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كلمة املدير العام
يطيب يل أن أقدم لكم الدليل االول للبورصة وهو ضمن سلسلة املطبوعات
التي تصدرها البورصة الول مرة منذ التأسيس والتي تعترب من اهم معامل السوق
للعام 2018م  ،إذ أننا نؤمن بأهمية أسواق االوراق املالية بأنها مرجعية قوية
تضمن حقوق جميع املستفيدين والجهات ذات العالقة وواجهة إستثامرية
لتعبئة مدخرات الجمهور يف اإلوراق املالية  ،وكذلك مرأة لعكس مايدور يف
النشاط اإلقتصادي .
من اهم أهداف سوق الخرطوم لالوراق املالية السعي لرفع الوعي إالدخاري
واإلستثامري وتعميق وترسيخ ثقافة اإلستثامر باالوراق املالية من خالل تطبيق
مبادئ الشفافية واإلفصاح و املعرفة مبفهوم اإلوراق املالية ومدي أهميتة يف
جذب املدخرات وتنشيط عملية التنمية اإلقتصادية  ،كام أن رسالة السوق
مبنية عيل مبدأ تكوين عالقة مستمرة بني املستثمر واملجتمع والرشكات وبناء
جسور للتواصل لتكامل الخربة واملعرفة وتلبية إحتياجاتهم يف تلقي املعلومات
الصحيحة بالرسعة املطلوبة بشفافية تامة.
لقد حرصنا يف هذا الدليل أن نخصص لكل رشكة مدرجة مساحة شملت
معلومات وافرة عن طبيعة نشاطها وأهدافها ومعلومات اإلتصال معها والقيمة
األسمية السهمها بحيث يكون مرجعاً لكافة املتعاملني واملهتمني من رجال
األعامل والباحثني والقطاع الخاص واإلقتصاديني .
كام نتطلع ونأمل مستقبالً عيل مواصلة التطور واإلستجابة لجميع رغبات
املستثمرين وأن يخدم أهدافهم ومصالحهم و ليكون السوق بوابة اإلستثامر يف
االوراق املالية عاملياً وان نوفق دوماً يف تقديم األفضل ويف إرساء اسس التداول
السليم والعادل وتطوير البيئة اإلستثامرية .
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تعريف وأهداف الدليل

دليل البورصة هو عبارة عن كتيب يوضح املعلومات االساسية لرشكات املساهمة العامة ورشكات
الوساطة املالية مع اعطاء ملحة عن السوق وبعض من لوائحة  ،ومن أهداف الدليل االيت-:
 /1ترسيخ ثقافة اإلستثامر يف األوراق املالية عيل أسس سليمة .
 /2البحث عن إيجاد الفرص اإلستثامرية املالمئة ،وتوفري املناخ املناسب الذي يتوافق مع قدرات
املستثمرين.
 /3تقديم مرجعية تجمع كافة املعلومات التي يحتاجها املتعاملني واملهتمني باألوراق املالية .
 /4وثيقة تسهم يف تسهيل الحصول عيل املعلومات ويف صياغة القرارات اإلستثامرية الرشيدة.
 /5إفساح املجال أمام املسثتمر اآلجنبي لإلستثامر يف األوراق املالية السودانية .
 /6توفري معلومات دقيقة وحديثة بشفافية وإفصاح بطريقة سهلة وواضحة .
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جائزة التميز يف تداول االوراق املالية التي نالها السوق من إتحاد املصارف العربية 2017

