الخرطوم يستقبل وفدًا من شركة
مصر للمقاصة وشركة النيل للتكنلوجيا
ونشر المعلومات

يف زيارة كرمية �أ�ستقبل الدكتور�/أزهري الطيب الفكي مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وفد ًا رفيع امل�ستوى من جمهورية م�صر العربية
برئا�سة ال�سيد/حممد �سليمان عبد ال�سالم  -رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�صر للمقا�صة والإيداع والقيد املركزي  -رئي�س احتاد مراكز الإيداع
ب�أفريقيا وال�شرق الأو�سط وال�سيد  /مدير عام �شركة النيل لتكنولوجيا املعلومات وال�سيد /مدير تقنية املعلومات ب�شركة م�صر للمقا�صة
وال�سيد/املدير التنفيذي للإدارة القانونية ب�شركة م�صر للمقا�صة  ،حيث رحب بالوفد مثمن ًا على الروابط بني البلدين ال�شقيقني  ،من ثم
قدم للوفد عر�ض يحوي ن�ش�أة وتطور ال�سوق ون�شاط ال�سوق حتى الربع الثاين من العام احلايل ،وعر�ض �أخر عن �آلية عمل �أنظمة التداول
الإلكرتوين  ،وبعد ذلك قام الوفد بزيارة لقاعة التداول بال�سوق للوقوف على عمليات التداول كما اجتمع الوفد بجمعية الوكالء.
ا�ستمرت الزيارة ملدة ثالثة �أيام زار الوفد خاللها بنك ال�سودان املركزي و�شركة ال�سودان للخدمات املالية و�شركة ال�سودان للخدمات امل�صرفية
والبنك ال�سوداين امل�صري والبنك الأهلي ال�سوداين والبنك الأهلي امل�صري.
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السعودية تتسلم رئاسة اتحاد
البورصات العربية وبورصة أربيل
إضافة جديدة لالتحاد
�أجاز اجتماع البور�صات الأخري الذي عقد م�ؤخر ًا يف دبي الئحة احتاد
البور�صات العربية والتقرير الدوري واخلطة امل�ستقبلية لالحتاد
و�أو�ضح د� .أزهري الطيب مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية عقب
م�شاركته يف االجتماع وافق على طلب ان�ضمام بور�صة �أربيل والتي ان�شئت
حديث ًا ووافق االحتاد على الطلب الذي �أ�صبح مبوجبه للعراق بور�صتان
بغداد و�أربيل و�أ�شار �إىل �أن االجتماع �شهد ا�ستعرا�ض ًا لنظم حديثة يف بور�صة دبي بتقنيات حديثة مت جتربتها يف بور�صة دبي على �أن يتم
تعميمها يف البور�صات العربية االخرى كما مت ا�ستعرا�ض نظام جديد مت تطبيقه يف تداول ال�سعودية .
وت�شري جملة البور�صة �إىل �أن ال�سعودية ت�سلمت رئا�سة االحتاد يف دورة جديدة ومن املقرر �أن ت�سلمها �إىل البحرين يف الدورة القادمة .

إجازة الئحة جديدة لحوكمة شركات المساهمة
العامة المدرجة بسوق الخرطوم
�أجاز جمل�س �إدارة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية يف اجتماعه الأخري الئحة حوكمة �شركات امل�ساهمة العامة للعام 2014م للوفاء باملتطلبات
الإقليمية والدولية لل�شفافية والإف�صاح و�أكد د� .أزهري الطيب الفكي مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ب�أن الئحة حوكمة �شركات
امل�ساهمة العامة ت�ساعد ال�شركات املدرجة يف ال�سوق على حماربة عمليات غ�سل الأموال وحتقيق ال�شفافية والإف�صاح كما تنظم العالقات
بينها وامل�ساهمني والإدارة التنفيذية  ،وقال �إن �إجازة الالئحة ت�أتي يف �إطار خطة ال�سوق ال�ستكمال اجلوانب الت�شريعية والقانونية التي
ت�ساعد على تطور ال�سوق واالرتقاء به م�شري ًا �إىل �إجازة جمل�س الوزراء الأ�سبوع املا�ضي لقانون ال�سوق اجلديد وقانون جهاز تنظيم الأ�سواق
املالية وتابع ب�أن ال�سوق قطع خطوات كبرية نحو التطور م�ؤكد ًا على موا�صلة البناء وا�ستيعاب التطورات التقنية احلديثة يف جمال الأ�سواق
املالية م�شري ًا �إىل الإمكانات الكبرية التي يتمتع بها ال�سودان يف جمال �إقامة العديد من الأ�سواق ال�سلعية و�أ�ضاف عبدالرحمن عبد املجيد
(نادر) نائب مدير �سوق اخلرطوم للأوراق املالية �أن �أهمية الالئحة �أنها تعترب ا�ستجابة ملتطلبات �إقليمية ودولية جاءت يف �إطار �سلطات
جمل�س الإدارة م�شري ًا �إىل �أنها �أي الالئحة متكن ذوي العالقة ب�شركة امل�ساهمة العامة من االطالع على معلومات ال�شركات ب�شفافية كاملة
كما تدعمها يف حالة الإدراج املزدوج يف �أ�سواق املال الإقليمية والدولية ب�أنها م�ستوفية اال�شرتاطات وقال �إن الالئحة تعترب مك�سب ًا كبري ًا
حلفظ حقوق امل�ساهمني ومينح ال�شركة انطباع ًا جيد ًا .

سوق الخرطوم لألوراق المالية يوقع
اتفاقيتين مع البورصة المصرية وشركة
مصر للمقاصة
انطالقا من الروابط التاريخية والثقافية العريقة يف وادي النيل بني ال�شعبني
ال�شقيقني جمهورية م�صر العربية وجمهورية ال�سودان وتوثيقا لهوية م�صر
وال�سودان الإفريقية وكذلك من منطلق حر�ص امل�سئولني يف كال البلدين على
توثيق وزيادة �أفاق التعاون امل�شرتك فيما بينهما وتفعيلها مت �إبرام اتفاقية
تعاون بني �سوق اخلرطوم للأوراق املالية و�شركة م�صر للمقا�صة والإيداع والقيد
املركزي و�شركة النيل لتكنولوجيا ون�شر املعلومات.
وقال حممد عبد ال�سالم رئي�س جمل�س �إدارة �شركة م�صر للمقا�صة  -يف
ت�صريحاته عقب التوقيع على االتفاقية �أن االتفاقية تهدف �إىل و�ضع وتنفيذ
نظام للتعاون وتبادل املعلومات بني الطرفني ،مبا ي�ضمن تطوير �أدائهما وعملهما
لت�سهيل �إجناز الأعمال ،خ�صو�ص ًا تبادل املعلومات الفنية املتعلقة بن�شاط
الطرفني ،وتبادل الآراء فيما يخ�ص الع�ضوية لدى كل منهما ،وم�شاركتهما يف
امل�ؤمترات العربية والدولية املتعلقة باالقت�صاد عموما و�أوراق املال خ�صو�ص ًا،
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وكذلك التعاون يف جمال التدريب وتبادل اخلربات واخلرباء يف جمال �أ�سواق املال� ،إ�ضافة �إىل تقدمي �أية خدمات �أو معلومات �أو بيانات
�أو نظم م�ستندية �أو �آلية من �ش�أنها تذليل العقبات التي تعوق تطوير الأنظمة والأدوات امل�ستخدمة لدى الطرفني ،و �أو�ضح �أن �شركة م�صر
للمقا�صة تقدم املعونة الفنية الالزمة يف ت�صميم وتنفيذ برامج وتطوير نظم العمل الآلية ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية وتن�شيط �سوق
املال وتبادل النظم اخلا�صة بهذه الأدوات و�أ�ضاف �أن طريف االتفاقية يعمالن على حتقيق �سهولة تبادل املعلومات املتعلقة بالأوراق املالية،
وفقا لقواعد الإف�صاح وال�شفافية ،مع �ضمان �سريتها وفق ًا للمعايري العاملية يف هذا ال�ش�أن وتبادل الإخطار ب�أية ت�شريعات �أو لوائح �أو قرارات
�أو نظم عمل جديدة تتعلق ب�إ�صدار �أو �إيداع �أو تداول الأوراق املالية وم�شتقاتها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،وكذلك ت�شجيع وتنمية الوعي
اال�ستثماري العربي خا�صة يف جمال �أ�سواق املال والتعاون من �أجل تقدمي الدعم واخلربات الفنية للأ�سواق املالية النا�شئة يف دول القارة
الإفريقي و�أن البور�صة ال�سودانية ميكنها اال�ستفادة من اخلربات امل�صرية الكبرية يف جمال احلفظ والت�سوية والقيد املركزي لل�شركات،
خا�صة �أن م�صر تعد من �أوائل الدول العربية والإفريقية يف هذا املجال.و�أكد على �أن �شركة م�صر للمقا�صة ت�ضم كوادر وخربات كبرية
ت�ساهم يف دعم كافة �شركات املقا�صة باملنطقة.
ومن جانبه ،قال �أزهري الطيب مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية '�إن م�صر لديها �إمكانات كبرية يف جمال �أ�سواق املال وتعد من �أقدم
البور�صات يف العامل ،م�شري ًا �إيل �أن خربة �شركة م�صر للمقا�صة وريادتها يف هذا املجال دفعت �سوق اخلرطوم �إىل �ضرورة اال�ستفادة من تلك
اخلربات �سواء من خالل عمليات التدريب �أو اال�ستعانة بكوادر م�صرية'.
و�أو�ضح �أن االتفاقية �ست�سهم يف تطوير منظومة الإيداع املركزي يف �سوق الأوراق املالية ال�سودانية التي ت�ضم نحو � 60شركة فقط يتم
التداول عليها ،م�شيد ًا بالعالقات بني م�صر وال�سودان ،وكذلك بالرتحيب الكبري الذي لقيه الوفد ال�سوداين على مدار ثالثة �أيام وقع خاللها
اتفاقيتني مع البور�صة امل�صرية و�شركة م�صر للمقا�صة.
كما التقى مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية الدكتور �أزهري الفكي رئي�س البور�صة امل�صرية الدكتور حممد عمران ،وتناول االجتماع
�سبل تفعيل اتفاقية التعاون امل�شرتك املوقعة بني البور�صتني يف وقت �سابق ،كما تباحث الطرفان حول �أطر �آليات القيد امل�شرتك وت�سهيل
حركة التداول للم�ستثمرين فى كال ال�سوقني.
و�أكد رئي�س البور�صة امل�صرية �أن تفعيل االتفاقية املوقعة بني البور�صتني ،من �ش�أنه فى جمال القيد املزدوج ،وت�سهيل �إتاحة الأ�سهم امل�صرية
للم�ستثمرين من ال�سوق ال�سوداين من �ش�أنه ،فتح نافذة جديدة للمتعاملني من ال�سوق ال�سوداين لال�ستثمار يف البور�صة امل�صرية ،ال�سيما مع
متيز هيكلية اال�ستثمار فى ال�سوق امل�صرى ،بغلبة حجم اال�ستثمار فى الأ�سهم على اال�ستثمار يف الأدوات الأخرى ،على عك�س �سوق اخلرطوم
الذي ت�ستحوذ تعامالت �أدوات الدين الثابت على ن�صيب الأ�سد من قيم التداوالت.
من جهته �أو�ضح الدكتور �أزهري الطيب مدير عام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية �أن تفعيل االتفاقية �ستمثل خطوة متميزة على �صعيد
التعاون بني ال�سوقني ،م�شريا �إىل رغبة �شريحة كبرية من امل�ستثمرين فى بالده فى �ضخ ا�ستثمارات جديدة يف ال�سوق امل�صري ،حيث ت�ستحوذ
�أدوات الدخل الثابت و�صكوك التمويل على �أكرث من  %90من قيم التداوالت اليومية ببور�صة اخلرطوم ،و�أكد مدير بور�صة اخلرطوم �أن
تفعيل االتفاقية �سيتيح تبادل اخلربات بني الطرفني ،مبا يفيد اجلانب ال�سوداين من اخلربات املرتاكمة لدى البور�صة امل�صرية يف جمال
حوكمة ال�شركات ،والبنية التكنولوجية لل�سوق ،ف� ً
ضال عن القواعد املنظمة لعمل ال�شركات الأع�ضاء.

سوق الخرطوم يصدر الئحة سوق الخرطوم
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
�أ�صدر �سوق اخلرطوم للأوراق املالية الئحة
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
لل�شركات العاملة يف جمال الأوراق املالية
ت�ضمنت الإجراءات املت�ضمنة بالعمالء
و�إجراءات فح�ص ومتابعة العمليات وحظر
التعامل مع الأ�شخا�ص الوهمية والبنوك
ال�صورية وقواعد التعرف على الهوية
و�إجراءات التعرف على ال�شخ�ص االعتباري
و�إجراءات التعرف على امل�ستفيد احلقيقي
والتعامل مع املخاطر املختلفة مثل خماطر
العمالء وم�س�ؤول االلتزام ومهامه ونظام
ال�ضبط الداخلي والتزامات ال�شركات و�أحكام
عامة مت�ضمنة التزام املراجع القانوين
والقرارات الدولية ذات ال�صلة والواجبة
النفاذ و�إف�شاء املعلومات واجلزاءات .
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ألول مرة بالسودان  ..مركز خاص
بتوعية المستثمر باألوراق المالية
وقعت وكالة ال�سودان للأنباء �إتفاقية �شراكة وتعاون مع �شركة بيان لال�ستثمار املايل خالل �شهر مار�س املن�صرم مبدينة بورت�سودان .
وقال �أمين يا�سني الأمام مدير مركز بيان �إن �شركة بيان للإ�ستثمار املايل ت�سعى من خالل توقيع االتفاقية مع ( �سونا ) لال�ستفادة من خدماتها
التي تقدمها كم�ؤ�س�سة حكومية متخ�ص�صة ولها القدرة واخلربة يف الو�صول لأكرب �شريحة من املجتمع االقت�صادي ورجال الأعمال واملغرتبني
وذلك للرتويج للإ�ستثمار املايل  ،حيث مت التوقيع من خالل منرب (�سونا) وذلك بح�ضور وايل والية البحر الأحمر الأ�ستاذ حممد طاهر ايال ،
و مت خالل املنرب عك�س �أهم اجلوانب االقت�صادية وا�ستعرا�ض امل�شاريع اال�ستثمارية بالوالية �إىل جانب تو�ضيح دور قطاع اال�ستثمار املايل يف
جذب اال�ستثمارات وكيفية �إحداث تنمية حقيقية يف البالد ،وذكر �أمين �أن اختيار توقيع االتفاقية بوالية البحر الأحمر ي�أتى �إميانا بدور
الوالية يف دعم و�إيجاد م�صادر متويل مل�شاريع التنمية واختيارها قطاع اال�ستثمار املايل لتحقيق هذا الهدف اجلديد .

برعاية من سوق الخرطوم لألوراق المالية
 ..شركة بيان لالستثمار المالي تدشن
منبر قضايا االستثمار المالي
د�شنت �شركة بيان لال�ستثمار املايل برامج منرب ق�ضايا اال�ستثمار املايل وهو عبارة عن جتمع من املخت�صني واخلرباء و�شركات الو�ساطة املالية
املعتمد لدى �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ويهدف ملناق�شة عدد من الق�ضايا التي ت�ؤثر فى م�سرية تطور ومنو قطاع الإ�ستثمار املايل بالبالد
وذلك حتت رعاية من مدير �سوق اخلرطوم للأوراق املالية ،هذا وقد مت مناق�شة عدد من الق�ضايا التي تهم القطاع حيث متت ا�ست�ضافة وحدة
التحريات املالية لت�سليط ال�ضوء حول الئحة وقانون غ�سل الأموال ودور ال�سوق و�شركات الو�ساطة املالية يف مكافحته ويف املنرب الثاين
حتدث الأ�ستاذ خمي�س �أبو عامر حول خطة �شركة ال�سودان للخدمات املالية للمرحلة املقبلة ،ويعترب هذا اللقاء هو اللقاء الأول الذي
يجمعه ب�شركات الو�ساطة املالية بعد تولية �إدارة ال�شركة و عقد املنرب جل�سة خا�صة حول �أثر ال�ضرائب يف تطور ومنو قطاع اال�ستثمار املايل
وذلك با�ست�ضافة الأمني العام لديوان ال�ضرائب الذي رحب مببادرة �شركة بيان للإ�ستثمار املايل لعك�س �أهداف الديوان وحر�صه على تطور
قطاع اال�ستثمار املايل بالبالد منوها �أنه التوجد �أي م�شكالت تعاين منها �شركات الو�ساطة املالية و قدم ال�سيد نائب الأمني العام للتخطيط
الإ�سرتاتيجي ورقة تناولت دور الديوان وتطوره نالت كثريا من املناق�شات واملداخالت ال�ساخنة من الأ�ستاذ عبدالرحيم حمدي وزير املالية
الأ�سبق واخلبري الإقت�صادي الدكتور حممد الناير �إىل ذلك ثمن الدكتور �أزهري الطيب دورا لديوان وباجلهد الذي يقوم به مو�ضح ًا �أن
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية يعترب بوابة للإقت�صاد ال�سوداين مبا ميثله من وجود ل�شركات متثل كافة القطاعات الإقت�صادية بالبالد و�أن
�أي حمفزات �ضريبية �ستعود على هذا القطاع بالتطور مو�ضح ًا �أنه البد من متيز �شركات امل�ساهمة العامة عن اخلا�صة متيز ًا �ضريبي ًا وذلك
لت�شجيع تلك ال�شركات للتحول ل�شركات م�ساهمة عامة والدخول يف منظومة �سوق الأوراق املالية .
�إىل ذلك �أعرب الأ�ستاذ �أمين ي�س الإمام مدير �شركة بيان للإ�ستثمار املايل عن �شكره لكل اجلهات وامل�ؤ�س�سات التي �ساندت و�شجعت فكرة مناق�شة
ق�ضايا الإ�ستثمار املايل داعيا �شركات الو�ساطة وامل�ستثمرين بالدفع بتو�صياتهم واالنتظام يف ح�ضور تلك اللقاءات والتجمعات التي ت�ساعد يف
عك�س وجهة نظرهم يف وجود امل�س�ؤولني ومتخذي القرار �شاكر ًا يف ذات الوقت �سوق اخلرطوم للأوراق املالية على دعمه وت�شجيعه للمبادرات
التي تقوم بها ال�شركة يف �إطار
م�س�ؤوليتها جتاه القطاع الذي
تعمل فيه م�ؤكدا �إ�ستمرار املنرب يف
مناق�شة تلك الق�ضايا وك�شف عن
موافقة م�س�ؤولني يف �سوق �أبوظبي
للأوراق املالية للح�ضور لل�سودان
واحلديث يف املنرب حول جتربة
الإدراج املزدوج لأ�سهم ال�شركات
وامل�صارف ال�سودانية املدرجة يف
�أ�سواق اخلليج والذي �سيعقد خالل
القرتة املقبلة �إن �شاء اهلل بح�ضور
ممثلني عن تلك ال�شركات .
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سوق الخرطوم لألوراق المالية
لقاء تنويريا لمكافحة
ينظم
ً
غسل األموال
يف �إطار التعاون والتن�سيق املحلي يف جمال مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب نظم �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
لقاء تنويريا ً مب�شاركة وحدة التحريات املالية خالل �شهر
ً
يونيو املا�ضي مبباين ال�سوق .
حيث �أو�ضح د� .أزهري الطيب الفكي مدير عام �سوق اخلرطوم
للأوراق املالية املجهودات التي بذلها ال�سوق يف جمال مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب واملت�ضمنة �إ�صدار اللوائح
والأدلة الإر�شادية وتدريب العاملني بال�سوق والقيام بتفتي�ش
�شركات الو�ساطة املالية وتفعيل �إدارات االلتزام ب�شركات
الو�ساطة  .و�أكد الفكي على �ضرورة التن�سيق والتعاون بني ال�سوق ووحدة التحريات املالية  ،كما �أعلن عن ان�ش�أ ال�سوق لوحدة متخ�ص�صة
ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب م�شري ًا �إيل �أن مذكرات التفاهم مع بع�ض الأ�سواق املالية االخري �سيتم ت�ضمني متطلبات مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل و�أ�ضاف د� .أزهري �أن ال�سوق �سيقدم تقارير دورية لوحدة التحريات املالية تعك�س ن�شاط ال�سوق فيما يلي مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب يف �إطار التعاون والتن�سيق .
من جانبه �أ�شاد د .حيدر عبا�س مدير وحدة التحريات املالية باهتمام �سوق اخلرطوم مبكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب م�شري ًا
للإجراءات التي اتخذها ال�سوق م�ؤخر ًا و�ساهمت ب�شكل كبري يف حت�سني نظام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وانعك�س ذلك يف تقارير
املتابعة التي قدمها ال�سودان م�ؤمنا على �ضرورة اال�ستمرار يف التعاون والتن�سيق بني ال�سوق ووحدة التحريات املالية .
اجلدير بالذكر �أن �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وفق ًا لقانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهارب يعترب من اجلهات الرقابية والإ�شرافية
على امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لرقابتها.

لقاء تفاكري برئيس مجموعة دال
حول التحول لشركة مساهمة عامة
�إجتمع د.ازهرى الطيب الفكى مدير عام ال�سوق بال�سيد �/أ�سامة دا�ؤود
عبد اللطيف رئي�س جمموعة دال  ،بح�ضور ال�سيد  /رئي�س قطاع الأ�سواق
وال�سيد /مدير دائرة الت�سويق والإعالم والعالقات العامة  ،حيث تناول
الإجتماع التفاكر حول �إمكانية حتول جمموعة دال ل�شركة م�ساهمة
عامة نظر ًا للميزات ال�ضخمة التى تتيحها هذه اخلطوة  ..واتفق
اجلانبان على �إخ�ضاع الأمر للدرا�سة.

سوق الخرطوم لألوراق المالية يبحث مع والية شمال دارفور
أوجه التعاون المشترك فى مجال إضافة بورصات سلعية
�أكد الدكتور عبده دا�ؤود �سليمان وزير املالية واالقت�صاد واخلدمة املدنية بوالية �شمال دارفور �ضرورة ت�شجيع القطاعات الإنتاجية املحلية
حتى تتمكن من زيادة الإنتاج والإنتاجية لتعزيز النمو االقت�صادي بالبالد و حت�سني م�ستوى دخل الأفراد ورفع م�ستوياته املعي�شية .
وقال الوزير لدى تر�ؤ�سه بقاعة اجتماعات الوزارة بالفا�شر االجتماع املو�سع الذي �ضم وفد �سوق اخلرطوم للأوراق املالية واحتاد �أ�صحاب
العمل ومديري امل�صارف والبنوك بالوالية  ،قال �إن �إن�شاء ا�سواق جديدة للما�شية واملحا�صيل والبور�صات ال�سلعية مبحليات الوالية ت�أتي
فى اطار اجلهود امل�ستمرة التي تبذلها وزارته من اجل اال�ستفادة من املوارد الطبيعية التي تزخر بها الوالية ،للم�ساهمة فى دفع عجلة
االقت�صاد على امل�ستويني املحلى والقومي بجانب تو�سيع نطاق الت�سويق حمليا وخارجيا عالوة على متكني ال�سلع املحلية من املناف�سة على
كافة امل�ستويات  ،م�ضيف ًا �أن م�شروعات اال�سواق اجلديدة وافتتاح طريق الإنقاذ الغربي من �شانها جميعا امل�ساهمة فى معاجلة الأو�ضاع
بالوالية ب�صورة جذرية منا�شدا يف هذا ال�صدد احتاد �أ�صحاب العمل ومديري امل�صارف وكافة الكيانات االقت�صادية بالوالية ب�ضرورة بذل
كافة اجلهود من �أجل �إجناح امل�شروعات .
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مقارنة ال

نشاط الس
وقى للفترة

من يناير ال

ى أكتوبر
 ٢٠١٣و ٢٠١٤

 -1عدد االسهم المتداولة :

عبارة عن عدد الأ�سهم التي مت بيعها و�شرا�ؤها يف ال�سوق الثانوية  ،حيث مت تداول  166مليون �سهم ًا حتى �أكتوبر من العام 2014م
مقارنة بعدد 51.7مليون �سهم من نف�س الفرتة للعام  2013بن�سبة ارتفاع بلغت %221
جدول رقم ( )1يوضح مقارنة بين إجمالى عدد األسهم المتداولة
للفترة يناير  -اكتوبر  2013مقارنة بيناير  -اكتوبر 2014
البيان

حتى اكتوبر 2013

حتى اكتوبر 2014

النسبة

عدد األسهم

51,773,551

166,387,823

%221

�أما بالن�سبة للتداول ح�سب القطاعات املختلفه ف�إن اجلدول رقم (� )2أدناه ي�ؤكد �أن التداول مازال مركز ًا على قطاع البنوك-
االت�صاالت و الو�سائط  ،اال�ستثمار والتنمية.
جدول رقم ( ) 2يوضح عدد االسهم المتداولة حسب القطاع
القطاع

البنوك
التامني
التجاري
ال�صناعي
الزراعي
الو�سائط واالت�صاالت
اخلدمات املالية
اال�ستثمار والتنمية
االجمايل
 -2عدد الصكوك المتداولة:

بنهاية اكتوبر ٢٠١٣

بنهاية اكتوبر ٢٠١٤

8,733,532
1,713,813
50,477
30,820
0
18,579,388
5,263,811
17,401,710
51,773,551

85,344,965
99,000
20,964
109
2,857,253
65,288,748
2,007,449
10,769,335
166,387,823

النسبة

% 877
%6
% 42
% 0.4
% 100
% 251
% 38
% 62
% 221

بلغ عدد ال�صكوك املتداولة واملتمثلة يف �صكوك ال�صناديق الإ�ستثمارية و�شهادات �شهامة خالل الفرتة من بداية العام احلاىل وحتى
نهاية اكتوبر 2014م عدد  8ماليني �صك بن�سبة ارتفاع بلغت  %40عن نف�س الفرتة للعام 2013م بعدد  5.7مليون �صك ،كما �سيو�ضح
يف اجلدول رقم (. )3
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جدول رقم ( ) 3عدد الصكوك المتداولة
القطاع

بنهاية اكتوبر ٢٠١٣

بنهاية اكتوبر ٢٠١٤

النسبة

ال�صناديق اال�ستثمارية
ال�صكوك احلكومية
املجموع

873,558
5,715,704
6,589,262

926,649
8,008,260
8,943,909

%6
% 40
% 36

 -3حجم التداول الكلي :

بلغ حجم التداول الكلى خالل الفرتة من يناير  2014حتى نهاية �أكتوبر من نف�س العام مبلغ  4.5مليار جنيه بن�سبة ارتفاع بلغت
 %48مقارنة مع نف�س الفرتة للعام ال�سابق ،ويعود الف�ضل يف ذلك للحجم الكبري يف التداول يف �شهادات �شهامة وقطاعات الو�سائط
واالت�صاالت واال�ستثمار والتنمية كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم (� )4أدناه .
جدول رقم ( : )4حجم التداول
البيان

بنهاية اكتوبر ٢٠١٣

بنهاية اكتوبر ٢٠١٤

النسبة

حجم التداول

3,087,072,470

4,577,181,599

% 48

٢٠١٤

13

واجلدول رقم (� )5أدناه يو�ضح حجم التداول الكلي ح�سب القطاع خالل فرتة املقارنة وهو ي�ؤكد �أي�ض ًا �سيطرة قطاعات ال�شهادات
اال�ستثمارية  -ال�صناديق اال�ستثمارية  -االت�صاالت والو�سائط والبنوك على التداول .
جدول رقم ( )5حجم التداول الكلي حسب القطاع
القطاع

بنهاية اكتوبر ٢٠١٣

بنهاية اكتوبر ٢٠١٤

النسبة

البنوك
التامني
التجاري

5,423,348
1,636,197
386,947

134,491,402
49,500
198,644

%1,479
%3
%51

ال�صناعي

15,027

130

%0.9

الزراعي

--

2,858,243

%100

الو�سائط واالت�صاالت

33,543,509

152,445,168

%354

اخلدمات املالية

23,503,495

457,472

%2

اال�ستثمار والتنمية

2,427,517

1,674,317

%69

ال�شهادات اال�ستثمارية

3,003,805,147

4,237,008,584

%41

ال�صناديق اال�ستثمارية

16,331,283

47,998,142

%194

االجمايل

3,087,072,470

4,577,181,602

%48

١٤

٢٠١٤

 -4عددالصفقات المنفذة :

بلغ عدد ال�صفقات املنفذة خالل الفرتة من يناير  2014حتى �أكتوبر  2014عدد � 18,560صفقة بن�سبة ارتفاع بلغت  %39عن الفرتة
للعام ال�سابق كما هو مبني يف اجلدول رقم (� )7أدناه.
جدول رقم ( )6عدد الصفقات المنفذة خالل الربع الثالث من عامي () 2014 / 2013
البيان

بنهاية أكتوبر 2013

بنهاية أكتوبر 2014

النسبة

عدد ال�صفقات

13,358

18,560

% 39

 -5المؤشر :

