تقييم أداء الصكوك الحكومية في السودان وأثره على االقتصاد الوطني
للفترة من 1998م وحتى 2012م
أوالا-تقديم:
فى عام  1996تم وضع برنامج شامل لالصالح االقتصادى فى اطار متوسط المدى
يستهدف معالجة االختالالت والعلل التى يعانى منها االقتصاد السودانى وفى مقدمتها عدم
االستقرار المالى والذى تمثل فى االرتفاع المطرد لمعدالت التضخم والتدهور المستمر فى سعر
صرف العملة الوطنية  .فى اطار هذا البرنامج تم تحديد دور رئيسى للسياسة النقدية بالتنسيق
مع السياسات المالية وترك أمر وضع وتنفيذ السياسات النقدية للبنك المركزى فى تناسق تام مع
السياسات االقتصادية األخرى لتحقيق األهداف المحددة للبرنامج .
تقتضى منهجية برنامج االصالح االقتصادى الشامل أن تقوم القيادة السياسية فى البالد
بتحديد األهداف االقتصادية القومية المطلوب تحقيقها فى المدى المتوسط وذلك بناء على
الدراسات الفنية التى تقوم بها جهات االختصاص ومن بينها وزارة المالية والبنك المركزي ،
ومن ثم تتم ترجمة البرنامج متوسط المدى الى برامج سنوية يتم بمقتضاها تحديد األهداف
االقتصادية المراد تحقيقها بنهاية العام  .وتشمل هذه األهداف عدداً من المتغيرات الكلية من
ضمنها معدالت النمو فى الناتج االجمالى المحلى ومعدالت التضخم  .فى ضوء هذه األهداف يتم
تصميم السياسات المالية والنقدية المناسبة والقادرة على تحقيقها.
وبتوظيف البرمجة المالية المعروفة ) (Financial Programmingفى اطار أنموذج
لالقتصاد الكلى ) (Macroeconomic modelتقوم وزارة المالية والبنك المركزي بتحديد
الزيادة المطلوبة فى الكتلة النقدية بالحجم الذى يضمن تحقيق معدالت النمو والتضخم المستهدفة
 .بعد تحديد النمو المناسب فى الكتلة النقدية يتم تحديد نصيب القطاع الخاص والحكومة بالتشاور
بين بنك السودان ووزارة المالية ويكون هذا التحديد فى اطار األهداف الكلية والدور المتوقع
لكل من القطاع العام والخاص  .وفى ضوء ذلك يقوم بنك السودان بتحديد األهداف الوسيطة فى
شكل متغيرات نقدية ) (Monetary variablesتشمل النمو فى الكتلة النقدية (Growth in
) broad moneyوصافى األصول المحلية للبنك المركزى )(Net Domestic Assets
بحيث يمكن مراقبتها واستهدافها بالسياسات واالجراءات .
بالطبع يتطلب تنفيذ السياسة النقدية وادارة السيولة وسائل وآليات تمكن البنك المركزى
من القيام بدوره .إال أن الوسائل واآلليات التقليدية للسياسة النقدية وادارة السيولة وبصفة خاصة
اآلليات غير المباشرة غير متاحة لبنك السودان فى اطار النظام المصرفى االسالمى .وللتغلب
على هذه اإلشكالية كان على بنك السودان المركزي ابتكار وسائل وآليات جديدة بديلة لآلليات
غير المباشرة القائمة على سعر الفائدة.
وبعد بحث إستمر حوالى عام ونصف وبجهد مشترك بين البنك المركزي والهيئة العليا للرقابة
الشرعية للمصارف والمؤسسات المالية وخبير من صندوق النقد الدولى تم ابتكار نوع جديد من
الشهادات التى تتوافق مع األسس الشرعية وتصلح كآلية الدارة السيولة عن طريق تداولها فى
عمليات أشبه بعمليات السوق المفتوحه .وقد سمى الجيل األول من هذه الشهادات شهادات
مشاركة البنك المركزى (شمم) وشهادات مشاركة الحكومة ( شهامة ) وتمثل الشهادات فى
اساسها نوعا ً من التوريق ألصول البنك المركزي ووزارة المالية.واعتبر هذا التطور نقله نوعية
فى إدارة السياسات النقدية فى السودان بحيث توفرت لبنك السودان آليات غير مباشرة.