الجائزة االويل لقادة التميز ملنهج الجودة الشاملة 2018م

بورصة اخلرطوم
توصف أسواق املال بأنها مرآة اإلقتصاد وذلك بالنظر للدور الهام الذي تقوم به سوا ًء فيام يتعلق
بإإلحتياجات التمويلية للمشاريع اإلنتاجية للدولة ودوره يف كفاءة إدارة الدين العام .إضاف ًة
لدوره يف تفعيل دور القطاع الخاص يف التنمية اإلقتصادية وتقليص دور الدولة يف اإلقتصاد
بإعتبار أن سوق املال األداة املثىل لعمليات الخصخصة ،ويأيت ذلك باإلتساق مع سياسات الدولة
اإلقتصادية والتي تهدف لتفعيل دور القطاع الخاص يف عملية التنمية اإلقتصادية .كام تعمل
البورصة عىل خلق البيئة القانونية واملؤسسية املحفزة لإلستثامرات املحلية واألجنبية عىل حد
سواء من خالل تطبيق القوانني امللزمة .كام يقوم السوق بدور رئييس يف مايتعلق بجمع املدخرات
الوطنية وتوجيهها بالطريقة املثىل نحو القطاعات اإلقتصادية املختلفة وتسهم البورصة كذلك يف
جذب اإلستثامرات األجنبية لتسهم يف ترسيع عملية التنمية اإلقتصادية وتقليص اإلعتامد عىل
اإلقرتاض من الخارج .كام تتيح تحقيق التوزيع األمثل للموارد املالية املتاحة وبالتايل التقليل من
تكاليف ومخاطر التمويل.
إضافة لذلك ميثل سوق الخرطوم األوراق املالية سلطة رقابية بصورة غري مبارشة عىل كفاءة
الرشكات واملرشوعات التي يجري تداول أوراقها املالية يف السوق وبالتايل فان سوق األوراق
املالية يعد مبثابة أداة لتقويم الرشكات واملرشوعات اإلستثامرية.أضف لذلك الدور الرئيس
للسوق فيام يتعلق بالحد من التضخم يف هيكل اإلقتصاد الوطني حيث يساعد سوق األوراق
املالية عىل جذب املدخرات من األفراد واملؤسسات وبالتايل إمتصاص فائض السيولة النقدية
واتجاه هذه املدخرات نحو اإلستثامر بدال من اإلستهالك .كام يساعد عىل تقوية إستقاللية
املرصف املركزي ومساعدته عىل تطوير سياسته بصورة تركز أساساً عىل الحفاظ عىل مستوى
األسعار .ويتيح للمرصف املركزي توفري أدوات نقدية غري مبارشة تزيد من كفاءة املرصف املركزي
يف تنفيذ السياسة النقدية عن طريق القيام بعمليات السوق املفتوح .وأيضاً يعمل السوق عىل
توافر أدوات تسمح بتطوير سوق ما بني البنوك .ويساهم يف زيادة معدل اإلدخار عن طريق
إعادة استثامر األموال املودعة.
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تأسس سوق الخرطوم لالوراق املالية (البورصة) يف عام  1994مبساعدة تقنية من مؤسسة
التمويل الدولية ( IFCعضو يف مجموعة البنك الدويل) ،وتضم  53رشكة مدرجة بقيمة سوقية
مجتمعة تزيد عن  5مليار دوالر أمرييك.
• سوق الخرطوم لالوراق املالية عضو كامل العضوية يف اتحاد البورصات األفريقية منذ العام
 ،2007ويتميز بعمله يف مجال السوق الثانوية جنباً إىل جنب مع اعامل السوق االخرى .ويعترب
سوق الخرطوم لألوراق املالية املكان الرئييس إلصدار و تداول املنتجات املتوافقة مع الرشيعة
اإلسالمية مثل شهادات املشاركة الحكومية والصكوك اإلسالمية السيادية.
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• ومع تزايد عمليات اإلدراج املتقاطع وبروتوكوالت التعاون مع البورصات الشقيقة ،عزز سوق
الخرطوم لالوراق املالية مكانته كمركز تجاري رئييس ،ويف عام  2011إنضم السوق إىل إتحاد
البورصات العربية االمر الذي مهد الطريق أمام منو التجارة البينية ،ويف نفس العام رشع السوق
يف توسع كبري متثل يف مرشوع التداول اإللكرتوين الذي زاد يف حجم معامالت السوق بشكل
مطرد منذ ذلك الحني.
• وقد عمل السوق عرب تنظيم عمليات اإلكتتابات العامة عىل متكني الرشكات املحلية لزيادة
رؤوس اموالها ،وبالتايل اإلستفادة من اإلزدهار اإلقتصادي الجاري حالياً.
• كام يعترب السوق املكان الوحيد الذي يتم فيه تحويل ملكية األوراق املالية بنص القانون دون
سواه  ،سوا ًء كان بيعاً أو رشا ًء أو رهناً أوحجزا ً.
سلطة تنظيم أسواق املال