الهدف من عمل امل�ؤ�شر هو قيا�س التغري الذي يطر�أ علي �أ�سعار �أ�سهم ال�شركات املدرجة يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية خالل فرتة
معينة  ،وقد مت الإعالن عن م�ؤ�شر اخلرطوم يف �شهر �أكتوبر من العام 2003م الذي �إ�ستهل ب�ألف نقطة حتي بلغ  3,020.127نقطة
بنهاية الربع الثالث من العام 2014م مقارنة بعدد  2640.208نقطة بنهاية الربع الثالث من العام 2013م بن�سبة �إرتفاع بلغت
 %14واجلدول رقم ( )٧يو�ضح حركة امل�ؤ�شر خالل االربع �سنوات املا�ضية بالإ�ضافة للربع الثالث من العام 2014م حيث يت�ضح �أن
هناك ارتفاع ًا يف امل�ؤ�شر مقارنة بالربع الثالث من العام  2013ويعزي ذلك الرتفاع �أ�سعار الأ�سهم يف هذا الربع نتيجة النعقاد معظم
اجلمعيات العمومية لل�شركات والتي وزعت بع�ضها �أ�سهم ًا جمانية ويتوقع االرتفاع يف الربع القادم �إن �شاء اهلل.
جدول رقم ( )7حركة المؤشر خالل االربع سنوات الماضية باإلضافة للربع موضع التقرير
البيان

2010

2011

2012

2013

حتى اكتوبر 2014

نقاط امل�ؤ�شر

٢٣٦٧٫٩٢

٢٣٦٨٫٤٦

٢٧٤٨٫٢٦

٣١٧٨٫٠٦٨

٣٠١١٫٦٧٨

 -6رأس المال السوقي :

�شهد ر�أ�س املال ال�سوقي يف الفرتة من يناير  2014حتى �أكتوبر 2014م ارتفاع ًا حيث بلغ  12,822,495,459.4جنيهات مقارنة
مببلغ  10,254,464,263جنيها يف لنف�س الفرتة من العام 2013م بن�سبة ارتفاع بلغت . %25

٢٠١٤
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سوق الخرطوم لالوراق المالية والمرحلة
الثانية للتداول االلكتروني
سوق الخرطوم لألوراق المالية
يبدأ العمل في مشروع واجهة الربط اإللكتروني
بد�أ �سوق اخلرطوم للأوراق املالية خطوات عملية لتنفيذ م�شروع واجهة الربط الإلكرتوين و الذي يعترب
بوابة ال�سوق االلكرتونية ل�شركات الو�ساطة املالية و جميع قطاعات امل�ستثمرين حيث �إنه يوفر �إمكانية
مدير دائرة تنقيةاملعلومات
تداول االوراق املالية من على البعد و دون احل�ضور لقاعة التداول مببنى ال�سوق كما هو عليه احلال الآن.
ولكي يدرك القارئ اهمية هذا امل�شروع احليوي البد من التطرق للدور الكبري الذى تلعبه �أ�سواق ر�أ�س املال يف الن�شاط االقت�صادي اذ ان لها دور ًا بالغ
االهمية يف جذب ر�ؤو�س االموال غري املوظفة و ا�ستغاللها يف االقت�صاد الوطني ،حيث ت�سعى دول العامل املختلفة و بخا�صة الدول النامية ال�ستقطاب
اال�ستثمارات املحلية و االجنبية نظر ًا ملا تعود به من فوائد اقت�صادية كبرية على تلك الدول ،كما ان دخول امل�ستثمرين االجانب يف اال�سواق املحلية و
متابعة ما يجري يف تلك اال�سواق بتفح�ص و تدقيق يرفع من م�ستوى االف�صاح و ال�شفافية و يعزز من ممار�سات احلوكمة الر�شيدة يف ال�شركات املدرجة يف
ال�سوق مما ي�ؤدي اىل زيادة كفاءة اال�سواق املالية يف تلك الدول و ي�ؤدي اىل حت�سني �أ�ساليب االف�صاح و تعزيز بيئة املعلومات ب�صورة عامة.
ال�شك ان نظم التداول االلكرتوين قد وفرت االدوات الفنية و الرقابية املنا�سبة لل�سوق و التي ا�ستطاع من خاللها ان يرفع من كفاءته ،حيث انها و فرت
بيئة تداول فعالة انعك�ست يف زيادة حجم التداول خالل العام 2012م (عام ت�شغيل التداول االلكرتوين) حيث بلغ حوايل  3,12مليار جنيه بن�سبة
زيادة بلغت حوايل  %22مقارنة بالعام 2011م ،كما ا�سهم تطبيق التداول االلكرتوين يف تقليل تكاليف املعامالت املالية ()Transaction Cost
حيث يقوم القطاع امل�صريف وال�سوق املايل بنقل االموال من املقر�ضني اىل املقرت�ضني (حتويل املدخرات اىل ا�ستثمارات) ،و قد عزز وجود نظام للتداول
االلكرتوين من الكفاءة الرقابية و االدارية و الت�شغيلية لل�سوق كما ا�سهم يف زيادة �سيولة االوراق املالية ب�سبب توفر عامل ال�سرعة يف تنفيذ عمليات
التداول مما انعك�س ايجاب ُا على حجم التداول واعتمادية ال�سوق (.)Market reliability
وا�ستكما ًال لدور التداول االلكرتوين البد لل�سوق من توفري �آلية للتو�سع يف معامالت ال�سوق املايل و توفري امكانية االنت�شار الوا�سع لثقافة اال�ستثمار
يف االوراق املالية حتقيق ًا ملبد�أي ال�سرعة و ال�سهولة يف دوران ر�أ�س املال ال�سوقي اللذين تقا�س بهما كفاءة ا�سواق املال و هنا ي�أتي دور واجهة الربط
االلكرتوين بال�سوق ،حيث يعترب امل�شروع خطوة مهمة و منطقية بعد ت�شغيل التداول االلكرتوين لي�ساهم يف �سرعة و كفاءة ال�سوق باال�ضافة لعك�س
�صورة ايجابية عن ن�شاط ال�سوق عرب توفري امكانية التداول عن بعد ل�شركات الو�ساطة املالية باال�ضافة لت�سهيل ربط برامج التداول عرب االنرتنت و
التداول عرب املوبايل م�ستقب ًال ،بذلك ت�صبح واجهة الربط هي املدخل لنظم التداول االلكرتوين و نظم ن�شر ا�سعار االوراق املالية املتداولة مما يوفر
امكانية عر�ض هذه املعلومات ب�صورة �آنية ( )Online Market Data Feedبوا�سطة الوكالء املعتمدين لدى ال�سوق و امل�ستثمرين يف االوراق املالية.
تعترب هذه النظم اداة هامة و فاعلة تهدف لن�شر ثقافة اال�ستثمار يف االوراق املالية عرب متليك معلومات التداول و ا�سعار االوراق املالية ب�صورة فورية
تت�سم بالدقة و ال�شفافية للم�ستثمرين الأجانب و ال�سودانيني من خالل اتاحة التداول عرب االنرتنت ،مما ي�شجع اال�ستثمار يف االوراق املالية الوطنية،
كما ان هذه النظم تتيح امكانية الربط مع اال�سواق االقليمية و العربية من خالل ا�ستخدامها للربوتوكوالت القيا�سية امل�ستخدمة عاملي ًا يف املعامالت
املالية (.)Financial Information Exchange
�إن واجهة الربط االلكرتوين تعترب اداة مهمة من ادوات جذب ر�ؤو�س االموال التي ت�ساعد امل�ستثمرين على اتخاذ قرارات باال�ستثمار يف القطاعات
االقت�صادية املختلفة يف ال�سودان ،حيث انها تزيد من �سرعة عمليات التداول ،و توفري بيئة حتكمية عالية لل�سوق (Controlled Trading
 )Environmentمما ي�ساهم يف تفعيل دور ال�سوق يف حتقيق اال�ستقرار والنماء االقت�صادي بال�سودان.
م .الطيب الجعلي الطيب

٢٠١٤
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د .أزهري الطيب الفكي :
قمنا بعمل غير مسبوق في عملية
مكافحة غسل االموال

سوق الخرطوم لألوراق المالية أو البورصة كما يطلق عليها ظل متداو ً
ال بين الكثيرين يعرفونه
كمصطلح ويتردد كثيرًا بين الناس ولكنهم يجهلونه من حيث األداء الفعلي بورصة
الخرطوم متى نشأت وكيف بدأت وماهي طبيعة عملها وأين نحن من خارطة البورصات
العربية لقد لفت انتباهنا في مجلة البورصة التسارع الكبير والنقلة النوعية التي يعمل بها
سوق الخرطوم فحملنا أوراقنا وجلسنا مع ربان هذه السفينة لنتعرف على هذه المؤسسة
التي بدأت تلمع في سماء الخرطوم  ..د .أزهري الطيب الفكي مدير عام سوق الخرطوم لألوراق
المالية مرحبًا بك ضيفًا على مجلة البورصة
حاورته  :د .صفاء عبدالباقي
يسمع البعض كثيرًا عن سوق الخرطوم لألوراق المالية وال يعرفها تحديدًا ؟

اليختلف �سوق الأوراق املالية عن غريه من الأ�سواق فهى مكان يلتقي فيه بائعون وم�شرتون لتبادل �سلعة معينة (وهو ما يعرف بعملية
التداول) و�سلعتنا يف �سوق الأوراق املالية هي الأ�سهم وال�صكوك  ،كما �أن ال�سوق يقوم بالإ�شراف والرقابة على عمليات الإ�صدار للأوراق
املالية اجلديدة يف مرحلة الت�أ�سي�س �أو زيادة ر�أ�س املال .
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ماهو الهدف من إنشاء سوق الخرطوم لألوراق
المالية؟

يف احلقيقة �أن �أهداف ال�سوق كبرية وكثرية وميكن �أن نوجز منها :
و�شراء
• تنظيم ومراقبة �إ�صدار الأوراق املالية والتعامل بها بيع ًا
ً
وحتويل ملكيتها وفق ًا للقوانني واللوائح ال�سائدة .
• ت�شجيع الإدخار وتنمية الوعي اال�ستثماري بني املواطنني وتهيئة
الظروف املالئمة لتوظيف املدخرات يف الأوراق املالية مبا يعود
بالنفع على املواطن واالقت�صاد ال�سوداين.
• تر�سيخ �أ�س�س التعامل ال�سليم والعادل بني فئات امل�ستثمرين و�ضمان
تكاف�ؤ الفر�ص للمتعاملني يف الأوراق املالية حماية ل�صغار امل�ستثمرين.
• ال�سيا�سة املتعلقة بتنمية م�صادر التمويل املتو�سط والطويل الأجل
يف ال�سودان وذلك مبا يحقق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي يف ال�سودان
ومن ثم حتقيق �أهداف التنمية االقت�صادية .
• تن�سيق البيانات املالية والنقدية وحركة ر�ؤو�س الأموال والإ�شراف
على ال�سيا�سة املتعلقة بتنمية م�صادر التمويل املتو�سط والطويل
الآجل وذلك مبا يحقق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي ومن ثم حتقيق
�أهداف التنمية االقت�صادية.

سيوفر نظام التداول
اإللكتروني في مرحلتيه
الثانية والثالثة للشركات
التداول من مكاتبها
كيف يمكن أن تسهم سوق الخرطوم في عملية
التنمية االقتصادية ؟

للأ�سواق املالية عموم ًا دورها الكبري يف جمال التنمية االقت�صادية
ومعروف �أن الأ�سواق املالية هي مر�آة االقت�صاد يف �أي بلد وتعك�س مدى
تطور الإقت�صاد يف البلد  ،وينعك�س دور ال�سوق يف اقت�صادنا:
• امل�ساعده يف جتميع الأموال املتفرقة لتقوم مبوجبها �شركات
كربى يف خمتلف املنا�شط مثل ال�صناعة  ،اال�ستثمار  ،املال  ،اخلدمات
 ،الزراعة والبناء والت�شييد وغريها من الن�شاطات االقت�صادية
الأخرى التي ت�صب يف خدمة االقت�صاد من خالل م�شاريع اقت�صادية
كبرية ت�شكل �إ�ضافة حقيقية لالقت�صاد الوطني وللناجت القومي
• ن�شر الوعي االقت�صادي واالدخاري واال�ستثماري بني املواطنني
• ايل جانب التنظيم والإ�شراف على �سوقي الإ�صدار والتداول
والت�شجيع بقيام ال�شركات امل�ساهمة العامة وحتول ال�شركات اخلا�صة
والعائلية ل�شركات م�ساهمة عامة .
• امل�ساهمة يف ا�ستقطاب وت�شجيع ا�ستثمارات الأجانب للم�ساهمة يف
التنمية يف ال�سودان .
• كما يلعب ال�سوق دور ًا بالغ الأهمية يف جذب الفائ�ض يف ر�أ�س املال
غري املوظف وغري املعب�أ يف االقت�صاد القومي .
• يزرع يف املواطن حب االدخار واال�ستثمار بدل الإ�سراف يف
اال�ستهالك

• ي�سهم يف تنمية اجلانب الإداري واملحا�سبي والقانوين لدى
ال�شركات وامل�ساهمني فيها من خالل املمار�سة يف ميدان التطبيق
العملي للقوانني واللوائح واملعايري التى ت�ضبط وتنظم العمل .
نسمع عن مؤشر سوق الخرطوم ماهو هذا المؤشر ؟

ظهرت امل�ؤ�شرات لتقي�س مدى درجة التغريات التي حتدث يف
الأ�سواق املالية  ،فكل م�ستثمر �أو مطلع يقوم بقراءة الن�شرة �أو
التقرير الذي ي�صدر من ال�سوق وفيه تفا�صيل التداول من زاوية
خمتلفة عن ال�شخ�ص الآخر فمث ًال �شخ�ص يقارن ن�شاط ال�سوق
بني اليوم والأم�س من خالل عدد الأ�سهم املتداولة فيجدها
مرتفعة فيقول ال�سوق مرتفع  ،و�شخ�ص اَخر يقارن لنف�س الفرتة
ً
منخف�ض
من منظور حجم التداول فيجده منخف�ض ًا فيقول ال�سوق
ف�أيهما ال�صحيح ؟ كالهما �صحيح لذلك جل�أت الأ�سواق املالية ملقيا�س
واحد يقي�س درجة التغري يف �أن�شطة ال�سوق وهو ما يعرف بامل�ؤ�شر
(داوجونز  ،نا�سداك  ،النيل  ،اخلرطوم)  .ويعمل امل�ؤ�شر كمعيار
ا�سرت�شادي للم�ستثمرين لتقييم �أداء واجتاهات التداول يف ال�سوق
وتغطي ال�شركات املكونة مل�ؤ�شر اخلرطوم �أغلب القطاعات املكونة
لل�شركات املدرجة يف ال�سوق (البنوك و�شركات اال�ستثمار  ،الت�أمني ،
ال�صناعي  ،التجاري  ،اخلدمات املالية  ،التنمية واال�ستثمار الزراعي
بناء
واالت�صاالت والو�سائط) وترتفع قيمة امل�ؤ�شر وتنخف�ض
ً
على �أداء الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق واملكونة لعينة امل�ؤ�شر
 .كما ير�صد التغريات اليومية احلادثة يف �أداء الأوراق املالية
والتوجهات امل�ستقبلية يف ال�سوق .وقد بد�أ العمل مب�ؤ�شر اخلرطوم
(الذي �ساعد يف ت�صميمه �صندوق النقد العربي) يف �أكتوبر 2003
عند نقطة الأ�سا�س  1000نقطة ،وو�صل حتى نهاية الربع الأول من
العام 2014م �إىل النقطة . 3341.91

نعمل علي نشر ثقافة
التداول باألسهم وتهيئة
المستثمرين ألسواق السلع
والمعادن وغيرها
ترد كثيرًا في أخبار السوق عبارتا السوق األولية
والسوق الثانوية ماهي طبيعة كل سوق والفرق
بينهما؟

كما ذكرت يف �أول حديثي ب�أن ال�سوق ي�شرف على عملية بيع و�شراء
الأوراق املالية وعلى عملية الإ�صدار لل�شركات احلديثة �أو القائمة
 ،وهذه العمليات تتم عرب ما يعرف بال�سوقني الأويل والثانوي ،
فعملية الإ�صدار تتم يف ال�سوق الأولية والتي تعرف ب�أنها ال�سوق
التي يتم من خاللها طرح الأوراق املالية للجمهور يف اكتتاب عام ،
وت�سمى �سوق االكتتاب �أو �سوق اال�صدار الورقة املالية تظهر فيها
للمرة الأوىل  .وقد بد�أت ال�سوق الأولية �أن�شطتها يف العا�شر من
�أكتوبر من العام 1994م � .أما ال�سوق الثانوية �أو ما يعرف ب�سوق
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التداول وهي ال�سوق التي جترى فيها عمليات تداول الأوراق املالية
التي �سبق �إ�صدارها يف ال�سوق الأولية وحتويل ملكيتها .
في عام 2011م تم قبول سوق الخرطوم لألوراق
المالية رسميًا في اتحاد البورصات العربية ماهي
انعكاسات ذلك على نشاط السوق ؟

ال�سوق ع�ضو يف جمموعة من االحتادات واملنظمات الإقليمية
والدولية وتتمتع بكامل حقوقها التي تكفلها لها لوائح هذه
االحتادات واملنظمات من تدريب وتبادل للخربات واال�ستفادة من
املنح التي قد تقدمها هذه اجلهات  ،كما يتم ن�شر كل �أخبار وتقارير
ال�سوق املختلفة مبواقعها الإلكرتونية ومطبوعاتها وتقاريرها  ،كما
يحق لنا ح�ضور االجتماعات العامة لها والتعرف عن طريقها على
خمتلف الأ�سواق وال�شخ�صيات التي لها دور بارز يف جمال البور�صات
والأ�سواق املالية واحتاد البور�صات العربية ،واحدة من هذه اجلهات
التي تقوم بن�شر بيانات ومعلومات وتقارير ال�سوق الدورية واالخبار
التي نقوم بار�سالها لهم كما �أنهم وعدوا بامل�ساعدة يف توفري فر�ص
للتدريب يف البور�صات الأخرى العربية وغريها .ولل�سوق عدة
اتفاقيات موقعة مع بور�صات عربية مثل اتفاقية التعاون امل�شرتك
مع بور�صة القاهرة والإ�سكندرية منذ العام 2004م وقد ا�ستفاد منها
ال�سوق و�شركات الو�ساطة املالية بالتدريب يف البور�صة امل�صرية على
فرتات متفاوته  ،كما لنا �إتفاقية مع بور�صة �أبوظبي لإدراج �سوداتل
تقاطعي ًا يف العام 2003م  ،و�إتفاقية مع بور�صة دبي يف العام 2008
لإدراج م�صرف ال�سالم لدينا �أي�ض ًا اتفاقية تعاون مع �سوق م�سقط
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للأوراق املالية منذ العام 2011م ومت مبوجبها تدريب بع�ض من
موظفي ال�سوق يف �سوق م�سقط  .و�أخري ًا قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم
مع �شركة م�صر للمقا�صة يف هذا العام والتي نعتقد ب�أنها �سوف ت�ساعد
كثري ًا يف نه�ضة ال�سوق ب�صفة عامة ومركز الإيداع واحلفظ املركزي
ب�صفة خا�صة ومن �أهم بنود هذه الآتفاقية :
�أ .تبادل املعلومات الفنية بني الطرفني .
ب .التعاون يف جمال التدريب وتبادل اخلربات
ج .التعاون والتن�سيق لت�سهيل عملية الإدراج املزدوج بال�سوقني .
د .تقدمي املعونة الفنية التي تعمل على تطوير وتن�شيط �سوق
اخلرطوم للأوراق املالية .
أدخلتم نظام التداول اإللكتروني وهي نقلة نوعية
ماهي المكاسب التي حصلتم عليها ؟

من املكا�سب التي حدثت يف ال�سوق بعد دخول نظام التداول الإلكرتوين
النقلة الكبرية يف حجم التداول وعدد ال�صفقات التي مت تنفيذها ،
كما �أن �سرعة عملية التداول �سهلت على �شركات الو�ساطة تعامالتها
داخل قاعة التداول  ،وجند �أن عملية التحويل يف �سجالت امل�ساهمني
�أ�صبحت تتم يف نف�س يوم التداول يف مركز الإيداع واحلفظ املركزي
وهذا ي�سهل على امل�ستثمرين �سهولة التداول يوم ًا بعد يوم مبا�شر ًة .
وكذلك وفر النظام عملية ال�شفافية يف العرو�ض التي يتم عر�ضها يف
�آن واحد يف �شا�شات التداول ل�شركات الو�ساطة  ،وكذلك �سيوفر لنا
النظام يف مرحلته الثانية والثالثة عملية تداول �شركات الو�ساطة
املالية عرب مكاتبها دون احل�ضور لل�سوق  ،كما ميكن للم�ستثمر التداول

مبا�شرة خالل �ساعات التداول من مكان وجوده مبا�شر ًة عرب ح�سابه
عند �شركة الو�ساطة املالية وحتت م�سئوليتها املبا�شرة .
مؤخرًا شغل موضوع غسل األموال األخبار ماهي
اإلجراءات االحترازية التي قمت بها في السوق
خصوصا وان السوق والمصارف هي الجهات
المستهدفة لدى الغاسلين ؟

ج /فع ًال عملية غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب �أ�ضحت هي ال�شاغل
لكل العامل وخا�صة يف جمال الأ�سواق املالية وامل�صارف  .ومن جانبنا
يف ال�سوق قد قمنا ب�إعداد الئحة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ومت اعتمادها بوا�سطة رئي�س جمل�س �إدارة ال�سوق (ال�سيد /
وزير املالية واالقت�صاد الوطني) ومبوجبها مت �إ�صدار الئحة قواعد
الكفاءة والنزاهة ل�شركات الو�ساطة املالية  .كما قمنا يف ال�سوق
بتوجيه خطة التدريب يف الفرتة املقبلة للعاملني يف ال�سوق بالتدريب
على عملية مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وبالفعل قد مت
تدريب جمموعة من العاملني يف ال�سوق على هذا الربنامج داخل
ال�سودان وخارجه وقد قمنا بعمل مل ي�سبقنا عليه �أحد فقد قمنا
بتدريب العمال يف ال�سوق على عملية مكافحة غ�سل الأموال.
هل استطعتم استقطاب مستثمرين غير سودانيين
عبر البورصات العربية ؟

نعم بال�سوق جمموعة كبرية من امل�ستثمرين الأجانب وخا�صة العرب
وذلك من خالل التعامالت يف ال�شركات املدرجة تقاطعي ًا مع �أ�سواق
�أخرى ك�سوداتل يف �أبوظبي وم�صرف ال�سالم بدبي فهنالك جمموعة
كبرية من امل�ستثمرين االجانب يتداولون يف �أ�سهم هذه ال�شركات
بخالف بقية ال�شركات الأخرى كالبنوك و�شركات الو�ساطة املالية
و�أي�ض ًا هنالك جمموعة من امل�ستثمرين الأجانب يف �شهادات �شهامة .
وماذا عن المغترب السوداني ؟

املغرتب ال�سوداين لديه مكانة كبرية عندنا ونحب �أن نطمئنه ب�أن
ا�ستثماراته يف �أمان ب�إذن اهلل ونحاول �أن نغري له نظرته لال�ستثمار يف
الأوراق املالية  ،فال�سوق يوفر له فر�ص اال�ستثمار فما على امل�ستثمر
املغرتب �إال �أن يقوم باالت�صال بال�سوق مبا�شرة �أو ب�إحدى �شركات
الو�ساطة املالية املعتمدة لدى ال�سوق للتعرف على كيفية التعامل يف
ال�سوق والفر�ص اال�ستثمارية املتوفرة له لال�ستثمار يف ال�سوق .
ماهي تطلعاتكم للسوق؟

قمنا بو�ضع خطة �إ�سعافية �سريعة لل�ستة �أ�شهر القادمة (يونيو -
دي�سمرب 2014م) وت�شتمل على عدة حماور �أهمها :
• ا�ستكمال الإجراءات اخلا�صة ب�إجازة القانون اجلديد .
• ا�ستكمال �إ�صدار بقية اللوائح و�ضوابط العمل .
• حتديث العمل بال�سوق للتخل�ص من العمل اليدوي للو�صول �إىل
�أعلى درجات التداول الإلكرتوين .
• ال�سعي لإيجاد مقر دائم لل�سوق واالهتمام ببيئة العمل والعاملني
و�شحذ هممهم للنهو�ض بال�سوق باملثابرة واالن�ضباط والت�أهيل
والتدريب الالزم .
• تفعيل االتفاقيات املوقعة مع البور�صات العربية املختلفة .

• العمل على ن�شر ثقافة التداول بالأ�سهم من خالل التوعية
بعمليات التداول واال�ستعداد لتهيئة امل�ستثمرين ب�ش�أن الأ�سواق
املتوقع قيامها ك�سوق ال�سلع و�أ�سواق املعادن النفي�سة وغريها من
الأ�سواق .
• العمل مع اجلهات املخت�صة بالدولة على خ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات
احلكومية من خالل حتويلها ل�شركات م�ساهمة عامة ومن ثم
�إدراجها يف ال�سوق .
نعرج ملحطة �أخرى
د.أزهري الطيب الفكي تعرفك وسائل اإلعالم
على اعتبارك كنت الناطق الرسمي لبنك السودان
المركزي ماذا أضاف لكم هذا التكليف ؟

التكليف كناطق ر�سمي للبنك املركزي عودين على االنفتاح على
ال�سلطة الرابعة والتي �أعلم �أنها �سلطة مهمة و�ضرورية وركن
مهم من �أركان الدولة وتقربك من ا�شخا�ص لهم ر�ؤى خمتلفة عن
املوظفني يف اخلدمة ووقادة ذهن حتتاج من الناطق للح�ضور الذهني
التام والإملام الكامل باملعلومات ومدهم بها بطريقة وا�ضحة و�شفافة

كلفت بانشاء مصفاة
السودان للذهب
وسلمتها جاهزة للعمل
في تسعة أشهر
بالضرورة قد استفدتم كثيرًا من كونك كنت مديرًا
عامًا لشركة السودان للخدمات المالية
( شهامة) ؟

كلما انتقل من م�ؤ�س�سة �أ�ستفيد منها ومن خربات العاملني بها
وحقيقة ال�شركة كان بها خربات ا�ستفدت منها و�أفدت من خالل
التعاون امل�شرتك �أجنزنا العديد من املهام �أكربها على الإطالق �شراء
حوايل  50طن ًا من الذهب وت�صديرها للخارج مما مكن الدولة من
احل�صول على موارد �أجنبية غطت قدر ًا كبري ًا من الفجوة احلادثة
نتيجة خلروج عائدات البرتول  .ومن بعد ذلك كلفت ب�إن�شاء م�صفاة
ال�سودان للذهب حيث كانت حلم ًا يراودنا �إىل �أن �سلمتها جاهزة
للعمل خالل � 9أ�شهر فقط فت�أكد يل �أن العمل من خالل دفع و�شحذ
همم العاملني معك يقهر امل�ستحيل وميكنك من الو�صول �إىل مراقي
الرثيا �إن �أخل�صت يف عملك ونظمت وقتك .

ما اليعرفه الناس عن د .أزهري الطيب ؟

�أزهري الطيب كتاب مفتوح ي�سهل التعامل معه  ،ويعرف من يعمل
ويتعامل معه كل �شيء عنه ب�سهولة وي�سر حليم يف كل �شيء اال
التفريط والإهمال يف العمل وعدم الإخال�ص فيه .

٢٠١٤
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ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ وﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻌﻨﺎ.

ﻧﻮد ﻧﺤﻦ ﺑﺪورﻧﺎ أن ﻧﻬﺪي ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام وأن ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ

ﻣﺪﻋﺎة ﻓﺨﺮ وإﻋﺰاز وﺳﺮور ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﺮﻃﻮم.
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المفاهيم والفنيات األساسية للتصكيك

د .فتح الرحمن محمد

مدير �إدارة املحافظ وال�صناديق
اال�ستثمارية  -بنك اال�ستثمار املايل

تعتبر المعامالت المالية من أهم مجاالت الحياة اليومية
لتشعب
 ،حيث تتجدد وتتطور بوتيرة متسارعة تبعًا
ّ
ونشاط الحياة الحديثة .ومن أحدث وأبرز هذه التطورات
والتي ارتبطت بتطور المصرفية اإلسالمية ما يعرف
بعملية التصكيك أو التوريق (تقليديًا) وهو يعتبر من أبرز
أنواع التمويل المهيكل  .Structured Financeيهدف هذا
المقال للتعريف به وأهميته و دوافعه وأنواعه وأساليبه
وجوانبه الشرعية وإمكانية استفادة المؤسسات
المصرفية والمالية منه في السودان .