وإلدارة هذه الشهادات كان أمام بنك السودان المركزي خيارين-:
الخيار األول  :أن تدار هذه الشهادات والصكوك عبر إحدى إدارات البنك المركزي.
الخيار الثاني  :أن تأسس شركة لهذا الغرض.
وقد خلص الرأي أخيراً إلى تأسيس شركة إلدارة هذه الشهادات والصكوك فتأسست شركة
السودان للخدمات المالية في العام 1998م وهي مملوكة لكل من بنك السودان المركزي
ووزارة المالية واالقتصاد الوطني بنسبة  %99و  %1على التوالي ومسجلة لدى المسجل العام
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للشركات تحت قانون الشركات لعام 1925م وتحددت األغراض األساسية التي تم من أجلها
إنشاء الشركة في-:
أ -القياااام بأع ماااال الخااادمات المالياااة المتعلقاااة بااااإلدارة والتصااارف اإلداري الكامااال  ،فاااي
األنصااابة والحصاااص المملوكاااة لبناااك الساااودان المركااازي ووزارة المالياااة واالقتصااااد
الااوطني بااالبنوك السااودانية أو أي هيئااات أو مؤسسااات أو شااركات  ،وذلااك عاان طريااق
إصدار شاهادات تسامى شاهادات مشااركة البناك المركازي ذات القايم المتسااوية والقابلاة
للتداول ،بعد تحويل كل األنصبة والحصص التي يمتلكها كل مان بناك الساودان ووزارة
المالية واالقتصاد الوطني بجداول مفصلة للشركة.
ب -قبااول وإقاارار حجاام وقيمااة نصاايب بنااك السااودان ووزارة الماليااة واالقتصاااد الااوطني
بالبنوك السودانية.
ج -مساعدة بنك السودان المركزي في تنظيم السيولة العاماة بهادف تحقياق أهاداف السياساة
النقدية العامة.
د -الدخول في أي اتفاقيات أو ترتيبات مع بنك السودان أو أي هيئة أو مؤسسة أو شركة أو
شخص يبدو فيها ما يحقق أغراض الشركة.
ه -إنشاء وإدارة صناديق متخصصة في الخدمات المالية.
و -التأمين في أي شركة تأمين على ممتلكات الشركة ضد األضرار والمخاطر.
ز -أداء أي أعمل أو أعمال أخرى تراها ضرورية والزمة ومالئمة أو من شأنها أن تمكنها
من تحقيق أغراضها أو أي جزء منها.
 /1شهادات مشاركة البنك المركزى -:
شهادات مشاركة البنك المركزى (شمم) عبارة عن صكوك تمثل أنصبه محددة فى
صندوق خاص يحتوى على األصول المملوكة للبنك المركزي ووزارة المالية فى القطاع
المصرفى .وهى بذلك نوع من توريق األصول وتم إصدار هذه الشهادات فى يونيو
1998م .وفيما يلى أهم خصائص شمم-:
 لـــها قيمة إسمية محددة ) (face valueتكون مظــــهرة فى الشهادة وقيمة
مــحــاسبية ) (fair market valueيتم اعالنها كل ثالثه أشهر وتعكس االرباح
الحقيقية النقدية والزيادة الرأسمالية فى قيمة االصول المسنودة عليها هذه الشهادات،
وسعر للتبادل ) (selling priceويتحدد عن طريق التفاوض بين البائع والمشترى عند
تبادل الشهادة .
 ليست لها فترة سريان محددة وهى قابلة للتداول في السوق الثانوية وسهلة التسييل (no
).maturity, negotiable and highly liquid
 البيع والشراء يتم أساسا من خالل مزادات ولكن توجد معامالت خارج المزاد.
 عمليات المزاد تحكمها أسس وضوابط محددة منها أن يحتوى الطلب على عروض
التزيد عن خمسة وباسعار مختلفة يتم ترتيبها بطريقة تنازلية وأن ال يزيد مجموع
العروض للمصرف عن  %25من جملة المزاد وال يسمح ألى مصرف أن يتقدم بعرض
نيابة عن مصرف آخر.
 تمثل منفذاً استثماريا ً سريع التسييل للمصارف التجارية وآلية الدارة السيولة بالنسبة
للبنك المركزى.
 يكون العائد على شمم فى شكل ارباح رأسمالية يتم تحقيقها عند بيع الشهادة وال تدفع فيها
أرباح نقدية .