ويف ظل تسارع التطورات يف مجال اسواق املال كان البد من إجراء تعديالت قانونية وتنظيمية
لتتوافق مع املعطيات واملتطلبات الحالية ،ويف  22يونيو  2016أجاز املجلس الوطني قانون
سلطة تنظيم أسواق املال والذي مبوجبه تم فصل السلطة الرقابية عن التنفيذية للسوق،األمر
الذي سيؤدي اىل مزيد من املهنية وأسوة مباهو معمول به يف كل األسواق العاملية ،وسيكون جهاز
سلطة تنظيم أسواق املال مبثابة الجسم الرقايب واملنظم لعمل األسواق املالية.

بنك التسوية وصندوق ضمان التسويات

بحلول العام  2012قام السوق باإلنتقال من نظام التداول اليدوى اىل نظام التداول اإللكرتوىن
فكان البد من مواكبة هذه النقلة التى شهدها السوق والتفكري الجاد ىف اإلنتقال من نظام
التسوية اليدوى اىل نظام التسوية اإللكرتوىن فتم تقديم مرشوع الئحة جديدة للتسوية والتقاص
متت إجازتها بواسطة مجلس إدارة السوق وبنا ًء عليها تم بدء العمل ببنك التسوية .
ولضامن إمتام التسويات النقدية ىف وقتها املحدد تم إنشاء صندوق ضامن التسويات وهو عبارة
عن وعاء تودع فيه املبالغ املحصلة من رشكات الوساطة املرخص لهابالتداول داخل القاعة.
خالصة االمر ان قيام بنك التسوية وصندوق ضامن التسويات يعد من النقالت النوعية
التى شهدها سوق الخرطوم لألوراق املالية ومن خالله ميكن للسوق ان يبعث برسالة لتطمني
كافة املتعاملني مع السوق بضامن تنفيذ التزامات التسوية املالية أوالورقية الناتجة عن عمليات
التداول يف السوق حتى تلك العمليات التى مل يلتزم االعضاء بتسويتها .باإلضافة اىل ان قيام
البنك والصندوق سيساعد كثريا ىف زيادة حجم التعامالت يف السوق من خالل تأكد املتعاملني
بالسوق من الدور اإليجايب لقيام بنك التسوية والصندوق وانهام سيساعدان ىف تحقيق مزيد من
اإلستقرار واإلنضباط يف التعامالت بالسوق كام ميكن ان يساعدا ىف تشجيع اإلستثامرات (خاصة
األجنبية)عىل التعامل يف السوق نتيجة إللتزامها بتطبيق املعايري الدولية املتعلقة بالتسويات
املالية والسهمية وضامن حصول املتعاملني عىل حقوقهم ىف الوقت املناسب.
التداول عن بُعد فى سوق اخلرطوم لألوراق املالية

ىف األول من مارس 2018م دشن سوق الخرطوم لألوراق املالية نظام التداول اإللكرتوىن عن
بُعد عرب الربوتكول املعيارى  )Financial Information Exchange (FIXوالذى يتيح لرشكات
الوساطة املعتمدين لدى سوق الخرطوم لألوراق املالية تداول األوراق املالية املدرجة من أماكن
تواجدهم ودون الحاجة إىل التواجد داخل قاعة التداول اإللكرتوين وذلك عرب إتاحة التداول
بتقنيات التداول عرب اإلنرتنت وتطبيقات الهاتف الجوال ،كذلك يمُ ِكن النظام من نرش ثقافة
اإلستثامر ىف األوراق املالية بني قطاعات املستثمرين وجذب إستثامرات أجنبية من شأنها رفعة
اإلقتصاد السوداىن ليضاهى بذلك سوق الخرطوم لألوراق املالية األسواق اإلقليمية والدولية ىف
عملية التداول عن بُعد .
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توقيع إتفاقية بنك التسوية مع بنك الربكة السوداىن