ً
أوأل :المفاهيم األساسية لعملية التصكيك :

ا�صطلح الفقهاء ت�سمية عمليات التوريق يف الإطار الإ�سالمي بعمليات
الت�صكيك  ،وذلك ل�سببني هما :
• كلمة ت�صكيك م�شتقة من كلمة �صكوك وهي متثل البديل الإ�سالمي لكلمة
�سندات وهي تعني �ضمنيا التعامل ب�أداة مالية قائمة على املداينة والفائدة
املحرمة .
• كلمة التوريق يف الفكر املايل التقليدي قائمة ب�صفة �أ�سا�سية على مكون
الديون وهو ما ينهي عنه ال�شرع يف التبادل تفا�ضال .
ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ميكن تعريف الت�صكيك على النحو التايل :
"الت�صكيك عبارة عن عملية حتويل اال�صول املقبولة �شرع ًا اىل �صكوك
مالية مف�صولة الذمة املالية عن اجلهة املن�شئة لها وقابلة للتداول يف �سوق
مالية �شريطة �أن يكون حملها غالبه �أعيان ًا  ،وذات �آجال حمددة بعائد غري
حمدد �أو حمدد ولكن لي�س خالي ًا من املخاطر "وبناء على التعريف ال�سابق
لعملية الت�صكيك ميكن تو�ضيح �سماته علي الوجه التايل :
• الت�صكيك ميكن �أن ي�ؤطر ب�إطار زمني حمدد .
• الذمة املالية املف�صولة تعني نظري ًا وجود ال�شركة ذات الأغرا�ض
اخلا�صة .SPV
ً
• حتديد العائد م�سبقا بالن�سبة للورقة ال يعني خلوها من املخاطر وبالتايل
تبعدها عن ال�سندات ذات الفائدة الثابتة واخلالية من اخلطر .
• �ضرورة �أن تكون الأ�صول حمل الت�صكيك مقبولة �شرع ًا والغلبة فيها
للأعيان .
• القابلية للتداول يف ال�سوق املالية متى ما توفرت ال�شروط ال�شرعية
املطلوبة للتداول .
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ميكن �أن ت�أخذ عملية الت�صكيك اجتاهني �أ�سا�سيني ،
الأول  :يتعلق بوجود ا�صل او جمموعة �أ�صول منتجة يتم ا�ست�صدار
�صكوك مبوجبها ملدة حمددة وهي بذلك متثل عملية م�شاركة يف
املنافع املتوقعة من �أداء هذا الأ�صل �أو الأ�صول.
الثاين  :يتعلق بتمويل فكرة ا�ستثمارية معينة با�ست�صدار �صكوك
مالية قابلة للتداول من ح�صيلتها يتم متويل امل�شروعات �أو املجاالت
اال�ستثمارية املحددة علي �أن يكون حلملة ال�صكوك هذه ثمار املنافع
املتوقعة من هذا اال�ستثمار  ،وهي بذلك متثل م�ضاربة/وكالة /
م�شاركة مقيدة.
• عمليات التمويل بامل�ضاربة وامل�شاركة القائمة على ال�شراكة
يف املنافع املتوقعة ميكن �أن تكون كذلك حمال لعمليات الت�صكيك ،
وغريها من املوجودات التي ت�ستويف ال�ضوابط ال�شرعية.
وي�ستبعد ب�صفة قاطعة الأ�صول القائمة علي �أ�سا�س املداينة الربوية
وتلك التي حتمل فوائد حمددة ف� ً
ضال عن املوجودات املحرمة �شرع ًا .
ثانيًا :األهمية االقتصادية للصكوك اإلسالمية :

توفر عملية الت�صكيك عدة مزايا للمتعاملني يف حقلها  ،ميكن تق�سيم
هذه املزايا وفق االتي :
(�أ) �أهمية ال�صكوك بالن�سبة للم�صدر الأ�صلي :Originator
• ت�ساعد عمليات الت�صكيك يف املواءمة بني م�صادر الأموال
وا�ستخداماتها مبا ي�سهم يف تقليل خماطر عدم التماثل بني اجال
املوارد وا�ستخدامهاتها .Mismatching
• ي�ضاعف الت�صكيك من قدرة املن�ش�آت علي �إن�شاء الأموال اي

حتريرها لت�أمني ال�سيولة الالزمة لتمويل احتياجاتها املختلفة  .بالإ�ضافة
لتنويع م�صادر التمويل متعدد الآجال و املكملة للم�صادر التقليدية وبالذات
للمن�ش�آت التي ال ت�ستطيع الو�صول مبا�شرة ل�سوق املال .
• ي�ساعد الت�صكيك يف حت�سني ن�سبة كفاية ر�أ�س املال لأنه عبارة عن عمليات
خارج امليزانية . Off-Balance Sheet
• يتيح الت�صكيك للم�صارف و�سائر امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية الأخرى �إمكانية
منح التمويل والت�سهيالت ثم حتريكها وا�ستبعادها من ميزانياتها العمومية
خالل فتـرة ق�صرية  ،وبالتايل ف�إنه يغنيها عن تكوين خم�ص�صات للديون امل�شكوك
يف حت�صيلها .
• يعترب الت�صكيك و�سيلة جيدة لإدارة املخاطر االئتمانية بالبنوك وامل�ؤ�س�سات
املختلفة  Proper Risk Managementوذلك ب�سبب �أن الأ�صل حمل الت�صكيك
خماطره حمددة بينما تكون املخاطر �أكرب بالن�سبة لنف�س الأ�صل �إذا كان
موجود ًا �ضمن خارطة �أ�صول املن�ش�أة كلها .
• يزيد الت�صكيك من قدرة املن�ش�أة على زيادة ن�شاطها دون احلاجة �إىل زيادة
ر�أ�سمالها .
• ي�ساعد الت�صكيك يف حت�سني ربحية امل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات ومراكزها
املالية  .وذلك لأن عمليات الت�صكيك تعترب عمليات خارج امليزانية وال حتتاج
لتكلفة كبرية يف متويلها و�إدارتها كما �أنه ي�ؤدي �إىل حت�سني الن�سب املالية
للم�صدر .
(ب) �أهمية الت�صكيك بالن�سبة للم�ستثمرين : Investors :
تتمثل �أهمية ال�صكوك بالن�سبة للم�ستثمرين يف اجلوانب الأتية :
• ينتج الت�صكيك �أداة قليلة التكلفة مقارنة باالقرتا�ض امل�صريف وذلك ب�سبب
قلة الو�سطاء واملخاطر املرتبطة بالورقة املالية امل�صدرة.
• تتميز �أداة الت�صكيك ب�أنها غري مرتبطة بالت�صنيف االئتماين للم�صدر High
 . Credit Qualityحيث تتمتع الأوراق املالية امل�صدرة مبوجب عمليات الت�صكيك
ب�صفة عامة بت�صنيف ائتماين عاىل نتيجة دعمها بتدفقات مالية حمددة عرب
هياكل داخلية معرفة بدقة بالإ�ضافة للم�ساندة اخلارجية بفعل خدمات
التح�سني االئتماين  Credit Enhancementوهذا قد ال يتوفر لل�سندات
امل�صدرة بوا�سطة م�ؤ�س�سات الأعمال الأخرى  .بالإ�ضافة �إىل �أن مبد�أ البيع
الفعلي للأ�صل من املن�ش�أة � Originatorإىل ال�شركة ذات الأغرا�ض الخاصSPV
يف هيكل عملية الت�صكيك يت�ضمن �أن املن�شاة امل�صككة لي�س لها احلق قانوني ًا يف
الرجوع ال�ستخدام التدفقات النقدية املتوقعة للأ�صل حمل الت�صكيك .
• تعطي ال�صكوك الإ�سالمية عوائد ًا �أعلي مقارنة ببقية اال�ستثمارات املالية
الأخــرى ( الأوراق املالية احلكومية وال�سندات ذات الآجال املتقاربة ) .
• لل�صكوك اال�سالمية تدفقات مالية ميكن التنب�ؤ بها Predictable cash flows
.
• توفر عمليات الت�صكيك فر�ص ًا ا�ستثمارية متنوعة للأفراد وامل�ؤ�س�سات
واحلكومات ب�صورة متكنهم من �إدارة �سيولتهم ب�صورة مربحة Portfolio
Diversification

(ج) �أهمية الت�صكيك بالن�سبة لالقت�صاد الكلي : Economy :
• تزيد عمليات الت�صكيك من درجة تعميق ال�سوق املالية بالبالد Financial
( Deepeningوجود عدة بدائل للم�ستثمرين من الأوراق املالية) .
• ت�ساعد عملية الت�صكيك يف منو الناجت املحلي الإجمايل  GDPدون احلاجة

�إىل ا�ستثمارات �إ�ضافية
• ت�ساعد عمليات الت�صكيك يف تقليل درجة �سيطرة اجلهاز
امل�صريف كمزود وحيد للتمويل . Disintermediation
• �إن انت�شار �صناعة الت�صكيك من �ش�أنه �أن يوفر م�ساحة لقيام
م�ؤ�س�سات ترفد هذه ال�صناعة باملدخالت الأ�سا�سية لها وبالتايل
تقوي بنيتها التحتية  .من هذه امل�ؤ�س�سات قيام ال�شركات ذات
الطبيعة اخلا�صة  ، SPVوكاالت الت�صنيف Raring Agency
 ،خدمات املحا�سبة واملراجعة والرقابة ال�شرعية  ،بالإ�ضافة
�إىل خدمات بنوك اال�ستثمار  Investment Banksوغريها
من اجلهات ذات ال�صلة بن�شاط الت�صكيك .
• م�سايرة التغريات الدولية احلا�صلة يف �سوق التمويل
بغر�ض �إر�ضاء امل�ستثمر املحلي بد ًال عن انتقاله ال�ستهالك
هذه اخلدمات يف اخلارج وت�أثري ذلك على ميزان العمليات
الرا�سمالية .
• �إتاحة فر�ص هائلة ل�سداد العجز يف موازنة الدولة
االحتادية �أو الوالئية بتوفريه ملوارد حقيقية غري م�ؤثرة
�سلب ًا علي امل�ستوى العام للأ�سعار  ،وبالتايل متكينها من متويل
م�شروعات التنمية الأ�سا�سية ب�صورة غري مكلفة .
• من �ش�أن عمليات الت�صكيك �أن تربر تبني الدول ل�سيا�سات
نقدية اقل تقييد ًا لالئتمان ب�سبب حقيقة م�صادر متويلها
 ،وبالتايل ف�إن ال�سيا�سات التو�سعية تعطي ثقة اكرب يف مناخ
اال�ستثمار بالبالد .
• من �ش�أن اال�ستخدام املكثف لعمليات الت�صكيك و�ضع �أ�س�س
البنية التحتية جلعل االقت�صاد املعني مركزا ماليا مرموقا
وب�أدوات اكرث جاذبية .
ثالثًا :اطراف عملية التصكيك :

تت�شابه يف كثري من اجلوانب عادة تتمثل �أطراف عملية
الت�صكيك مع تلك ال�سائدة يف حالة التوريق  ،هذه اجلهات هي :
• الرقابة ال�شرعية Sharia Supervisory Body
• امل�صدر الأ�صلي Originator .
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• ال�شركة ذات الأغرا�ض اخلا�صة(. )Special Purpose Vehicle
• SPV
• الأمني Trustee.
• م�ساعد الأمني .Servicer
• م�ؤ�س�سة الت�صنيف االئتماين . Rating Agency
• املغطي .Underwriter
• مزود خدمات ال�ضمان والت�سهيالت االئتمانية .Credit Enhancer
• امل�ستثمرون .Investors
• وغريها من الأطراف بح�سب طبيعة وهيكلية ا�صدار ال�صكوك تبع ًا لنوعية
املوجودات او �أية معايري �أخري ترتبط هذه االطراف بعالقات قانونية
وا�ضحة ،من �شانها تنظيم عمل كل طرف وحتديد م�س�ؤلياته وواجباته،
 Legal Considerationوكذلك يوثق ملهام كل طرف يف ن�شرة الإ�صدار
اخلا�صة ب�إ�صدار ال�صكوك  Documentationكما يحكمها �إطار �شرعي وا�ضح
مدعوم بفتوي تبني ال�سالمة ال�شرعية للإ�صدار .Sharia Compliance
فيما يتعلق باجلوانب القانونية فتتمثل ب�صفة عامة فيما يلي :
�شروط �إن�شاء وعمل ال�شركات ذات الأغرا�ض اخلا�صة . SPVs
نوعية الأ�صول املراد ت�صكيكها.
القيود وامل�ؤهالت املطلوبة يف ال�شركات التي ترغب يف ت�صكيك بع�ض
موجوداتها . Originator
موجهات �إعداد ن�شرة الإ�صدار Prospecus
تنظيم عمل الأمناء . Trustee
موجهات الإف�صاح املايل املالئم Financial Disclosure.
طريقة احل�صول علي الت�صديقات الالزمة من هيئة �سوق املال �أو اجلهة
الفنية املخول لها ذلك Approvals
املعايري اخلا�صة ببيع الأ�صـل من امل�صدر الأ�صلي �إىل ال�شركة ذات الأغرا�ض
اخلا�صة Asset sale
كيفية ا�ستخدام موارد الت�صكيك . Use of Sukuk Proceeds

•
•
•
•
•
•
•
•
•

٢٦

٢٠١٤

•

التنظيم القانوين لعمليات ا�ستبدال الدين وبيعه ، Novation
والتنازل عنه � Assignmentضمن عقود امللتزمني Obligors
�إن�شاء وكاالت الت�صنيف والبيوتات املالية للعمل ك�أمناء للت�صكيك

•

Trustee

•

ت�شجيع �ضرائبي منا�سب عن طريق الإعفاءات لأرباح وعوائد
الأوراق املالية الناجتة عن عمليات الت�صكيك Government
 .Encouragementوغريها من اجلوانب .
رابعًا :الخصائص العامة للصكوك اإلسالمية

ميكن تو�ضيح اخل�صائ�ص العامة لل�صكوك الإ�سالمية علي الوجه
التايل :
ال�صكوك عبارة عن وثائق ت�صدر با�سم مالكها بفئات مت�ساوية
القيمة لإثبات حق مالكها يف املوجودات ال�صادرة مبوجبها .
يكون تداول ال�صكوك بناء على ال�شروط وال�ضوابط ال�شرعية
لتداول الأ�صول واملنافع واخلدمات التي متثلها.
متثل ال�صكوك ح�ص�ص ملكية �شائعة يف موجودات قائمة او يتعني
ايجادها اومنافع وال متثل دينا علي م�صدرها .
ال�صك اال�ستثماري الإ�سالمي يعطي حامله ح�صة من الربح �إن
وجدت .
ال�صك اال�ستثماري الإ�سالمي يلزم �صاحبه بتحمل خماطر
اال�ستثمار كاملة .
ال�صك اال�ستثماري الإ�سالمي يخ�ص�ص ح�صيلة االكتتاب فيه
لال�ستثمار يف م�شاريع �أو �أن�شطة تتفق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
وعادة يتم حتديدها م�سبق ًا .
ا�ستنتاد ال�صك على عقد �شرعي ي�ؤطر العالقة بني اطراف عملية
الت�صكيك .

•
•
•
•
•
•
•

خامسا :أوجه االختالف بين التوريق من
الناحية التقليدية والتصكيك من الناحية
االسالمية :

ت�أ�سي�ساً علي املفاهيم ال�سابقة ،ميكن تو�ضيح �أوجه االختالف بني
الت�صكيك الإ�سالمي والتوريق التقليدي علي النحو التايل وا�ضعني
يف االعتبار �أنه توجد �أوجه ت�شابه كثرية بني هاتني العلميتني :
نوعية املوجودات ،حيث للت�صكيك من الزاوية الإ�سالمية
�ضوابط حمددة لنوعية املوجودات التي متثلها (املوجودات
املحرمة) .
بيع املوجودات وهو عبارة عن خ�صم ديون يف النظام التقليدي
وعملية بيع او حوالة او �صرف يف عملية الت�صكيك اال�سالمي .
ال�صيغة العامة للهيكل يف التوريق التقليدي يف الغالب وحيدة
بينما تتعدد يف الت�صكيك اال�سالمي بتعدد �صيغ التمويل والبيوع
واال�ستثمار اال�سالمية .
العالقة بني املورق الأ�صلي وال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص �شكلية
يف الإطار التقليدي بنما هي عالقة حقيقية يف النظام اال�سالمي .
عدد الأوراق املالية امل�صدرة مبوجب عملية التوريق اال�سالمي
عادة متعددة بينما هي وحيدة يف النظام اال�سالمي
العائد علي الورقة املالية امل�صدرة قد يكون فائدة ثابتة يف
النظم التقليدية بينما يكون عائد ًا متغري ًا او م�ستقر ًا من الناحية
التقليدية .
وجود هيئة رقابة �شرعية تراقب عملية وهيكلية ا�صدار
ال�صكوك اال�سالمية .
ال ي�سمح يف النظام الإ�سالمي للمورق الأ�صلي ان تكون له ح�صة
حاكمة يف را�س مال ال�شركة ذات الغر�ض اخلا�ص  SPVبينما قد
ي�سمح بذلك يف اطار التجربة التقليدية .
ا�ستثمار فائ�ض ال�سيولة لدي  SPVعادة يتم يف �سندات ذات
فوائد يف ظل التوريق التقليدي بينما يتم اال�ستثمار بادوات

•
•
•
•
•
•

•
•

•

ومعامالت تتفق مع ال�شريعة يف حالة الت�صكيك اال�سالمي .
يتم متويل عجز ال�سيولة لدي  SPVيف اطار التجربة التقليدية من خالل
ادوات تقليدية بفوائد بينما يف اطار الهيكلة اال�سالمية يتم من خالل ادوات
�إ�سالمية
يتم الرد ال�صل املبالغ امل�ستثمرة من قبل املورق الأ�صلي وبالقيمة الأوىل
لل�شراء بينما يف حالة التوريق الإ�سالمي يعطى املورق �أولوية (خيار) ال�شراء
 ،ويتم البيع له ب�سعر ال�سوق�/أو ح�سب الوعد وذلك �ضمن هيكلية اال�صدار .
يتم التداول بدون �شروط يف النظام التقليدي بينما يتم ب�شروط حمددة يف
حالة النموذج الإ�سالمي للت�صكيك.

•
•
•

سادسًا :مراحل عملية التصكيك :

للت�صكيك عادة ثالث مراحل تتم وفق الت�سل�سل التايل :
اخلطوة الأوىل:
مرحلة ا�صدار ال�صكوك :
تعني ال�شركة املن�شئة الأ�صول التي يراد ت�صكيكها بح�صر وجتميع ما لديها من
الأ�صول املتنوعة يف وعاء ا�ستثماري واحد يعرف مبحفظة الت�صكيك ونقلها
�إىل  SPVوهي كيان م�ستقل مت ت�أ�سي�سه من قبل ال�شركة املن�شئة بقرار من
هيئة �سوق املال وفق ًا لل�شروط والإجراءات اخلا�صة.
اخلطوة الثانية:
ت�صكيك الأ�صول ثم بيعها حيث تقوم �شركة  SPVب�إعادة ت�صنيف الأ�صول
وتق�سيمها �إىل �أجزاء �أو وحدات تنا�سب وتلبي حاجات ورغبات امل�ستثمرين،
ثم حتويلها �إىل �صكوك وبيعها �إىل امل�ستثمرين .وبعد �أن يتم بيع ال�صكوك
للم�ستثمرين تقوم �شركة  SPVب�إدارة هذه املحفظة نيابة عن امل�ستثمرين
طيلة مدة الإ�صدار بتجميع العائدات والدخول الدورية الناجتة من الأ�صول
وتوزيعها للم�ستثمرين ،كما تقوم بتوفري جميع اخلدمات التي حتتاجها
املحفظة.
اخلطوة الثالثة :
مرحلة �إطفاء ال�صكوك بدفع قيمة ال�صكوك اال�سمية يف التواريخ التي
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حتددها ن�شرة الإ�صدار.

سابعًا :أنواع الصكوك اإلسالمية :

ميكن تق�سيم ال�صكوك الإ�سالمية للأنواع التالية :
�صكوك ملكية املنافع ،هي وثائق مت�ساوية القيمة ي�صدرها مالك عني موجودة
بغر�ض �إجارة منافعها ،وا�ستيفاء �أجرتها من ح�صيلة االكتتاب وت�صبح منفعة
مملوكة حلملة ال�صكوك.
�صكوك ملكية منافع الإعيان املوجودة �أو (املو�صوفة يف الذمه) :هي وثائق
مت�ساوية القيمة ي�صدرها مالك منفعة موجودة(م�ست�أجر) بغر�ض �إعادة
�إجارتها و ا�ستيفاء �أجرتها من ح�صيلة االكتتاب فيها ،وت�صبح منفعة مملوكة
حلملة ال�صكوك.
�صكوك ملكية اخلدمات من طرف معني �أو(من طرف مو�صوف يف الذمه) :هي
وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر بغر�ض تقدمي اخلدمة من طرف معني وا�ستيفاء
الأجرة من ح�صيلة االكتتاب 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 اال�ست�صــناع :هي وثــائق مت�ساوية القيمة ت�صــدر ال�ستخدام ح�صيلة
االكتتاب فيها يف ت�صــنيع �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 ال�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 باال�ستثمار :هي وثائق م�شاركة متثل م�شروعات تدار على

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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�أ�سا�س الوكالة باال�ستثمار ويعني وكيل من حملة ال�صكوك
لإدارتها.
�صكوك املزارعة :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر
ال�ستخدام ح�صيلة االكتتاب 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 ال�ستخدام
االكتتاب فيها يف �سقي �أ�شجار مثمرة ،ورعايتها على �أ�سا�س عقد
امل�ساقاة ،وي�صبح حلملة ال�صكوك ح�صة من هذه الثمار.
�صكوك املغار�سة :هي وثائق مت�ساوية القيمة ت�صدر ال�ستخدام
االكتتاب فيها يف غر�س �أ�شجار على �أ�سا�س عقد املغار�سة ،وي�صبح
حلملة ال�صكوك ح�صة يف الأر�ض و الغر�س.

•

•
•

ثامنًا :أسباب انتشار الصكوك اإلسالمية :

تعود �أ�سباب زيادة االعتماد علي ال�صكوك الإ�سالمية ب�صورة
متزايدة لتمويل امل�شروعات التنموية لعدة �أ�سباب منها
تو�سع رقعة احللول واملنتجات املالية الإ�سالمية التي تواكب
احتياجات قطاعات وا�سعة من امل�ستثمرين �سواء احلكومات �أو
ال�شركات .
الدعم احلكومي �سواء بالت�شجيع من خالل القوانني املنظمة
لل�صكوك الإ�سالمية �أو من خالل �إ�صدارها بوا�سطة البنوك
املركزية وامل�ساهمة يف تغطيتها (.مثال �صكوك ال�سلم مبملكة
البحرين ) وال�صكوك وال�شهادات ال�سودانية ،وذلك لكونها احد
�أدوات تطوير �أ�سواق املال بهذه الدول
زيادة ال�سيولة وبالأخ�ص يف الدول امل�صدرة للنفط .
تراكم الفوائ�ض النقدية العربية بعد �إحداث احلادي ع�شر
من �شهر �سبتمرب .2001
وجود ال�ضوابط ال�شرعية واملحا�سبية واملمار�سات ذات
الطبيعة املنمطة التي تنظم �إ�صدار هذه ال�صكوك والتعامل
فيها ( معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية

•
•
•
•

•

-

اال�سالمية البحرين )
وجود القوانني التي ت�ؤطر ل�صناعة الت�صكيك وبالأخ�ص يف البلدان التي بها
بور�صات تتعامل يف ادوات مالية متوافقة مع ال�شريعة اال�سالمية .
زيادة االحتياج لرا�س املال الكثيف لتمويل امل�شروعات التنموية الكربي مثل
م�شروعات الطاقة والبرتول والغاز الطبيعي ،وم�شروعات الت�شييد والإعمار العقاري
الكربى يف البلدان العربية والإ�سالمية .
حققت جتربة �إ�صدار ال�صكوك الإ�سالمية قبو ًال مقدر ًا من قبل امل�ستثمرين
امل�سلمني وغري امل�سلمني ب�سبب عوائدها املرتفعة ن�سبي ًا مقارنة بالأدوات املالية
الأخري .
وجود هيئات رقابة �شرعية �ضمن هيكلية �إ�صدار هذه ال�صكوك ت�ضمن �سالمة
اجراءتها مبا يتوافق وم�صالح امل�ستثمرين فيها .
زيادة حجم اال�صدارات من ال�صكوك الإ�سالمية يوفر ادوات مهمة الدارة ال�سيولة
ودعم الربحية للم�ؤ�س�سات �سواء امل�صرفية او االقت�صادية املتعاملة يف هذه ال�صكوك.
دخول بلدان غري ا�سالمية يف �سوق ا�صدارات ال�صكوك اال�سالمية
( �ساك�سونى – �أنهالت الأملانية ) �أول ملتزم �سيادي ي�صدر �صك ًا �إ�سالمي ًا يف بلد غري
م�سلم بحجم  100مليون يورو .وكذلك العديد من ال�شركات يف بريطانيا والواليات
املتحدة خالل ال�سنوات الأخرية ،بجانب �صكوك البنك الدويل يف عام  2005بحجم
 200مليون دوالر.
جناج النموذج املاليزي ك�أكرب داعم حلركة ال�صكوك الإ�سالمية  ،حيث ميثل هذا
ال�سوق حوايل  %75من �إجمايل ا�صدارات ال�صكوك الإ�سالمية يف العامل ( �شركات
الغاز والنفط ب�شكل خا�ص ) .
ت�أ�سي�س م�ؤ�شرات يف بلدان اجنبية لقيا�س اداء ال�صكوك العاملية املتوافقة مع
ال�شريعة مثل م�ؤ�شر داو جونز�سيتي غروب لل�صكوك والذي اطلق يف ذروة منو هذه
ال�سوق يف . 2006
�إمكانية �إ�ستخدام هذه ال�صكوك يف متويل االنفاق االجتماعي واخلريي مبا ي�سهم
يف ا�ستدامة التنمية االجتماعية يف البلدان اال�سالمية  .ويف هذا املقام ميكن ان
ت�سهم �صكوك الوقف و�صكوك القر�ض احل�سن و�صكوك التربع يف متويل االنفاق

•
•
•

•

•
•
•
•
•

االجتماعي ب�صورة كبرية
تنامي الوعي املايل يف �أو�ساط امل�ستثمرين �سواء علي
م�ستوي ال�شركات �أو الأفراد ب�سبب �سرعة وترية االت�صال
بني الأ�سواق املالية العربية والدولية �إ�ضافة ايل عوامل
العوملة املالية و�ضعف القيود �أمام حركة الأموال  .كل هذه
العوامل �أ�سهمت يف تكوين وعي مايل منا�سب يف الأو�ساط
العربية والإ�سالمية من �ش�أنه �أن ي�سرع من ا�ستجابة
امل�ستثمرين ملوجات عمليات الت�صكيك ب�صورة منا�سبة
توفر املوجودات اجلاذبة للم�ستثمرين والقابلة للت�صكيك.
وجود امل�ؤ�س�سات املالية الو�سيطة القادرة علي القيام
ب�أعمال الت�صكيك� ،إىل جانب توفر املكاتب التي تقدم
خدمات املحا�سبة واملراجعة واال�ست�شارات املالية والفنية
الالزمة  ،وغريها من الأ�سباب .

•

•
•

تاسعًا :مجاالت تطبيق التصكيك :

توجد العديد من املوجودات امل�صرفية واملالية والتجارية
القابلة للت�صكيك علي النحو التايل:
اال�صول املنقولة والثابتة العقارية املدرة للدخل �سواء
كانت م�ؤجرة �أو م�شغلة يف م�شروع معني .
اال�ستثمارات القائمة علي �صيغة امل�شاركة ،
ذمم البيوع املختلفة (املرابحة وال�سلم واال�ست�صناع)
 ،وبع�ض الفقهاء ي�شرتط دخولها �ضمن وعاء الت�صكيك
بقيمتها الأ�سمية (ويف ذلك منافع للم�صكك الأ�صلي حيث
ت�أتيه موارد حالية بدال من وردوها م�ستقبال).
املجمعات التجارية وال�سكنية وكل العمليات القائمة علي
�صيغة الإجارة  ،وغريها من املجاالت امل�ستوفية لل�ضوابط .

•
•
•
•
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الصكوك ودورها في توفير
االحتياجات التمويلية الحكومية
تشهد دور الحكومة في االقتصاديات
المعاصره توسعًا وخاصة في مجال تنوع
االدوار التي تمارسها من ضبط لالسـواق
ومعالجة أوجه قصورها والتوسع في
البرامج االجتماعية لتحقيق التنمية
االجتماعية ورفع الكفاءة البشـرية
للمواطنين وبالتالي تحتاج لتمويل أنشـطة
التعليم والصحة والبحث العلمي وتقديم

د .ميرغني محمد خليفة

الخدمـات التي يحتاج اليها المجتمع من أمـن ورعـاية اجتماعية وتقنيه فنيه
وتعبيد الطرق وتوفير وسـائل النقل واالتصاالت ومعالجة مشكالت التوتر
االجتماعي في بعض المناطق ودمـج بعض الفئات االجتماعية في المجتمع .

