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   :ملخص
 فـي والعالمیـة اإلقلیمیـة األسواق مصاف إلى االرتقاء إلى تسعى فهي المالیة، لبورصتها أهمیة السودانیة الحكومة تُولي

 األخیـرة هـذه یجعـل المالیـة، األدوات تـداول مـن السـوق هـذا داخـل یـتم مـا أن شـك وال المالیـة، والخـدمات التنمیـة مجـال
 الصــكوك وبــاألخص المالیــة األدوات بمختلــف االهتمــام علــى الســودانیة الحكومــة عملــت وقــد الحكومــات، اهتمــام محــل

 الحكومیــة المشــاركة وشــهادات االســتثماریة الصــنادیق الصــكوك بإصــدار المجــال، هــذا فــي قفــزة شــهدت بحیــث المالیـة،
 عملیـات فـي تراجـع األسـهم تـداول شـهد حـین فـي الصـكوك، تـداول حجـم فـي زیـادة الخرطـوم سـوق شـهد فقـد ،)شهامة(

 الـــربح فـــي المشـــاركة نظـــام علـــى القـــائم اإلســـالمي النظـــام بإتبـــاع المالیـــة لـــألوراق الخرطـــوم ســـوق ویحظـــي البورصـــة،
 منـأى فـي السـودانیة البورصة جعل مما به، المدرجة المنتجات كل في السندات عن بدالً  اإلسالمیة الصكوك واستخدام

  .      العالم أسواق اجتاحت التي االنهیارات مواجهة عن
  .اإلسالمیة الصكوك المالیة، األدوات المالیة، لألوراق الخرطوم سوق السوداني، االقتصاد :الكلمات المفتاحیة

 .jel :G1, G15 رموز
Résumé: 
 le gouvernement Soudanais prête une grande importance à sa bourse financière, il essaie de la 
rendre parmi les premiers rangs des marchés régionaux et mondiaux dans le domaine du 
développement et des services financiers. Il  est certain que ce qui se passe à l’intérieur de ce 
marché en matière de transaction des instruments financiers rend cette dernière parmi les 
premières considérations des gouvernements. 
   le gouvernement Soudanais a œuvré pour donner une importance capitale aux différents 
instruments financiers particulièrement les instruments  financiers  qui ont connu un vrai 
rebondissement et ça par les émissions des sukuks , par ailleurs le marché de Khartoum a connu 
une nette augmentation dans les transaction des sukuks quant au le marché des action, celui-ci  a 
connu une régression dans les opérations boursières, d’un autre coté le marché de Khartoum des 
Titres  bénéficie d’un système islamique de partage des bénéfices et d’utilisation des sukuks 
islamiques alternativement aux Des obligations dans tout les produits inclus dans ce marché, ce 
qui a rendu la bourse Soudanaise loin des effondrements qui ont touché les marchés mondiaux. 
Mots clés: économie soudanaise, bourse de Khartoum des Titres financiers, les instruments 
financiers, sukuks. 
(JEL) Classification : G1, G15. 
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األوراق المالیة المرآة العاكسة القتصادیات الدول، وال شك أن غالبیة الحكومات تسعى األوراق المالیة المرآة العاكسة القتصادیات الدول، وال شك أن غالبیة الحكومات تسعى   یعتبر سوقیعتبر سوق: : مقدمةمقدمة  .1
جاهدة لتحفیز وتنشیط هذا السوق لوضوح الرؤیة أكثر القتصادیات الدول حول مسار اقتصادها وأهم ما یجب جاهدة لتحفیز وتنشیط هذا السوق لوضوح الرؤیة أكثر القتصادیات الدول حول مسار اقتصادها وأهم ما یجب 

سوق األوراق المالیة سوق األوراق المالیة   أن تفعله لتجاوز النقائص المسجلة، ومن جانب آخر تعتبر األدوات المالیة المتداولة فيأن تفعله لتجاوز النقائص المسجلة، ومن جانب آخر تعتبر األدوات المالیة المتداولة في
أهم أسالیب الحكومات لتنشیط مثل هذه األسواق، وجذب المزید من المتعاملین االقتصادیین لتداول داخل هذا أهم أسالیب الحكومات لتنشیط مثل هذه األسواق، وجذب المزید من المتعاملین االقتصادیین لتداول داخل هذا 

، وقد عملت الحكومة السودانیة على مثل هذا وأدركت أهمیة تنشیط البورصة، بحیث كان لها ، وقد عملت الحكومة السودانیة على مثل هذا وأدركت أهمیة تنشیط البورصة، بحیث كان لها ))البورصةالبورصة((السوق السوق 
  ..20172017عامعام  930930,,845845,,11إلى إلى   20152015عام عام   889922,,006688,,11المتداولة من المتداولة من عدید إصدارات، لتشهد زیادة في عدد الصكوك عدید إصدارات، لتشهد زیادة في عدد الصكوك 

ومن خالل جهود الحكومة السودانیة لتعزیز بورصتها باستخدام األدوات المالیة ینبثق لنا السؤال ومن خالل جهود الحكومة السودانیة لتعزیز بورصتها باستخدام األدوات المالیة ینبثق لنا السؤال   ::اإلشكالیةاإلشكالیة. . 11..11
  ما هو دور األدوات المالیة  اإلسالمیة في تنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة ؟ما هو دور األدوات المالیة  اإلسالمیة في تنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة ؟  ::التاليالتالي

  ::وهذا السؤال تندرج تحته أسئلة الفرعیة اآلتیةوهذا السؤال تندرج تحته أسئلة الفرعیة اآلتیة: : فرعیةفرعیة  تساؤالتتساؤالت    11..22
  فیما تتمثل أهم خطوات تطویر سوق الخرطوم لألوراق المالیة ؟فیما تتمثل أهم خطوات تطویر سوق الخرطوم لألوراق المالیة ؟  
   ما مختلف الجهود المبذولة لتنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة بآلیة تفعیل نشاط األدوات المالیة ؟ ما مختلف الجهود المبذولة لتنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة بآلیة تفعیل نشاط األدوات المالیة ؟  

  ::جملة من النقاط أهمهاجملة من النقاط أهمها  نهدف من خالل هذه الورقة إلى تحقیقنهدف من خالل هذه الورقة إلى تحقیق: : أهداف البحثأهداف البحث  33..11
  إظهار مدى أهمیة سوق األوراق المالیة؛إظهار مدى أهمیة سوق األوراق المالیة؛  
  اإلطالع على أداء البورصة السودانیة، وأهم األدوات المتداولة داخلها؛اإلطالع على أداء البورصة السودانیة، وأهم األدوات المتداولة داخلها؛  
  التعرف على مدى اهتمام الحكومة السودانیة بتنشیط البورصةالتعرف على مدى اهتمام الحكومة السودانیة بتنشیط البورصة..  

  ::ولمعالجة اإلشكالیة إرتئینا دراسة النقاط اآلتیةولمعالجة اإلشكالیة إرتئینا دراسة النقاط اآلتیة: : تقسیمات الدراسةتقسیمات الدراسة  33..11
  ة سوق األوراق المالیة؛ة سوق األوراق المالیة؛ماهیماهی  
  سوق الخرطوم لألوراق المالیة؛سوق الخرطوم لألوراق المالیة؛  
   20182018  --20162016((مساهمة األدوات المالیة في تنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة للفترة مساهمة األدوات المالیة في تنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة للفترة((  
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  ماهیة سوق األوراق المالیةماهیة سوق األوراق المالیة. . 22
ع ومشتري، ع ومشتري، سوق األوراق المالیة نظام یتم بموجبه التعامل ببیع وشراء أوراق مالیة أو ألصل مالي معین بین بائسوق األوراق المالیة نظام یتم بموجبه التعامل ببیع وشراء أوراق مالیة أو ألصل مالي معین بین بائ

تتم العملیة عن طریق خدمات الوسطاء والمسموح لها التعامل في السوق، وتحظي بورصة األوراق المالیة بثالث تتم العملیة عن طریق خدمات الوسطاء والمسموح لها التعامل في السوق، وتحظي بورصة األوراق المالیة بثالث 
  : : عناصر أساسیة هيعناصر أساسیة هي

  تمثل السلعة التي یتم تداولها في السوق؛تمثل السلعة التي یتم تداولها في السوق؛: : األوراق المالیةاألوراق المالیة  --
 یات تداول األوراق المالیة؛یات تداول األوراق المالیة؛البائعون والمشترون، والسماسرة والشركات والهیئات المرتبطة بعملالبائعون والمشترون، والسماسرة والشركات والهیئات المرتبطة بعمل: : المتعاملونالمتعاملون - 
المالیة بدارسة حالة المالیة بدارسة حالة   باألوراقباألوراق  االحتفاظاالحتفاظ  أوأو  والبیعوالبیع  الشراءالشراء  قرارقرار  اتخاذاتخاذ  ومؤشراتومؤشرات  محركاتمحركات  تمثلتمثل: : المعلوماتالمعلومات - 