فوائد النظام :

• إمكانية التوسع يف معامالت السوق املايل حيث ميكن ألى مستثمر اجراء التداوالت بنفسه عرب
اإلنرتنت او الهاتف الجوال.
• يساهم ىف اإلنتشار الواسع لثقافة اإلستثامر يف األوراق املالية لسهولة الوصول للخدمات
املقدمة من رشكات الوساطة املالية.
• زيادة ثقة املستثمرين ىف البورصة إلعتامد النظام عىل املعيار العاملى (.)FIX
• يتيح لرشكات الوساطة املالية اإلرتباط برشكات وساطة أخرى ىف أسواق عاملية األمر الذى
يساعدهم عىل التداول ىف األوراق املالية املدرجة ىف سوق الخرطوم لألوراق املالية.
• النظام يساعد أيضاً عىل ربط السوق بالبورصات العاملية مام يسهل الحصول عىل املعلومات
وطريقة اإلستثامر ىف البورصة.
• حامية للمستثمرين املحليني واألجانب عىل حد سواء بتقليل املخاطر اإلستثامرية نسب ًة ألن
النظام يقوم بعمليات إدارة املخاطر املالية عرب نظام يسمى (.)Back office
• يسهل نرش أسعار السوق آنياً ( )Online Market Data Feedلرشكات الوساطة املالية
ومزودي خدمات أسعار البورصات داخل وخارج السودان مام يساهم يف الرتويج للتداول يف
األوراق املالية السودانية.
إستخراج رقم املساهم

لتتمكن من بدء نشاطك اإلستثامري بالبورصة والتداول يف األوراق املالية املدرجة توجد خطوات
بسيطة وهي إستخراج رقم املساهم ،أي مستثمر بسوق األوراق املالية لديه رقم يطلق عليه
رقم املساهم أو رقم املستثمر وهو رقم ال يتكرر أبدا ً ويعترب هذا الرقم جواز سفر املستثمر
لدخول البورصة ومن خالله ميكن معرفة مالديه من أوراق مالية ،كام تحفظ به جميع املعامالت
التي قام بها يف البورصة.

13

جمعية شركات الوساطة املالية
بسوق اخلرطوم لألوراق املالية
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تعريف جمعية شركات الوساطة املالية

وهي رابطة مهنية غري تجارية ال تهدف ايل تحقيق الربح  ،وال يجوز لها أن متارس أنشطة
تجارية أو توزيع أرباح عيل أعضائها  ،وإمنا تهدف ايل حامية املستثمرين وضامن التزام اآلعضاء
باإلستقامة والنزاهة والكفاءة عند مامرستهم أنشطة الوساطة املالية املتمثلة يف التأكد من إلتزام
أعضاء الجمعية بالقوانني واللوائح والتعليامت الخاصة بأعامل الوساطة املالية ،تطوير أساليب
عمل الوساطة املالية وتحديثها  ،توثيق أوارص التعاون بني أعضائها والتنسيق فيام بني أنشطتهم
تحقيقاً ملصالحهم ومصلحة املستثمرين  ،التعاون مع سوق الخرطوم لالوراق املالية يف تطبيق
القوانني واللوائح املعمول بها يف هذا الشأن  ،إيجاد ألية لتسوية املنازعات التي قد تنشأ بني
أعضاء الجمعية والغري.
يعترب جميع أعضاء متساوين يف الحقوق والواجبات واآلصوات ويتمتع العضو املنتسب الذي
دفع كامل التزاماتة نحو الجمعية بحقوق متساوية باملشاركة يف إجتامعات الجمعية العامة ،
بالتصويت عيل قراراتها والرتشيح لعضوية مجلس إدارتها واملشاركة يف إنتخاب املجلس والبحث
يف شئون املهنة وتقديم اإلقرتاحات والقيام بالنشاطات التي تساعد عيل تحقيق أهداف الجمعية.