بنك الرواد للتنمية واال�ستثمار
أ) توسيع االحتياجات الحكومية :

ت�شهد دور احلكومة يف االقت�صاديات املعا�صرة تو�سع ًا وخا�صة يف جمال تنوع الأدوار التي متار�سها من �ضبط للأ�سـواق ومعاجلة �أوجه
ق�صورها والتو�سع يف الربامج االجتماعية لتحقيق التنمية االجتماعية ورفع الكفاءة الب�شـرية للمواطنني وبالتايل حتتاج �إىل متـويل
�أن�شـطة التعليم وال�صحة والبحث العلمي وتقدمي اخلدمـات التي يحتاج �إليها املجتمع من �أمـن رعـاية اجتماعية وتقنيه فنيه وتعبيد
الطرق وتوفري و�سـائل النقل واالت�صاالت ومعاجلة م�شكالت التوتر االجتماعي يف بع�ض املناطق ودمـج بع�ض الفئات االجتماعية يف املجتمع
.
فهذه الأدوار املتو�سعة تتطلب املزيد من النفقات العامة وبالتايل البد من البحث عن م�صادر متـويل �أخرى غري املوارد ال�سيادية املتمثلة يف
ال�ضرائب واجلمارك ور�ســوم العوائد فهنا ي�أتي دور ال�صكوك ك�إحــدى الأدوات املالية الفاعلة لتوفري هذا التمويل فقد اجتهت معظــم البالد
ال�ستخدام ال�صكوك ك�أداة متويلية بدليل اجتـاه بع�ض ال�سـلطات املحليه يف �أوروبا ويف �أملانيـا على وجـه اخل�صو�ص ال�سـتخدام ال�صكوك يف
توفري موارد لتمـويل بع�ض �أوجه الإنفــاق العـام وكذلك ماليزيا فقد تو�سـعت يف هـذا املجال تو�سـع ًا كبري ًا يف ال�سـنوات الأخرية املا�ضية
من خـالل ا�ستخدام �آلية ال�صكوك لتوفري التمـويل واالحتياجـات احلكومية وكذلك الأمـر يف دول اخلليج العربي فقد �شـهدت يف الآونة
الأخرية التو�سع يف ا�ستخدام ال�صكوك ك�آلية لتوفري التمويل وقد �سجلت بع�ض التقارير انخفـا�ض ميـل احلكومات للتوجه نحو االقرتا�ض
من م�ؤ�س�سـات التمويل التقليدية وزاد االجتاه نحو بيـع الأوراق املالية احلكومية مثل حقـوق امللكية وغريها مبا�شـرة �إىل امل�ستثمرين يف
ال�سوق املفتوحة ولهذا فو�سائل التمـويل التقليدية امل�صرفية على وجه اخل�صو�ص ت�شهد املزيد من االنكما�ش يف دورها يف توفري التمـويل
احلكومي الأمر الذي جعل بيـع الأوراق املالية احلكومية للم�ستثمرين من �أفراد و�شركات مبختلف �أنواعها يوفر �أي حجم مطلوب من الأموال
احلكومية لتمويل احتياجاتها .
وال�صكوك متثل اجتاه ًا حديث ًا يف هذا ال�صدد ملا تتميز به عن الأوراق املالية التقليدية (ال�سندات ) ذات الفائدة والتي ت�ؤثر يف زيادة
العبء على املوازنة العامة للدولة نظر ًا الرتفـاع تكلفة الفوائد الثابتة خا�صة على الأن�شطة احلكومية التي ال يكون لها عائد �أو يقل

30

٢٠١٤

عائدها عن الفائدة املقررة .
مدى مالءمة ال�صكوك لتمويل االحتياجات احلكومية :
ال�صكوك احلكومية مالئمة لتمـويل االحتياجـات احلكومية ن�سبة
لتنوع هذه ال�صكوك فكل نوع مـن هـذه ال�صكوك ميكن �أن يتالءم
ا�سـتخدامه مع نوع مـن االحتياجـات الر�سمية بطريقة مرنة
ف�أنواع هذه ال�صكوك ت�شمل :
� /1صكوك امل�ضاربة وامل�شاركة احلكومية
� /2صكوك االجارة احلكومية
� /3صكوك اال�ست�صناع
� /4صكوك ال�سلم
� /5صكوك القر�ض احل�سن
فكل نوع من هذه ال�صكوك ميكن �أن يتالءم مع احتياجات الدولة
الر�سمية .
� )1صكوك امل�ضاربة وامل�شاركة احلكومية :
فهذا النوع ميكن �أن ي�ستخدم يف متويل م�شروع معني يدر دخ ًال فوفق ًا
ل�صيغة امل�ضاربة �أو امل�شاركة ميكن �أن ي�شارك املكتتبون يف الربح �أو
اخل�سـارة يف نتيجة �أعمال امل�شـروع كما ميكن �أن تكـون هذه ال�صكوك
وفق ًا ل�صيغة امل�شاركة املتناق�صة وفيها يتخارج حملة ال�صكوك على
مدى �سنوات حيث يتناق�ص حجم متويلهم �سنوي ًا حتى ي�صفى نهائي ًا
في�صبح امل�شروع مملوك ًا للدولة .
� )2صكوك الإجارة احلكومية :
هذا النوع مـن ال�صكوك ميكن �أن ي�سـتخدم يف توفري الأ�صول
واملعدات والآالت ب�صيغة الإجارة املنتهية بالتمليك فيتم �إ�صدار
�صكوك بقيمة هـذه املعدات والآالت وتخ�صي�ص ح�صيلة الأكتتاب
لتوفري هذه املعدات والآالت لالنتفاع بخدماتها مقابل ح�صول
حملة �صكوك الإجارة على الأجر ال�ســنوي لهـذه املعدات والآالت
ليوزع بينهم ح�سـب ح�ص�ص م�ساهمتهم يف ال�صكوك و�صكوك
الإجــارة تختلف عن �صكوك امل�شاركة وامل�ضاربة يف �أن العائد عليها
ثابت يتمثل يف الإجــارة بينما يكون عائد امل�شاركة وامل�ضاربة
متغري ًا ارتفاع ًا وهبوط ًا ح�سب حركة ال�سوق .
� )3صكوك اال�ست�صناع :
ي�ستخدم هذا النوع من ال�صكوك يف توفري الأجهزة امل�صنعة
للم�ؤ�س�سات احلكومية مثل معدات امل�ست�شفيات ومثل الطائرات
وو�سائل النقل وغريها من املعدات الزراعية والآليات الأخرى.
� )4صكوك ال�سلم :
ت�ستخدم هذه ال�صكوك على نطاق وا�ســع يف توفري احتياجات
التمـويل للحكومات وذلك مثل االحتياجات العاجلة لل�سيولة
للإنفاق على االلتزامات العامة �سواء كانت دورية يف �أوقات ال

تتوافر فيها ال�سيولة الالزمة لدى احلكومات وذلك مقابل �سلع �أو
منتجات زراعية بكميات حمددة ومبوا�صفات معينة يف وقت حمدد.
� )5صكوك القرو�ض احلكومية احل�سنة :
هناك بع�ض الأن�شـطة واملرافق العامة الي�صلح متـويلها ب�صيغة
امل�ضاربة �أو امل�شـاركة �أو الإجــارة وتكون احلكومة حمتاجة للأموال
لتوفري بع�ض اخلدمات االجتماعية التكافل �أوالتعليم العام فنلج�أ �إىل
طلب القرو�ض من الأفراد وامل�ؤ�س�سات وتدعوهم لالكتتاب يف �صكوك
بقرو�ض عادة ما تكون ق�صرية الأجل وت�ضمن احلكومة �سداد هذه
ال�صكوك يف موعدها املحدد.
وخال�صة القول :
 �صكوك الإجــارة و�سيلة مالية لتوفري متويل املعدات والآالت وال�سفنوالطائرات والأرا�ضي
 �صكوك اال�ست�صناع و�سـيلة ماليــة لتوفري املعــدات والأجهزة امل�صنعةكم�ستلزمات امل�ست�شفيات
 �صكوك ال�سـلم لتوفري االحتياجـات التمويلية العاجلة للحكومـةلالنفاق على االلتزامات والنفقات العامة
 �صكوك امل�شاركة املتناق�صة نتالءم مع حتويل امل�شروعات اال�ستثماريةاحلكومية واملرافق العامة التي تدر دخ ًال.
 امـا �صكوك القر�ض احل�سـن لتوفيـر الدعم للم�شروعات االجتماعيةوالتكافل االجتماعي والتعليم العام وال�صحة لذوي االحتياجات
اخلا�صة وغريها من امل�شروعات االجتماعية .
ب) تجارب الحكومات في الصكوك

ميكن تطبيق ال�صكوك احلكومية وهناك جتارب حلكومات يف العامل
الإ�سالمي قامت ب�إ�صدار �صكوك وتعاملت بها لتغطية احتياجاتها من
الأموال بد ًال عن اللجوء لأدوات الدين والقرو�ض املقيدة بالفائدة �أو
اال�ستدانة من اجلهاز امل�صريف الذي ي�ؤدي �إىل الزيـادة ن�سبة الت�ضخم
وهنـا نتنـاول جتــارب بع�ض الـدول مثل :باكستان  -البحرين -

قطر  -ماليزيا  -مصر  -إيران  -ألمانيا

باكستان :

�أ�صدرت عام � 1980شهادات م�شاركة متو�سطة وطـويلة الأجل كبديل
عن �إ�صدار ال�سـندات بفائدة ومول هذه ال�شهادات افراد وم�ؤ�س�سـات
ماليـة وكانت تغطي عـائد كل �سـتة �شهور حتت احل�سـاب حلني الت�سوية
النهائية ولت�شجيع هـذه التجربة �ضمنت احلكومة يف ال�سنوات الأوىل
احلد الأدنى للربح يف هـذه ال�شهادات ويف ال�سـنوات الأخرية �أ�صدرت
باك�ستان �صكوك �إجـارة بلغت قيمتها  60مليون دوالر ومدتها خم�س
�سـنوات ومت حتـديد العائد على �أ�سا�س معدالت التعامـل بني البنوك يف
لندن بالدوالر الأمريكي ملدة � 6شهور  220نقطة �أ�سا�سـية وقد �شارك
بنك دبي الإ�سالمي يف �إدارة هذه ال�صكوك ف�شهدت اقبا ًال كبري ًا فاق
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يف �صكوك ل�صالح والية �سارواك املاليزية وكان املبلغ املطلوب 350
التوقعات حيث �أغلق االكتتاب عند  1.2مليار دوالر .
وتكرر هذا الإ�صدار مره �أخرى بحجم ا�ستهدف  500مليون دوالر مليون دوالر يف حني �أن املبلغ و�صل �إىل نحو  1.3مليار دوالر .
واالقبال ال�شديد من امل�ستثمرين متت زيادته وقد �أ�صدرت باك�ستان مصر :
هذا الإ�صدار احلكومي بوا�سطة بنك HSBC
القانون رقم  146عام 1988م ا�ستحدث نوعية جديدة من �أدوات
التمويل يف م�صر تعترب بدي ًال لل�سندات واذونات اخلزنة هي :
البحرين :
بد�أت م�ؤ�س�سة النقد يف البحرين �إ�صدار �صكوك الإجــارة بال�سلم عام � )1صكوك اال�ستثمار
2001م ثم �أ�صدرت حكومة البحرين جمموعة متتالية من ال�صكوك � )2صكوك التمويل ذات العائد املتغري
حتى بلغت نحو �أحد ع�شر �إ�صدار ًا حكومي ًا يف �سل�سلة �صكوك الإجــارة وحدد القانون قواعد �إ�صدار هذه ال�صكوك وقواعد توزيع الأرباح
عن م�ؤ�س�سة النقد بالبحرين وبلغ �إجمايل هذه ال�صكوك  21.10مليار على مدة ال�صكوك و�إجاز �إ�صدار �صكوك متويل قابلة للتحويل
�إىل �أ�سهم وهذه ال�صكوك تقيد يف البور�صة خالل �سنة من تاريخ
دوالر يف عام 2003م .
ويف عام � 2004أ�صدرت البحرين �صكوك ًا �إ�سالمية و�صرح م�سئول من التغطية �أو قفل باب االكتتاب ومتتع نظام ال�صكوك مبرونة من
م�ؤ�س�سة النقد �أن البحرين قد حولت �سندات تقليدية قيمتها  300حيث :
مليون دوالر ايل �صكوك �إجارة يف عام 2004م وتنوي �إ�صدار �صكوك  )1امل�شاركة متعددة �أو حمددة
لتحل حمل �سندات بفائدة قيمتها  100مليون دوالر �صايف �أجل  )2اال�سرتداد  :ا�سرتدادها �أو حتويلها �إىل �أ�سهم
 )3املدة :ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأجل
ا�ستحقاقها .
 )4العائد � :شهري �أو �سنوي �أو يف نهاية املدة
قطر :
اجتهت قطر ال�ستخدام ال�صكوك يف املالية العامة للدولة وبد�أ ذلك  )5التداول  :مقيدة �أو غري مقيدة يف البور�صة
�أول مرة عام 2002م فا�صدرت حكومة عام 2004م �صكوك ًا بقيمة  )6 700التمويل  :م�ستمر �أو م�ؤقت
مليون دوالر وذلك لتوفري التمويل للنفقات العامة للدولة ثم تلت ذلك  )7اجلهة  :قطاع عام �أو قطاع خا�ص وهو املهم
وبذلك �أوجدت هذه ال�صكوك ادوات لتمويل القطاع العام وفق ًا
عدة �إ�صدارات.
للنظام املايل الإ�سالمي ولكن حتى الآن مل يتم تفعيل هذه الأداة .
ماليزيا :
بد�أ العمل امل�صريف يف ماليزيا عام 1983م و�أن�شئ �أول بنك ا�سالمي عام إيران :

1993م وهو بنك ا�سالم ماليزيا برهاد  .وقد ت�ضمن قانون اال�ستثمار
احلكومي ال�صادر يف عام 1983م ال�سماح ب�إ�صدار �شهادات الحتمل فائدة
وعرفت با�سم �شهادات اال�ستثمار احلكومي وقد حتدد الغر�ض من هذه
ال�شهادات يف ح�صول احلكومة على الأموال الالزمة لتمويل انفاقها على
م�شروعات التنمية والعائد على هذه ال�شهادات ال يحدد مقدم ًا وت�صدر
هذه ال�شهادات وفق ًا ملبد�أ القر�ض احل�سن و�شكلت جلنة حكومية ودينية
لتحديد عائد يوزع على حملة هذه ال�شهادات عند حلول عام وكانت
مدتها �أكرث من عام وهناك �شهادات �أجلها عامان وخم�سة �أعوام وهناك
�شهادة ب�آجال طويلة وقد جتاوز الر�صيد القائم لهذه ال�شهادات ربحه
باليني من الدوالرات وتعترب �شهادات اال�ستثمار احلكومية يف ماليزيا
هي البديل الإ�سالمي ل�سندات �أو �أذونات اخلزانة وقد ا�ستخدمها
البنك املركزي ك�أداة لإدارة ال�سيولة عرب عمليات ال�سوق املفتوحة .
وكذلك مت ا�ستخدامها ك�أداة ال�ستثمار فوائ�ضه من ال�سيولة النقدية
 .وقد �شهدت ال�صكوك يف ماليزيا تطور الحق ًا ب�إ�صدار �صكوك الإجارة
يف دي�سمرب2004م �إذ قام بنك توربيو البحرين بادارة عمليات اكتتاب
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�أ�صدرت احلكومة �سـندات م�شاركة مل�شروع حمدد على �أن يقــوم
بالإ�صدار �أمناء اكتتاب وي�ضمن امل�صدر حد ًا �أدنى من الربح و�إذا
زاد الربح عن ذلك يوزع بعد انتهاء امل�شروع و�إذا مل يتحقق الربح
وقع العبء واخل�سارة على عاتق امل�صدر وتوىل بنك طهران �إ�صدار
�سندات بلدية طهران و�ضمن حد ًا �أدنى من العائد فقد �أ�صدرت
بلدية طهران يف عام 1994م �صكوك م�شـاركة العادة بناء طريق
نافاب ال�سريع وفق ًا لهذه ال�شروط .

المانيا :

مل يقت�صر ا�ستخدام ال�صكوك على الدول اال�سالمية بل مت
ا�ستخدامها يف الدول الغربية من قبل �سلطات بع�ض الواليات يف
البالد غري اال�سالمية .
فقد �شـارك بنك التمويل الكويتي يف �إ�صدار �أول �صكوك �إجـارة
لدولة �أوربية وفق ًا الحكام ال�شريعه الإ�سالمية ومدة ال�صك خم�س
�سنوات وقيمته  100مليـون يورو ل�صالـح والية �سك�سـوين ( الأملانية
) وبلغت ح�صه بيت التمويل الكويتي يف هذا الإ�صدار  30مليون
دوالر .
ج) قانون ال�صكوك ال�سوداين لعام 1995م :
وقانون ال�صكوك ال�سوداين ال�صادر عام 1995م قد �سمح للواليات
ب�إ�صدار �صكوك ا�ستثمارية لتمويل م�شاريع التنمية والبنية
التحتية بهذه الواليات .
لذلك وفق ًا للقانون يجوز لأي والية �إ�صدار �صكوك لتمويل
م�شروعاتها �أو احتياجاتها التمويلية ويتم ذلك عرب تكليف جهة
متخ�ص�صة يف هذا املجال لتقوم ب�إ�صدار ال�صكوك نيابة عن الوالية
الراعية يف �إ�صدار ال�صكوك لتمويل �أن�شطتها املختلفة .

31

٢٠١٤

حمد نايل

الخطوات المتعلقة بعمليات
إصدار وطرح أسهم الشركات
حديثة التأسيس

متر عملية التقدم للح�صول علي موافقة �سوق اخلرطوم للأوراق
املالية لإ�صدار وطرح �أ�سهم على االكتتاب العام لل�شركات قيد
الت�أ�سي�س و�صو ًال الكتتاب اجلمهور بهذه اال�سهم بعدد من املراحل
واخلطوات وفق ًا ملا يلي :
الخطوة األولى :

وموقف ر�أ�س املال ب�شرط �أن ال يتعدي ذلك �3أ�شهر .
• اخلطوات املتعلقة بعمليات �إ�صدار وطرح الأ�سهم لل�شركات امل�ساهمة
العامة القائمة (زيادة ر�أ�س املال ) :
متر عملية التقدم للح�صول على موافقة �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
لطرح �أ�سهم �شركات امل�ساهمة العامة القائمة لالكتتاب العام لأغرا�ض
زيادة ر�أ�س املال  ،بنف�س املراحل واخلطوات الواردة يف حالة �شركات
امل�ساهمة العامة حديثة الت�أ�سي�س مع اختالف يف بع�ض املتطلبات .

تقوم �شركة امل�ساهة العامة قيد الت�أ�سي�س با�ستكمال �إجراءات
مراجعة وتوثيق عقد والئحة الت�أ�سي�س لدى ال�سوق وامل�سجل
التجاري :
الخطوة األولي :
تقت�ضي متطلبات �إ�صدار وطرح الأ�سهم لأغرا�ض زيادة ر�أ�س املال
الخطوة الثانية :
بالن�سبة ل�شركات امل�ساهمة العامة القائمة ا�ست�صدار قرار من
التقدم لل�سوق بطلب موافقة على �إ�صدار وطرح الأوراق املالية
اجلمعية العمومية غري العادية لهذه ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال ؛
الخطوة الثالثة:
�إعداد ن�شرة �إ�صدارخا�صة بعملية الإ�صدار والطرح وفق ًا للنموذج الخطوة الثانية :
التقدم لل�سوق بطلب موافقة علي عملية الطرح مرفق ًا معه قرار
املعتمد من �سوق اخلرطوم للأوراق املالية .
اجلمعية العمومية فوق العادية اخلا�ص بعملية الزيادة وكذلك
الخطوة الرابعة :
تقدمي ثالث ن�سخ من ن�شرة الإ�صدار لل�سوق من �أجل درا�ستها مت�ضمن ًا عالوة الإ�صدار �إن وجدت .
وتوثيقها ومن ثم املوافقة عليها ويتبع ذلك دفع ر�سوم يحددها الخطوة الثالثة :
تقدمي ن�شرة الإ�صدار اخلا�صة بذلك لل�سوق من �أجل مراجعتها
ال�سوق .
وتوثيقها ومن ثم املوافقة عليها .
الخطوة الخامسة :
�إح�ضار موافقات خطية ملراكز االكتتاب املختارة ب�شرط �أن ال تقل �أما بقية اخلطوات فهي مطابقة للخطوات واملراحل امل�شار �إليها يف
حالة ال�شركات حديثة الت�أ�سي�س
عن ثالثة مراكز �أو بنك بفروعه املعتمدة
• اخلطوات املتعلقة بزيادة ر�أ�س املال لل�شركات امل�ساهمة العامة
الخطوة السادسة :
القائمة دون اكتتاب :
�إح�ضار منوذج طلب اكتتاب معتمد وموقع من اجلهة املخول لها ذلك .
يتطلب من �شركات امل�ساهمة العامة القائمة الراغبة يف زيادة ر�أ�س
الخطوة السابعة :
مالها عرب و�سيلة غري االكتتاب العام  ،مثل �ضم الإحتياطيات �أو
�إح�ضار �صيغة الإعالن التي �سوف يعلن بها لعملية الطرح .
ً
الأرباح �أو ر�سملة ديون  ،احل�صول �أي�ضا على موافقة ال�سوق  ،وت�أخذ
الخطوة الثامنة :
موافقة ال�سوق على ن�شرة الإ�صدار ومن ثم املوافقة علي الإعالن هذه العملية اخلطوات التالية :
على الطرح وذلك ب�إ�صدار خطاب للجهة طالبة الطرح مو�ضح ًا فيه الخطوة األولى :
تاريخ بداية الطرح باالتفاق مع ال�شركه طالبة الطرح على �أن التقدم بطلب لل�سوق مرفق معه قرار اجلمعية العمومية اخلا�ص بذلك
يكون الإعالن قبل �أ�سبوع من بداية الطرح ويكون الإعالن ثالث من �أجل املوافقة عليه .
مرات يف �صحيفتني متتاليتني و�أن اليكون يف �أيام العطالت الر�سمية  .الخطوة الثانية :
قائمة بتوزيع الأ�سهم امل�صدرة عن طريق �ضم االحتياطيات �أو الأرباح
ملحوظة :
احلد الأدين لفرتة الطرح �شهر ًا كما يجوز لل�شركة الطارحة �أن املدورة املرتاكمة �أو عالوة الإ�صدار  ،على م�ستحقيها كل بن�سبة
تطلب من ال�سوق املوافقة على متديد الفرتة ل�شهرين كل علي حدة م�ساهمته يف ر�أ�س املال .
الخطوة الثالثة :
�إذا مل يتم االكتتاب يف الفرتتني ال�سابقتني.
تقرير يت�ضمن تفا�صيل الديون املنوي ر�سملتها و �آلية تقييمها وكيفية
الخطوة التاسعة :
مد ال�سوق يف نهاية االكتتاب بح�صيلة الإكتتاب وك�شف امل�ساهمني ن�ش�ؤ هذه الديون (يف حالة ر�سملة الديون ) .
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ثالثة اعوام علي التداول اإللكتروني
يصادف يوم الثامن من يناير للعام القادم الذكرى الثالثة إلفتتاح
مشروع التداول اإللكترونى بسوق الخرطوم لألوراق الماليه  ،هذا
المشروع الذى كان ينتظره الكثيرون لسنوات طالت وهاهم
يحصدون ثماره اآلن.

كما ن�شرت الكثري من التقارير ف�إن املنافع التى حت�صل عليها كل املتعاملني بالأوراق املالية فى ال�سودان
منذ بد�أ م�شروع التداول الإلكرتونى �أدخلت الر�ضا لكل الأطراف مبا فى ذلك امل�ستثمرون والذين هم
�أ�سا�س العملية الإ�ستثمارية.
دائرة البحوث والتطوير
اى م�شروع جديد ال�سيما امل�شاريع التى ت�صاحبها عمليات �إلكرتونيه تبد�أ بعرثات عديدة ولكن م�شروع
التداول الإلكرتونى ب�سوق اخلرطوم للأوراق املالية بد�أ بداية جيدة وحقق معظم الأهداف التى و�ضعت من قبل �إدارة �سوق اخلرطوم
للأوراق املالية لتطوير تداول الأوراق املالية والرتقى من التداول اليدوى للتداول الإلكرتونى  .بعد ثالثة اعوام من الإفتتاح جنح م�شروع
التداول الإلكرتونى فى زيادة عدد ال�صفقات املنفذة من قبل �شركات الو�ساطه املالية ب�شكل ملفت وملحوظ الأمر اىل دعى �إدارة �سوق
اخلرطوم للأوراق املالية ت�سارع اخلطى من �أجل �إكمال بقيه �أنظمة امل�شروع والذي يتكون من �ستة �أنظمة �أكملت اربعة منها وتنتظر �إثنان
منها �إ�شارة الدخول لتكمله امل�شروع.
بنهاية تنفيذ كل الأنظمة للم�شروع ي�صبح مبقدور كل م�ستثمر �أن يقوم بعملية ال�شراء والبيع للأ�سهم عن طريق �شبكة الإنرتنت عن طريق
�شركات الو�ساطة املعتمدة لدى �سوق اخلرطوم للأوراق املالية وذلك مع التزايد امل�ستمر لأهمية الدور الذى تلعبه �شبكة االنرتنت �سواء
على امل�ستوى ال�شخ�صى �أو املهنى لذا كان من ال�ضروري �أن يظهر م�شروع التداول الإلكرتونى على ال�شبكة العنكبوتية  .و بالتايل ف�إن التداول
الإلكرتوين �سيجعل اال�ستثمار فى �سوق اخلرطوم للأوراق املالية �أكرث �سهولة و �أقل تكلفة.
لذلك على �شركات الو�ساطه املاليه و امل�ستثمرين الذين يرغبون فى التداول الإلكرتونى �أن يراعوا ما يلى -:
 -1الت�أنى �أثناء اتخاذ قراراتهم اال�ستثمارية وانتظار املزيد من التفا�صيل حول النتائج املالية ،وقراءة تقارير جمال�س الإدارة بهدف
معرفة ال�شركات ذات القدرة على النمو امل�ستدام والتي متلك ر�ؤية ا�سرتاتيجية وخطط م�ستقبلية وا�ضحة..
الرتكيز فى ادخال االوامر:
 -2يحتاج التداول الإلكرتونى اىل تركيز �شديد من امل�ستثمرين حيث ميكن �أن يقوم امل�ستثمر بو�ضع �أمر �أكرث من مرة عن طريق اخلط�أ على
افرتا�ض �أن االوامر مل تنفذ بعد  ,مما يرتتب عليه امتالكه لكميات �أكرب من املطلوب �أو بيعه لأ�سهم ال ميتلكها بالفعل.
مراعاة تدفق االوامر عند �إدخال الأ�سعار:
 -3قد ترتاكم االوامر و يت�أخر التنفيذ خا�صة فى الأ�سواق الن�شطة نتيجة تدفق عدد كبري من الأوامر فى نف�س الوقت  ,و مع �سرعة تغيري
الأ�سعار فامل�ستثمر عرب االنرتنت قد يعاين من تنفيذ بع�ض �أوامره عند �أ�سعار تختلف عما كان يريد وبع�ض امل�ستثمرين يقومون بحماية
�أنف�سهم عن طريق و�ضع �أوامر حمددة بح�سب �سعر ال�سوق ولي�س �أوامر مفتوحة ،حيث ال يتم تنفيذ عمليات البيع و ال�شراء يف نظام التداول
الإلكرتوين اال عند �سعر حمدد  .فمث ًال �أمر البيع املحدد ال يتم تنفيذه �إال بنف�س ال�سعر �أو �أعلى و امر ال�شراء املحدد ال يتم تنفيذه �إال
بنف�س ال�سعر �أو �أقل.
الت�أكد من دقة و توقيت البيانات :
 -4على امل�ستثمرين �أن يت�أكدوا من توقيت البيانات املر�سلة لهم من �شركة الو�ساطة املالية عن ا�سهمهم و ار�صدتهم ملا قد يرتتب على ذلك
من تغيري فى القرارات اال�ستثمارية.
ادراك م�شكالت التكنولوجيا احلديثة :
 -5على امل�ستثمرين �أن ي�أخذوا فى اعتباراتهم امل�شكالت املرتتبة على ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة مثل الأعطال الناجمة عن خدمات
االنرتنت و خطوط الربط بال�شبكات و م�شكالت احلا�سب االيل و غريها.
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فرص االستثمار
وبدائل التمويل في
والية البحر االحمر
دكتور/حامد األمين أحمد

مدير عام بنك الرواد للتنمية
واال�ستثمار

التمويل المصرفي اليغطي إال نسبة ضئيلة جدًا ويتركز معظمه في التمويل التشغيلي
القصير والمتوسط األجل
حجم الفرص والمشاريع االستثمارية المتاحة بوالية البحر األحمر ضخم جدًا