 ..السوقالسوق
  شروط إقامة سوق األوراق المالیةشروط إقامة سوق األوراق المالیة  11..22

ة والتي تمثل ة والتي تمثل تؤدي البورصة دور حیوي وفّعال في خدمة التمویل واالستثمار، إذ تدور فیها أكبر الصفقات التجاریتؤدي البورصة دور حیوي وفّعال في خدمة التمویل واالستثمار، إذ تدور فیها أكبر الصفقات التجاری
ومن أجل إقامة بورصة تقوم بدورها وتحقیق وجودها وتأثیرها اإلیجابي ال بد من ومن أجل إقامة بورصة تقوم بدورها وتحقیق وجودها وتأثیرها اإلیجابي ال بد من   الجزء األكبر من ثروة البالد،الجزء األكبر من ثروة البالد،

  ::11توفر الشروط اآلتیةتوفر الشروط اآلتیة
  وجود مكان محدد معلوم عند كافة المتعاملین والراغبین في التعامل؛وجود مكان محدد معلوم عند كافة المتعاملین والراغبین في التعامل؛  --
ذلك بأن تكون البورصة مجهزة بأجهزة ذلك بأن تكون البورصة مجهزة بأجهزة سهولة االتصال بین المتعاملین مباشرة أو عن طریق الوسطاء، و سهولة االتصال بین المتعاملین مباشرة أو عن طریق الوسطاء، و   --

  العرض واالتصال والتسجیل ونظم المعلومات؛العرض واالتصال والتسجیل ونظم المعلومات؛
  وجود االستمراریة والتنظیم فیها، فال بد أن تكون البورصة سوقًا مستمرة؛وجود االستمراریة والتنظیم فیها، فال بد أن تكون البورصة سوقًا مستمرة؛  --
وجود مؤسسات متخصصة في أمور البورصة والتعامل فیها من شركات ومؤسسات مالیة وسیطة مثل بیوت وجود مؤسسات متخصصة في أمور البورصة والتعامل فیها من شركات ومؤسسات مالیة وسیطة مثل بیوت   --

  اإلصدار والسماسرة؛اإلصدار والسماسرة؛
المؤسسات التي تصدر األوراق المالیة ذات سمعة جیدة، مع توفر المعلومات عن األوراق المالیة المؤسسات التي تصدر األوراق المالیة ذات سمعة جیدة، مع توفر المعلومات عن األوراق المالیة   أن تكونأن تكون  --

مكانیة استیعاب هذه  مكانیة استیعاب هذه التي تجري التعامل فیها، وعن المراكز المالیة للشركات المصدرة لتلك األوراق المالیة وإ التي تجري التعامل فیها، وعن المراكز المالیة للشركات المصدرة لتلك األوراق المالیة وإ
  المعلومات؛المعلومات؛
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تي تجري في البورصة، لحمایة المتعاملین من تي تجري في البورصة، لحمایة المتعاملین من وجود إطار قانوني وقواعد خاصة لتنظیم ورقابة المعامالت الوجود إطار قانوني وقواعد خاصة لتنظیم ورقابة المعامالت ال  --
  ..المخاطر، ومحاسبة من یخرج عن ذلك اإلطار القانونيالمخاطر، ومحاسبة من یخرج عن ذلك اإلطار القانوني

النمطیة، وذلك یجعل جمیع العقود والمعامالت في السوق بنمط محدد، والتنمیط وسیلة التي یمكن من خاللها النمطیة، وذلك یجعل جمیع العقود والمعامالت في السوق بنمط محدد، والتنمیط وسیلة التي یمكن من خاللها   --
  ..تولید سوق ثانویة لألوراق المالیة، ومن ثم توفیر عنصر السیولة للمستثمرتولید سوق ثانویة لألوراق المالیة، ومن ثم توفیر عنصر السیولة للمستثمر

  ::وتقاس عادة فعالیة أیة بورصة بالمعاییر التالیةوتقاس عادة فعالیة أیة بورصة بالمعاییر التالیة
  مقیاس السرعة الفائقة التي تتم بها المعامالت؛مقیاس السرعة الفائقة التي تتم بها المعامالت؛  --
  مقیاس الدقة والصحة، وعدم حدوث الخطأ أو السماح الحتماالته أن تظهر؛مقیاس الدقة والصحة، وعدم حدوث الخطأ أو السماح الحتماالته أن تظهر؛  --
  مقیاس الفاعلیة في رصد وتسجیل ونشر البیانات والمعلومات بشكل فوري وسریع؛مقیاس الفاعلیة في رصد وتسجیل ونشر البیانات والمعلومات بشكل فوري وسریع؛  --
  ..حجم المعامالتحجم المعامالت  --

من من   فائضفائض  یتوفر لدیهایتوفر لدیها  التيالتي  األطرافاألطراف  منمن  األموالاألموال  نقلنقل  فيفي  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  لسوقلسوق  األساسیةاألساسیة  یفةیفةالوظالوظ  وتتمثلوتتمثل
جدت أسواق  وقدوقد  األموال،األموال،  فيفي  عجزعجز  منمن  تعانيتعاني  التيالتي  األطرافاألطراف  إلىإلى  ''مدخراتمدخرات''األموالاألموال جدت أسواقوُ األساس األساس   فيفي  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  وُ
البشر البشر   بینبین  االقتصادیةاالقتصادیة  تتالمعامالالمعامال  فَرضتهافَرضتها  ضرورة حتمیةضرورة حتمیة  أضحتأضحت  ثمثم  ومنومن  رغبات وحاجات المتعاملین،رغبات وحاجات المتعاملین،  لتُشبعلتُشبع

وتتیح وتتیح   العرض،العرض،  وقوىوقوى  الطلبالطلب  قوىقوى  بینبین  ماما  فّعالةفّعالة  موازنةموازنة  تحقیقتحقیق  وتعمل األسواق علىوتعمل األسواق على  والشركات، هذاوالشركات، هذا  والمؤسساتوالمؤسسات
  فيفي  ضرورتهاضرورتها  وتتبلوروتتبلور  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  أسواقأسواق  أهمیةأهمیة  وتزدادوتزداد  كافة المعامالت والمبادالت،كافة المعامالت والمبادالت،  إلجراءإلجراء  الكاملةالكاملة  الحریةالحریة

  ::22خاللخالل  منمن  خدمة النشاط االقتصاديخدمة النشاط االقتصادي
 االقتصادیة المختلفة؛االقتصادیة المختلفة؛  نحو القطاعاتنحو القطاعات  وتوجیهاوتوجیها  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  فيفي  االستثماراالستثمار  بتشجیعبتشجیع  الوطنیةالوطنیة  المدخراتالمدخرات  تنمیةتنمیة -
  المتاحة؛المتاحة؛  المالیةالمالیة  للمواردللموارد  األمثلاألمثل  التوزیعالتوزیع  تحقیقتحقیق  فيفي  اإلسهاماإلسهام  --
شفافیة المعلومات ذات شفافیة المعلومات ذات   وزیادةوزیادة  والمؤسساتوالمؤسسات  لألفرادلألفراد  واالستثماريواالستثماري  االدخارياالدخاري  الوعيالوعي  مستوىمستوى  رفعرفع  فيفي  المساهمةالمساهمة  --

  سواء؛سواء؛  حدحد  علىعلى  الكليالكلي  واالقتصادواالقتصاد  المدرجةالمدرجة  الشركاتالشركات  لة بأداءلة بأداءالصالص
الجمهور لتمویل الجمهور لتمویل   منمن  االقتراضاالقتراض  علىعلى  الدولالدول  حكوماتحكومات  بمساعدةبمساعدة  وذلكوذلك  االقتصادیةاالقتصادیة  التنمیةالتنمیة  خططخطط  تمویلتمویل  --

  ..مشروعات التنمیة، واإلسراع بعملیات النمو االقتصادي لدیهامشروعات التنمیة، واإلسراع بعملیات النمو االقتصادي لدیها
 تصادیة؛تصادیة؛االقاالق  التنمیةالتنمیة  عملیةعملیة  التي تساهم فيالتي تساهم في  األجنبیةاألجنبیة  االستثماراتاالستثمارات  جذبجذب  --
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عادة  توفیرتوفیر  علىعلى  القدرةالقدرة  -- عادةوإ للمجتمع، ودعم االستثمارات للمجتمع، ودعم االستثمارات   الالزمةالالزمة  السیولةالسیولة  لتحقیقلتحقیق  األموالاألموال  منمن  مناسبمناسب  كمكم  تدویرتدویر  وإ
  ..المختلفةالمختلفة  ذات اآلجالذات اآلجال