إحتاد مراكز اإليداع واحلفظ املركزي

(األميدا )

فى أفريقيا والشرق األوسط
تأسس إتحاد مراكز اإليداع والحفظ املركزي ىف أفريقيا و الرشق األوسط يف أبريل 2005م
،وعقد أول إجتامع له يف نيويورك ضمن اإلجتامع العاملي ملراكز اإليداع ويعترب منظمة غري
ربحية تتألف من مراكز اإليداع واملقاصة يف أفريقيا والرشق األوسط وتتشكل عضويته الحالية
من ثالثون عضوا ً ،ويتمثل الغرض الرئييس من تأسيسه أن يكون منتدى لتبادل املعلومات
والخربات بني أعضائه بروح التعاون املتبادل وتعزيز أفضل املامرسات وتقديم خدمات
مثل إيداع األوراق املالية واملقاصة والتسوية ،وإدارة املخاطر ويكون مبثابة قناة حوار مع
املنظامت األخرى يف جميع أنحاء العامل ،ويعقد اإلتحاد اجتامعني سنويا يف شهري ابريل و
نوفمرب من كل عام.
تم قبول عضوية سوق الخرطوم لألوراق املالية باإلتحاد يف العام 2014م ويحرض سنويا
إجتامعاته التي تعقد يف الدول األعضاء لإلتحاد  ،كام شاركنا يف إجتامعه األخري الذي عقد
مبدينة كاسان يف بوتسوانا ىف الفرتة من  13- 10أبريل 2018م  ،وقد أ ًمن اإلجتامع عىل أن
يكون اإلجتامع القادم لإلتحاد بالسودان ألول مرة تحت ضيافة سوق الخرطوم لألوراق املالية
وذلك يف نوفمرب من العام الحاىل.
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قطـاع
البنوك
17

بنك التضامن االسالمي
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تاريخ التأسيس 1980 :
العنوان  :الخرطوم ش البلدية
ص ب  3154 :الخرطوم
الهاتف00249183773840 - 00249183771210 :
الفاكس 00249183781723 :
الربيد اإللكرتوين info@tadamonbank-sd.com
املوقع اإللكرتوين www.tadamonbank-sd.com
رئيس مجلس اإلدارة  :د.حسن عثامن عبدالله سكوته
املدير العام  :عباس عبدالله عباس
راس املال املرصح به  1.000.000.000:جنيه
القيمة اإلسميه  1 :جنيه
راس املال املدفوع  457,345,910 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  457,345,910:سهم
األغراض :

القيام بجميع االعامل املرصفية واملعامالت املالية والتجارية واإلستثامر
واملساهمة يف مرشوعات التنمية اإلقتصادية اآلخري يف كل االقاليم واملناطق
واملدن وقبول الودائع وفتح الحسابات ومنح القروض املختلفة اآلجلة
مقابل أنواع الضامنات وكل ذلك وفق الرشيعة اإلسالمية.

البنك السوداين الفرنسي
تاريخ التأسيس 1978 :م
العنوان  :الخرطوم شارع القرص
ص ب  2775 :الخرطوم
الهاتف0024918387013000 :
الفاكس 0024918383771740 :
الربيد اإللكرتوين info@sfbank.net .com
املوقع اإللكرتوين www.sfbank.net
رئيس مجلس اإلدارة  :د .صابر محمد الحسن
املدير العام  :عثامن حمد محمد خري
راس املال املرصح به 500,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  1.5:جنيه
راس املال املدفوع  236,032,434 :جنيه
عدد االسهم املدفوعه  157,354,956:سهم
األغراض :

القيام بجميع االعامل املرصفية واملعامالت املالية والتجارية واإلستثامر
واملساهمة يف مرشوعات التنمية اإلقتصادية اآلخري يف كل االقاليم واملناطق
واملدن وقبول الودائع وفتح الحسابات ومنح القروض املختلفة اآلجلة
مقابل أنواع الضامنات وكل ذلك وفق الرشيعة اإلسالمية.
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بنك فيصل اإلسالمي السوداين