المزايا االقتصادية لوالية البحر األحمر :
تتميز والية البحر الأحمر بتنوع القطاعات االقت�صادية وتنفرد ب�أنها املنفذ الرئي�سي لتجارة البالد اخلارجية وب�صفة خا�صة ف�إن اقت�صاديات الوالية
ترتبط بالبحر الأحمر من حيث احلركة عرب امليناء ،ومن حيث اال�ستفادة من اخلريات البحرية من �أ�سماك وخالفه بالإ�ضافة �إيل اال�ستفادة من املوقع
ك�أ�سا�س لتن�شيط قطاع ال�سياحة ب�أنواعها املختلفة� .إذ ًا فاملدينة ومبوقعها ال�ساحلي املميز ترتكز علي ا�سا�س قوى ي�سمح بنه�ضة ا�ستثمارية كبرية تفتح
املجال خللق فر�ص ا�ستثمارية يف جماالت كثرية ت�شمل القطاع التجاري وال�صناعي املرتبط باملنتجات البحرية
وتتميز والية البحر الأحمر من حيث املوقع اجلغرايف باال�ستثمار يف كل القطاعات :
• نافذة التجارة اخلارجية
• قطاع ال�سياحة
• القطاع العقاري
• ال�صناعة والقطاعات الأخري
�إن املقومات االقت�صادية املتاحة للوالية من ناحية املوقع والتنوع اال�ستثماري يجعلها الوجهة الرئي�سية لال�ستثمار خا�صة يف بعده اخلارجي على م�ستوى
اال�ستثمار باملعايري الدولية.
والوالية مهيئة لتكون �أ�سرع منو ًا و�أكرث فعالية من خالل تطبيق الأفكار اال�ستثمارية املبتكرة لتكون واقع ًا ملمو�س ًا يف �شكل م�شاريع طموحة واعدة تبحث
عن التمويل.
علي هذه اخللفية التي تعك�س متيز ًا فريد ًا لفر�ص اال�ستثمار بالوالية ف�إن حكومة الوالية ومبثابرة م�شهود عليها و�ضمن فر�ص كثرية وم�شاريع �ضخمة
واعدة ،ركزت علي جمموعة خمتارة بعناية فائقة �شملت معظم القطاعات االقت�صادية والتنموية.
اجلداول التالية تو�ضح امل�شاريع املطروحة لال�ستثمار بالوالية وبلغت يف جمملها حوايل  750مليون دوالر:
• المشاريع السياحية : %16
اسم المشروع

 .1م�شروع قرية حلوت ال�سياحية
 .2م�شروع �إن�شاء مارينا اليخوت
 .3منتجع فندقي (خم�س جنوم) �أركويت
�إجمايل التكلفة
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التكلفه بالدوالر

90.000.000
8,519,000
19,052,500
117,571,500

المصدر الخارطة االستثمارية للوالية
• المشاريع الصناعيه :%39
اسم المشروع

م�صنع �أ�سمنت درديب
م�شروع �صيد وت�صنيع الأ�سماك
�إن�شاء امل�سالخ (�سواكن/او�سيف /بورت�سودان)
�إجمايل التكلفة

التكلفه بالدوالر

236,000,000
2,600,000
48,000,000
286,600,000

• المشاريع العقارية والتجارية %37.8
اسم المشروع

التكلفه بالدوالر

.1خمطط بورت�سودان فيال

10,000,000

.2م�شروع �أبراج بورت�سودان �سنرت

150,000,000

�.3أبراج الأطباء
.4الهايرب ماركت
.5م�شروع املجمع التجاري ال�سياحي ()CITY CENTER
 .6مبنى املحالت التجارية
اجمايل التكلفة

50,000,000
794,113
60,000,000
7,218,113
278,012,226

المصدر الخارطة االستثمارية للوالية
• مشاريع أخرى %5.3
اسم المشروع

التكلفه بالدوالر

 .1م�شروع حمطة �إعداد ال�صادرات الزراعية (�سواكن)

7,018,300

 .2م�شروع النقل البحري

25,000,000

 .3ا�ستزراع الروبيات (جنوب �سواكن)
الإجمالــــــــــــــــــــي

7,169,000
 39,187,300دوالر
٢٠١٤
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جزيرة سنجنيب

ظلت الوالية كغريها من واليات البالد تعتمد علي مواردها الذاتية ودعم احلكومة املركزية بن�سب متفاوتة من عام لآخر ،فقد بلغت
ميزانية الوالية لعام  1.157 2014مليون جنيه ًا ت�سعى لتوجيه  %70منها للتنمية� ،إىل جانب ذلك فان امل�صارف املوجودة بالوالية
وبالبالغه  27م�صرف ًا ت�ستقطب حوايل  1.200مليون جنيه كودائع قدمت متوي ًال م�صرفيا بلغ حوايل  350مليون جنيه وبال�ضمانات
التقليدية وهي ال�سندات احلكومية وال�صكوك واوامر الدفع امل�ستدمي.
�إن حجم الفر�ص وامل�شاريع اال�ستثمارية املتاحة بالوالية �ضخم جد ًا ،حيث بلغت حوايل  750مليون دوالر واخلال�صة �أن التمويل امل�صريف
اليغطي �إال ن�سبة �ضئيلة جد ًا ويرتكز معظمه يف التمويل الت�شغيلي الق�صري واملتو�سط الأجل وال يتنا�سب من حيث ال�سيا�سات التمويلية مع
طبيعة امل�شاريع من حيث الأجال ،وال�ضمانات � ...إلخ.
كما هو معروف ف�إن احل�صول علي التمويل الي م�شروع ميكن �أن يتم �إما عرب التمويل باال�ستدانة (� – )DEBT FINANCEأو عن طريق
امل�ساهمة يف ر�ؤو�س الأموال (.)EQUITY FINANCE
ويقوم فحوى هذه الورقة علي �أ�سا�س �أن التمويل امل�صريف ( )DEBT FINANCEاليتنا�سب مع حجم ونوع معظم امل�شاريع التى تطرحها
الوالية للتمويل لأ�سباب عديدة نلخ�صها يف اجلدول التايل:
التمويل بالمساهمة في رأس المال
()EQUITY FINANCE

التمويل المصرفي
()DEB FINANCE

رمبا ي�أخذ وقت ًا �أقل للح�صول علي ر�ؤو�س الأموال خا�صة للم�شاريع الناجحة

درجة �أكرب من املخاطر لعدم وجود �آلية
للدخول يف عملية الإدارة
تنتهي العالقات يف معظمها مع انتهاء ال�سداد
ال�سداد يرتبط بوقت حمدد
الينا�سب امل�شاريع طويلة الأجل وم�شاريع
البنيات التحتية
اليراعي التقلبات االقت�صادية

ال يوجد تعرث

م�شكلة التعرث يف ال�سداد

ال حتتاج ل�ضمانات

البد من وجود �ضمانات

ينا�سب امل�شاريع طويلة ومتو�سطة الأجل

ينا�سب التمويل الت�شغيلي ق�صري الأجل

�أقل خماطر يف ال�سداد لعدم ارتباط ال�سداد بفرتة حمددة
تنوع التعامل مع امل�ستثمرين
لي�س بال�ضروره توجيه للتدفقات النقدية العادة ال�سداد
اليوجد التزام قاطع بن�سب �أرباح حمددة

ومبقارنة التمويل امل�صريف والتمويل من �سوق ر�أ�س املال جند �أنه بقيام �سوق اخلرطوم للأوراق املالية �أ�صبح متاح ًا احل�صول علي التمويل
عن طريق �إن�شاء �شركات امل�ساهمة العامة او زيادة ر�ؤو�س اموالها او �إن�شاء ال�صناديق اال�ستثمارية واملحافظ.
فربغم حداثة التجربة فمن الوا�ضح �إن �سوق الأوراق املالية كان م�صدر ًا للتمويل لعدد من امل�شاريع وطرحت من خالل ال�سوق ر�ؤو�س �أموال
�ضخمة ومن �أهم اال�صدارات التي تتم منذ عام � ١٩٩٩شهادات امل�شاركة احلكومية� -شهامة.
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مزايا التمويل عن طريق شركات المساهمة العامة :

تقوم و�سيلة التمويل بامل�ساهمة ( )EQUITY FINANCEعلى ا�س�س عمل "�سوق الأوراق املالية  –STOCK EXCHANGE-وبالتايل
ت�شمل الو�سائل الآتية:
• ان�شاء �شركات امل�ساهمة العامة.
• ال�صناديق اال�ستثمارية .
• املحافظ اال�ستثمارية.
• الدمج واال�ستحواذ وامل�شاريع امل�شرتكة.
• مزايا التمويل عن طريق �إن�شاء �شركات امل�ساهمة العامة
• امليزة الأ�سا�سية لل�شركة امل�ساهمة هي انف�صال ملكية ر�أ�س املال عن الإدارة .
• ا�ستقالل �شخ�صية ال�شركة امل�ساهمة العامة ميكنها من اال�ستمرار ب�صرف النظر عن ا�ستمرار عالقة حملة الأ�سهم احلاليني بها فخروج
�أى م�ساهم ال يعنى توقف ال�شركة.
• ميكن لل�شركات امل�ساهمة العامة املدرجة يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية احل�صول على مبالغ متويل كبرية بدون تكلفة متويل من خالل
�إ�صدارات الأ�سهم.
• يتمتع التمويل الذي حت�صل عليه �شركة امل�ساهمة العامة عن طريق االكتتاب بقدر كبري من اال�ستقرار وبطول الأجل حيث متثل ح�صيلة
الإكتتاب ر�أ�س املال.
• حت�صل ال�شركة امل�ساهمة العامة على الأولوية يف حال طلب التمويل من البنوك .مبا تتمتع به من قدرة �أعلى للم�ساومة مع املمولني
ً
مقارنة بال�شركة اخلا�صة.
• يوفر الإدراج يف �سوق الأوراق املالية قيمة جاهزة لأ�سهم ال�شركة العامة مقارنة ب�أ�سهم ال�شركة اخلا�صة.
• يوفر �أي�ض ًا فر�صة للموظفني لكي ي�صبحوا م�ساهمني.
• الدمج و�شراء ال�شركات ي�صبحان �أ�سهل عندما تكون ال�شركة مدرجة.
• �إ�صدار وا�ستدعاء ر�أ�سمال جديد �أ�سهل بالن�سبة لل�شركة املدرجة.
عوامل نجاح قيام الشركة:

حتى ت�ستطيع ال�شركة حتقيق هدفها الرئي�سي البد من الدعم احلكومي يف �أعلى م�ستوى-:
• رعاية ال�شركة يف جميع مراحل الت�أ�سي�س حتت �إ�شراف جلنة ت�أ�سي�سية منكم وممن تر�شحون.
• امل�ساهمة مبا اليقل عن  %20من ر�أ�س مال ال�شركة.
• اعطاء االمتيازات والإعفاءات الواردة يف قانون اال�ستثمار لعام  2013و�إذا �أمكن �إعطاء امتيازات تف�ضيلية خا�صة مل�شاريع ال�شركة يف
الوالية.
التمويل عن طريق �إن�شاء ال�صناديق اال�ستثمارية(مقرتح �صندوق والية البحر الأحمر)-:
فكرة �صناديق اال�ستثمار تتمثل يف قيام عدد كبري من امل�ستثمرين بتجميع مواردهم و�إدارتها بوا�سطة م�ؤ�س�سات مالية متخ�ص�صة لتحقيق
املزايا التي ال ميكنهم حتقيقها ب�صورة منفردة.
وتو�صياتنا يف هذا اجلانب ان تقوم والية البحر الأحمر ب�إ�صدار �أول �صندوق ا�ستثماري – حيث يكفل لها قانون �صكوك التمويل  1995ذلك،
علي �أن تختار له م�شروع �أو م�شاريع ناجحة ول�ضمان جناح التجربة يف�ضل �أن يكون ال�صندوق م�ضمون ًا بوا�سطة وزارة املالية االحتادية �أو
البنك املركزي (هناك مقرتح ل�صندوق البحر الأحمر اال�ستثماري).
وميكن �أن ت�شمل �صيغ التمويل عرب ال�صناديق اال�ستثمارية الآتي-:
 ال�صكوك العقارية ب�صيغة امل�شاركة. �صكوك اال�ست�صناع (ت�صنيع الأ�سماك). ت�صكيك عقارات. �صكوك اجارة. �صكوك �أل�سلماال�ستحواذ واالندماج و�إعادة الهيكلة وامل�شاريع امل�شرتكة ()JOINT VENTURES
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�إن عمليات الإندماج واال�ستحواذ هي من
�آليات تنفيذ ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار الناجح
وتعتمد عاملي ًا كو�سيلة مبتكرة مطبقة عاملي ًا،
وهي و�سيلة �سهلة احيان ًا لتوفري التمويل
للم�شروعات ،ت�ساعد يف النمو ال�سريع للقطاع
املعني.
كذلك ف�إن عمليات �إعادة هيكلة امل�ؤ�س�سات
و�إن�شاء امل�شاريع امل�شرتكة – علي م�ستويات
ومبعايري متعددة ،بني القطاع احلكومي
واخلا�ص وبني ر�أ�س املال املحلي والأجنبي
وهي متثل �إحدى و�سائل التمويل الفعالة.
وقد مار�ست الدولة هذه ال�صيغة و�أثبتت جناح ًا يف عدد من التجارب واملطلوب هو جتويدها فني ًا وا�ستثماري ًا وعر�ض الفر�ص املتاحة عربها
ب�صوره �أو�سع و�أ�شمل.
اما عمليات �إعادة الهيكلة فت�ستهدف ب�صفة خا�صة اجلوانب االدارية واملالية ويف كثري من الأحيان اجلوانب الت�سويقية مبفهوم جتاري
ا�ستثماري لل�سلع واخلدمات (الدولة غالب ًا تعاين من �ضعف الن�شاط الت�سويقي).
الجوانب القانونية واإلدارية:
شركات المساهمة العامة:

يف ر�أ�س مال ال�شركة امل�ساهمة العامة املراد �إن�شائها� .أتاح قانون ال�سوق للم�ؤ�س�سني �أن يحتفظوا بح�صة ترتاوح مابني ( %)75-25من ر�أ�س
مال ال�شركة امل�ساهمة العامة .وذلك ح�سب رغبة امل�ؤ�س�سني يف االحتفاظ ب�أ�سهم كبريه من �أ�سهم ال�شركة العامة �أم ال .ويتم طرح املتبقي
من ر�أ�س مال ال�شركة يف �إكتتاب عام للجمهور وبقيام �سوق الأوراق املالية عام  1995ووفق ًا لقانون ال�سوق ،فقد ظهرت البنية القانونية
لإن�شاء �شركات امل�ساهمة العامة والف�صل ال�ساد�س من القانون يو�ضح الإجراءات اخلا�صة بعمليات طرح �أ�سهم ال�شركات للجمهور وتتم
عملية الرتويج عرب �شركات الو�ساطة املرخ�صة وبنوك اال�ستثمار.
�إ�صدار ال�صكوك:
ً
وفق ًا لقانون �صكوك التمويل املادة ( )6فان الوالية ميكن �أن ت�صدر �صكوكا خا�صة بها وتن�ص املادة علي الآتي:
يجوز للجهات الآتية �إ�صدار �صكوك امل�ضاربة و�صكوك اال�ستثمار :
 احلكومه القومية وحكومات الواليات. املحليات املن�ش�أه وفق ًا الحكام قانون احلكم املحلي ل�سنة .2003 الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة املن�ش�أة بقانون. �شركات امل�ساهمه العامة. �أي جهة اخرى يوافق لها جمل�س الوزراء بناء علي تو�صيات الوزير.اخلال�صة:
�إن الوالية ميكن �أن تبادر ب�إن�شاء �شركات م�ساهمة عامة وا�صدار �صكوك كما تقدم .
ونقدم مقرتح ًا لنماذج بع�ض امل�شاريع التي تنا�سب هذه ال�صيغ – �شركة �أ�سمنت درديب
و�صندوق والية البحر الأحمر اال�ستثماري – كما اقرتح �إن�شاء �صناديق ا�ستثمارية وعدد
من املحافظ للم�شروعات العقارية وال�سياحية.
تطوير مفاهيم الرتويج والت�سويق للم�شاريع-:
اقرتحت الورقة الرتكيز يف متويل امل�شاريع الكبرية للوالية علي �آلية ال�سوق املالية ويف
ر�أينا ان جناح عملية ت�سويق وطرح هذه امل�شاريع ينطوي على خطوات ومتطلبات رئي�سة
ل�ضمان جناح هذا املفهوم تتلخ�ص يف الآتي-:
 الإعداد اجليد للم�شاريع من حيث الدرا�سات الفنية واالقت�صادية. اال�ستعانة ببيوت اخلربة املحلية والعاملية يف عمليات الرتويج. تو�سيع منافذ االكتتاب وامل�ساهمة.و�أهم من ذلك وقبل ذلك-:
 البد من بروز الوالية ك�سند رئي�س ومكتتب �أ�سا�سي يف عملية طرح م�شروع �أي �شركة �أو�صندوق ا�ستثماري.
 اال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف الت�سويق عرب الإنرتنت . -التفكري يف عمل طروحات خا�صة  Private Placementsقبل الطرح العام.
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نظام اإليداع
والحفظ المركزي

طالل عمر أبالحسن المساعد

مدير دائرة االيداع واحلفظ
املركزي

* يمكن المستثمرين من متابعة إستثماراتهم في االوراق المالية بسهولة ويسر
* يتسم بالسرعة والدقة واآلمان والسرية التامة في نقل ملكية االوراق المالية

يهدف نظام الإيداع واحلفظ املركزي �إىل تعزيز ثقة امل�ستثمرين
املتعاملني بالأوراق املالية ومتكينهم من متابعة ا�ستثماراتهم ب�سهولة
وي�سر وذلك ببناء �سجل مركزي حلفظ ملكية الأوراق املالية جلميع
�شركات امل�ساهمة العامة واجلهات امل�صدرة للأاوراق املالية يف نظام
برجمي يت�سم بال�سرعة والدقة والأمان وال�سرية التامة يف عمليات
نقل ملكية الأوراق املالية داخل ال�سوق والتحويالت من و�إىل الأ�سواق
اخلارجية (ال�شركات مزدوجة االدراج) ،كما حد النظام من املخاطر
املتعلقة بت�سوية عمليات التداول ال�سابقة (اليدوية) .ويهدف
النظام �إىل �إن�شاء قاعدة بيانات لكافة الأوراق املالية امل�صدرة التي
يتم التعامل بها يف ال�سوق ،كما يتم �إن�شاء قاعدة بيانات تت�ضمن
جميع مالك الأوراق املالية والبيانات اخلا�صة بهم وتوفري املعلومة
احلقيقة وال�صحيحة والإف�صاح وال�شفافية التامة عنها للمتعاملني
يف الأوراق املالية.
ويهدف تطبيق نظام الإيداع واحلفظ املركزي �إىل �إلغاء جميع
املخاطر الناجتة عن التعامل من خالل �شهادات ملكية الأوراق املالية
الورقية مثل خماطر التلف والتزوير وال�ضياع وتكرار ال�شهادات.
وي�سهم نظام الإيداع يف �إعفاء اجلهات امل�صدرة للورقة املالية من
التكلفة واجلهد والوقت الذي ت�ستغرقه يف عملية حتويالت امللكية
والطباعة و�إ�صدار وت�سليم ال�شهادات � ...إلخ.
كما يعمل نظام الإيداع واحلفظ املركزي على فعالية �سرعة معدل
دوران ال�سهم بال�سوق وتن�شيط عمليات التداول.
ومن �أهم املهام التي يقدمها نظام الإيداع واحلفظ املركزي:

ت�سجيل وحفظ �سجالت امل�ساهمني يف �شركات امل�ساهمة العامة
واجلهات امل�صدرة للأوراق املالية حفظ ًا مركزي ًا مما يحقق احليازة
املركزية للأوراق املالية.
نقل ملكية االوراق املالية يف �سجالت امل�ساهمني.
�إجراء قيود امللكية على االوراق املالية املودعة.
ت�سجيل وتوثيق اي تغري يحدثه امل�صدر لالوراق املالية وتثبيته على
قاعدة البيانات ،مبا يف ذلك ما يلي:
زيادة ر�أ�س املال (اكتتابات � -إ�ضافة الأرباح ال�سهمية  -ر�سملة
االحتياطي) او تخفي�ض ر�أ�س املال.
جتزئة او جتميع القيمة اال�سمية للورقة املالية.
دمج �شركات امل�ساهمة العامة.
حتديث بيانات ال�شركات املودعة وبيانات امل�ساهمني املودع �أ�سهمهم
بالنظام.
�إ�صدار ا�شعارات ملكية الأوراق املالية املودعة وك�شوف احل�سابات
و�أي خدمات اخرى.
�إ�صدار التقارير ون�شر املعلومات واالح�صاءات.
اخلدمات التي يقدمها نظام الإيداع واحلفظ املركزي للم�ستثمرين:
�إ�صدار رقم امل�ستثمر.
�إ�صدار �إ�شعار ملكية الأوراق املالية املودعة.
�إ�صدار ك�شف ح�ساب الأوراق املالية املودعة.
تثبيت حجز ورهن الأوراق املالية املودعة.
حتديث بيانات م�ساهمي الأوراق املالية املودع �أ�سهمهم بالنظام.

٢٠١٤

41

بيان
تدش
بيان تدشن

بيان تدشن

اخلرطوم :رجاء اإبراهيم
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اخلرطوم:
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�سالح
ال�ستثمار
فرتة
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ال�سحب
امكانية
مع
أ�سهر
ا
وا
املحفظة
املخت
احتياجاتهم
ووف����ق����اً ل��ا ملقابلة
منتج ي�ستفيد منه
إي�����س��اح
امك
مع
أ�سهر
الفوري بعدا
وك��ان
�ع..
�
�ي
�
�م
�ام
�
ق
����ذي
�
ال
�ل
�
�ام
�
�س
�
��
�
ال
ال�سحب
أو
ا
إ�سافة
ل
ا
امكانية
مع
��ه
�
أدائ
ا
�ى
�
�ل
�
ع
إخ��راج
اجلل
�ازم�����ة
اجل� ال�
املالية.
امكانيةال
توزيع
عن كيفية
����ذيأما
وج���ود ا
وك��ان
�ع..
�
�ي
�
�م
�
عدم�ل ال
�ام�
بذلك����سمع�
وامل�ساريعال�
ومن
املده���ش
من
أ����س���ت���اذ
ل
ا
ب�������س���رده
ح��دق�اأدن
طلب
تقدمي
�ام��ى اأومع وفورياً.
ووف����ق����اً
منه
ي�ستفيد
دواع��يمنتج
إي�����س��اح
لل�سحب ل��منا
ال�سح
امكانية
مع
أ�سهر
ا
يف
أ�سرة
ا
«»1٫500
تن�سم
أن
ا
�سرورنا
إنّ
ال�ستثمارية
املغرتبني
أ�سر
ا
حمفظة
ا
�
ف
امين،
أ�ست
ل
ا
�وه
�
ون
به
ز
ي
يتم
ما
وهذا
املحفظ��ة..
أعلى
ا
ّ
ومن
املده���ش
من
أ����س���ت���اذ
ل
ا
ب�������س���رده
طلب اب
ّ تقدمي
وك��ان
البداية�..ع..
�سربةاجل��م��ي�
«ع�سانكم» ..ا����ذي
�ام��ل ال�
منتج���ا�س�
امين،ماليةف�اإنّتهدف ال�
من قطاع
كثري ًا
ا�ستفدنا
وقد
عن حمفظة
«»1٫500هياعبارة
تن�سم «ع�سانكم»
إ�سافة
يتوقع
امكانية ابالأنهم
ال�ستثماريةتتمثل
معأخرى
�اممزايا ا
إ�سافةق�اإىل
يف
أ�سرة
أن
ا
�سرورنا
�ي
�
دواع
املغرتبني
أ�سر
حمفظة
لل�سحب
أعلى
ا
عوائد
�سربة ومن
من املده���ش
أ����س���ت���اذ
ب�������س���رده ال
«ع�سانع
تبلغ مع
بذلك
تهدفطلب
مالية تقدمي
البداية ..وقد ا�ستفدنا كثري ً
قطاع
من
ا
حمفظة
عن
عبارة
هي
«ع�سانكم»
منتج
املحف�س
«�� »٪25
دواع��ي �سرورنا اأن تن�سم « »1٫500اأ�سرة يف امين ،ف�اإنّ حمفظة اأ�سر املغرتبني ال�ستثمارية
من «ع��� �
اأعلى لل�سحبواإن
إ�ساف
�سربة البداية ..وقد ا�ستفدنا كثري ًا من قطاع «ع�سانكم» هي عبارة عن حمفظة مالية تهدف منتج
«ع�سانكم» ..لاأ�سر ا
تتيح

ام��ك��ان��ي��ة ت
ع����وائ����د وا
امل��ح��ف��ظ��ة
نفقات وم�
التعليم والع
تقليل وت�سه
يف ت�سيري و
والأه��م من
عائدات عالي
املالية.
ويف كلمته ال
اخلرطوم لا
الرحمن عبد
بيان نياب ًة ع
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الأوراق
كنا اأ�سد
�ستثماره

نبيان تدشن

ادت��ه اىل
م��ن��ت��ج
يتوافقف
ع ا�سعار
اجلنيه
ملا�سية..رجاء اإبراهيم
خلرطوم:
ل�ستثمار م��دخ��رات املغرتبني يف اأوراق مالية
مديرهذا
عتمر
بال�سوابط
ومق ّيدة
�سركة بيانذات
عوائد ُ
خدمة حمفظة اأ�س��ر
وم�سمونة ت�سهد
زيةيا�سني المام اأن
مأمين
املايل ا
لا�ستثمار
�سب يف
العمل موؤخر ً
علىا اإقبا ًل قوياً
تنميتها
ال�سركةومت
إ�سامية..
«ع�سانكم» ال
ال�سرع�� ّية
عن انطاقها
التي اعلنت
ال�ستثمارية
ُيرتبني
للمحفظة ،جاء ذلك خال الحتفالية
املتعددة
والفوائد
اجلاذبة
الطرح
ل�سروط
ًةملعامات ُ ملقابلة احتياجاتهم املختلفة.
روتانا.
ال�سام
أربعاء الفائت
قيمت اأماأم�سية
ية.
بفندقأرباح فيتم ذلك كل اأربعة
توزيع ال
عنالكيفية
�سدة التي اأ ا
ال�ستثمار
فرتة
ال�سحباملايلخال
أ�سهر امع
�����س��احتكوين ا
أو�سح الأ�ستاذ
املحفظة،
ل كيفية
يقدمه �سوق الأوراق
وتطوره وما
امكانية ال�ستثمار
باأنهم
قاموا باإعداد درا�سة متكاملة تتناول املالية يف هذا املجال احليوي ..ولهذا كنا اأ�سد
�ام
�
�ذي
بعد
الفوري
إ�سافة��س�اًاأو
امكانية ُمال
الطرققدق الطموح�ةمع
والهادفة لتقدمي
وا�ستثماره
ال�سحب�س��ل املبلغ
على ���س��ون اأ��
نتج ح��ر�
ا�ستثمار ًا ااآمناً
ز خلدمة ا
���س���ت���اذ
أدن��.ى اأو
وطنيةأهم تقدمي طلب بذلك مع عدم وج��ود ح��د
ح�ة
واأ����س���ار ���س��ي��ادت��ه اىل
به
ستثمارية�ة اأعلى لل�سحب من املحفظ��ة..
ي ���س��ري��ح�
اأنّ
يتم ّيمز��ن��ت��ج
ما�������اق
وهذا اإط
«ع�سانكم»
ةرتبني..تهدف
يتوافقفل
أخرى تتم ّث
وذلك منتج «ع�سانكم» ..اإ�سافة اإىل مزايا ا
�وي��ن ف��ري��ق
م��ع ت��راج��������ع ا�سعار