 تستخدم هذه اآللية من قبل البنك فى التحكم فى إدارة السيولة فإذا رأى أن النشاط
االقتصادى فى حاجة الى سيولة عرض شراء هذه الشهادات من مالكيها  ،وإذا شعر
بزيادة فى السيولة عرض ما عنده من شهادات للبيع بالقدر الذى يمتص السيولة الزائدة
وبالطبع يلعب السعر الذى يعرضه البنك للشهادة دوراً هاما ً فى تنفيذ عمليات البيع
والشراء.
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 /2شهادات المشاركة الحكومية -:
تعتبر شهادات مشاركة الحكومة (شهامة) ايضا صكوك قائمة على أصول حقيقية يتم
اصدارها مقابل حقوق ملكية الدولة فى عدد من المؤسسات الرابحية وتم اصدارها فى
مايو 1999م وعلى الرغم من أن الهدف األساسى من وراء اصدار شهامة كان هو
توفير آليات للبنك المركزى تعينه فى إدارة السيولة إال أنها اصبحت خالل فترة وجيزة
وسيلة فعاله لتمويل الميزانية العامة تستطيع من خاللها الحكومة الحصول على موارد
حقيقية من الجمهور لتغطية عجز الميزانية العامة بدالً من اللجوء لالستدانة من القطاع
المصرفى .تحمل شهادات شهامة قيمة اسمية ثابتة تمثل انصبه محددة فى صندوق
خاص يحتوى على اصول الحكومة فى عدد من المؤسسات الرابحة ومن أهم خصائصها
مايلى-:
 تمثل وسيلة لتمويل عجز الموازنة وآلية إلدارة السيولة من قبل البنك المركزى .
 تمثل وسيلة لتجميع المدخرات القومية وتشجع المؤسسات واألفراد على استثمار
فوائضهم وتساعد فى تطوير سوق النقد .
 لها عائد مرتفع يتراوح حاليا ً بين  %18-16وهى عائدات حقيقية تمثل األرباح
التشغيلية والرأسمالية للمؤسسات المكونة للصندوق .
 لها فترة سريان محددة بعام كامل.
 تسجل الشهادات بأسماء من يحملها فى سجل خاص.
 قابلة للتحويل ويتم تداولها فى سوق الخرطوم لألوراق المالية.
 تعرض عن طريق مزادات فى فترات محددة وتحكم عملية المزاد ضوابط محددة.
 /3صكوك االستثمار الحكومية -:
علااى الاارغم ماان النجاااح الكبياار الااذى حققتااه شااهادات المشاااركة الحكوميااة (شااهامة)
وشاااهادات البناااك المركااازى (شااامم) ،إال أناااه قاااد باااات واضاااحا ً وفاااى ظااال برناااامج خصخصاااة
المؤسسات الحكومية أن هذه الشهادات محدودة من حيث القيمة والعدد وبالتاالى فاان االساتمرار
فى استخدامها كأداة للسياسة النقدية إلدارة السيولة فى المستقبل قد تكتنفها بعض المصاعب.
عليه رأت السلطات النقدية بالسودان أن هنااك حاجاة ماساة الساتنباط واساتحداث أوراق
مالية إسالمية جديدة تتوفر فيها شروط العقود الشرعية وتتسم بالمرونة والتنوع وبآجال مختلفاة
بحيث تلبى رغبات كافة المستثمرين بما يتناسب مع مواردهم المالية ومواقفهم السيولية وتصلح
فى ذات الوقت أن تكون آليات تعين البنك المركازى فاى إدارة السياساة النقدياة .ونتعارض فيماا
يلى بإيجاز الى صكوك االستثمار الحكومية.
ماهية صكوك االستثمار الحكومية (صرح) -:
صكوك االستثمار الحكومية (صرح) عبارة عن صكوك مالية تقوم على مبدأ الشرع االساالمي
تصدرها وزارة المالية واالقتصااد الاوطني نياباة عان حكوماة جمهورياة الساودان وتاتم ادارتهاا
وتسويقها في السوق األولي عبر شركة السودان للخدمات المالية.
أهداف صكوك (صرح) -:
ً
تحقق صكوك االستثمار الحكومية أهدافا عديدة تتمثل في -:
 تجميع المدخرات القومية واالقليمية وتشجيع االستثمار.
 ادارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوح.
 تطوير اسواق راس المال المحلية االقليمية.