20

تاريخ التأسيس  18 :إغسطس1977/م
العنوان  :الخرطوم عامرة الفيحاء ش عيل عبداللطيف
ص ب  10143 :الخرطوم
الهاتف00249183741326 :
الفاكس 00249183771714:
الربيد اإللكرتوين fibsudan@fibsudan .com
املوقع اإللكرتوين www.fibsudan.com
رئيس مجلس اإلدارة  :االمري عمرو محمد الفيصل ال سعود
املدير العام  :الباقر احمد النوري عدالن
راس املال املرصح به  2,000,000,000:جنيه
القيمة اإلسميه 1:جنيه
راس املال املدفوع  1,000,000,000 :جنيه
عدد االسهم  1,000,000,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع االعامل املرصفية والتجارية واملالية واعامل اإلستثامرات
واملساهمة يف مرشوعات التصنيع والتنمية اإلقتصادية والعمرانية والزراعية
والتجارية واإلجتامعية وقبول الودائع مبختلف انواعها وتحصيل ودفع االوامر
واذونات الرصف واعطاء القروض الحسنة .

بنك الشمال اإلسالمي
					
التاسيس  23 :يوليو 1985/م
العنوان  :الخرطوم شارع السيد عبدالرحمن
ص ب  10036 :الخرطوم
الهاتف00249183770487-00249183779078 :
الفاكس 00249183784282-00249183773585:
الربيد اإللكرتوين info@shib.sd
املوقع اإللكرتوين www.shib.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :الباقر يوسف مضوي احمد
املدير العام  :صالح محمد عبدالرحيم عيل
راس املال املرصح به 250,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية  1:جنيه
راس املال املدفوع  250,000,000 :جنيه
عدد االسهم  250,000,000:سهم
األغراض :

القيام بجميع الخدمات واالعامل املرصفية كام عرفتها املادة  4من قانون العمل
املرصيف وتشمل إستالم النقود كودائع جارية وودائع إدخار وإستثامر وفتح
اإلعتامدات وإصدار خطابات ودفع الشيكات وتحصيلها او الوامر او اذونات
الرصف وتوفري التمويل للعمالء .
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البنك السعودي السوداين
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التأسيس :فرباير 1984/م
العنوان  :الخرطوم ( )2ش املك منر غرب
ص ب  1773 :الخرطوم
الهاتف 00249183485660- 00249183485674 :
الفاكس 00249183483102:
الربيد اإللكرتوين ssb@saudisb .sd
املوقع اإللكرتوين www.saudisb.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :املهندس الفيك محمد جيب الله
املدير العام  :حسن محمد الحسن االمني
راس املال املرصح به 500,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  1:جنيه
راس املال املدفوع  220,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  220,000,000:سهم
األغراض :

القيام بجميع الخدمات واالعامل املرصفية كام عرفتها املادة  4من قانون العمل
املرصيف وتشمل إستالم النقود كودائع جارية وودائع إدخار وإستثامر وفتح
اإلعتامدات وإصدار خطابات ودفع الشيكات وتحصيلها او الوامر او اذونات
الرصف وتوفري التمويل للعمالء .

بنك الربكة السوداين
تاريخ التأسيس  :فرباير 1984
العنوان  :الخرطوم شارع القرص برج الربكة الطابق الخامس
ص ب  3583 :الخرطوم السودان
الهاتف 00249187112000 :
الفاكس 00249183778585 :
الربيد اإللكرتوين info@albaraka.com.sd
املوقع اإللكرتوين www. info@albaraka.com.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :عدنان أحمد يوسف
املدير العام  :ا /عبد الله خريي
راس املال املرصح به  500,010,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 3.50:جنيه
راس املال املدفوع  253,536,381 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 72,439,966 :سهم
األغراض :

القيام بجميع الخدمات واالعامل املرصفية كام عرفتها املادة  4من قانون العمل
املرصيف وتشمل إستالم النقود كودائع جارية وودائع إدخار وإستثامر وفتح
اإلعتامدات وإصدار خطابات ودفع الشيكات وتحصيلها او الوامر او اذونات
الرصف وتوفري التمويل للعمالء .
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بنك اإلستثمار املايل
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تاريخ التأسيس :اكتوبر1977/م
العنوان  :الخرطوم شارع السيد عبدالرحمن – برج املنار
ص ب  12046:الخرطوم
الهاتف00249183730300 :
الفاكس 00249183730304:
الربيد اإللكرتوين info@fibaonline..sd
املوقع اإللكرتوين www.fibaonline.com
رئيس مجلس اإلدارة  :فرج محمد سلطان
املدير العام د /طه الطيب أحمد
راس املال املرصح به  400,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  :واحد جنيه
راس املال املدفوع  214,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  214,000,000 :سهم
األغراض :

