املنتجات املالية للشركة
تتعامل الشركة فى املنتجات املالية االسالمية اآلتية :
 .1شهادات مشاركة البنك املركزي (مشم):
وتعرف بأنها شهادة مشاركة تمكن حاملها من مشاركة بنك السودان املركزي في ملكيته ألسهمه بالبنوك
التجارية  ،وتنشأ الشهادة بعد حصر مساهمات بنك السودان املركزي وتحديد قيمتها ومن ثم تجزئتها إلى شهادات
مشاركة بقيم متساوية.
هدفت شهادات ( شمم ) إلى تحقيق اآلتي-:
 إدارة السيولة داخل الجهاز املصرفي. منح البنوك فرصة الستثمار فوائضها آلجال قصيرة.بدأ العمل بهذه الشهادة في العام 1998م وانتهى العمل بها في العام 2004م.
 .2شهادات مشاركة احلكومة (شهامة):
وهي عبارة عن صكوك تقوم على أساس صيغة املشاركة تصدرها وزارة املالية واالقتصاد الوطني نيابة عن
حكومة السودان ويتم تسويقها عبر شركة السودان للخدمات املالية املحدودة وشركات الوكالة املعتمدة.
وتهدف شهادات (شهامة) إلى تحقيق اآلتي :
 .1استقطاب املدخرات القومية وتشجيع االستثمار.
 .2توفير أداة إسالمية شرعية لبنك السودان املركزي لدارة السيولة على مستوى االقتصاد الكلي وإنفاا
السياسات املالية.
 .3تطوير أسواق رأس املال املحلية والقليمية.
 .4تحقيق عائد مجز للمستثمرين من خالل مشاركتهم في مكاون الشاراكة الاذي يحتاوي علاى أك ار الشاركات
عال.
كفاءة و ات أداء مالي وإداري ٍ
 .5تمكين وزارة املالية من االستدانة من موارد مالياة حقيقياة مماا يقلال مان اعتمادهاا علاى االساتدانة مان
البنك املركزي.
العالقات التعاقدية :

أ.

ب.

ت.

ث.

ج.

تنبنااي العالق ااة التعاقدي ااة ب ااين املس ااتثمرين والش ااركة عل ااى قي ااام الش ااركة بتق ااديم املش ااورة املالي ااة والش اارعية
وتمليك املستثمرين املعلومات املرتبطة باألداء املالي لألصول املكونة للشراكة.
تقوم الشركة بتسويق الشهادات املصدرة من الوزارة و إدارتها مقابل عمولة يتم تحصيلها من الوزارة.
يمثل الصك بعد استثماره موجودات قائمة وحقيقية ملكون الشراكة.
يتحدد العائد على الصكوك وفق األداء املالي ملكون الشراكة.
ال يجااوز للمسااتثمر سااه رأسااماله أو أي جاازء منااه قباال تاااريا االسااتحقاق ولكاان لااه حااق تداولااه فااي سااوق
الخرطوم لألوراق املالية وأي أسواق مالية أخري تدرج فيها هذه الشهادات .

مميزات شهادات (شهامة)-:
أ .تتميز شهادات (شهامة) بأنها ات عائد مرتفع ومخاطر متدنية .
ب .لها فترة سريان قصيرة ملدة عام.
ج .تقبل كضمان من الدرجة األولى للتمويل املمنوح من املصارف.
د .مدرجة بسوق الخرطوم لألوراق املالية وتتميز بسهولة التسييل.
ً
بدأ العمل بإصدار شهادات املشاركة الهكومية (شهامة) منذ العام 1999م وما زال العمل بها جاريا حتى
تاريا اعداد هذا املرشد  ،وتصدر الشهادات ربع سنوية .
 .3صكوك االستثمار احلكومية (صرح):
والتي يتم إصدارها على صيغة املضاربة وهي عبارة عن صكوك مالية تقوم على مبدأ الشرع السالمي تصدرها
وزارة املالية واالقتصاد الوطني وتتم إدارتها وتسويقها في السوق األولي عبر شركة السودان للخدمات املالية،
وتستخدم إيرادات هذه الصكوك في تمويل مشروعات البنى التحتية وقطاعات الصهة والتعليم واملياه في واليات
السودان املختلفة.
العالقات التعاقدية:
تقوم العالقة التعاقدية بين حملة الصكوك والشركة على أساس عقد املضاربة الشرعي وبين الوزارة والشركة
على أساس عقود صيغ التمويل السالمية.
مميزات صكوك (صرح)-:
ً
(أ) ثبات معدل األرباح طيلة عمر الصدارة مقارنة مع األرباح املتغيرة سنويافي شهامة والصناديق.
ً ً
(ب) التوزيع الربع والنصف سنوي ألرباح الصكوك يجعلها إيرادا ثابتا للمستثمرين خالل العام.
(ج) أدت إلى تنشيط سوق األوراق املالية وترسيا ثقافة األوراق املالية.
ً
بدأ العمل بإصدار صكوك االستثمار الهكومية (صرح) في العام 2003م وما زال العمل بها جاريا حتى تاريا
اعداد هذا املرشد  ،وقد صدر منها حتى اآلن  18إصدارة.
 .4شهادات إجارة بنك السودان املركزي (شهاب):
والتي يتم إصدارها على صيغة الجارة ويتم تداولها بين بنك السودان املركزي والبنوك التجارية .
وتهدف إلى إصدار أدوات مالية (صكوك) بغرض تمكين بنك السودان املركزي من إدارة السيولة داخل الجهاز
ً
املصرفي واالقتصاد الوطني وتوفير فرص استثمارية تحقق ربحا لهملة هذه الصكوك ويتحقق لك بتصكيك
أصول البنك وعرضها للمستثمرين.
العالقات التعاقدية :
تكيف العالقة التعاقدية بين املستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة .وبين الشركة (الوكيل) والبنك على
أساس شراء األصل وتأجيره له (إجارة العين ملن باعها املجازة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي
واملؤسسات املالية).
بدأ العمل في إصدار شهادات إجارة البنك املركزي في العام 2005م وانتهى العمل بها فى عام  2015م.