 توظيااف الماادخرات فااي التموياال الحكااومي لمقابلااة الصاارف علااى المشاااريع التنمويااة
ومشاريع البنية التحتية.
 تقلياال اآل ثااار التضااخمية وذلااك بتااوفير تموياال مسااتقر وحقيقااي للدولااة فااي شااكل ساالع
وخدمات.
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مميزات وسمات صكوك صرح -:
 يمثل الصك بعد استثمار امواله موجودات قائمة وحقيقية مكونة من مجموعة من العقاود
(االجارة والمرابحة واالستصناع والسلم).
 يحاادد الااربح علااى اسااتثمارات الصااندوق بمجمااوع عوائااد عقااود اسااتثمارية ويااتم توزيااع
االرباح بين رب المال (المستثمر) بنسبة  %92والمضارب (الشركة) بنسبة .%8
 يمكن تسييلها عبر سوق الخرطوم لالوراق المالية في السوق الثانوية.
ً
 تدفع االرباح دورية كل ثالثة – ستة أشهر (بواقع  %20 - %16سنويا).
 يمكاان اسااتخدامها كضاامان ماان الدرجااة االولااى للحصااول علااى التموياال الممنااوح ماان
المصاريف التجارية السودانية.
 يحمل كل صك من صرح قيمة مالياة اسامية تحساب بالعملاة الوطنياة ويمثال نصايبا ً مان
استثمارات الصندوق.
آلية عمل صكوك صرح -:
تقوم آلية الصكوك على ثالثة أطراف -:
 حملة الصكوك (أرباب المال).
 شركة السودان للخدمات المالية (المضارب).
 وزارة المالية واالقتصاد الوطني (الجهة الطالبة للتمويل).
 تقوم العالقاة باين حملاة الصاكوك والشاركة علاى اسااس عقاد المضااربة الشارعي وباين
الوزارة والشركة على اساس عقود شرعية (االجارة والمرابحة واالستصناع والسلم).
 /4شهادة اجارة البنك المركزي (شهاب) -:
شهادة إجارة البنك المركزي (شهاب) تام إصادارها علاى عقاد اإلجاارة فاي العاام  2005وتهادف
هذه الصكوك الى تحقيق اآلتي -:
 /1تمكين البنك المركزي من إدارة السيولة.
 /2توفير فرص استثمارية تحقق ربحا ً لحملة هذه الصكوك ويتحقق ذلك بتصاكيك أصاول البناك
المركزي وعرضها للمستثمرين.
تكييف العالقات التعاقدية للصكوك -:
تقوم العالقات التعاقدية بين األطراف اآلتية -:
اوالً  :المستثمرون.
ثانيـا ً  :الشركة (الوكيل المؤجر).
ثالثا ً  :البنك وهو البائع لالصل والمستأجر له.
تكيف العالقة بين المستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة .وبين الشركة (الوكيل)
والبنك على أساس شراء األصل وتأجيره له (إجارة العين لمن باعها المجازة من الهيئة
العليا).
 تدعو الشركة المستثمرين لالكتتاب في الصندوق بغرض شراء أصول البنك وفق الجادول
المرفق وذلك بقيم محددة وتصدر الشركة لكل مستثمر صكوكا ً بقيمة استثماره.
 تكوّ ن األموال المكتتب بها الصندوق ويوضع تحت إدارة الشركة بصفتها الوكيل.
 تقوم الشركة باستثمار أموال الصندوق بصفتها وكيالً عن المستثمرين لشراء أصول البنك
وتأجيرها له.
 يمثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية هي األصول المملوكة للصندوق.
 يجوز لحملة الصكوك تداول صكوكهم في السوق أو بيعها في سوق ما بين البنوك.
 تتمثل مستحقات حامل الصك في -:
أ /األجرة الشهرية.
ب /قيمة الصك في السوق.
 /5شهادات إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول (شامة) -:
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شااهادات إجااارة أصااول مصاافاة الخرطااوم للبتاارول ه عبااارة عاان شااهادات اسااتثمارية متوسااطة
األجل بغرض حشد الموارد من المستثمرين عن طريق عقاد الوكالاة الشارعية لتوظيفهاا لشاراء
أصول المصفاة وتأجيرها لوزارة المالية إجارة تشغيلية لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين فيه.