يف احل�سول على ك�سف ح�ساب دوري عن تفا�سيل خدمة حمفظة «ع�سانكم
�سري املحفظ��ة ..وامكانية ال�سحب والإيداع عن �سي�ساع��د كثري ًا على ت�
ط��ري��ق ال�����س��راف��ات
الآل���ي���ة ..وام��ك��ان��ي��ة
ال����دخ����ول حل�����س��اب
املحفظة وال��ت��ع��رف
ع��ل��ى اأدائ���ه���ا حلظياً
وفورياً.
ون��وه الأ�ستاذ امين
باأنهم يتوقعون اأن
ال���دولر ام��ام اجلنيه تبلغ عوائد املحفظة
ماري طاف
خليجية
املا�سية..
الفرتة
خال
ح�ساب دوري عن تفا�سيل خدمة حمفظة «ع�س
مالية
�وي �اًيف..اأوراق
املغرتبني
�رات
�
�دخ
�
م
ل�ستثمار
هذاك�سف
احل�سول على
مو يف
ً
تفا�سيل
عن
دوري
ح�ساب
ك�سف
على
احل�سول
يف
العمل
أن
ا
ب
ا
ؤكد
«ع�سانكم»..
حمفظة
خدمة
قدول مالية
«��� »٪25س��ن�
�س���ت���ف�������س���ار
ومتنى اأن ي�ستمر هذا ذات عوائد ُمزية وم�سمونة ومق ّيدة بال�سوابط �سري املحفظ��ة ..وامكانية ال�سحب والإيداع عن �سي�ساع��د كثري ًا عل
ل�سوابط���ة �سري املحفظ��ة ..وامكانية ال�سحب وا
وحتفيزه
على
كثري
ح����اط�����������
إيداع�سب يف
ل لأنه ُي
الرتاجع
�انًا��ك�
إ�سامية�..س�
�سي�ساع��د����
ال�سرع�� ّيإنة ال«ع
عن وا
�م»على تنميتها
العمل
ومت
املواطن����س��راف��ات
ت�سجيع ط��ري��ق ال�
��ع���ل���وم���ات
�سالح معظم املعامات
املختلفة.
احتياجاتهم
ملقابلة
�ة
�
�ي
�
�ان
�
�ك
�
وام
��ة..
�
��ي
�
آل
ل
ا
إخ��راج ط��ري��ق ال�����س��راف��ات
���دخ��اب���ول
ع���ل���ى ال�
تنميتها
تتيحكيفيةلأ�سر
م�����ة ل
وامل�ساريع املالية.
توزيع الأرباح فيتم
اأما عن
املغرتبنيذلك كل اأربعة ال����دخ����ول حل�����س�
ً
خال
ال�سحب
امكانية
ام�مع
ووف����ق����ا ل��اإي�����س��اح اأ�سهر
ي�ستفيد منه الآل���ي���ة ..وام��ك��ان��ي��ة
املحفظة�س��يوال� ُ�تق����ع� ُد�رفًم��اً يف
فرتة ال�ستثماروامل����
�ف
�
�ي
�
�وظ
�
ت
�ة
�
�ي
�
�ان
�
�ك
م��ي��ع ..وك��ان
ال�����س��ام��ل ال�����ذي ق��ام مع امكانية الإ�سافة اأو ال�سحب الفوري بعد ع��ل��ى اأدائ���ه���ا حلظي
ومن ال����دخ����ول حل�����س��اب
���وعا م��ن
وفورياً.ال����ن�
������احح��د اأدن��ى اأوه�����ذا
ملده���شأربعة
لا
ب�������س���رده الأ����س���ت���اذ ع
أرب�وج��ود
واعدم
���دمع
���وائ�بذلك
تقدمي� طلب
يف
أ�سرة
ا
«»1٫500
تن�سم
أن
ا
�سرورنا
��ي
إنّ
ال�ستثمارية
املغرتبني
أ�سر
ا
حمفظة
ا
�
ف
امين،
امين
أ�ستاذ
ل
ا
�وه
�
ون
به
ز
ي
يتم
ما
وهذا
املحفظ��ة..
من
لل�سحب
أعلى
ا
ّ
ل�ستثمار املحفظة وال��ت��ع��رف
املفيد..
ال�ستثمار
امل��ح��ف��ظ��ة لتغطية
ة البداية ..وقد ا�ستفدنا كثري ًا من قطاع «ع�سانكم» هي عبارة عن حمفظة مالية تهدف منتج «ع�سانكم» ..اإ�سافة اإىل مزايا اأخرى تتم ّثل باأنهم يتوقعون اأن
ري بعد ع��ل��ى اأدائ���ه���ا حلظياً
عوائد ًا
�����س��ي��د
نفقات
ُم تبلغ
ذاتباأن هذا العمل
املحفظةوؤكد ًا
«ع�سانكم»�..وييف�م
وم�سروفاتحمفظة
تفا�سيل خدمة
احل�سول على ك�سف ح�ساب دوري عن
ملغرتبني يف اأوراق ً مالية يف
ً
..
ا
�
�ن
�
�س
�
�
«»٪25
دن��ى اأو وفوريا.
بيان
ب�سركة
الوقت
يف
ت�س��هم
إنها
ا
كما
والزواج..
والعاج
التعليم
الحتفالية فق��رات �
ً
على«ع�����س��ان��ك�
�سمونة ومق ّيدة بال�سوابط �سري املحفظ��ة ..وامكانية ال�سحب والإيداع عن �سي�ساع��د كثريا واإن
ت�سجيع�م»املواطن وحتفيزه
امين
�وه ال
العمل ون�
املغرتبني
تتيح لأ�سر
بتغطية
قامت
تقليل وت�سهيل هموم وق�ساياالتي
ومتز به
يتم ّي
املتمثلة
املغرتبني
تراث للفنون نال
فرق��ة���ول
ع���ل���ى ال����دخ�
تنميتها
على
�ري��ق ال�����س��راف��ات
أ�ستاذ ط�
ام��ك��ان��ي��ة ت��وظ��ي��ف
�ه..
�رت�
اكتتابها���د وااأ�أرب���س�
م�سروفات
يف ت�سيري وا���س��ت��م��رار
احل�سور.
������اح
ع����وائ�
بالكامل����س��ي ُق�� ُدم��اً يف
وامل�
ىتلفة.
تتم ّثل باأنهم يتوقعونالاآل�أن��ي���ة ..وام��ك��ان��ي��ة
لتغطية
�ة
�
�ظ
�
�ف
�
�ح
�
امل
املحفظة
عوائد
�سي�ساعد
وه����ذا
وم�سروفات�تقدم
والأه��م من ذلك هو اأن حمفظة
����ذا ال����ن����وع م��ن
«ع�سانكم» ه
تبلغكل ا
لأرباح فيتم ذلك
���دخ����ول حل�����س��اب
أربعة ال�
نفقات
ً
ً
..
ا
�
�وي
�
�ن
�
�س
�
�
«»٪25
نقلها
التعليما
عائدات عالية على عملية ك��ث��ري
علىلأوراق
ال�ستثمار يف ا
املفيد ..الحتفالية فق��رات
ال�ستثمارإنها ت�س��هم يف
والزواج ..كما ا
والعاج
حب خال فرتة ال�ستثمار املحفظة وال��ت��ع��رف
وق�سايا املغرتبني املتمثلة فرق��ة تراث للفنون
وت�سهيل هموم
اىلتقليل
بعد�س��ان��كع���ل��م»
الفوري«ع����
اأو ال�سحب واإن
�سركات
م�ساف
املالية.
ً
ً
يف ت�سيري وا���س��ت��م�ُم�رار�����س��ي��دا
�ى اأدائ���ه���ا حلظيا
ذات احل�سور.
يف��س��رت��ه..
م�سروفات اأ�
املغرتبني
أ�سر
ل
تتيح
تن�سط
التي
الوكالة
«ع�سانكم» تقدم
مديرهو اأن
أه��م َممن ذلك
�سوق
ويف كلمته ال�سافية امام احلفلوا َتل َق ّد
بيان
حمفظةب�سركة
الوقت
عدم وج��ود ح��د اأدن��ى اأو وفورياً.
عائدات عالية على عملية ال�ستثمار يف الأوراق
ون��ف
به��وظ��ي�
يتم ّي�ي�ز�ة ت
فظ��ة ..وهذاام�ما�ك��ان�
�ال
�
�م
�
أع
ل
ا
�ة
�
�اف
�
ك
يف
اخلرطوم لاأوراق املالية بالإنابة
�وه الأ�ستاذ امين
عبدقامت بتغطية
املالية.الأ�ستاذالتي
اكتتابها َت َق ّد َم مدير �سوق
احلفل
ال�سافية امام
ويف كلمته
������اح
أخرى����د
فة اإىل مزاياعا����وائ
داخل
التهاينبها
امل�سموح
ل�سرك�ة
الرحمن عبد املجيد «نادر» باأحر
أنهم يتوقعون اأن
تتم ّوثالأرب� با
بالكامل
اخلرطوم لاأوراق املالية بالإنابة الأ�ستاذ عبد
لتغطية عوائد املحفظة
امل��ح��ف��ظ��ة تبلغ
وه����ذاأحر التهاين ل�سرك�ة
تد�سني با
مبنا�سبةاملجيد «نادر»
ال�سوق.عبد
بيان نياب ًة عن اأ�سرة ال�سوق الرحمن
�سي�ساعد
ً
ال�سوق مبنا�سبة تد�سني
أ�سرة
ا
عن
ة
نياب
بيان
نفقات وم�سروفات
����س���ه���دت
وق���������د
«��� »٪25س��ن��وي�اً..
�ري ًا على نقلها
ك��ث�
أدائها
كما�ك�ا�م»
والزواج�..س��ان�
التعليم والعاجواإن «ع����
م�ساف �سركات
إنها ت�س��هم يف الحتفالية فق��رات �س ِّيق��ة ق��ام��ت بااىل
وق�سايا
تقليل وت�سهيل هموم
املغرتبني املتمثلة فرق��ة تراث للفنون نالت اعجاب وا�ستح�سان
املغرتبني
تتيح لأ�سر
الوكالة التي تن�سط
�ه..
�
�رت
�
�س
�
أ�
ا
م�سروفات
�رار
احل�سور.
يف ت�سيري وا���س��تام���م��ك��ان��ي��ة ت��وظ��ي��ف
يف ك��اف��ة الأع��م��ال
«ع�سانكم» تقدم
والأه��م من ذلك ع�هو ا
حمفظة�������اح
���وائأن����د واأرب
امل�سموح بها داخل
على��ح��ف��ظ
عائدات عالية امل
ال�سوق.
لتغطية يف الأوراق
عملية��ةال�ستثمار
نفقات وم�سروفات
وق���������د ����س���ه���دت
املالية.
َ
التعليم
كما اإنها ت�س��هم يف الحتفالية فق��رات �س ِّيق��ة ق��ام��ت باأدائها
امام احلفل َ
والزواج�..سوق
والعاجتق ّد َم مدير
ويف كلمته ال�سافية
املغرتبني املتمثلة فرق��ة تراث للفنون نالت اعجاب وا�ستح�سان
وق�سايا
هموم
وت�سهيل
تقليل
اخلرطوم لاأوراق املالية بالإنابة الأ�ستاذ عبد
م�سروفات اأ���س��رت��ه ..احل�سور.
أحر��ت��م��رار
وا���س
املجيد ت�سيري
الرحمن عبد يف
التهاين ل�سرك�ة
«نادر» با
تد�سني«ع�سانكم» تقدم
مبنا�سبةحمفظة
ال�سوقذلك هو اأن
أ�سرةأه��م من
بيان نياب ًة عن اوال
عائدات عالية على عملية ال�ستثمار يف الأوراق
املالية.
ويف كلمته ال�سافية امام احلفل َت َق ّد َم مدير �سوق
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اخلرطوم لاأوراق املالية بالإنابة الأ�ستاذ عبد
الرحمن عبد املجيد «نادر» باأحر التهاين ل�سرك�ة
بيان نياب ًة عن اأ�سرة ال�سوق مبنا�سبة تد�سني

غسل األموال ولجنة بازل لإلشراف
على البنوك
ضرورة قيام البنوك بوضع سياسة تبين موافقة
العميل علي كل اإلجراءات الخاصة بسياسة أعرف
عميلك لمجابهة غسل األموال.
جرمية غ�سل الأموال مثل غريها من اجلرائم ت�أخذ �أمناط ًا
واجتاهات جديدة كلما وجدت �ضغوط ًا يف مكان معني و بالن�سبة
لغ�سل الأموال عرب قطاع البنوك ،حتديد ًا ،فلقد مت ت�ضييق اخلناق
علي مرتكبى هذه اجلرمية بعد انتهاج �سيا�سة «�أعرف عميلك»
و «�أعرف عميل عميلك» و كل ما يرتبط بالعميل و معامالته
امل�صرفية .و مبوجب هذه ال�سيا�سة  ،التي �أثبتت فائدتها و جدواها
العملية  ،تالحظ �أن ن�سبة ارتكاب جرمية غ�سل الأموال عرب قطاع
البنوك قد انخف�ضت �إىل حد ملحوظ و ذلك رمبا خوف ًا من اكت�شاف
اجلرمية و تتبع مرتكبيها و معاقبتهم.
لكن بالرغم من �أن �سيا�سة «�أعرف عميلك» �أظهرت �أن لها �إيجابيات
كثرية و مفيدة للقطاع امل�صريف من جهة و البنية االقت�صادية
من اجلهة الأخرى �إال �أن بع�ض البنوك مل تتمكن من تنفيذ هذه
ال�سيا�سة بال�صورة املطلوبة لتحقيق الهدف املن�شود  ،وهذا قطعا
�سيرتك فراغا و�سط القطاع امل�صريف و ب�صورة تبني عدم الرتابط
الكامل جلميع احللقات يف هذا القطاع  .و لهذا ر�أت «جلنة بازل
للإ�شراف على البنوك» �ضرورة التدخل احلا�سم من �أجل �سد
هذه الفجوة حتى تتالحم كل احللقات مع بع�ضها و حتى يتمكن
كل القطاع امل�صريف من الوقوف �سد ًا منيع ًا متالحم ًا يف وجه غ�سل
الأموال و مرتكبيه.
و حتقيق ًا لهذا  ،قامت «جلنة بازل للإ�شراف على البنوك» ب�إ�صدار
عدة م�ؤ�شرات يجب على البنوك اتباعها حتى يتم التقيد بالتنفيذ
الكامل والفاعل ل�سيا�سة «�أعرف عميلك» يف كل البنوك قاطبة
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امل�ست�شار القانوين ورئي�س دائرة ال�ش�ؤون
القانونية لبنك البحرين والكويت

 ،ومن �أهم م�ؤ�شرات بازل �ضرورة قيام البنوك بو�ضع �سيا�سة تبني
موافقة العميل على كل الإجراءات اخلا�صة ب�سيا�سة �أعرف عميلك
ملجابهة غ�سل الأموال  ،و �ضرورة �إلزام العميل لتقدمي كل املعلومات
اخلا�صة به و بطريقة تقود البنوك �إىل التعرف التام عليه،
و�ضرورة قيام البنوك ب�إعداد طريقة معينة يتم اتباعها يف البنوك
طيلة الوقت ملراقبة و متابعة احل�سابات ذات املخاطر العالية ،
و�أي�ضا �ضرورة اتباع �سيا�سة وا�ضحة يف البنوك يتم تطبيقها ملقابلة
�إدارة كل املخاطر املتعلقة باحل�سابات و ارتباط هذه ال�سيا�سات
مبكافحة غ�سل الأموال يف البنك.
و لقد قامت معظم البنوك باالعرتاف ب�أهمية هذه امل�ؤ�شرات
ال�صادرة من «جلنة بازل للإ�شراف علي البنوك» و اعتمادها كمعيار
�أ�سا�سي «بن�ش مارك» يجب اتباعه لتفعيل مكافحة غ�سل الأموال
عرب البنوك و غريها من امل�ؤ�س�سات املالية ذات العالقة .و لقد �أ�شارت
جلنة بازل  ،يف هذا اخل�صو�ص � ،إيل �أن املحك يف تنفيذ هذه امل�ؤ�شرات
التوجيهية يتمثل يف �ضرورة قيام البنوك و امل�ؤ�س�سات املالية بو�ضع
لوائح داخلية يتم اتباعها ب�صورة واحدة و «متكاملة» يف الرئا�سة
و الفروع و كذلك يف ال�شركات اململوكة و املرتبطة...
و من �إتباع هذا املنهج يتم ا�ستحداث �سيا�سة موحد لإدارة املخاطر
اخلا�صة بالتعامل مع العمالء و�إدارة معامالتهم من �أجل مكافحة
غ�سل الأموال  ،و من هذا املنهج «املوحد» املتكامل بني كل الأطراف يف
البنك تربز �ضرورة اتخاذ الو�سائل امل�صرفية ملعاجلة كل الإجراءات
القانونية التي قد تعيق مكافحة غ�سل الأموال لأي �سبب  .و يبدو

وا�ضح ًا � ،أن جلنة بازل تنادي بهذه الإجراءات املوحدة
يف البنوك و غريها من امل�ؤ�س�سات املالية و كل الفروع
اخلارجية نظر ًا لأن جرمية غ�سل الأموال تتميز
ب�أنها جرمية عابرة للحدود و ال تقبع يف مكان واحد
بل تتجول بحرية و بكل �سرعة .و يف هذا حتد ٍ كبري
يتطلب االرتفاع مل�ستواه عند �إعداد اللوائح و �شروط
التعامل مع العمالء.
هناك بالطبع بع�ض العوائق التي تقف حائ ًال يف تطبيق
ال�سيا�سة املوحدة لإدارة املخاطر اخلا�صة مبكافحة
غ�سل الأموال و العمل على �إزالة العقبات عند التعامل
عرب احلدود  ،و من �أهم هذه العوائق وجود بع�ض
القوانني املحلية التي تن�ص على «�سرية املعلومات»
و املناداة بعدم ك�شف املعلومات املتعلقة بالعمالء خل�صو�صيتها
ووجود هذه القوانني قد يعيق حرية تبادل املعلومات عن العمالء
وح�ساباتهم و حركتها �أو �سرعة تقدمي املعلومات املطلوبة يف الوقت
املحدد.
و جلنة بازل اعرتاف ًا منها ب�أهمية �إزالة كل العقبات قامت مبطالبة
الدول ب�إعادة النظر يف قوانني «�سرية املعلومات امل�صرفية»
وبطريقة حتفظ احلقوق القانونية و يف نف�س الوقت ال ت�سمح
للمجرمني و �ضعاف النفو�س با�ستخدام �ستار «ال�سرية» كمنطلق
لأعمالهم الإجرامية بغ�سل الأموال و حتقيق �أهدافهم الإرهابية
عرب متويل الإرهاب .و ا�ستجابة لهذه املطالبة املنطقية قامت
العديد من الدول بتعديل قوانينها املحلية لتحقيق املوازنة املتكافئة
بني حقوق العمالء يف ال�سرية امل�صرفية و يف نف�س الوقت قفل
الباب متام ًا �أمام من يريد االنتفاع من هذه ال�سرية لتحقيق م�آربهم
املخالفة للقانون  ،م�ستغلني القطاع امل�صريف كمطية لتحقيق هذه
املمار�سات الدنيئة.
و كرد فعل جميل لهذه التطورات الت�شريعية التي نتج عنها
تعديل القوانني املحلية املت�شددة التي ت�ضع �سياج ًا منيع ًا حول
«ال�سرية امل�صرفية» ظهر �شعور عارم ب�أن الدول و املنظمات
الدولية املتخ�ص�صة لديها عزم �أكيد ملجابهة و مكافحة جرمية
غ�سل الأموال و كل توابعها من متويل للإرهاب و خالفه  ،و لهذا
وانطالق ًا من موجهات «جلنة بازل للإ�شراف علي البنوك» يجب
على كافة البنوك و امل�ؤ�س�سات املالية ذات العالقة و�ضع ال�ضوابط
«املوحدة» لت�سهيل انتقال املعلومات يف الداخل و عرب احلدود حتى
تتوفر الإجراءات القانونية املطلوبة و بالطريقة التي متكن جميع
امل�سئولني من جمابهة و مكافحة غ�سل الأموال يف �أي مكان و �أي ركن
حتى ال يركنون ملكان �آمن.
و كل هذا يتطلب من البنوك و�ضع لوائح «موحدة» يتم تطبيقها
يف كل مكان دون ا�ستثناء  ،و ال بد من مراعاة و�ضع منهجية مرنة
ت�سمح بتطويع هذه اللوائح و تنفيذ �أحكامها وفق ًا للم�ستجدات و
كلما تطورت �أو تغريت الأو�ضاع حتى ت�ستمر املتابعة الفعلية ملراقبة
ومكافحة غ�سل الأموال و متويل الإرهاب عرب القطاعات امل�صرفية
واملالية خا�صة و �أن قفل الباب �أمام هذه اجلرائم يف هذه القطاعات

�سي�شكل تطور ًا كبري ًا يف مكافحة و �إنهاء هذه اجلرائم .
و توجيهات «جلنة بازل للإ�شراف على البنوك» تعترب مكملة
للتو�صيات العظمى التي �أ�صدرتها (الفاتف) يف  1989ملحاربة
غ�سل الأموال يف كل دول العامل  ،و ما تبعها يف  2001من
تو�صيات مكملة خا�صة مبحاربة متويل الإرهاب  ،و كل هذه
االن�شطة املكثفة ت�صب يف بوتقة واحدة هدفها الأول توحيد
اجلهود وت�ضافرها للوقوف �سويا و بقلب واحد �ضد جرمية غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب لتهديدهما لالقت�صاد والأمن يف كل
العامل  .و يجب على البنوك املركزية  ،و ان�سجاما مع توجيهات
جلنة بازل  ،اال�ستمرار يف توجهاتها احلثيثة و موا�صلة و�ضع
كل ال�ضوابط التي ت�ؤهلها لتوجيه و مراقبة ما تقوم به البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة و ب�صفة دائمة و متكاملة و روتينية
يف مكافحة هذه االن�شطة املحرمة حتى يتم قفل هذه املنافذ يف
وجه هذا النوع من الإجرام و تنظيفها من �آثار القاذورات التي
يتدثر بها كل جمرم يحاول ارتكاب هذه اجلرائم...
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كيفية تفادي التالعب
في أسواق األوراق
المالية وإمكانية غسل
األموال الناتجة عنه

* التالعب سلوك متعمد
يهدف لخداع المستثمرين
من خالل التحكم أو التأثير
في على ورقة مالية
* الوقاية خير من العالج في معالجة
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مشكلة التالعب في األسواق المالية
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�أ�شارت تو�صيات جمموعة العمل املايل ( )FATFالتي مت تعديلها يف فرباير
من العام � 2013إيل �أنه ينبغي على الدول جترمي غ�سل الأموال على �أ�سا�س
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الإجتار غري امل�شروع باملخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام
( 1988اتفاقية فيينا) واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
لعام ( 2000اتفاقية بالريمو).
كما �أ�شارت التو�صيات �إيل �أنه ينبغي على الدول تطبيق جرمية غ�سل الأموال على كافة اجلرائم
اخلطرية ،وذلك بهدف تغطية �أو�سع جمموعة من اجلرائم الأ�صلية .وميكن و�صف اجلرائم الأ�صلية
بحد مرتبط �إما بفئة من اجلرائم اخلطرية� ،أو بعقوبة ال�سجن املطبقة على
بالإ�شارة �إىل كافة اجلرائم �أو ٍ
اجلرم الأ�صلي (امل�ستوى احلدي)� ،أو بقائمة من اجلرائم الأ�صلية؛ �أو باجلمع بني هذه املناهج .

الفئـــــــــــات المحددة للجرائم (حسب منهجية التقييم المشترك لمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب)

التهريب

تزييف املنتجات والقر�صنة عليها

االجتار غري امل�شروع يف الأ�سلحة

االبتزاز

جرائم البيئة

الإرهاب ،مبا ي�شمل متويل الإرهاب

التزوير

القتل و�إحداث جروح
بدنية ج�سيمة

االجتار يف الب�شر

القر�صنة

االختطاف ،و�أعمال التقييد و�أخذ
الرهائن غري امل�شروعة

املتاجرة الداخلية والتالعب بالأ�سواق

ال�سطو �أو ال�سرقة

اال�ستغالل اجلن�سي
االجتار غري امل�شروع يف العقاقري املخدرة
وامل�ؤثرات العقلية

ويق�صد به خلق تعامل مظهري ن�شط على �سهم ما ،يف الوقت الذي قد ال يوجد فيه تعامل فعلي يذكر على ذلك ال�سهم .ك�أن ميتلك �شخ�ص ما عدد ًا معين ًا
من الأ�سهم فيبيعها بيع ًا �صوري ًا لأحد �أقاربه �أو �أ�صدقائه ،ثم يعاود �شراءها يف مدة زمنية ق�صرية قد تكون يف نف�س اليوم لإيهام املتعاملني ب�أن تغريات
�سعرية حدثت ل�سعر تلك الورقة و�أن تعام ًال ن�شط ًا يجري عليها.

 -2توافق الطلبات Matched Orders

وتتم هذه ال�صورة عرب �إدخال �أوامر بيع و�شراء متطابقة يف نف�س الوقت على ورقة مالية معينة .ولإجناح هذه اخلطة يتم �إعطاء �أوامر البيع وال�شراء
�إىل العديد من ال�سما�سرة بحيث ال يعرف �أحدهم الآخر ،وهذا بغية خلق انطباع ب�أن هناك اهتمام ًا كبري ًا ومتجدد ًا على تلك الورقة ،وعادة ما يوعز
املتالعبون �إىل بع�ض ال�صحف وو�سائل الإعالم املالية بن�شره مما يعمل على ترويجها ،وبعد ذلك يقت�صرون على ال�شراء دون البيع ،وحينئذ تتجه
الأ�سعار �إىل ال�صعود فيبادر اجلمهور �إىل ال�شراء وتوا�صل الأ�سعار �سريتها ال�صعودية �إىل �أن ت�صل �إىل امل�ستوى الذي ير�ضي مطامع املتالعبني في�صفون
مراكزهم ال�صعودية بالبيع .وال تلبث الأ�سعار �أن تتدهور بعد زوال العوامل املفتعلة التي رفعتها ،وقد يغتنمون فر�صة هذا التدهور فينقلبون �إىل
الإجتاه النزويل بعد �أن كانوا ي�ضاربون على ال�صعود .وقد تكون امل�س�ألة اتفاقية بني جمموعة من املتعاملني  -تكون يف الغالب مكتوبة  -على �إعطاء
�سلطة ملدير يتوىل املتاجرة يف �سهم معني خالل مدة معينة على �أن يتم توزيع الأرباح الناجتة من ذلك فيما بينهم �أو يتم اقت�سام اخل�سائر �إذا حدثت
وهي ت�سمى اتفاقيات التالعب (.)Pools
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 -3الشراء بغرض االحتكار Corners

وهو �أن يقوم املتالعب ب�شراء كمية هائلة من ورقة مالية معينة بغر�ض االحتكار مما ميكنه فيما بعد من ال�سيطرة على �سعرها ثم بيعها يف ال�سوق
بال�سعر الذي يراه منا�سب ًا .وكما يحدث االحتكار يف ال�سوق املالية ف�إنه يحدث �أي�ض ًا يف �سوق ال�سلع بنف�س الأ�سلوب حيث يقوم املتالعب ب�شراء كميات
كبرية من �سلعة ما وتخزينها على �أمل �أن يتمكن من التحكم يف �سعرها يف ال�سوق ،ثم بيعها بال�سعر الذي ينا�سبه.

 -4استغالل ثقة العمالء Churning

حيث تقوم �شركات ال�سم�سرة بالبيع وال�شراء لأ�سهم العمالء دون علمهم ودون موافقتهم بغر�ض حتقيق مكا�سب لل�شركة .ذلك لأن �آلية عمل �أ�سواق
الأ�سهم تتطلب من امل�ستثمرين فتح ح�سابات لدى �شركات ال�سم�سرة وذلك لأنه ال ميكن للم�ستثمرين التعامل مع ال�سوق مبا�شرة .وعليه ف�إن ال�سم�سار
يح�صل على عمولة ال�سم�سرة من �صفقات البيع وال�شراء التي يربمها لعمالئه بغ�ض النظر عن ربح �أو خ�سارة تلك ال�صفقات .ولذلك ف�إن �شركة
ال�سم�سرة ت�سعى لزيادة �أرباحها بزيادة عدد �صفقات عمالئها الذين رمبا لي�سوا على علم بتلك ال�صفقات .ويحدث مثل هذا النوع من التالعب من
قبل �شركات ال�سم�سرة �إذا كان العميل قد �صرح لل�شركة بالتداول نيابة عنه فت�ستغل ال�شركة مثل هذه الثقة لتحقيق مكا�سب ذاتية.