سوق األوراق المالیة مرآة للنشاط االقتصاديسوق األوراق المالیة مرآة للنشاط االقتصادي  22..22   
ارف، الشركات، ارف، الشركات، تمثل سوق األوراق المالیة حلقة اتصال بین معظم الفعالیات االقتصادیة المؤثرة مثل المصتمثل سوق األوراق المالیة حلقة اتصال بین معظم الفعالیات االقتصادیة المؤثرة مثل المص

، األمر الذي یؤهلها ألن تعطي مؤشرًا عامًا التجاهات األسعار ومعدالت االدخار ، األمر الذي یؤهلها ألن تعطي مؤشرًا عامًا التجاهات األسعار ومعدالت االدخار ......المشروعات، المدخرینالمشروعات، المدخرین
واالستثمار، وهي مؤشرات كلیة تعكس جزءًا مهمًا من واقع االقتصاد القومي، وتسهم في الدراسات التي تهدف واالستثمار، وهي مؤشرات كلیة تعكس جزءًا مهمًا من واقع االقتصاد القومي، وتسهم في الدراسات التي تهدف 

ة أكثر تقدمًا فإن سوق األوراق المالیة وهي تسجل من خالل ة أكثر تقدمًا فإن سوق األوراق المالیة وهي تسجل من خالل وفي خطو وفي خطو . . إلى تحدید الفعالیات االقتصادیة المثمرةإلى تحدید الفعالیات االقتصادیة المثمرة
التعامل دورات النشاط االقتصادي من انتعاش وركود، تساهم في تحقیق التنسیق والتكامل بین األنشطة التعامل دورات النشاط االقتصادي من انتعاش وركود، تساهم في تحقیق التنسیق والتكامل بین األنشطة 
االستثماریة والسیاسات النقدیة والمالیة وحركة رؤوس األموال عن طریق تقدیم الرأي والمشورة إلى الجهات االستثماریة والسیاسات النقدیة والمالیة وحركة رؤوس األموال عن طریق تقدیم الرأي والمشورة إلى الجهات 

وتحدد سوق األوراق المالیة االتجاهات العامة للتنبؤ، إذ وتحدد سوق األوراق المالیة االتجاهات العامة للتنبؤ، إذ . . ا یساعد في استقرار النشاط االقتصاديا یساعد في استقرار النشاط االقتصاديالمختصة، ممالمختصة، مم
أنها المركز الذي یتم فیه تجمیع وتسجیل االتجاهات التي تحدث في النشاط االقتصادي، فحجم المعامالت یعتبر أنها المركز الذي یتم فیه تجمیع وتسجیل االتجاهات التي تحدث في النشاط االقتصادي، فحجم المعامالت یعتبر 

  ..سعار إلى مدى نجاح المشروعات من عدمهسعار إلى مدى نجاح المشروعات من عدمهمؤشرًا لحجم األموال السائلة المتداولة، وتشیر األرقام القیاسیة لألمؤشرًا لحجم األموال السائلة المتداولة، وتشیر األرقام القیاسیة لأل
  قوىقوى  بینبین  ماما  فّعالفّعال  توازنتوازن  یحققیحقق  ویحظي سوق األوراق المالیة في االقتصاد المحلي ألي دولة بأهمیة بالغة بحیثویحظي سوق األوراق المالیة في االقتصاد المحلي ألي دولة بأهمیة بالغة بحیث

تاحة  وقوى العرض،وقوى العرض،  الطلبالطلب تاحةوإ   والمبادالت،والمبادالت،  المعامالتالمعامالت  كافةكافة  الواضحة إلجراءالواضحة إلجراء  الشفافیةالشفافیة  الحریة الكاملة وتوفیرالحریة الكاملة وتوفیر  وإ
وحقوقهم، وحقوقهم،   وأموالهموأموالهم  الضارة بمصالحهمالضارة بمصالحهم  التیاراتالتیارات  منمن  حمایتهمحمایتهم  من خاللمن خالل  جمیعا،جمیعا،  املیناملینحقوق المتعحقوق المتع  ضمانضمان  وكذلكوكذلك

  ::33ویمكن إبراز بعض مزایا هذا السوق في النقاط اآلتیةویمكن إبراز بعض مزایا هذا السوق في النقاط اآلتیة
  االقتصاد؛االقتصاد؛  ونشاطاتونشاطات  جوانبجوانب  كلكل  فيفي  تؤثرتؤثر  فهيفهي  االقتصاد،االقتصاد،  فيفي  محدودةمحدودة  غیرغیر  دفعدفع  أداةأداة  --
  ایجابي؛ایجابي؛  أثرأثر  ولهوله  مشغلمشغل  مالمالرأسرأس  إلىإلى  لهله  ال أثرال أثر  عاطلعاطل  مالمال  منمن  المعبأ، وتحولالمعبأ، وتحول  غیرغیر  الفائضالفائض  جذبجذب  --
یحقق عائدا یحقق عائدا   لهم بشكللهم بشكل  ویوظفهاویوظفها  والشركاتوالشركات  األفراداألفراد  مدخراتمدخرات  األسهماألسهم  طرحطرح  بحیث یجذببحیث یجذب  بفعالیة،بفعالیة،  األموالاألموال  توظیفتوظیف  --

  لهم؛لهم؛  مناسبامناسبا
على على   هذه اإلداراتهذه اإلدارات  تعملتعمل  وبالتاليوبالتالي  البورصة،البورصة،  فيفي  شركتهاشركتها  أسهمأسهم  أسعارأسعار  اإلدارةاإلدارة  تتابعتتابع  حیثحیث  اإلدارة،اإلدارة،  كفاءةكفاءة  تعزیزتعزیز  --

  أسهمها؛أسهمها؛  أسعارأسعار  ال تهبطال تهبط  حتىحتى  الیتهاالیتهافعفع  وزیادةوزیادة  كفاءتهاكفاءتها  تحسینتحسین
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  رفع قیمةرفع قیمة  شأنهاشأنها  منمن  والتيوالتي  الناجحةالناجحة  المشروعاتالمشروعات  إلىإلى  المستثمرینالمستثمرین  توجهتوجه  فهيفهي  االستثمار،االستثمار،  مجاالتمجاالت  توجیهتوجیه  --
  أسهمها؛أسهمها؛

مالیًا مالیًا   للمشروعات المختلفةللمشروعات المختلفة  السیولةالسیولة  بتوفیربتوفیر  یقومیقوم  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  فسوقفسوق  للمشروعات،للمشروعات،  واألموالواألموال  المواردالموارد  توفیرتوفیر  --
نماء الصناعة نماء الصناعةوإ   ..والتجارةوالتجارة  وإ

  سوق الخرطوم لألوراق المالیةسوق الخرطوم لألوراق المالیة. . 33
من الدراسات من الدراسات   العدیدالعدید  إجراءإجراء  حیث تمحیث تم  ،،11996622عام عام   منذمنذ  السودانالسودان  فيفي  المالیةالمالیة  لألوراقلألوراق  إنشاء سوقإنشاء سوق  فيفي  التفكیرالتفكیر  بدأبدأ

  ..الدوليالدولي  للبنكللبنك  الدولیة التابعةالدولیة التابعة  التمویلالتمویل  مؤسسةمؤسسة  السودان بمشاركةالسودان بمشاركة  وبنكوبنك  المالیةالمالیة  وزارةوزارة  واالتصاالت التي بدأتهاواالتصاالت التي بدأتها
      وراق المالیةوراق المالیةنشأة سوق الخرطوم لأل نشأة سوق الخرطوم لأل   11..33
  لألوراقلألوراق  سوقسوق  إنشاءإنشاء  ینظمینظم  لكيلكي  11998822عامعام  فيفي  الشعبالشعب  مجلسمجلس  قبلقبل  منمن  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  سوقسوق  قانونقانون  إجازةإجازة  تمتتمت

  ..11999922عام عام   حتىحتى  هذا المجالهذا المجال  فيفي  شيشي  أيأي  یتمیتم  لملم  ولكنولكن  في السودان،في السودان،  المالیةالمالیة
  ریرریرسیاسة التحسیاسة التح  ظلظل  وذلك فيوذلك في  ،،11999922أغسطس أغسطس   فيفي  المالیةالمالیة  لألوراقلألوراق  سوقسوق  إلنشاءإلنشاء  الجادةالجادة  الخطواتالخطوات  بدأتبدأت