يسعى الصندوق لتحقيق االهداف التالية:
 إصدار أدوات مالية (صكوك) بغرض تاوفير فارص اساتثمارية تحقاق ربحاا ً لحملاة هاذه
الصكوك بتصكيك أصول المصفاة وعرضها للمستثمرين.
 توسايع (زياادة) عارض األوراق المالياة المساجلة بساوق الخرطاوم لاالوراق المالياة ماان
خالل إضافة ورقة مالية جديدة.
 توفير موارد مناسبة للدولة بجانب تطوير صناعة الصناديق االستثمارية في البالد.
تكييف العالقات التعاقدية للصكوك -:

 .1تقوم العالقات التعاقدية بين األطراف اآلتية -:
اوالً  :المستثمرون.
ثانيـا ً  :الشركة .
ثالثا ً  :الوزارة وهي البائع لألصل والمستأجر له بإجارة تشغيلية.
تكيف العالقة بين المستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة بأجر.
وبين الشركة (الوكيل) والوزارة على أساس شراء األصل منها وتأجيره لها.
ثانيا ا -تقييم أداء الشركة للفترة من 1999م وحتى نهاية العام 2012م:
قامت الشركة ومنذ تأسيسها في العام 1998م على العمل لننفيذ األهداف التي أسست من
أجلها والتي أوردناها أعاله وقد استطاعات أن تحقق نجاحا ً كبيراً في إصدار الشهادات
والصكوك مما أدى إلى تحقيق هذه األهداف المتمثلة في اآلتي -:
 -1توفير التمويل الالزم لوزارة المالية لسد العجز في الموازنة :
بإصدار الشركة لشهادات المشاركة الحكومية (شهامة) استطاعت أن توفر لوزارة
المالية موارد مالية حقيقية ضخمة لسد العجز في الموازنة بلغت بنهاية العام 2012م
( )13,025مليون جنيه والشكل التالي يبين معدل النمو في إصدار شهادات شهامة.
معدل نمو إصدارات شهامة للفترة من 1999م وحتى نهاية العام 2012م
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يتضح من الشكل أعاله أن أعلى معدل نمو لشهادات شهامة كان في العام 2001م بنسبة
 %470وأدنى معدل نمو في العام 2012م بمعدل .%16.9
 -2تمويل مشروعات التنمية :
ساهمت صكوك االستثمار الحكومية التي تصدرها الشركة في تمويل مشروعات التنمية
في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية بمختلف واليات السودان والجدول التالي يبين
قطاعات التنمية الممولة عبر الصكوك للفترة من 2005م وحتى نهاية العام 2012م:
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النسبة
%28.67
%23.28
%8.37
%4.73
%30.6
%1.47
%2.85
%100

المبلغ
البيان
786.39
الخدمات (مياه ،صحة تعليم)
638.66
البنيات التحتية األساسية
229.57
المشروعات اإلنتاجية
129.87
مشاريع أخرى (تنموية)
839.28
تدفقات نقدية لوزارة المالية
40.47
المعلوماتية
78.34
أخرى
2.742.58
جملة الموارد*
المصدر -:شركة السودان للخدمات المالية المحدودة
 -3زيادة النشاط والتداول بسوق الخرطوم لألوراق المالية -:
ساهمت الشهادات والصكوك التي تصدرها الشركة بقدر كبير في زيادة نشاط سوق الخرطوم
لالوراق المالية بالقبول الكبير الذي وجدته هذه الشهادات لدي جمهور المستثمرين والمتعاملين
في السوق وبذلك أصبحت نواة طيبة لألوراق المالية اإلسالمية في السودان وهي تمثل حسب
تقارير سوق الخرطوم لألوراق المالية ما نسبته  %95من حجم التداول في السوق الثانوي.