-5الضخ والتفريغ Pum and Dump

حيث يقوم املتالعب الذي ميلك كمية هائلة من �أ�سهم �شركة ما  -غالب ًا ما تكون ذات ر�أ�س مال �صغري  -بجذب انتباه امل�ستثمرين �إىل ال�سهم ،وذلك
برتويج �إ�شاعات ون�شر بيانات كاذبة وم�ضللة عن املن�ش�أة و�أنها يف طريقها على �سبيل املثال للتو�سع وحتقيق مزيد من الأرباح .وعندما يبد�أ ال�سوق
بالتفاعل مع تلك البيانات والأخبار يبد�أ امل�ستثمرون بالتهافت على �شراء ذلك ال�سهم مما ي�ؤدي �إىل ت�ضخيم �سعر ال�سهم وارتفاعه �إىل م�ستويات
عالية .وهنا ي�أتي دور املتالعب حيث يبد�أ ببيع الأ�سهم التي ا�شرتاها ب�سعر �أقل ليحقق �أرباح ًا كبرية .وما �إن يتبني كذب تلك البيانات والإ�شاعات
حتى ينفجر ذلك االنتفاخ ليهبط �سعر ال�سهم �إىل م�ستويات متدنية .وبذلك يكون املتالعب قد حقق �أرباح ًا كبرية من االنتفاخ الكاذب ل�سعر ال�سهم.
وعادة ما يلج�أ املتالعبون �إىل حيل وطرق لن�شر �إ�شاعاتهم عن طريق االنرتنت وغرف الدرد�شة مدعمني �أقوالهم ب�أنهم على اطالع من داخل ال�شركة
مبا يدور فيها ،وقد يكون نا�شر الإ�شاعة �أحد مديري �أو موظفي تلك ال�شركة.
الآثار ال�سلبية للتالعب يف الأ�سواق املالية
ميكن اخت�صار �آثار التالعب يف الأ�سواق املالية يف الآتي:
* تنقل املتاجرة يف الأ�سواق املالية من خماطرة م�شروعة �إىل مقامرة تربح فيه القلة ما تخ�سره الكرثة الكاثرة ،ومناورات ترمي
�إىل حتويل الأ�سعار عن خط �سريها الطبيعي �إىل م�ستويات حادة احلركة �سواء من حيث ال�صعود �أو النزول.
* حتول امل�ستثمرين من حا�ضنني مل�شاريع ا�ستثمارية ذات قيمة م�ضافة� ،إىل مرتب�صني ب�شركائهم يف ال�سوق املالية،
فتنقلب مقا�صدهم من اال�ستثمار يف الورقة �إىل اال�ستثمار يف املعلومات امل�ضللة� ،أو ال�صفقات املغر�ضة.
* ت�سن �سنة اجل�شع والطمع يف الربح ال�سريع ،والأنانية التي تف�ضي �إىل ال�سعي �إىل الربح يف الورقة املالية
بقطع النظر عن طريق هذا الربح وو�سائله.
* جتعل �سوق الأوراق املالية املفتوحة عر�ضة ال�ستغالل املحتكرين الكبار فتجعل املال دولة بني
امل�ستحوذين على ح�صة الأ�سد من الرثوة.
* ت�ؤدي �إىل انتقال ثروة البلدان الإ�سالمية �إىل ال�سما�سرة العامليني وكبار امل�ستثمرين
الذين لهم عراقة يف فن التالعب يف الأ�سواق املالية ،ال�سيما �إذا تعلق الأمر بالأ�سواق
املالية املفتوحة والأوراق املالية املرتبطة برثوات البلد ال�سيادية.
وملحا�صرة جرمية التالعب ب�أ�سواق الأوراق املالية يجب الآتي :
 -1اعتماد مبد�أ «الوقاية خري من العالج» يف معاجلة م�شكلة التالعب
يف الأ�سواق املالية ،وذلك من خالل بحث �أ�سباب التالعب يف
الأ�سواق املالية ،ومعاجلتها من جذورها.
 -2توعية امل�ستثمرين ب�أ�ساليب و�صور التالعب حتى
يت�سنى لهم توخي احلذر من �أن يقعوا يف �شراك
املتالعبني.
 -3تطوير �آليات وو�سائل فعالة ت�ضمن من جهة
�شفافية عالية للتداول ،كما ت�سمح بك�شف �أ�ساليب و�صور
التالعب.
 -4تطوير �أطر قانونية فعالة تنظم �أ�سواق الأوراق املالية على
امل�ستوى املحلي ،وتع�صمه من اخرتاق املتالعبني الدوليني.
� -5سن قوانني �صارمة تردع املتالعبني من خالل عقوبات ت�سلط عليهم.
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٤٧

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻟ وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ) اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ – ﺳﺎﺑﻘ ( ﻋﺎم  ١٩٩٤ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ
أوﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﻗﺪره ٢٥
ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ
 , ٩٩٫٩٪ﺣﻴﺚ ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮق اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟ وراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وا¦ن وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻗﺮاﺑﺔ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح
واªﻧﺠﺎزات ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﻟ وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ أﺻﻮل
ﺗﻘﺎرب  ٤٩ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ
ﺳﻮق اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟ وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .
ﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن راﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا¹وﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
وﺑﻤﺎ ﻳﻌﻈﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اªﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ
ﻓﻲ آن واﺣﺪ .
رؤﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ واªﻗﻠﻴﻤﻲ .
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻠﺒﻴﺔ إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
وإﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اªﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ .
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ:
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
•
اªﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
•
ﻃﺮح وإدارة اªﺻﺪارات ا¹وﻟﻴﺔ
•
أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﻆ ا¹ﻣﻴﻦ .
•
إدارة ﺻﻨﺎدﻳﻖ اªﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك
•
ﺧﻴﺎرات اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
•
اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
•
أﻋﻤﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
•
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ
•

info@sanabelfs.com

قضية اقتصادية

عبدالرحيم حمدي  :منشور بنك السودان كمن
يجلس في طرف الحقل ويقول على الماء أن
يذهب في ذلك االتجاه دون أن يفعل شيئًا
حاورته  :د .صفاء عبدالباقي

�أ�صدر بنك ال�سودان املركزي م�ؤخرا من�شورا ق�ضي مبوجبه منع
البنوك العاملة بال�سودان من متويل ال�سيارات بكافة �أنواعها
با�ستثناء ال�شاحنات والب�صات �سعة  25راكب ًا فما فوق وحظر
متويل العقارات وي�شمل �شراء الأرا�ضي وت�شييد الأرا�ضي و�شراء
ال�شقق وي�ستثنى ال�سكن ال�شعبي وال�سكن االقت�صادي عرب املحافظ
التمويلية املخ�ص�صة لها عرب ال�صندوق القومي لال�سكان والتعمري
 .وقد �أحدث املن�شور �صدىً �إعالمي ًا كبري ًا الأمر الذي ترتبت
عليه العديد من الآراء مابني مرحبا وراف�ضا جملة البور�صة
ا�ستوقفها احلدث وق�صدت وزير املالية الأ�سبق واخلبري االقت�صادي
عبدالرحيم حمدي للتعرف على ر�أيه من خالل التعرف على
الر�ؤية االقت�صادية و االجتماعية ا�ستقبلنا برتحاب وتبادلنا
معه �أطراف احلديث عن البور�صة وم�ستقبلها والتحديات التي
تواجهها �سنقوم بعر�ضها لكم يف العدد القادم ب�إذن اهلل ...
ثم دلفنا مبا�شرة ملعرفة ر�أيه يف من�شور البنك املركزي فقال الر�ؤية
االقت�صادية لهذا املن�شور منطلقة من �أن املن�شور �صدر بخ�صو�ص
عدم متويل البنوك بقطاعني هما املباين وال�سيارات والتربير هو
�أن متول البنوك بدال عن ذلك لقطاعاين الإنتاج والتربير يف ثنايا
املن�شور هو ال�ضغط علي ال�سيولة لتقليل الت�ضخم وتقليل الكتلة
النقدية يف �أيدي النا�س والهدفان �صحيحان والبنك املركزي له
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احلق �أن يقيد بع�ض الأن�شطة ولكن يف تقديري كان االجدي بالن�سبة
لتوجيه التمويل لقطاع الإنتاج هو �أن ت�صدر توجيهات مبا�شرة يف
ان تخ�ص�ص البنوك حجم ًا معين ًا لتمويلها لهذا القطاع �أو ذلك وقد
جربنا ذلك يف بداية الإنقاذ من خالل الربنامج الثالثي عندما رفعنا
�سقف التمويل من  %3من جممل حمافظ التمويل �إىل  %50و�ساعد
هذا يف رفع امل�ساحة املزروعة من  10ماليني فدان �إيل  40مليون فدان
لأن التمويل ذهب ب�صورة مبا�شرة لذلك القطاع وهذا مايفعله البنك
املركزي بالن�سبة للتمويل الأ�صغر.ال�شيء االخر الذي احلظه على هذا
املن�شور ال�ضغط على ال�سيولة �أكرث مما هو معلن يف ال�سيا�سة التمويلية
عن طريق ا�ستهداف قطاعات معينة ولي�س عن طريق تخفي�ض الكتلة
النقدية وهذا �أي�ض ًا ال ي�ضمن حتقيق النتائج امل�ستهدفة لل�سيا�سة
النقدية وهي �أن تذهب املوارد لأكرث من ذلك حتديدا لها عمال مببد�أ
حرية ال�سيا�سات ولكن البنك اختار �أن يحدد القطاعات امل�ستهدفة
اختيارا �إداريا بدال من االختيار االقت�صادي وطبع ًا ا�ستهداف القطاع
العقاري له ت�أثري كبري يف االقت�صاد والبنك املركزي يدرك هذا بدليل
انه ا�ستثنى التمويل للعقارات االقت�صادية ال�شعبية لكن هذه تعاين من
م�شكلة �أكرب من عدم توفر التمويل وارتفاع تكلفة التمويل وق�صر فرتة
ال�سداد ففي اجنلرتا مث ًال وكنت قد عملت فيها وهي بلد غنية اقت�صادي ًا
و�صلت فرتة ال�سداد ل 35عام ًا والتزمت احلكومة بدعم ن�صف قيمة

التمويل للعقارات �أو ال�شرائح ال�ضعيفة �أي �أن احلكومة الربيطانية
�أوجدت �آلية امل�ساعدة من خالل فرتة �سداد التمويل الطويلة جد ًا
ونحن هنا ال نزال نعاين ب�شدة من ق�صر متويل العقارات ب�صورة ال
ت�سمح خا�صة العقارات ال�شعبية ب�صورة حتجم من املنفعة وال نزال
نعاين من ارتفاع تكلفة التمويل وهذه البد �أن تعالج عندما نريد
ا�ستهداف �أو �إعادة توزيع �أو توجيه املوارد يف قطاع العقارات ولي�س
الن�ص على ا�ستثناء ال�سكن االقت�صادي .
بالن�سبة لل�سيارات املعاجلة ال�سابقة برفع اجلمارك عليها حدت
من ا�ستريادها  ،وقد �س�ألت عن عدد ال�سيارات التي دخلت اخلرطوم
يف الربع الأول من هذا العام ( 2014م ) �شعرت �أن العدد ب�سيط
وكان االجدي زيادة تكلفة ت�شغيلها بفر�ض �ضريبة على البرتول
وهذا ما ذكرته �أكرث من مرة ،املعاجلة التي ذكرتها �أن تذهب املوارد
�إيل القطاعات الأكرث ربحية نفرت�ض �أن تدعم احلكومة �أرباح
القطاعات الإنتاجية للبنوك و�أن تقدم لها ال�ضمانات الالزمة
لت�شجيعها و�أن تقدم لها الدعم يف بع�ض املعامالت �أو يف بع�ض
الأن�شطة يعني مرة �أخرى �أن ت�ستهدف مبا�شرة دعم القطاعات
املطلوبة موارد لها (ف�إذا �أردت للماء يف حقل معني �أن يتجه يف
اجتاه معني البد �أن تفتح له جمرى معني ولكن ال ميكن �أن جتل�س
يف طرف احلقل وتقول على املاء �أن يذهب يف ذلك االجتاه دون
�أن تفعل �شيئا) �أما املن�شور الأخري الذي ح�سبه النا�س تعديل يف
�سيا�سة ا�سترياد العربات �سببه عدم �شرح مقا�صد هذا املن�شور
فالبنك املركزي مل ي�ستثن ِ �سيا�سة متويل البنوك لل�سيارات ولكن
�سمح لقطاعات معينة �أن متول �شراء ال�سيارات ولكن عن طريق
البنوك بعد �أن تدفع قيمتها كاملة ويف هذا بع�ض التعوي�ض
للبنوك عن �إيقافها �أو منعها متويل ال�سيارات وهذا ا�ستدراك
معقول يف تقديري .
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البورصة العربية المشتركة
عبد الرحمن عبدالمجيد (نادر)

رئي�س قطاع اال�سواق

نبعت فكرة �إن�شاء بور�صة عربية م�شرتكة (�سوق مال عربية)
منذ منت�صف ال�سبعينات مببادرة من م�ؤ�س�سات العمل االقت�صادي
العربي امل�شرتك ممثلة يف املجل�س االقت�صادي وجمل�س حمافظي
البنوك املركزية العربية يف �إطار الدعوة لقيام م�شروعات للتكامل
االقت�صادي بني الدول العربية وقد كان قيام احتاد �أ�سواق املال
العربية ومن بعد احتاد البور�صات العربية من العوامل امل�ساعدة
يف تهيئة املناخ املالئم لقيام هذه ال�سوق وحت�سني مناخ اال�ستثمار
وتن�سيق العمل لتذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض اال�ستثمار بني
الدول العربية وتو�سيع قاعدته وتنويع �أدواته �سعى االحتاد
لو�ضع الأ�س�س الالزمة لت�سهيل تبادل ت�سجيل الأوراق املالية بني
البور�صات الأع�ضاء اال �أنه واجه العديد من ال�صعوبات يف ذلك
الوقت من بينها:
عدم وجود امل�ؤ�س�سات املالية املكملة لدور البور�صة مثل �شركات
التقا�ص وال�شركات اال�ستثمارية يف معظم البور�صات يف ذلك الوقت
اختالف الأنظمة امل�ستخدمة يف البور�صات (تداول يدوي يف
بع�ضها وتداول �إلكرتوين يف البع�ض الآخر) وجود قيود قانونية
ال ت�سمح بدخول �أو خروج ر�ؤو�س الأموال غري الوطنية يف معظم
البور�صات يف ذلك الوقت االختالفات يف الت�شريعات التي تنظم
العمل يف البور�صات النق�ص يف البيانات املتاحة للمتعاملني
وللم�ستثمرين خالل فرتة الت�سعينات عمل االحتاد على ان تقوم
البور�صات العربية بالربط والتن�سيق فيما بينها و�شجع على عقد
اتفاقيات ثنائية وثالثية بني البور�صات الأع�ضاء بهدف زيادة
وتنمية التعاون امل�شرتك بينها وعمل على حث البور�صات العربية
على العمل على حتديث ت�شريعاتها ملواكبة املتغريات وامل�ستجدات
خا�صة يف جمال ف�صل الدور الإ�شرايف والرقابي عن الدور التنفيذي
للبور�صة و�إن�شاء اجهزة لت�سهيل عمليات التقا�ص ونقل امللكية من
ح�سن الطالع �أن ال�سودان من الدول التي جتاوبت كثري ًا مع تلك
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اجلهود منذ ذلك الوقت وقد مت بالفعل عمل الآتي:
التعاون والتن�سيق مع البور�صات العربية وتوقيع مذكرات تفاهم بني
�سوق اخلرطوم للأوراق املالية وبع�ض اال�سواق العربية مثل (�سوق
البحرين _�سوق �أبوظبي _�سوق دبى املايل _البور�صة امل�صرية)
تطوير التعاون امل�شرتك مع بع�ض هذه اال�سواق مل�ستوى االدراج
املتقاطع لبع�ض ال�شركات ال�سودانية يف ا�سواق عربية على �سبيل
املثال:
�إدراج �شركة جمموعة �سوداتل لالت�صاالت يف كل من �سوق �أبوظبي
و�سوق البحرين �إدراج م�صرف ال�سالم يف �سوق دبى املايل قيام مركز
االيداع واحلفظ املركزي ك�سجل مركزي لإيداع وحفظ وحتويل
ملكية االوراق املالية املتداولة يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
قيام بنوك اال�ستثمار والتي ميكن ان تلعب دور ًا مهم ًا يف �صناعة
ال�سوق قيام �شركات و�ساطة مالية ك�شركات م�ساهمة عامة وبر�ؤو�س
�أموال كبرية تعمل �ضمن منظومة �صناع ال�سوق وتقوم ب�إ�صدار و�إدارة
ال�صناديق اال�ستثمارية وتن�شئ وتدير املحافظ اال�ستثمارية للغري
وتقوم بتغطية الإ�صدارات احلكومية جتربة �إ�صدار وتداول �صكوك
التمويل الإ�سالمية وب�صفة خا�صة ال�صكوك وال�شهادات احلكومية
التي متيز بها �سوق املال يف ال�سودان ان�ضمام �سوق اخلرطوم للأوراق
املالية لقاعدة بيانات اال�سواق العربية التابعة ل�صندوق النقد
العربي وظهور بياناته �ضمن بيانات الن�شرة الف�صلية التى ي�صدرها
ال�صندوق عن �أ�سواق املال العربية عمل م�ؤ�شر عام لل�سوق وم�ؤ�شرات
قطاعية وفق ًا ملنهجية �صندوق النقد العربي يف اعداد امل�ؤ�شرات
تتويج تلك اجلهود بالطفرة التي �أحدثها االنتقال من التداول
اليدوي للتداول الإلكرتوين والتي هي�أت املجال ل�سوق اخلرطوم
للأوراق املالية ليكون واحد ًا من امل�ؤهلني لالن�ضمام للبور�صة العربية
امل�شرتكة �سعى ال�سوق لتعديل القانون وتبنى ف�صل اجلهاز الإ�شرايف
والرقابي عن الدور التنفيذي مما يتيح الفر�صة لقيام �أ�سواق �أخرى

سعى االتحاد لوضع األسس الالزمة لتسهيل تبادل تسجيل األوراق المالية بين
البورصات األعضاء إال أنه واجه العديد من الصعوبات
بخالف الأوراق املالية (ك�أ�سواق ال�سلع واملحا�صيل والذهب والنقد
الأجنبي  ...الخ) و�أخري ًا جاءت املبادرة التي �أطلقتها القمة
االقت�صادية الثالثة بالريا�ض يف يناير  2013ب�إقامة بور�صة
عربية م�شرتكة تكون البحرين مقر ًا لها والتى نرجو ونامل
�أن ت�ساعد يف حتقيق العديد من املكا�سب على امل�ستوى الإقليمي
واملحلي جنملها يف الآتي:
على امل�ستوى الإقليمي:
تتيح القت�صادات الوطن العربي تعزيز مناف�ستها للبور�صات
العاملية وزيادة قدرتها على ا�ستقطاب جزء من تدفق اال�ستثمارات
العربية والأجنبية واملهاجرة �إىل �أ�سواق الدول العربية.
اال�ستفادة من و�سائل االت�صال احلديثة يف الربط بني البور�صات
العربية لتطويرها وفتحها �أمام بع�ضها البع�ض من جهة وامل�ستثمر
العربي والأجنبي من جهة اخرى امل�ساعدة يف نقل فر�ص اال�ستثمار
العربية �إىل املراكز املالية العاملية من خالل قيام كيان مايل قادر
على مناف�سة الكيانات الإقليمية والدولية واجتذاب ر�ؤو�س
الأموال العربية والأجنبية امل�ستثمرة يف الأ�سواق العاملية تقدمي
خيارات متويل تلبي احتياجات امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة يف
الدول العربية تن�شيط وتطوير امل�ؤ�س�سات العاملة يف الأ�سواق
املالية العربية و�إيجاد التعاون بينها مبا ي�ساعد على �سهولة
انتقال ر�ؤو�س الأموال بني الدول العربية
وعلى امل�ستوى املحلي:
اال�ستفادة من فر�ص التمويل التي تقدمها هذه البور�صة خلدمة
التنمية �إ�ضافة �أدوات مالية جديدة تتمتع بدرجة عالية من
القبول الرتويج اقليمي ًا للمنتجات املالية الإ�سالمية والتي يعد
ال�سودان واحد ًا من روادها وت�أكيد متيز �سوقه املايل ب�أنه ال�سوق
الوحيد الذى ن�ص قانونه �صراحة على العمل وفق موجهات
ال�شريعة الإ�سالمية

امل�ساعدة يف تطوير �شركات امل�ساهمة العامة ال�سودانية ودفعها
ملواكبة املتطلبات الإقليمية والدولية خا�صة فيما يتعلق باحلوكمة
والإف�صاح عن املعلومات وا�ستيفاء �شروط ومتطلبات الإدراج
الإقليمية ومن ثم تفتح لها باب ًا وا�سع ًا نحو العاملية
�إدراج �شركات �سودانية يف البور�صة العربية ي�ساعد يف التعريف
بال�شركات ال�سودانية وجذب ر�ؤو�س �أموال من خارج ال�سودان
للم�ساهمة فيها وبالتايل ميكن �أن ي�ساعد كثريا يف �إجناح اكتتاباتها
وطروحاتها عرب ال�سوق االولية
وهنالك بع�ض املحاذير من �أن فتح الباب �أمام امل�ستثمرين غري
ال�سودانيني قد يتيح الفر�صة للم�ضاربني الذين ي�أتون بغر�ض جمع
املال واخلروج به يف �أول فر�صة مواتية لهم ف�إن ذلك مقدور عليه
خا�صة و�أن ال�سوق املايل يف ال�سودان ملتزم بالعمل وفق موجهات
ال�شريعة الإ�سالمية والتي ت�سمح باال�ستثمار يف الأوراق املالية
ولي�س املتاجرة او امل�ضاربة فيها �إىل جانب عدم ال�سماح بالعقود
التي ت�شتمل على الغرر �أو اجلهالة كامل�شتقات وعقود اخليارات
وعقود امل�ستقبل .بالإ�ضافة �إىل �أن عدد كبري ًا من غري ال�سودانيني
امل�ستثمرين يف ال�شركات امل�ساهمة العامة ال�سودانية ذوي ا�ستثمارات
هادئة وقدموا ب�سخاء و�صربوا كثري ًا على �شركات كانت حتقق
خ�سائر ل�سنوات طويلة �إىل �أن جتاوزت حمنتها و�أ�صبحت الآن توزع
�أرباح ًا عالية.
باال�ضافة �إىل ان قانون �سوق اخلرطوم للأوراق املالية احلايل يتيح
الفر�صة لل�سيد وزير املالية �أن يتدخل لتحديد ن�سب م�ساهمات غري
ال�سودانيني كما �أن اللوائح املعمول بها يف ال�سوق ت�سمح بهام�ش ارتفاع
�أو انخفا�ض يف �أ�سعار الأوراق املالية يف حدود  %5فقط يف اجلل�سة
الواحدة والت�سمح باكرث من ذلك مما يعد ت�أمين ًا �ضد التقلبات
املفاجئة.
نخل�ص من ذلك �إىل �أن هنالك كثري ًا من االدلة وال�شواهد واملربرات
الإيجابية التى تدعو للإ�سراع بقيام البور�صة العربية امل�شرتكة
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الخرطوم تحتضن الملتقى السادس
للصناعة المالية اإلسالمية
�أكد اال�ستاذ �أمين يا�سني الإمام الرئي�س التنفيذي ملركز بيان للهند�سة املالية الإ�سالمية بذلهم لكافة اجلهود التي تف�ضي �إيل تطور وتنمية
خملتف �أنواع �صيغ املعامالت املالية الإ�سالمية  ،خا�صة و�أنً ال�سودان يعترب رائد ًا يف تطبيق هذه الفكرة االقت�صادية املميزة .
و�أو�ضح �أمين يف كلمته خالل اجلل�سة االفتتاحية مللتقى اخلرطوم ال�ساد�س لل�صناعة املالية الإ�سالمية  ،الذي �أنعقد �صباح الإثنني املا�ضي
بفندق ال�سالم روتانا �أن مو�ضوع امللتقى وهو �صيغة (ال�سلم) قد َ
مت حتديده بعناية فائقة  ..و�شاءت �إرادة اهلل �أن ي�شهد ال�سودان حالي ًا ثورة
خ�ضراء يف كافة املحا�صيل النقدية ،وهذا يتطلب �أن تكون هنالك �صيغ �شرعية لتمويل هذه امل�شاريع وذلك باختيار ودعم �صيغة (ال�سلم)
املظلومة يف التطبيق باعتبار �أنه �أقل ال�صيغ ا�ستخدام ًا  ،بينما تر َبعت �صيغة املرابحة على الكل ..لكن �إذا مت تطبيق �صيغة ال�سلم تطبيق ًا
�صحيح ًا ميكن ان تكون ح ًال ناجح ًا وناجع ًا ملختلف م�شكالت االقت�صاد الوطني خا�صة يف املجال الزراعة  ...واملبد�أ هو �أن يقدم امل�ستثمر
مبلغ ًا ثم ينتظر املح�صول م�ستقب ًال  ...ولذلك واحلديث مازال للأ�ستاذ �أمين جاءت كل حماور هذا امللتقى لبحث بنود �صيغة ال�سلم وتعزيز
تطبيقها بالتن�سيق مع اجلهاز امل�صريف و�شريحة املزارعني .
 ومن جانبه � ،أو�ضح رئي�س جممع الفقه الإ�سالمي د .ع�صام �أحمد الب�شري �أن امل�سلمني قدمي ًا مل يتخلفوا عن ركب التفاعل مع العلومواحل�ضارات وجميعها علوم نافعة بدليل ان الغرب قد �أخذ منهم الكثري  ...مثل الطبيب العالمة (ابن ر�شد) الذي اعتمدت �أوربا عليه يف
معظم خمرجاته وم�ؤلفاته العلمية  ،م�شري ًا يف ذات الوقت ب�أنً علماء الأمة الإ�سالمية قد تفوقوا حالي ًا يف علوم الدين لكنهم تخلفوا كثري ًا
املج�سد
عن علوم الدنيا  ...ثم �أبان �سيادته للح�ضور �أن �إ�سالمية ال�شيء ال تتحقق بو�ضع ال�شعار الإ�سالمي ولن يتم ذلك �إال بوجود امل�ضمون َ
لهذه ال�شعارات وتنزيلها �إيل �أر�ض الواقع و�أن جوهر االقت�صاد الإ�سالمي هو �أن ينقل الفرد من حد الكفاف �إيل حد الكفاية وب�سط العدل
املجتمعي  ،ال �سيما �أن ديننا قد قام على ثنائية االتباع من الدين والإبداع يف الدنيا  ..ون َوه اىل اجتهاد امل�صارف يف العمل ب�صيغ املرابحات
وامل�ضاربات  ،لكن الأطراف املتعاملة مل تلتزم بالكامل بالعديد من ال�ضوابط ال�شرعية يف املرابحات  ،وتراجعوا عن �صيغة (ال�سلم) التى
ميكن �أن حتقق اقت�صاد ًا معافى يف املجال الزراعي والتجار ي واخلدمي � ،إ�ضافة �إىل التحكم يف ال�سلع و�أ�سعارها وغري ذلك من الفوائد اجلمة
 ..ولذلك البد من التو�سع يف التعامل ب�صيغة (ال�سلم) خا�صة و�أنها حممية متام ًا وم�ؤ�صلة بالبعد الديني والفقهي  ،وميكن جد ًا �أن نخرج
بتو�صيات هادفة من خالل هذا امل�ؤمتر اجلامع مع �ضرورة اال�ستفادة من كل املوارد املهدرة .
ويف �سياق �آخر � ،أفاد الأمني العام للمجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والإ�سالمية د.عبدالإله بلعتيق ب�أن املجل�س قد �أن�شئ عام 2001م
من قبل البنك الإ�سالمي للتنمية وعدة بنوك رائدة يف ال�شرق الأو�سط  ،وقد و�صل عدد الأع�ضاء ايل �أكرث من ( )112ع�ضو ًا من ( )58دولة
 ،بينما و�صل عدد الأع�ضاء من ال�سودان ( )20ع�ضو ًا فاع ًال  ،و�أ�شار بلعتيق �إىل ان اكرث من ( )75دولة يف العامل تعتمد الآن ب�شكل كبري
على نظام ال�صريفة الإ�سالمية  ..ومع هذه التوجهات للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية �ضرورة �أن تكون له ر�ؤية وا�ضحة يف كيفيةدعم
�أع�ضائه ودعم ال�صناعة املالية و�أن يكون �صوت ًا لل�صناعة املالية الإ�سالمية  ،وهذا املجل�س يدخل يف �إطار الهدف اال�سرتاتيجي لأعماله
وتطلعاته وطموحاته امل�ستقبلية  ..والهدف الآخر هو دعم املوارد الب�شرية ودخولها بالتطبيق يف عقد ال�سلم.
�أما ممثل حمافظ بنك ال�سودان الأ�ستاذ بدرالدين القر�شي فقد �شدد على �أهمية وجود منتجات �إ�سالمية بديلة ومن �ش�أنها تعزيز الإبداع
امل�صريف بعيد ًا عن القليد واملحاك�أة خا�صة و�أن الأزمة املالية العاملية �أثبتت للجميع �أنه البد من �إيجاد ال�صيغة الإ�سالمية وتبني تطبيق
�أ�س�سها يف الكثري من دول العامل.
 -واجلدير بالذكر �أنً مركز بيان للهند�سة املالية الإ�سالمية كان له �شرف القيام بجميع �أعباء هذا امللتقى املهم بفندق ال�سالم روتانا .
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امللتقي
االسالمي
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بورصـات عالـميـة
االولى من نوعها  -البورصة الكويتية
تخصص قاعة لتداول السيدات
تعد التجربة الكويتية يف جمال التداول الن�سائي جتربة رائدة
غري م�سبوقة� ،إذ مت افتتاح قاعة تداول ن�سائية يف البور�صة يف
الثامن والع�شرين من �شهر يناير  .2003وال �شك �أن وجود مكان يف
البور�صة يخ�ص�ص لتداول ا�ستثمارات �سيدات الأعمال يعترب �أمر ًا
مهم ًا ويدل على رغبة �إدارة ال�سوق يف توفري الأجواء املنا�سبة
لقطاع مهم من املتعاملني وهو القطاع الن�سائي ،خا�صة و�أن عدد
املتداوالت ي�شكل جزء ًا مهم ًا من اال�ستثمارات املتداولة يف ال�سوق،
مما يعك�س مدى رغبة الن�ساء يف دخول عامل اال�ستثمار يف البور�صة
ب�شكل فعلي ولي�س عن طريق االت�صال الهاتفي بالو�سطاء كما كان
الو�ضع يف ال�سابق.
وقد مت جتهيز �صالة التداول الن�سائية ب�أحدث �أجهزة الكمبيوتر
ملتابعة الأ�سعار والعر�ض والطلب والكميات ،ف� ً
ضال عن متابعة
الأخبار اليومية .كما قامت �شركات الو�ساطة بتعيني و�سيطات من
الن�ساء ميثلن مكاتب الو�ساطة املالية يف قاعة تداول ال�سيدات.
وال �شك �أن هذه اخلطوة املتطورة من جانب �إدارة ال�سوق �إمنا
تعطي املر�أة احلق يف �إدارة ا�ستثماراتها بنف�سها وت�ساوي بينها
وبني الرجل يف التداول داخل البور�صة.