 .5شهادات االستثمار اجلماعي بالعمالت األجنبية (مشوخ):
ً
وهي شهادات تمنح املستثمرين الفرصة في االستثمار في صندوق تمويل استيراد سلع استراتيجية وفقا لصيغ
التمويل السالمي وقد تم إصدارها في أكتوبر 2009م وانتهي العمل بها في أكتوبر 2010م .
تهدف شهادات (شموخ) إلى تمكين بنك السودان املركزي من إدارة موارد البالد من النقد األجنبي و تحقيق عائد
مجز للمستثمرين بالعملة األجنبية.
ٍ
العالقات التعاقدية :
تقوم العالقة التعاقدية بين حملة الشهادات االستثمارية والشركة على أساس عقد املضاربة الشرعي والعالقة بين
ً
الشركة والوحدات بالجهاز املصرفي على أساس املضاربة املقيدة بغرض تمويل استيراد سلع وفقا ألحكام الشريعة
السالمية.
 .6شهادات إجارة أصول مصفاة اخلرطوم للبرتول (شامة):
والتي يتم إصدارها على صيغة الجارة بغرض حشد املوارد من املستثمرين عن طريق عقد الوكالة الشرعية
لتوظيفها لشراء أصول املصفاة وتأجيرها لوزارة املالية واالقتصاد الوطنى إجارة تشغيلية لتحقيق عوائد مجزية
للمستثمرين فيها.
العالقات التعاقدية :
تكيف العالقة التعاقدية بين املستثمرين والشركة على أساس عقد الوكالة بأجر.
وبين الشركة (الوكيل) والوزارة على أساس شراء األصل منها وتأجيره لها.
ً
بدأ العمل بشهادات (شامة) في العام 2010م وما زال العمل بها جاريا حتى تاريا اعداد هذا املرشد.
 .7شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لنقل الكهرباء (نور):
وهي عبارة عن صندوق استثماري متوسط األجل أنش ئ بغرض حشد املوارد من املستثمرين عن طريق عقد
املضاربة املقيدة لتوظيفها لشراء أصول الشركة السودانية لنقل الكهرباء وتأجيرها لوزارة املالية إجارة تشغيلية
لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين فيه.
بدأ العمل في شهادات (نور) في العام 2012م وانتهى العمل بها فى العام  2013م.
 .8شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء (شاشة):
وهي عبارة عن صندوق استثماري متوسط األجل أنش ئ بغرض حشد املوارد من املستثمرين عن طريق عقد
املضاربة لتوظيفها لشراء أصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وتأجيرها لوزارة املالية إجارة تشغيلية
لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين فيه.
عمر الصندوق  :أربع سنوات
العالقات التعاقدية -:
تكيف العالقة التعاقدية بين املستثمرين والشركة على أساس عقد املضاربة
وبين الشركة (املضارب) والوزارة على أساس شراء األصل منها وتأجيره لها.
ً
بدأ العمل بشهادات (شاشة) في العام 2013م وما زال العمل بها جاريا حتى تاريا اعداد هذا املرشد.