 -4استخدامها من قبل بنك السودان المركزي كأداة إلدارة السيولة :
بإصدار الشركة للشهادات والصكوك تحقق لبنك السودان المركزي أداة من أهم
أدوات السياسة النقدية للتحكم في إدارة السيولة في االقتصاد قبضا ً وبسطا ً عبر مزادات البيع
والشراء  -عمليات السوق المفتوحة الجدول التالي يبين عمليات البيع والشراء التي تمت خالل
الفترة 2009م وحتى 2013م
عمليات السوق املفتوح للشهادات والصكوك للفرتة من 2009/9/13م وحتى 2013/7/31م
السنة
2009م
2010م
2011م
2012م
2013م
السنة
2009م
2010م
2011م
2012م
2013م
السنة
2011م
2012م
2013م

(شهادات شهامة)
عمليات الشراء
عمليات البيع
89,246
337,967
4,749,029
1,848,044
2,523,425
2,650,378
3,139,003
5,074,430
1,851,231
2,861,904
(شهادات صرح)
عمليات الشراء
عمليات البيع
507,204
684,000
508,121
1,435,130
1,255,560
1,664,788
3,086,223
1,882,322
854,441
422,105
(شهادات شامة)
عمليات الشراء
عمليات البيع
453,578
565,998
448,327
672,465
182,132
61,504
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شهادة
مالحظات
ابتدا ًء من 2009/9/13

حتى 2013/7/31م
شهادة
مالحظات
ابتدا ًء من 2009/9/13

حتى 2013/7/31م
شهادة
مالحظات
حتى 2013/7/31م

السنة
2013م

(شهادات شاشة)
عمليات الشراء
عمليات البيع
93,720
840,890

شهادة
مالحظات
حتى 2013/7/31م

 -5المساهمة في تحسين المؤشرات االقتصادية الكلية -:
بنا ًء على التحليل اإلحصائي الذي أجري في هذا المجال (دراسة سابقة ) فقد أثبت أن الزيادة
في معدل نمو الشهادات والصكوك التي تصدرها الشركة له عالقة في تحسين المؤشرات
االقتصادية وفقا ً لآلتي-:
-1التأثير إيجابيا ً على النمو االقتصادي.
-2التأثير في استقرار معدل التضخم.
-3وجود عالقة عكسية بين النمو في إصدار الشهادات والصكوك وسعر الصرف.
ثانيا ا -العقبات التي تواجه أداء الصكوك الحكومية:
هنالك بعض العقبات والتحديات التي تجابه الشركة وهي تصدر لهذه الشهادات
والصكوك تتمثل أهمها في اآلتي-:
 -1مقدرة وزارة المالية على الوفاء بالتزاماتها-:
يشكل وفاء وزارة المالية بالتزماتها تجاه المستثمرين هاجسا ً كبيراً للقائمين على أمر
الشركة وخاصة في التصفيات األخيرة للشهادات والصكوك وعدم وفائها ببعض
االلتزامات تجاه المستثمرين مما يؤدي إلىإهتزاز الثقة في هذه الشهادات والصكوك
وبالتالي فشلها.
 -2مزاحمة البنوك والمصارف في استقطاب المدخرات والتأثير على دورها كوسائط مالية.
بالرغم من أن هناك دراسة سابقة قد أثبتت أنه ال توجد عالقة ذات أهمية تذكر ما بين
النمو في االوراق المالية الحكومية و النمو في التمويل المصرفي أي بمعنى ان التوسع
في إصدار الصكوك الحكومية لم يؤثر او يحد من التمويل المصرفي للقطاع الخاص مما
يدحض القول بان شهادات شهامة كانت خصما ً على التمويل المصرفي للقطاع الخاص
إال أنه ما زال هناك اتهام للشركة بمزاحمة البنوك والمصارف في استقطاب المدخرات
والتأثير على دور المصارف كوسائط مالية.
 -3زيادة تكلفة االقتصاد -:
هناك إدعاء من قبل الباحثين بأن معدالت األرباح التي تدفعها وزارة المالية للمستثمرين
في الشهادات والصكوك عالية مما يزيد تكلفة االقتصاد وبالتالي زيادة معدالت التضخم.
 -4األداء االقتصادي للدولة:
يشكل األداء االقتصادي للدولة أهم التحديات التي تواجه عمل الشركة فالبرغم من أن
الشركة تمثل أحد األدوات المهمة لالستقرار االقتصادي إال أنها تعاني من ذلك بارتفاع
معدالت التضخم وتقلبات سعر الصرف مما يؤثر سلبا ً على قرارات المستثمرين لديها.
المراجع -:
 -1التجربة السودانية إلدارة السيولة – إعداد د .بدر الدين قرشي – المدير األسبق للشركة.
 -2التقارير السنوية لسوق الخرطوم لألوراق المالية.
 -3دراسة اإلصدارات األولى من الشهادات وإمكانية تخفيض األرباح – قسم البحوث
واإلحصاء بالشركة.
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