بورصة قطر» ترفع سقف ملكية األجانب إلى %49
رفعت ''بور�صة قطر'' �سقف ملكية الأجانب يف الأ�سهم �إىل % 49
من  % 25مع م�ساواة املعاملة بني امل�ستثمرين القطريني ونظرائهم
من مواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي اخلم�س الأخرى وذلك
ح�سبما �أوردت �صحيفة ''ال�شرق القطرية''.
وقال على �شريف العمادي وزير املالية القطري �إن رفع ن�سبة
متلك غري القطريني يف ال�شركات املدرجة يف البور�صة �سيكون وفق ًا
للإجراءات القانونية املتبعة ،وذلك من خالل م�ساواة مواطني دول
جمل�س التعاون اخلليجي باملواطنني القطريني من حيث متلكهم
لأ�سهم ال�شركات املدرجة يف بور�صة قطر.
وح�سب البيانات املتوفرة يف ''�أرقام'' كان ال�شيخ متيم بن حمد �آل
ثاين �أمري دولة قطر ،رئي�س املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون االقت�صادية
واال�ستثمار ،قد وجه م�ؤخر ًا بالعمل على رفع ن�سبة متلك غري
القطريني يف ال�شركات املدرجة ببور�صة قطر.
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مصرف قطر اإلسالمي يطرح فرصا استثمارية
قال بيان �صادر من م�صرف قطر الإ�سالمي ب�أن �شركة امل�صرف – اململكة املتحدة " ،"QIB-UKوهي �شركة تابعة للم�صرف يقدم  ،فر�ص ًا
ا�ستثمارية فريدة من نوعها يف ال�سوق العقاري يف لندن للعمالء املميزين الراغبني ب�شراء ممتلكات عقارية يف لندن.
و�شكل امل�صرف – اململكة املتحدة لهذه الغاية فريق ًا من املتخ�ص�صني يف ال�سوق العقاري الذين �سيهتمون بطلبات العمالء و�سي�ساعدونهم على
احل�صول على متويل عقاري ينا�سب احتياجاتهم .وتقدم ال�شبكة اخلا�صة بامل�صرف للعمالء النفاذ املبكر �إىل العقارات املتاحة يف لندن،
وتعرفهم على �أف�ضل الفر�ص يف ال�سوق العقاري يف لندن للراغبني يف ال�شراء بغر�ض ال�سكن �أو للم�ستثمرين الراغبني بال�شراء بغر�ض الت�أجري
�أو اال�ستثمار.
ومن املعروف �أن اهتمام القطريني باململكة املتحدة قد تزايد يف ال�سنوات الأخرية ،مع ت�صاعد عدد القطريني الذين يزورون بريطانيا ،عام ًا
بعد عام ،ولعدة غايات ،كال�سياحة والتعليم �أو بغر�ض الأعمال واال�ستثمار .وعمل امل�صرف-اململكة املتحدة ب�شكل وثيق مع ال�شركة الأم يف
قطر ،امل�صرف ،لتطوير حلول متويلية تتالءم مع االحتياجات املتنوعة للعمالء� ،سواء كانوا يرغبون يف �شراء املمتلكات بهدف ت�أجريها �أو
ال�سكن.
وميثل التمويل املتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �أحد القطاعات الأ�سرع منو ًا يف �أ�سواق ر�أ�س املال الدولية ،وهو يتنا�سب ب�شكل خا�ص
مع متطلبات التمويل العقاري ،ومتكن هيكلته لدعم متويل جمموعة �شاملة من اال�ستثمارات ال�سكنية وم�شاريع التطوير� ،إ�ضافة �إىل العقارات
التجارية.
وقد مت ت�صميم منتج ب�شكل ي�سمح بتقدمي خدمة متكاملة معدة خ�صي�ص ًا للعمالء ليتمكنوا من احل�صول على خدمات ا�ست�شارية بال�سوق
عال من الأمن يف التنفيذ� .إىل ذلك ،يقدم امل�صرف لعمالئه باقة كاملة من منتجات
العقاري ،التمويل الأن�سب� ،أ�سعار تناف�سية وم�ستوى ٍ
متويل العقارات التجارية املهيكلة ،مبا يف ذلك متويل اال�ستثمارات ومتويل م�شاريع التطوير ال�سكنية ومتويل امليزانني.و�أ�شار بريت دي رويرت،
الرئي�س التنفيذي للم�صرف–اململكة املتحدة� ،إىل �أن لندن تعترب مركز ًا عاملي ًا متعدد الثقافات واملعتقدات والتقاليد ،و�أنها مدينة تتميز
بالت�سامح وال�سالمة والأمن� ،إ�ضافة �إىل الثقافة والتاريخ والتجارة ،م�ؤكد ًا �أن �سوق العقارات يف لندن هو من الأكرث تنوع ًا و�شفافية على
م�ستوى العامل.
و�أ�ضاف رويرت" :الحظنا اهتمام ًا متزايد ًا يف ال�سوق العقاري يف لندن من قبل القطريني الذين يزورونها با�ستمرار؛ وب�صفتنا من امل�صارف
الرائدة يف قطر ،فنحن ملتزمون جتاه تلبية توقعات عمالئنا عرب تطوير منتجات تلبي احتياجاتهم".
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن امل�صرف – اململكة املتحدة هو �شركة تابعة مملوكة بالكامل من جمموعة م�صرف قطر الإ�سالمي (امل�صرف) ،وقد
ح�صلت على ت�صريح كم�صرف �إ�سالمي من هيئة اخلدمات املالية الربيطانية يف يناير  .2008ويعمل امل�صرف انطالق ًا من قلب منطقة مايفري
الراقية يف لندن ،ويركز يف املقام الأول على الأن�شطة التمويلية واال�ستثمارية.

الذهب واألسهم يتصدران أدوات االستثمار عالميًا
منحت  3تقارير م�صرفية منف�صلة �أف�ضلية كربى للذهب والأ�سهم �ضمن
قائمة الأدوات اال�ستثمارية الأكرث تف�ضي ًال يف الوقت احلايل ،برغم
تراجع معدالت اللجوء �إليهما كمالذات �آمنة.
و�أو�ضح التقرير ن�صف ال�سنوي الذي ن�شره بنك كوت�س �أن �أ�سعار �أ�صول
«املالذات الآمنة» التي ي�شتد الطلب عليها ترتفع �إىل درجة جتعل
مت�سكوا بها ،وميكن �أن تكون
امل�ستثمرين يجازفون بخ�سارة �أموال �إذا َّ
التم�سك بها .ويعترب منو �أرباح الأ�سهم
حمفوفة باملخاطر �إذا حاولوا
ُّ
من �أبرز الأ�سباب التي جتذب امل�ستثمرين �إىل اال�ستثمار يف الأ�سهم يف
جميع �أنواع الأ�سواق .وتعترب �أرباح الأ�سهم جذابة ب�صفة خا�صة يف
الوقت الراهن ،نظر ًا �إىل انخفا�ض وا�ستمرار تراجع عائدات ال�سندات.
بح�سب جريدة البيان
وقال �أويل �سلوث هان�سني ،رئي�س ق�سم ا�سرتاتيجية ال�سلع يف �ساك�سو
بنك� ،إن املعادن ال�صناعية تغرد خارج ال�سرب .ويف ال�سياق ذاته ،قال مارفن لو ،مدير تنفيذي ،م�س�ؤول ا�سرتاتيجيات الدخل الثابت لدى بي
�إن واي ملن� ،إنه بينما كان الرتكيز يتزايد على متى �سيبد�أ بنك االحتياطي الفيدرايل عملياته املت�شددة ،كان من ال�صعب جد ًا تخيل انهيار
�أ�سعار بع�ض ال�سلع والأ�صول.
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استثمارات األسهم

ووفق ًا لتقرير بنك كوت�س ،ف�إنه على الرغم من الت�أرجح الذي الزم حركة �أ�سواق الأ�سهم خالل الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من العام احلايل،
ف�إنها ال تزال تف�ضل على ال�سندات يف ظل ا�ستمرار انتعا�ش االقت�صاد العاملي.
وبعد ت�أرجح كبري خالل الفرتة املا�ضية ،عادت �أ�سواق الأ�سهم العاملية �إىل االرتفاع جمدد ًا الأ�سبوع املا�ضي .ووا�صل م�ؤ�شرا داو جونز
و�ستاندرد �أند بورز للأ�سهم الأمريكية يف بور�صة وول �سرتيت م�سل�سل الإغالقات القيا�سية املرتفعة ،بعد �أن قدم �أحدث تقرير للوظائف يف
الواليات املتحدة دلي ًال جديد ًا على حت�سن الأو�ضاع االقت�صادية.
وارتفعت م�ؤ�شرات بور�صة نيويورك الثالث فوق  %1خالل تداوالت الأ�سبوع املا�ضي .وهبط م�ؤ�شر يورو�ستوك�س  50لتقلبات ال�سوق �أو ما
يطلق عليه «م�ؤ�شر اخلوف» يف �أ�سواق �أوروبا � %8إىل �أدنى م�ستوى له منذ ما قبل الأزمة املالية العاملية.

تقييم األسهم

وقال نورمان فيلالمني ،كبري م�س�ؤويل اال�ستثمار يف منطقة �أوروبا يف بنك كوت�س« ،ال يزال تقييم الأ�سهم �أف�ضل ،وال تزال ن�سبة حيازتها
املرجح �أن ت�ستفيد من ا�ستمرار تنامي االنتعا�ش الذي نتوقعه لالقت�صاد العاملي .ونحن نرى �أن �أف�ضل الفر�ص ال تزال
�أقل مما يجب ،ومن َّ
متوافرة يف �أوروبا عموم ًا ،ويف �أ�سواق الدول الواقعة على �أطراف االحتاد الأوروبي �أمثال �إ�سبانيا و�إيطاليا ب�صفة خا�صة ،كما �أنها ال تزال
متوافرة يف الأ�سواق الآ�سيوية التي �سوف ت�ستفيد من ا�ستقرار االقت�صاد ال�صيني».
موقف الذهب

وال يزال الذهب هو الأداة التي حتري امل�ستثمرين ب�شكل كبري ،خ�صو�ص ًا يف ظل عدم و�ضوح الر�ؤية حول �أ�سعاره التي يتم تداولها حالي ًا
دون م�ستوى  1260دوالر ًا للأوقية ،بعد �أن �صعدت �إىل م�ستويات قيا�سية العام املا�ضي .ويعوق �صعود الدوالر حركة املعدن الأ�صفر الذي
انخف�ض ب�شكل كبري نهاية الأ�سبوع املا�ضي ،مت�أثر ًا بارتفاع العملة الأمريكية الذي جاء على خلفية تقرير الوظائف الأمريكية الذي �أجج
توقعات النتعا�ش م�ضطرد لأكرب اقت�صاد يف العامل.
وبدا وا�ضح ًا �أن الذهب بات �ضحية للت�ضاربات الكبرية يف ال�سيا�سات املالية .ويف وقت �سابق من الأ�سبوع ،قفزت �أ�سعار الذهب  ،%1م�سجلة
�أكرب مكا�سب يف ثالثة �أ�سابيع ،بعد �أن خف�ض البنك املركزي الأوروبي �أ�سعار الفائدة �إىل م�ستويات قيا�سية ،و�إعالن ماريو دراجي ،رئي�س
البنك ،حزمة جديدة من �إجراءات التحفيز ،لكنه مل يهن�أ بذلك االرتفاع كثرياً� ،إذ تراجع يف اليوم التايل مبا�شرة ،مت�أثر ًا ببيانات
االقت�صاد الأمريكي.
مجال التفاؤل

بتح�سن فر�ص اال�ستثمار يف االقت�صاد العاملي خالل الن�صف الثاين من العام اجلاري،
وي�شري تقرير بنك كوت�س �إىل توافر جمال للتفا�ؤل
ّ
ب�شرط توخي امل�ستثمرين احليطة واحلذر .وركز التقرير ،بعد ا�ستعرا�ضه �آفاق �أبرز القطاعات اال�ستثمارية ،على اال�سرتاتيجيات التي
يجب على امل�ستثمرين على املدى الطويل اتباعها.
ها�سل ،رئي�سة دائرة اال�ستثمارات يف بنك كوت�س« ،نحن نعتقد �أن
انتعا�ش االقت�صاد ويف �سياق تو�ضيحها تفا�صيل التقرير ،قالت �آر ِنه ِّ
انتعا�ش االقت�صاد العاملي ال يزال م�ستمراً ،لأن ال�ضعف الطفيف الذي طر�أ على االقت�صاد الأمريكي �أخري ًا جنم عن تدهور الأحوال اجلوية
يف ف�صل ال�شتاء املن�صرم ،ولأن التباط�ؤ الذي طر�أ على االقت�صاد ال�صيني كان حتمي ًا  ..ولكنه حتت ال�سيطرة .كما نعتقد �أن املخاوف
اجليو�سيا�سية بخ�صو�ص الأو�ضاع الراهنة يف �أوكرانيا لن ترتك �أثر ًا كبري ًا على الأ�سواق العاملية .لكننا نرى �أنه حني ال تعود �أ�سعار الأ�صول
التغيات يف خلفيات الأ�سواق �آثار ًا مادية على الأ�سعار».
رخي�صة ،ف�سوف ترتك حتى �أ�صغر ُّ
عائدات السندات

وبلغت عائدات ال�سندات درجة من التدين ،دفعت الكثري من امل�ؤ�س�سات املالية �إىل تقلي�ص ح�صتها يف حمافظها اال�ستثمارية .لكن ال تزال
هنالك فر�ص ا�ستثمارية جذابة يف الأ�سواق التي توفر �سنداتها عائدات �أعلى� ،أمثال الأ�سواق ال�صاعدة .ويف الغالب ،تف�ضل امل�ؤ�س�سات
املالية حالي ًا ال�سندات احلكومية الأوروبية على نظرياتها الأمريكية والربيطانية.
انهيار األسعار

ويقول تقرير بي �إن واي ملن «بينما كان تركيزنا يتزايد على متى �سيبد�أ بنك االحتياطي الفيدرايل عملياته املت�شددة ،ال بدّ من االعرتاف
�أنه كان من ال�صعب جد ًا �أن نتخيل ذلك بعد انهيار الأ�سعار هذا الأ�سبوع .ور�أينا �أن املنحنى �أخذ م�ستويات مقاومة مهمة جداً� ،إذ عاد الدخل
�إىل م�ستويات مل ن�شهدها منذ قبل بداية تراجع حدة الغ�ضب ال�صيف املا�ضي.
ً
مع م�ستويات � 10سنوات التي ت�صل حالي ًا �إىل  %2.47و� 30سنة �إىل � ،%3.33شهدنا انخفا�ضا يف العائدات ،و�صل �إىل �أكرث من  10نقاط
�أ�سا�س مقارنة مب�ستويات الأ�سابيع املا�ضية� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن التوجهات نحو م�ستويات مت�ساوية ال تزال م�ستمرة».
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إعادة الشراء

�أدخل برنامج �سعر �إعادة ال�شراء العك�سي الثابت الكامل من فرتة �إىل �أخرى الذي مت تقدميه على �أنه �أداة مالية جديدة حمتملة يف ال�صيف
املا�ضي ،وكان يف مرحلة اختبار منذ �سبتمرب  .2013ودالالت هذا اال�سم الطويل ن�سبي ًا مهمة ،لذا �سنحاول ت�شريحه للو�صول للمعنى الكامل.
معدالت الفائدة الثابتة على برنامج �إعادة ال�شراء العك�سي هي �أداة لل�سيا�سة املتبعة� ،إذ ال يحدد ال�سوق �سعر املقا�صة ملعامالت الريبو..
ولكن بد ًال من ذلك يتم ت�أ�سي�سه من قبل جلنة ال�سوق املفتوح .منذ �أن �أ�صبح املعدل ثابت ًا ،ي�صبح برنامج �إعادة ال�شراء العك�سي �أقل و�أكرث
كفاءة من الناحية النظرية العائدة من �سعر الفائدة على االحتياطيات الفائ�ضة� ،إذ �إن الربنامج ي�ستهدف ،لي�س البنوك فقط ،ولكن �أي�ض ًا
امل�شاريع التي ترعاها احلكومة والقرو�ض ال�سكنية الفيدرالية للبنوك و�صناديق �أ�سواق املال .يف الواقع ،هناك الآن  139جهة مقابلة
معتمدة تتجاوز كل هذه الفئات العري�ضة.

أسباب عديدة تقلل فاعلية الصناديق التقليدية

ي�شرح بي �إن واي ملن �سبب عدم فعالية ال�صناديق الفيدرالية التقليدية يف ت�شديد ال�سيا�سة النقدية بالقول «من املهم �أن ندرك �أن معدل
ال�صناديق الفيدرالية هو املعدل امل�ستهدف املحدد للبنوك لإقرا�ض �أموال البنوك املعرو�ض يف جمل�س االحتياطي االحتادي لبع�ضها .يعدّ
معد ًال م�ستهدف ًا ،لأن املعدل الفعلي يتم حتديده من ال�سوق املبني على �أ�سا�س العر�ض والطلب على احتياطيات البنوك الفائ�ضة املوجودة يف
بنك االحتياطي الفيدرايل .وتهدف عمليات ال�سوق املفتوحة من االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك للحفاظ على معدالت الأموال الفعلية
على مقربة من الهدف ،وذلك عن طريق �إما ا�ستنزاف �أو زيادة احتياطيات البنك.
وكانت هذه العملية جيدة وفعالة �إىل �أن توالت نوبات من التي�سري الكمي �ضخمت االحتياطيات الفائ�ضة من البنك ملعدلها احلايل عند
 2.5تريليون دوالر .ومن ثم ،لن يكون لعمليات ال�سوق املفتوحة ت�أثري يذكر يف حتريك م�ستوى هذه االحتياطيات ب�شكل كبري ،وقدرة
االحتياطي الفدرايل على الت�أثري يف �أ�سعار الفائدة ق�صرية الأجل ،قد تقل�صت ب�شكل كبري.
كان هذا ال�سبب الرئي�س لإدخال الفائدة على االحتياطيات الفائ�ضة يف عام  ،2008باعتبارها و�سيلة لتح�سني مراقبة الأ�سعار الق�صرية
الأجل .من الناحية النظرية ،ينبغي على �سعر الفائدة على االحتياطيات الفائ�ضة حتقيق �أدنى �سعر لل�صناديق الفيدرالية ،لكون البنوك
ّ
تف�ضل دائم ًا احلفاظ على الأموال كاحتياطيات فائ�ضة مع بنك االحتياطي الفيدرايل بد ًال من �إقرا�ضها للخارج ب�سعر �أقل �إىل مقرت�ض
�أقل جدارة ائتمانية.
يف الواقع ،ومع ذلك ،كثري ًا ما تداول معدل �صندوق بنك االحتياطي الفيدرايل حتت معدالت �سعر الفائدة على االحتياطيات الفائ�ضة منذ
الأزمة ،كما �أن هناك العديد من امل�ؤ�س�سات التي حتافظ على الأموال يف البنك االحتياطي الفيدرايل التي لي�س لديها �إمكانية الو�صول �إىل
معدالت �سعر الفائدة على االحتياطيات الفائ�ضة ،لأنها لي�ست م�ؤ�س�سات للإيداع النقي.
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أكمل سوق الخرطوم بنهاية  2013العام التاسع عشر ،حيث شهدت مسيرة سوق الخرطوم لألوراق المالية
مراحل عدة وانتقاالت متعددة كان من شأنها دفع عجلة التقدم في السوق  ،حيث كان آخرها البداية الفعلية
للعمل بالتداول اإللكتروني وفيما يلي لمحات عن أهم المراحل في عمر السوق :

مت ت�أ�سي�س هيئة الأ�سواق املالية يف عام  1992وفى نوفمرب من
بد�أت فكرة �إن�شاء �سوق للأوراق املالية يف ال�سودان منذ العام 1962
حيث مت �إجراء العديد من الدرا�سات واالت�صاالت بد�أتها وزارة املالية نف�س العام �أقر جمل�س الوزراء تعدي ًال على قانون �سوق الأوراق املالية لعام
وبنك ال�سودان مب�شاركة م�ؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل  1982 .ولكن هذا القانون املعدل مل يف بكل الأغرا�ض لإن�شاء �سوق للأوراق
املالية.
بد�أت فكرة �إن�شاء �سوق للأوراق املالية يف ال�سودان منذ العام 1962
حيث مت �إجراء العديد من الدرا�سات واالت�صاالت بد�أتها وزارة املالية
يف عام � 1994أجاز املجل�س الوطني االنتقايل قانون �سوق اخلرطوم
وبنك ال�سودان مب�شاركة م�ؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل  .للأوراق املالية والذي �أ�صبحت مبوجبه �سوق اخلرطوم للأوراق املالية كيان ًا
قانوني ًا م�ستق ًال.
يف العام 1982م متت �إجازة قانون �سوق الأوراق املالية من قبل
جمل�س ال�شعب لكي ينظم �إن�شاء �سوق للأوراق املالية يف ال�سودان ولكن مل
بد�أ العمل يف ال�سوق الأولية (�سوق الإ�صدارات) يف العا�شر من �شهر
يتم �أي �شيء يف هذا املجال حتى عام 1992م.

�أكتوبر 1994م .

بد�أت اخلطوات اجلادة لإن�شاء �سوق للأوراق املالية يف �أغ�سط�س
بد�أ العمل يف ال�سوق الثانوية (�سوق التداول) يف �شهر يناير من العام
1992م وذلك يف ظل �سيا�سة التحرير االقت�صادي والتي نادى بها
1995م بعدد � 34شركة مدرجة.
الربنامج الثالثي للإنقاذ االقت�صادي ()1993 - 1990
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يف العام  1996ارتفع عدد ال�شركات املدرجة يف �سوق اخلرطوم
للأوراق املالية من � 34إىل � 40شركة .
يف العام  1997حدثت زيادة مقدرة يف ر�أ�س املال ال�سوقي ل�سوق
اخلرطوم للأوراق املالية مما يعادل  31مليون دوالر �أمريكي �إىل 139

مليون دوالر �أمريكي وت�أ�سي�س بنك اال�ستثمار املايل للم�ساهمة يف
تن�شيط التعامل يف �سوق الأوراق املالية.

يف العام  1999بد�أ العمل بنظام ال�سوق املوازية ومت ت�صنيف
ال�شركات املدرجة بال�سوق الثانوية وفق ًا ال�ستيفائها ال�شروط املنظمة
لإدراج ال�شركات يف �أي من ال�سوقني النظامي واملوازي.
يف العام  2001بد �أ ا�صدار العديد من �صكوك ال�صناديق
اال�ستثمارية و�شهادات امل�شاركة احلكومية (�شهامة ) .
يف العام  2002مت التو�سع يف عالقات ال�سوق مع امل�ؤ�س�سات املالية
الإقليمية والدولية .
يف العام  2003مت �إعالن م�ؤ�شر اخلرطوم و�إدراج ال�سوق يف قاعدة
بيانات �صندوق النقد العربي و�إدراج �سهم �سوداتل تقاطعي ًا يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية .
يف العام  2004بلغ حجم التداول �أعلى معدل له منذ �إن�شاء ال�سوق
وتوقيع اتفاقية تعاون م�شرتك بني �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
وبور�صتي القاهرة والإ�سكندرية .

يف العام  2009مت و�ضع خطة عمل لتطوير ال�سوق من �إثني ع�شر حمور ًا
حيث جاءت هذه اخلطة لتمثل الر�ؤية امل�ستقبلية لل�سوق.

يف العام  2005حدث ارتفاع قيا�سي يف حجم التداول حيث
و�صل �إيل  1.21مليار جنيه وارتفاع يف امل�ؤ�شر بن�سبة منو بلغت %97.3
وارتفاع يف القيمة ال�سوقية �إىل  7.47مليار جنيه وح�سب قاعدة
بيانات �صندوق النقد العربي احتل ال�سوق املرتبة الأوىل من حيث منو
القيمة ال�سوقية مقارنة ببقية الأ�سواق العربية بن�سبة بلغت . %50.8

يف العام  2010حقق حجم التداول �أكرب معدالته منذ بداية عمل
ال�سوق الثانوية يف 1995م متفوق ًا على العام  2009الذي بلغ  2.2مليار
ً
جنيه
مقارنة مببلغ  2.4مليار جنيه  ،كما ارتفع عدد الأ�سهم املتداولة من
� 164,712,836سهم ًا �إىل � 166,548,512سهم ًا  ،وكذلك عدد العقود
من  8,065عقد ًا �إىل  8,265عقد ًا  ،فيما �شهد عدد ال�صكوك املتداولة
�إنخفا�ض ًا من � 7,646,614صك ًا �إىل � 5,848,016صك ًا .

يف العام 2006م حدث ارتفاع كبري يف معدالت التداول حيث �سجل
حجم التداول  2.06مليار جنيه بن�سبة منو بلغت (.)%70
يف عام  2007مت ان�ضمام ال�سوق الحتاد البور�صات الإفريقية مما فتح
�آفاق ًا جديدة للتعاون الإقليمي بني �أ�سواق املنطقة كما بد�أ العمل الفعلي
يف مركز الإيداع .
يف العام  2008حدث ارتفاع ملحوظ يف حجم التداول كما اكتمل
�إيداع �أ�سهم جميع ال�شركات املدرجة يف �سوق اخلرطوم للأوراق املالية
الأمر الذي مهد الطريق لإكمال �إجراءات التحول للتداول الإلكرتوين ،
و�إدراج م�صرف ال�سالم يف �سوق دبي املايل .
يف العام � 2009سجل �سوق اخلرطوم �أعلى معدل تداول منذ �إن�شاء
�سوقها الثانوية حيث ارتفع حجم التداول �إىل ( )2.2مليار جنيه
مقارنة بـ ( )1.8مليار جنيه يف العام املا�ضي �أي بن�سبة ارتفاع بلغت
 %19.5كما بد�أ نظام التحول للتداول الإلكرتوين املتوقع العمل به
خالل العام 2011م.

يف نف�س العام مت اعتماد ال�سوق ب�صفة مراقب يف احتاد البور�صات
العربية على �أن يتمتع بكامل الع�ضوية عند انعقاد االجتماع القادم
لالحتاد .
ومت توقيع عقود توريد وتركيب وت�شغيل �أجهزة الربامج وبداية
تركيب �شا�شات العر�ض الداخلية الثابتة واملتحركة.
يف العام  2011وا�صل حجم التداول االرتفاع عن العام ال�سابق حيث
بلغ  2.6مليار جنيه مقارنة ب  2.2جنيهات وعدد ال�صكوك من  5ماليني
�صك �إىل  11مليون �صك
مت �إدراج �شركة واحدة خالل هذا العام وهي بنك اجلزيرة ال�سوداين
الأردين
و�صول وتركيب وت�شغيل كل معدات التداول الإلكرتوين
االنتهاء من اختبارات �أنظمة التداول الإلكرتوين وتدريب كل العاملني
بال�سوق والو�سطاء املعتمدين على هذه الأنظمة
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اعتماد �سوق اخلرطوم لالوراق املالية ع�ضو دائم باحتاد
البور�صات العربية
بداية الت�شغيل التجريبي لربنامج التداول الإلكرتوين
يف عام  2012افتتح ال�سيد وزير املالية واالقت�صاد الوطني
منظومة التداول الإلكرتوين حتت رعاية ال�سيد رئي�س اجلمهورية
ارتفعت معدالت التداول ارتفاع ًا كبري ًا عن العام ال�سابق ن�سبة
لتطبيق نظام التداول الإلكرتوين حيث بلغ حجم التداول 3.1
مليار جنيه مقارنة  2.6مليار جنيه يف العام ال�سابق  ،و قفز عدد
العقود املنفذة من  7,870عقد ًا يف العام ال�سابق �إىل  12,719عقد ًا
هذا العام .
يف العام  2013مت �إعداد م�سودة لقانون ال�سوق وقانون جلهاز
تنظيم الأ�سواق  ،و�إنعقاد منتدى مبجل�س الوزراء ملناق�شتهما .
مت عقد اجتماع مع وفد من بنك التنمية الإفريقي وافق
مبوجبه البنك على متويل املرحلتني الثانية والثالثة من برنامج
التداول الإلكرتوين
توا�صلت جهود ال�سوق يف عملية حتويل الأندية الريا�ضية
ل�شركات م�ساهمة عامة حيث مت االت�صال ببع�ض الأندية الريا�ضية
لإكمال عملية التحول وقد بادر نادي املريخ بال�شروع يف اخلطوات
الفعلية يف التحول ب�إ�صدار قرار من جمل�س �إدارته بالتحول وال�شروع
يف هذه العملية  ،كما بد�أ نادي الهالل يف نف�س اخلطوات .
توقيع مذكرة تفاهم مع املجل�س القومي لل�صحافة واملطبوعات .
بداية ت�شغيل املرحلة الثانية للتداول الإلكرتوين .
ارتفاع كبري يف م�ؤ�شرات التداول .
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