  هیئة األسواقهیئة األسواق  تأسیستأسیس  تمتم  ، حیث، حیث))11999933--19901990((االقتصادي االقتصادي   لإلنقاذلإلنقاذ  الثالثيالثالثي  بها البرنامجبها البرنامج  االقتصادي التي نادىاالقتصادي التي نادى
  المالیةالمالیة  األوراقاألوراق  سوقسوق  قانونقانون  علىعلى  تعدیالً تعدیالً   الوزراءالوزراء  مجلسمجلس  أقَرأقَر  من نفس العاممن نفس العام  وفي نوفمبروفي نوفمبر  ،،  11999922عام عام   فيفي  المالیةالمالیة
  أجاَز أجاَز     11999944وفي عاموفي عام  المالیة،المالیة،  لألوراقلألوراق  سوقسوق  ض إلنشاءض إلنشاءاألغرااألغرا  بكلبكل  لم یِف لم یِف   المعدلالمعدل  القانونالقانون  ، ولكن هذا، ولكن هذا11998822لعام لعام 

  لألوراقلألوراق  الخرطومالخرطوم  سوقسوق  أصبحت بموجبهأصبحت بموجبه  الخرطوم لألوراق المالیة والذيالخرطوم لألوراق المالیة والذي  سوقسوق  االنتقالي قانوناالنتقالي قانون  الوطنيالوطني  المجلسالمجلس
    ..مستقالً مستقالً   قانونیاقانونیا  كیاناكیانا  المالیةالمالیة

  السوقالسوق  العمل فيالعمل في، وبدأ ، وبدأ 11999944أكتوبر أكتوبر   شهرشهر  منمن  العاشرالعاشر  فيفي  ''اإلصداراتاإلصدارات  سوقسوق''األولیة األولیة   السوقالسوق  فيفي  العملالعمل  بدأبدأ
  ..11999955ینایر ینایر   شهرشهر  فيفي' ' سوق التداولسوق التداول''الثانویة الثانویة 

كان من شأنها دفع عجلة التقدم بالسوق، حیث كان من شأنها دفع عجلة التقدم بالسوق، حیث   ولقد شهدت مسیرة سوق الخرطوم لألوراق المالیة عدة مراحلولقد شهدت مسیرة سوق الخرطوم لألوراق المالیة عدة مراحل
عمل عمل إلى المرحلة الثالثة البدایة الفعلیة للإلى المرحلة الثالثة البدایة الفعلیة لل  19941994إلى االنطالقة الفعلیة في أكتوبر إلى االنطالقة الفعلیة في أكتوبر   19621962من فكرة إنشاء السوق عام من فكرة إنشاء السوق عام 

، حیث تم تركیب ، حیث تم تركیب 20122012بالتداول اإللكتروني والتداول عن بعد، حیث بدأ العمل ببرنامج التداول االلكتروني عام بالتداول اإللكتروني والتداول عن بعد، حیث بدأ العمل ببرنامج التداول االلكتروني عام 
تم إجازة الئحة مكافحة تم إجازة الئحة مكافحة   20142014وتشغیل األنظمة المختلفة وتدریب كافة العاملین والوسطاء علیها، وفى العام وتشغیل األنظمة المختلفة وتدریب كافة العاملین والوسطاء علیها، وفى العام 
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ت المساهمة العامة، وتدشین موقع السوق اإللكتروني ت المساهمة العامة، وتدشین موقع السوق اإللكتروني غسیل األموال لشركات األوراق المالیة والئحة حوكمة شركاغسیل األموال لشركات األوراق المالیة والئحة حوكمة شركا
تم تعدیل جلسات التداول لمواكبة نظام عمل بنك التسویة، وأجاز المجلس تم تعدیل جلسات التداول لمواكبة نظام عمل بنك التسویة، وأجاز المجلس   20152015بعد إعادة تصمیمه، وفى العام بعد إعادة تصمیمه، وفى العام 

قانون سوق الخرطوم لألوراق المالیة، وقانون سلطة تنظیم أسواق المال، وشهد أیضًا قانون سوق الخرطوم لألوراق المالیة، وقانون سلطة تنظیم أسواق المال، وشهد أیضًا   20162016الوطني في جویلیة الوطني في جویلیة 
دایة الخطوات التنفیذیة األولي في برنامج نظام التداول عن بعد المتوقع العمل به فعلیًا في أوائل دایة الخطوات التنفیذیة األولي في برنامج نظام التداول عن بعد المتوقع العمل به فعلیًا في أوائل بب  20162016عام عام 
قلیمیة وفي مقدمتها جائزة المجلة   20172017، وحصل سوق الخرطوم مطلع عام ، وحصل سوق الخرطوم مطلع عام 20172017عام عام  قلیمیة وفي مقدمتها جائزة المجلة على عدة جوائز عالمیة وإ على عدة جوائز عالمیة وإ

  البریطانیةالبریطانیة
  ))CCaappiittaall  FFiinnaannccee  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((CCFFII   ق على العدید من البورصات بشمال إفریقیا ق على العدید من البورصات بشمال إفریقیا التي تثبت تفوق السو التي تثبت تفوق السو

وكذلك حصوله على جائزة التمیز في تداول األوراق المالیة من إتحاد البورصات العربیة، وتََصُدر البورصة من وكذلك حصوله على جائزة التمیز في تداول األوراق المالیة من إتحاد البورصات العربیة، وتََصُدر البورصة من 
وفقًا لتقریر صندوق النقد العربي، كما تم تدشین وفقًا لتقریر صندوق النقد العربي، كما تم تدشین   20172017بین أربعة بورصات عربیة خالل الربع الثالث من العام بین أربعة بورصات عربیة خالل الربع الثالث من العام 

االلكتروني عن بعد وانتقال قاعة التداول إلى مقر السوق الرئیسي إلى جانب مشاركة السوق في االلكتروني عن بعد وانتقال قاعة التداول إلى مقر السوق الرئیسي إلى جانب مشاركة السوق في برنامج التداول برنامج التداول 
  20172017عدة مؤتمرات دولیة منها مؤتمر أیوفي بمملكة البحرین ومن ضمن اإلنجازات التي شهدها خالل العام عدة مؤتمرات دولیة منها مؤتمر أیوفي بمملكة البحرین ومن ضمن اإلنجازات التي شهدها خالل العام 

وصعود مؤشر السوق وصعود مؤشر السوق انعقاد الجمعیة العمومیة الرابعة عشر للسوق بعد غیاب دام ألكثر من خمسة سنوات انعقاد الجمعیة العمومیة الرابعة عشر للسوق بعد غیاب دام ألكثر من خمسة سنوات 
إلى أكثر من أربعة أالف نقطة، كما شهد السوق تنفیذ أكبر صفقة من حیث حجم التداول منذ إلى أكثر من أربعة أالف نقطة، كما شهد السوق تنفیذ أكبر صفقة من حیث حجم التداول منذ ) ) 3030الخرطوم الخرطوم ((

داخل المؤشر المركب لقاعدة بیانات أسواق داخل المؤشر المركب لقاعدة بیانات أسواق ) ) 3030الخرطوم الخرطوم ((تأسیس السوق، إلى جانب إطالق مؤشر السوق تأسیس السوق، إلى جانب إطالق مؤشر السوق 
  ..44المال العربیةالمال العربیة

  تفعیل سوق الخرطوم لألوراق المالیةتفعیل سوق الخرطوم لألوراق المالیة  22..33
عمل إدارة سوق الخرطوم لألوراق المالیة على تفعیل السوق لیؤدي دورًا رئیسیًا في مجال الصناعة المالیة من  عمل إدارة سوق الخرطوم لألوراق المالیة على تفعیل السوق لیؤدي دورًا رئیسیًا في مجال الصناعة المالیة من ت ت
خالل تقدیم خدمات ومنتجات مالیة مبتكرة تتسم بالجودة والمهنیة والمصداقیة خالل السنوات القادمة وذلك عن خالل تقدیم خدمات ومنتجات مالیة مبتكرة تتسم بالجودة والمهنیة والمصداقیة خالل السنوات القادمة وذلك عن 

والقانونیة بهدف إنشاء سوق فعال یسعي لتعزیز دوره والقانونیة بهدف إنشاء سوق فعال یسعي لتعزیز دوره طریق إصالح شامل في النواحي المالیة واإلداریة والفنیة طریق إصالح شامل في النواحي المالیة واإلداریة والفنیة 
  ..في البنیة االقتصادیة المستدامة وسالمة المستثمرین والمتعاملین فیهفي البنیة االقتصادیة المستدامة وسالمة المستثمرین والمتعاملین فیه

وقد شهد سوق الخرطوم األوراق المالیة فعالیة في عملیاته المالیة خاصة بعد تفعیل التداول االلكتروني عام وقد شهد سوق الخرطوم األوراق المالیة فعالیة في عملیاته المالیة خاصة بعد تفعیل التداول االلكتروني عام 
ارتفاع معدالت التداول بشكل كبیر جدا، وقد ارتفاع معدالت التداول بشكل كبیر جدا، وقد ) ) م االلكترونيم االلكترونيعام من تطبیق النظاعام من تطبیق النظا((  20132013، حیث شهد عام ، حیث شهد عام 20122012
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تضاعف عدد الصفقات المنفذة إلى أضعاف مضاعفة، وذلك نسبة لإلمكانیات الكبیرة التي وفرها هذا النظام، تضاعف عدد الصفقات المنفذة إلى أضعاف مضاعفة، وذلك نسبة لإلمكانیات الكبیرة التي وفرها هذا النظام، 
وصاحب تلك المرحلة الكثیر من التحوالت التي من شأنها حدوث تحول مفصلي في نشاط السوق ودعم مسیرته وصاحب تلك المرحلة الكثیر من التحوالت التي من شأنها حدوث تحول مفصلي في نشاط السوق ودعم مسیرته 

شرق ورائد وذلك لمواكبة أسواق المال العالمیة والعربیة المتطورة في هذا المجال والتفكیر في طرق شرق ورائد وذلك لمواكبة أسواق المال العالمیة والعربیة المتطورة في هذا المجال والتفكیر في طرق نحو مستقبل منحو مستقبل م
أسواق جدیدة لم تكن متاحة في ظل التداول الیدوي مثل سوق السلع وسوق المعادن وسوق النقد األجنبي أسواق جدیدة لم تكن متاحة في ظل التداول الیدوي مثل سوق السلع وسوق المعادن وسوق النقد األجنبي 

  ..55والعقارات باإلضافة إلى اإلدراج المشترك مع أسواق المال العربیة واإلقلیمیةوالعقارات باإلضافة إلى اإلدراج المشترك مع أسواق المال العربیة واإلقلیمیة
إدراج شركتین جدیدتین لیصبح إجمالي عدد الشركات إدراج شركتین جدیدتین لیصبح إجمالي عدد الشركات   20152015وقد استمرت حیویة نشاط السوق لیشهد عام وقد استمرت حیویة نشاط السوق لیشهد عام 

ملیار جنیه ملیار جنیه   66..22إلى إلى   20142014ملیار جنیه خالل العام ملیار جنیه خالل العام   55..77شركة، وارتفع حجم التداول من شركة، وارتفع حجم التداول من   6767المدرجة بالسوق المدرجة بالسوق 
ملیون ملیون   175175مقارنة ب مقارنة ب   22001155لعام لعام ملیون سهم خالل املیون سهم خالل ا  272272، كما ارتفع عدد األسهم المتداولة ، كما ارتفع عدد األسهم المتداولة 20152015خالل العام خالل العام 

  2200114466..سهم خالل العام سهم خالل العام 
نقطــه نقطــه   31183118..933933ارتفاعا المؤشــر العــام إلــي ارتفاعا المؤشــر العــام إلــي   20162016حیــث شــهد عــدد كبیر مــن مؤشــرات التــداول خــالل العــام حیــث شــهد عــدد كبیر مــن مؤشــرات التــداول خــالل العــام 

السـوقي بنهایـة دیسـمبر السـوقي بنهایـة دیسـمبر نقطـة، كمـا ارتفع رأس المـال نقطـة، كمـا ارتفع رأس المـال   22885588..553333مقارنــة بالعــام الســابق مقارنــة بالعــام الســابق   %%99بنســبة زیــادة بلغــت بنســبة زیــادة بلغــت 
، ، %%1515..99بنســبة ارتفاع بلغــت بنســبة ارتفاع بلغــت   20152015ملیار جنیــه عــن العــام ملیار جنیــه عــن العــام   1313..77ملیـار جنیــه مقارنــة بحوالــي ملیـار جنیــه مقارنــة بحوالــي   1515..99إلـي إلـي   20162016

ملیـون سـهم ملیـون سـهم   272272مقارنـه بعـدد مقارنـه بعـدد   20162016ملیـون سـهم فـي العـام ملیـون سـهم فـي العـام   308308باإلضافة إلـى ارتفاع عـدد األسهم المتداولة إلـى باإلضافة إلـى ارتفاع عـدد األسهم المتداولة إلـى 
صفقـه صفقـه   4324143241صفقـة إلـى صفقـة إلـى   3073030730كمـا ارتفع عـدد الصفقـات المنفذة مـن كمـا ارتفع عـدد الصفقـات المنفذة مـن   %%1313..22المنصـرم بزیادة قدرهـا المنصـرم بزیادة قدرهـا   فـي العـامفـي العـام

انتقال انتقال   20162016وفیمـا یتعلـق بالبنیة التحتیـة فقـد شـهد العـام وفیمـا یتعلـق بالبنیة التحتیـة فقـد شـهد العـام   %%  4242بنسـبة ارتفاع بلغــت بنسـبة ارتفاع بلغــت   20162016نفـذت خـالل العـام نفـذت خـالل العـام 
  20172017ألثر اإلیجابي فــي زیــادة مؤشــرات التــداول منــذ بدایــة العــام ألثر اإلیجابي فــي زیــادة مؤشــرات التــداول منــذ بدایــة العــام السـوق إلـى مقـره الجدیـد، األمر الــذي كان لــه االسـوق إلـى مقـره الجدیـد، األمر الــذي كان لــه ا

وزیادة عــدد المســتثمرین، كمــا اكتمل بحمــد اهللا خــالل نفــس العــام تنفیــذ برنامــج نظــام التــداول اإللكتروني عــن وزیادة عــدد المســتثمرین، كمــا اكتمل بحمــد اهللا خــالل نفــس العــام تنفیــذ برنامــج نظــام التــداول اإللكتروني عــن 
  77..بعــد وبــدأ العمــل التجریبــي مــع عــدد مــن شــركات الوســاطة المالیــةبعــد وبــدأ العمــل التجریبــي مــع عــدد مــن شــركات الوســاطة المالیــة

إلــى إلــى   20172017ع رأس المــال الســوقي بنهایــة دیســمبر ع رأس المــال الســوقي بنهایــة دیســمبر واستمرت فعالیة ونشاط سوق الخرطوم لألوراق المالیة، لیرتفواستمرت فعالیة ونشاط سوق الخرطوم لألوراق المالیة، لیرتف
، باإلضافة إلـى ، باإلضافة إلـى %%2525بنسـبة ارتفاع بلغـت بنسـبة ارتفاع بلغـت   20162016ملیـار جنیـه عـن العـام ملیـار جنیـه عـن العـام     1166ملیــار جنیــه مقارنــة بحوالــيملیــار جنیــه مقارنــة بحوالــي  2020

فـي العـام فـي العـام ملیـون سـهم ملیـون سـهم   308308مقارنـه بعـدد مقارنـه بعـدد   20172017ملیـون سـهم فـي العـام ملیـون سـهم فـي العـام   10781078ارتفاع عـدد األسهم المتداولة إلـى ارتفاع عـدد األسهم المتداولة إلـى 
صفقــه صفقــه   3795537955صفقــة إلــى صفقــة إلــى   4324143241، كمــا انخفض عــدد الصفقــات المنفذة مــن ، كمــا انخفض عــدد الصفقــات المنفذة مــن %%250250المنصــرم بزیادة قدرهــا المنصــرم بزیادة قدرهــا 
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بعــدة نجاحــات وجوائـز إقلیمیة وعربیـة، بعــدة نجاحــات وجوائـز إقلیمیة وعربیـة،   20172017تمیــز العــام تمیــز العــام   ،،%%1212بنســبة انخفاض بلغــت بنســبة انخفاض بلغــت   20172017نفــذت خالل عــام نفــذت خالل عــام 
  20172017تراتیجیة، جائزة أفضـل بورصـة مسـتقرة ومسـتدامة بشـمال أفریقیـا عـن العـام تراتیجیة، جائزة أفضـل بورصـة مسـتقرة ومسـتدامة بشـمال أفریقیـا عـن العـام مـن أبرزهـا جائـزة الخطـة اإلسمـن أبرزهـا جائـزة الخطـة اإلس

البریطانیـة، وكذلــك جائــزة التمییــز فــي تــداول األوراق المالیــة مــن إتحــاد المصــارف العربیــة، البریطانیـة، وكذلــك جائــزة التمییــز فــي تــداول األوراق المالیــة مــن إتحــاد المصــارف العربیــة،   CCFFII  مـن مجلـةمـن مجلـة
المؤشـر المركـب لقاعـدة بیانـات أسـواق المـال المؤشـر المركـب لقاعـدة بیانـات أسـواق المـال داخـل داخـل   3030باإلضافــة إلــى النجـاح فـي إطالق مؤشـر الخرطـوم باإلضافــة إلــى النجـاح فـي إطالق مؤشـر الخرطـوم 

دراج   20182018ومنح السوق الجائزة األولي لقادة التمیز لمنهج الجودة الشاملة ومنح السوق الجائزة األولي لقادة التمیز لمنهج الجودة الشاملة  ،،88العربیـة لصنـدوق النقـد العربـيالعربیـة لصنـدوق النقـد العربـي دراج وإ وإ
ملیون جنیه، إدراج صندوق محالج الشركة اإلفریقیة ملیون جنیه، إدراج صندوق محالج الشركة اإلفریقیة   200200صندوق الجامعة الوطنیة االستثماري برأس مال صندوق الجامعة الوطنیة االستثماري برأس مال 

ملیون جنیه، إدراج شركة الرواد للخدمات المالیة، إدراج شهادات شهامة إصدار ملیون جنیه، إدراج شركة الرواد للخدمات المالیة، إدراج شهادات شهامة إصدار   170170برأس مال برأس مال   االستثماریةاالستثماریة
  ..20182018أفریل أفریل 

  ))20182018  --20162016((في تنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة في تنشیط سوق الخرطوم لألوراق المالیة     مساهمة األدوات المالیةمساهمة األدوات المالیة. . 44
ة السودانیة من ة السودانیة من تطویر عملیات سوق األوراق المالیة ال شك یحظى باهتمام واسع من حكومات الدول، والحكومتطویر عملیات سوق األوراق المالیة ال شك یحظى باهتمام واسع من حكومات الدول، والحكوم

بین الدول التي عملت على تشجیع عملیات تداول األدوات مالیة في سوق األوراق المالیة وذلك لتفعیل السوق بین الدول التي عملت على تشجیع عملیات تداول األدوات مالیة في سوق األوراق المالیة وذلك لتفعیل السوق 
  . . بشكل خاص وتعزیز االقتصاد السوداني بشكل عامبشكل خاص وتعزیز االقتصاد السوداني بشكل عام

  األسهماألسهم  11..44
األول من العام األول من العام مقارنة بالربع مقارنة بالربع   20172017شهدت السوق األولیة لألسهم ارتفاعا ملحوظًا خالل الربع األول من العام شهدت السوق األولیة لألسهم ارتفاعا ملحوظًا خالل الربع األول من العام 

عدد عدد   20172017سهم، فیما بلغ خالل العام سهم، فیما بلغ خالل العام   773344,,115588,,1133عدد عدد   20162016السابق حیث بلغت األسهم المصدرة للعام السابق حیث بلغت األسهم المصدرة للعام 
  ::كما یظهر من خالل الجدول اآلتيكما یظهر من خالل الجدول اآلتي    %%0077..993366بنسبة ارتفاع  بنسبة ارتفاع    333333,,333333,,113366

  ))66201201بالربع األول بالربع األول   20172017مقارنة الربع األول مقارنة الربع األول ((عدد األسهم في السوق األولیة عدد األسهم في السوق األولیة : : 0101الجدول رقم الجدول رقم 
  البیانالبیان  20162016الربع األول الربع األول   20172017الربع األول الربع األول   النسبةالنسبة

  شركات حدیثةشركات حدیثة  00  00  00
  شركات قائمةشركات قائمة  773344,,115588,,1133  333333,,333333,,113366  %%  0077..993366
  اإلجمالياإلجمالي  773344,,115588,,1133  333333,,333333,,113366  %%  0077..993366

تــــــــاریخ التحمیــــــــل تــــــــاریخ التحمیــــــــل (( http://www.kse.com.sd، ، 20172017ســــــــوق الخرطـــــــوم لــــــــألوراق المالیـــــــة، تقریــــــــر ربـــــــع األول ســــــــوق الخرطـــــــوم لــــــــألوراق المالیـــــــة، تقریــــــــر ربـــــــع األول  ::المصـــــــدرالمصـــــــدر
1515//0707//20182018((..  
  

http://www.kse.com.sd
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  20162016مقارنة بالربع األول مقارنة بالربع األول   20172017شكل البیاني اآلتي یوضح عدد األسهم المصدرة خالل الربع األول شكل البیاني اآلتي یوضح عدد األسهم المصدرة خالل الربع األول الالو و 
  20162016مقارنة بالربع األول مقارنة بالربع األول   20172017عدد األسهم المصدرة خالل الربع األول عدد األسهم المصدرة خالل الربع األول  ::0101الشكل رقم الشكل رقم 

  
تـــــــاریخ التحمیـــــــل تـــــــاریخ التحمیـــــــل (( http://www.kse.com.sd، ، 20172017ســـــــوق الخرطـــــــوم لـــــــألوراق المالیـــــــة، تقریـــــــر ربـــــــع األول ســـــــوق الخرطـــــــوم لـــــــألوراق المالیـــــــة، تقریـــــــر ربـــــــع األول  ::المصـــــــدرالمصـــــــدر

1515//0707//20182018.(.(  
  20172017فقد شهد السوق الثانوي خالل الربع فقد شهد السوق الثانوي خالل الربع   وفیما یخص عملیات تبادل األسهم في سوق الخرطوم لألوراق المالیةوفیما یخص عملیات تبادل األسهم في سوق الخرطوم لألوراق المالیة

بنسبة انخفاض بلغت بنسبة انخفاض بلغت   20162016سهم خالل الربع األول من العام سهم خالل الربع األول من العام   367367,,426426,,8686سهم مقارنة بعدد سهم مقارنة بعدد   364364,,218218,,2424تداول تداول 
  ::مقارنة بالربع السابق كما یظهر في الجدول التاليمقارنة بالربع السابق كما یظهر في الجدول التالي  9898%%..7171

  20162016لربع لربع مقارنة بامقارنة با  20172017عدد األسهم المتداولة في الربع األول عدد األسهم المتداولة في الربع األول : : 0202الجدول رقم الجدول رقم 
  النسبةالنسبة  20172017الربع األول من العام الربع األول من العام   20162016الربع األول من العام الربع األول من العام   البیانالبیان

  ))%%9898..7171((    364364,,218218,,2424  367367,,426426,,8686  عدد األسهمعدد األسهم

  ).).20182018//0707//1515  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل(( se.com.sdhttp://www.k  ،،20172017سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األول سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األول : : المصدرالمصدر

  : : أما بالنسبة للتداول حسب القطاعات المختلفة فیمكن توضیح ذلك من خالل الجدول اآلتيأما بالنسبة للتداول حسب القطاعات المختلفة فیمكن توضیح ذلك من خالل الجدول اآلتي
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  20162016مقارنة بالربع مقارنة بالربع   20172017عدد األسهم المتداولة في الربع األول عدد األسهم المتداولة في الربع األول : : 0303الجدول رقم الجدول رقم 
  النسبةالنسبة  20120177الربع األول من العام الربع األول من العام   20162016الربع األول من العام الربع األول من العام   القطاعالقطاع

  %%))7575..7070((--  049049,,177177,,1010  061061,,788788,,3434  البنوكالبنوك
  %%100100  294294,,214214  00  التأمینالتأمین

  %%3131,,840840  414414,,178178  974974,,1818  التجاريالتجاري
  %%))8484..9999((--  433433,,6868  583583,,820820,,4242  الصناعيالصناعي
  %%))100100((--  6060  030030,,000000,,88  الزراعيالزراعي

  %%))55..6868((--  802802,,160160  474474,,510510  االتصاالت والوسائطاالتصاالت والوسائط
  %%00  00  00  شركات الوساطةشركات الوساطة

  %%4444..17011701  312312,,419419,,1313  921921,,744744  یةیةاالستثمار والتنماالستثمار والتنم
  %%))9898..7171((--  364364,,218218,,2424  367367,,426426,,8686  اإلجمالي اإلجمالي 
  ).).20182018//0707//1515  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل(( http://www.kse.com.sd، ، 20172017  سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األولسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األول: : المصدرالمصدر

  ::سهم وهذا خالل شهر جوان، والجدول اآلتي یوضح ذلكسهم وهذا خالل شهر جوان، والجدول اآلتي یوضح ذلك  442266,,441111,,2222شهد تداول األسهم  شهد تداول األسهم    20182018ام ام وخالل عوخالل ع
  20182018عدد األسهم المتداولة في جوان عدد األسهم المتداولة في جوان   ::0404الجدول رقم الجدول رقم 

  20182018جوان جوان   البیانالبیان

  442266,,441111,,2222  عدد األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولة
  9966..000011,,552288,,4444  قیمة األسهم المتداولةقیمة األسهم المتداولة

  ).).20182018//0707//1515  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل(( http://www.kse.com.sd، ، 20182018ة، تقریر شهر جوان ة، تقریر شهر جوان سوق الخرطوم لألوراق المالیسوق الخرطوم لألوراق المالی: : المصدرالمصدر

  ::ویمكن اإلشارة إلى الخمس شركات األكثر ارتفاعا من حیث قیمة التداول لشهر جوان من خالل الجدول اآلتيویمكن اإلشارة إلى الخمس شركات األكثر ارتفاعا من حیث قیمة التداول لشهر جوان من خالل الجدول اآلتي
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  20182018  الشركات األكثر قیمة للتداول لجوانالشركات األكثر قیمة للتداول لجوان  ::0505الجدول رقم الجدول رقم 
  النسبة من اإلجماليالنسبة من اإلجمالي  قیمة األسهمقیمة األسهم  الشركةالشركة  

  BBNNFFII((  4444,,003377,,337744..0000  9977((بیان لالستثمار المالي المحدودة بیان لالستثمار المالي المحدودة   11
  NNAAEESS((  337788,,995555..0000  11((شركة الوطنیة لنظم التعلیم المتقدم شركة الوطنیة لنظم التعلیم المتقدم   22

  SSIIBBAA((  4455,,667722..9966  00..1100((البنك اإلسالمي السوداني البنك اإلسالمي السوداني   44
  SSFFZZCC((  4444,,000000..0000  00..0099((لمناطق واألسواق الحرة لمناطق واألسواق الحرة السودانیة لالسودانیة ل  44
  JJSSJJBB((  2222,,000000..0000  00..0044((بنك الجزیرة السوداني األردني المحدودة بنك الجزیرة السوداني األردني المحدودة   55

  110000  9966..000011,,552288,,4444  اإلجمالياإلجمالي

  ).).20182018//0707//1515  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل(( http://www.kse.com.sd، ، 20182018  سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر شهر جوانسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر شهر جوان: : المصدرالمصدر

  الصكوكالصكوك  22..44
  304304,,114114,,568568,,11حیث بلغ حیث بلغ   %%4949..77ارتفاعا بنسبة ارتفاعا بنسبة   20172017شهد حجم التداول الكلى خالل الربع األول من العامشهد حجم التداول الكلى خالل الربع األول من العام

ل ل ، ویعود الفضل في ذلك إلى التداو ، ویعود الفضل في ذلك إلى التداو 20162016جنیه  في الربع األول من العام جنیه  في الربع األول من العام   615615,,842842,,458458,,11جنیه مقارنة بحوالي جنیه مقارنة بحوالي 
  ..مختلف الصكوك المالیة، والجدول اآلتي یوضح حجم التداولمختلف الصكوك المالیة، والجدول اآلتي یوضح حجم التداول

  20162016  مقارنة بالربع األولمقارنة بالربع األول  20172017خالل الربع األول خالل الربع األول     حجم التداولحجم التداول  ::0606الجدول رقمالجدول رقم
  النسبةالنسبة  20172017الربع األول للعام الربع األول للعام   20162016الربع األول للعام الربع األول للعام   البیانالبیان

  %%4949..77  304304,,114114,,568568,,11  615615,,842842,,458458,,11  حجم التداولحجم التداول

  ).).20182018//0707//1616  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل(( http://www.kse.com.sd، ، 20172017م لألوراق المالیة، تقریر ربع األول م لألوراق المالیة، تقریر ربع األول سوق الخرطو سوق الخرطو   ::المصدرالمصدر

  ::، بالشكل اآلتي، بالشكل اآلتي20162016، والربع األول من ، والربع األول من 20172017ويمكن توضيح تفاوت حجم التداول في كال من الربع األول من عام ويمكن توضيح تفاوت حجم التداول في كال من الربع األول من عام 
  ))20162016--20172017((حجم التداول مقارنة بین الربع األول خالل عامي حجم التداول مقارنة بین الربع األول خالل عامي   ::0202الشكل رقم الشكل رقم 
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  ).).20182018//0707//1616  تحمیلتحمیلتاریخ التاریخ ال((  http://www.kse.com.sd، ، 20172017  سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األولسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األول  ::المصدرالمصدر

، ویمكن توضیح ذلك ، ویمكن توضیح ذلك 20162016إذا ما قورنت بإذا ما قورنت ب  20172017وفیما یخص تداول الصكوك اإلسالمیة فقط شهدت تطورًا عام وفیما یخص تداول الصكوك اإلسالمیة فقط شهدت تطورًا عام 
  ::من خالل الجدول التاليمن خالل الجدول التالي
  20162016مقارنة بالربع األول مقارنة بالربع األول   20172017عدد الصكوك المتداولة خالل الربع األول عدد الصكوك المتداولة خالل الربع األول   ::0707الجدول رقمالجدول رقم

    20162016الربع األول من العام الربع األول من العام   القطاعالقطاع
    

20172017ربع األول من العام ربع األول من العام الال   النسبةالنسبة  

  صنادیق االستثمارصنادیق االستثمار
  والشهادات االستثماریةوالشهادات االستثماریة

33,,029029,,664664  33,,062062,,802802  11..1010%%  

  ).).20182018//0707//1818  یلیلتاریخ التحمتاریخ التحم((  http://www.kse.com.sd، ، 20172017  سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األولسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع األول: : المصدرالمصدر

من خالل الشكل من خالل الشكل   20162016مقارنة بالربع األول مقارنة بالربع األول   20172017ویمكن اإلشارة إلى عدد الصكوك المتداولة في الربع األولویمكن اإلشارة إلى عدد الصكوك المتداولة في الربع األول
  ::اآلتياآلتي

  20162016مقارنة بالربع األول مقارنة بالربع األول   20172017عدد الصكوك المتداولة خالل الربع األول عدد الصكوك المتداولة خالل الربع األول : : 0303الشكل رقم الشكل رقم 

  
  

  
  

 
  ).).20182018//0707//1818  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل((  http://www.kse.com.sd، ، 20172017  ألولألولسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع اسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر ربع ا: : المصدرالمصدر

فقد بلغ عدد الصكوك التي تم تداولها خالل شهر جوان، المتمثلة في صنادیق فقد بلغ عدد الصكوك التي تم تداولها خالل شهر جوان، المتمثلة في صنادیق   20182018وفي خصوص عام وفي خصوص عام 
فذت من خالل   جنیهاً جنیهاً 119999,,998800,,443355  كًا بحجم تداول كًا بحجم تداول صص  776688,,221133,,11االستثمار والشهادات االستثماریة االستثمار والشهادات االستثماریة  فذت من خالل نُ   1188نُ

  . . صفقةصفقة
  ::والجدول اآلتي یوضح الخمس صكوك األكثر ارتفاعا من حیث عدد الصكوكوالجدول اآلتي یوضح الخمس صكوك األكثر ارتفاعا من حیث عدد الصكوك
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  الخمس صكوك األكثر ارتفاعا من حیث عدد الصكوكالخمس صكوك األكثر ارتفاعا من حیث عدد الصكوك: : 0808الجدول رقم الجدول رقم 

  %%النسبة إلى اإلجمالي النسبة إلى اإلجمالي   عدد الصكوك المتداولةعدد الصكوك المتداولة  الشهادةالشهادة
  4141  666666,,333300  میة صرحمیة صرحصكوك االستثمار الحكو صكوك االستثمار الحكو 

  2020  222244,,115588  صكوك االستثمار الحكومیةصكوك االستثمار الحكومیة

  1515  661166,,112200  ))22..7474((  20172017//0707//0101شهامة شهامة 

  1313  886611,,110000  ))44..7474((  20172017//0707//0101شهامة شهامة 

  1010  662288,,8811  ))33..7474((  20172017//0707//0101شهامة شهامة 

  999955,,779911  اإلجمالياإلجمالي
  ).).20182018//0707//1818  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل(( http://www.kse.com.sd، ، 20182018  سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر شهر جوانسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر شهر جوان: : المصدرالمصدر

  ::یوضح نسب التداول ألكثر خمس صكوك ارتفاعا كاآلتيیوضح نسب التداول ألكثر خمس صكوك ارتفاعا كاآلتي  0909ومن حیث حجم التداول، الجدول رقم ومن حیث حجم التداول، الجدول رقم 
 الخمس صكوك األكثر ارتفاعا من حیث حجم التداولالخمس صكوك األكثر ارتفاعا من حیث حجم التداول ::0909الجدول رقم الجدول رقم 

  %%النسبة إلى االجمالى النسبة إلى االجمالى   داولداولحجم التحجم الت  الشهادةالشهادة
  2266  7799..884400,,779966,,6666  ))22..7474((  20172017//0707//0101شهامة شهامة 

  2222  7766..004488,,997700,,5555  ))44..7474((  20172017//0707//0101شهامة شهامة 

  1188  6633..113355,,004466,,4455  ))33..7474((  20172017//0707//0101شهامة شهامة 

  1166  2244..666622,,008888,,4422  ))11..7474((  20172017//0707//0101شهامة شهامة 

  1155  0000..667700,,990011,,4400  ))1212..7676((شهامة شهامة 

  4422..335577,,880033,,225500  اإلجمالياإلجمالي
  ).).20182018//0707//1818  تاریخ التحمیلتاریخ التحمیل(( http://www.kse.com.sd، ، 20182018  سوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر شهر جوانسوق الخرطوم لألوراق المالیة، تقریر شهر جوان: : صدرصدرالمالم

  خاتمة خاتمة . . 55
هذا السوق بالعمل على تطویره هذا السوق بالعمل على تطویره من خالل دراستنا لسوق الخرطوم لألوراق المالیة تبین اهتمام الحكومة السودانیة بمن خالل دراستنا لسوق الخرطوم لألوراق المالیة تبین اهتمام الحكومة السودانیة ب

وتنشیطه للوصول إلى مصاف الدول المتطورة في هذا المجال، وقد اتضح من خالل هذه الورقة اهتمام بإصدار وتنشیطه للوصول إلى مصاف الدول المتطورة في هذا المجال، وقد اتضح من خالل هذه الورقة اهتمام بإصدار 
جنیه من الربع األول جنیه من الربع األول   615615,,842842,,458458,,11وتداول الصكوك واألسهم، لتشهد الصكوك ارتفاع في حجم التداول منوتداول الصكوك واألسهم، لتشهد الصكوك ارتفاع في حجم التداول من

  ..%%4949..77بنسبة زیادة بنسبة زیادة   22017017جنیه عام جنیه عام   304304,,114114,,568568,,11إلى إلى   20162016لعام لعام 
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  20172017عام عام   364364,,218218,,2424إلى إلى   20162016عام عام   367367,,426426,,8686في حین شهد عدد األسهم المتداولة تراجع بحیث من في حین شهد عدد األسهم المتداولة تراجع بحیث من   
هذا هذا ) ) الدكتور أزهري الطیب الفكيالدكتور أزهري الطیب الفكي((ویرجع مدیر سوق الخرطوم لألوراق المالیة ویرجع مدیر سوق الخرطوم لألوراق المالیة ، ، %%9898..7171بنسبة تراجع تقدر ب بنسبة تراجع تقدر ب 

السوق بحیث هناك عزوف المساهمین الذین یشترون األسهم عن السوق بحیث هناك عزوف المساهمین الذین یشترون األسهم عن نقص ثقافة نقص ثقافة ' '   التراجع إلى عدة اعتبارات أهمها،التراجع إلى عدة اعتبارات أهمها،
طرحها في السوق الثانوي للتداول، على عكس شهادات والصكوك التي تتداول یومیاـ، توجد فیها ثقافة ودرایة طرحها في السوق الثانوي للتداول، على عكس شهادات والصكوك التي تتداول یومیاـ، توجد فیها ثقافة ودرایة 

ونشیر في هذا الصدد أن الصكوك واألدوات المالیة المتداولة تراعي في مجملها ونشیر في هذا الصدد أن الصكوك واألدوات المالیة المتداولة تراعي في مجملها   ،،''عالیة من طرف المتعاملین عالیة من طرف المتعاملین 
الشریعة اإلسالمیة، هذا ما سمح بتفعیل السوق أكثر وتنشیطه، لجذب عدید المتعاملین الذین كانت الشریعة اإلسالمیة، هذا ما سمح بتفعیل السوق أكثر وتنشیطه، لجذب عدید المتعاملین الذین كانت   أحكامأحكام

  .  .  عوائقُهم المعامالت التي تتعارض مع أحكام الدین اإلسالميعوائقُهم المعامالت التي تتعارض مع أحكام الدین اإلسالمي
  نتائج الدراسةنتائج الدراسة  11..55

  عملیات سوق الخرطوم لألوراق المالیة تخضع لتشریعات النظام المالي اإلسالمي؛عملیات سوق الخرطوم لألوراق المالیة تخضع لتشریعات النظام المالي اإلسالمي؛  --
  من طرف إدارة البورصة والحكومة السودانیة بتنشیط وتنظیم عملیات البورصة؛من طرف إدارة البورصة والحكومة السودانیة بتنشیط وتنظیم عملیات البورصة؛هناك جهود معتبرة هناك جهود معتبرة   --
  هناك ثقافة للمتعاملین السودانیین فیما یخص التعامالت بالصكوك المالیة اإلسالمیة؛هناك ثقافة للمتعاملین السودانیین فیما یخص التعامالت بالصكوك المالیة اإلسالمیة؛  --
  ؛؛))التداولالتداول((تراجع عملیات تداول األسهم لعزوف المتعاملین عن طرحها في سوق الثانوي تراجع عملیات تداول األسهم لعزوف المتعاملین عن طرحها في سوق الثانوي   --
  في تحفیز نشاطها ومسارها التداولي؛في تحفیز نشاطها ومسارها التداولي؛  19951995ق عملیات البورصة ق عملیات البورصة ساهمت األدوات المالیة منذ إطالساهمت األدوات المالیة منذ إطال  --
  ..ساهمت إسالمیة األدوات المالیة في تنشیط وتطور سوق الخرطوم لألوراق المالیةساهمت إسالمیة األدوات المالیة في تنشیط وتطور سوق الخرطوم لألوراق المالیة  --

  التوصیاتالتوصیات  22..55
  الحرص على تطویر سوق الخرطوم لألوراق المالیة باعتبارها مرآة النشاط االقتصادي في السودان؛الحرص على تطویر سوق الخرطوم لألوراق المالیة باعتبارها مرآة النشاط االقتصادي في السودان؛  --
ناعة المالیة اإلسالمیة لتنشیط عملیـات البورصـة أكثـر، مـع االسـتعانة بخبـراء فـي ناعة المالیة اإلسالمیة لتنشیط عملیـات البورصـة أكثـر، مـع االسـتعانة بخبـراء فـي االهتمام بمجال تطویر الصاالهتمام بمجال تطویر الص  --

الشریعة اإلسالمیة ذات كفاءة اقتصادیة للحرص على تماشي عملیات سوق الخرطـوم لـألوراق المالیـة وفـق مبـادئ الشریعة اإلسالمیة ذات كفاءة اقتصادیة للحرص على تماشي عملیات سوق الخرطـوم لـألوراق المالیـة وفـق مبـادئ 
  الشریعة اإلسالمیة؛الشریعة اإلسالمیة؛

كالنموذج المالیزي مثًال، مع كالنموذج المالیزي مثًال، مع   العمل على االستفادة من تجارب الدول في تطویر بورصة األوراق المالیةالعمل على االستفادة من تجارب الدول في تطویر بورصة األوراق المالیة  --
  ضرورة العمل على خروج سوق الخرطوم لألوراق المالیة من الظرف المحلي إلى التداوالت الدولیة؛ضرورة العمل على خروج سوق الخرطوم لألوراق المالیة من الظرف المحلي إلى التداوالت الدولیة؛
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االهتمام بالمورد البشري في مجال الصناعة المالیة عمومًا واإلسالمیة خصوصًا بالحرص على جانب تكوني االهتمام بالمورد البشري في مجال الصناعة المالیة عمومًا واإلسالمیة خصوصًا بالحرص على جانب تكوني   --
  عالمیة؛عالمیة؛یعتمد على تقنیات حدیثة تتماشي مع التطورات الیعتمد على تقنیات حدیثة تتماشي مع التطورات ال

بناء بورصة قویة ال شك یعكس قوة االقتصاد للدولة، لذا ال بد على الحكومة السودانیة إعطاء عنایة خاصة بناء بورصة قویة ال شك یعكس قوة االقتصاد للدولة، لذا ال بد على الحكومة السودانیة إعطاء عنایة خاصة   --
  ..في مجال عملیات سوق الخرطوم لألوراق المالیةفي مجال عملیات سوق الخرطوم لألوراق المالیة
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