تقديم كافة الخدمات املرصفية وإنشاء وإدارة الصناديق اإلستثامرية واملحافظ
اإلستثامرية والرتويج لإلكتتابات العامة والخاصة ورشاء وبيع االوراق املالية
وتقديم النصح واإلستشارات املالية وتغطية اإلصدارات املالية للمؤسسات
والرشكات الجديدة والقامئة .

بنك أم درمان الوطني

							
تاريخ التأسيس /12:أغسطس1993/
العنوان  :الخرطوم تقاطع ش القرص مع الزبري باشا
ص ب  11522:الخرطوم
الهاتف00249183770400 :
الفاكس 00249183777152:
الربيد اإللكرتوين information@onb.com.sd
املوقع اإللكرتوين www.onb.com.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :د .عبد الرحمن رضار
املدير العام :د.عبد الحميد محمد جميل
راس املال املرصح به  1,200,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  10 :جنيه
راس املال املدفوع  1,000,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 100,000,000 :سهم
األغراض :

مامرسة جميع االعامل املرصفية واإلستثامرية داخل السودان وخارجه والقيام
بحشد وقبول مدخرات الجمهور وتجميع وقبول مدخرات العاملني بالخارج
وتجميع وقبول ودائع ومدخرات القوات املسلحة والعاملني بها واملتقاعدين
وجرحي العمليات وارس الشهداء واملفقودين .
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بنك املال املتحد
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تاريخ التأسيس  :أغسطس2005 /م
العنوان  :الخرطوم رشق  ،أركويت مربع  65مبني رقم  ،411ش مامون بحريي
ص ب  8210:العامرات  -الخرطوم
الهاتف002491833247700 :
الفاكس 00249183235000:
الربيد اإللكرتوين almal@bank.com
املوقع اإللكرتوين www.bankalmal.com
رئيس مجلس اإلدارة  :منصور قيرص بطيش
املدير العام  :يوسف أحمد التني
راس املال املرصح به  240,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 10 :جنيه
راس املال املدفوع  240,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  24,000,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع الخدمات واالعامل املرصفية كام عرفتها املادة  4من قانون العمل
املرصيف وتشمل إستالم النقود كودائع جارية وودائع إدخار وإستثامر وفتح
اإلعتامدات وإصدار خطابات ودفع الشيكات وتحصيلها او الوامر او أذونات
الرصف وتوفري التمويل للعمالء .

بنك اجلزيرة السوداين األردين
تاريخ التأسيس  :يناير2006/
العنوان  :الخرطوم ش افريقيا  ،عقار رقم  ،664مربع 68
ص ب  424:الخرطوم
الهاتف002491887051000 :
الفاكس 00249183741517:
املوقع اإللكرتوين www.aljazeerbank.com
رئيس مجلس اإلدارة  :أمين هزاع املجايل
املدير العام  :د .عامر عبد الوهاب عبد الرحيم
راس املال املرصح به  100,000,000 :دوالر
القيمة اإلسميه  2.05 :جنيه
راس املال املدفوع  225,500,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  110,000,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع الخدمات واألعامل املرصفية كام عرفتها املادة  4من قانون العمل
املرصيف وتشمل إستالم النقود كودائع جارية وودائع إدخار وإستثامر وفتح
اإلعتامدات وإصدار خطابات ودفع الشيكات وتحصيلها او الوامر او اذونات
الرصف وتوفري التمويل للعمالء .
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البنك السوداين املصري
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تاريخ التأسيس  :نوفمرب 2004/
العنوان  :الخرطوم ش افريقيا  ،فندق السالم روتانا (املقر اإلداري)
ص ب  154:الخرطوم
الهاتف0024918325000 :
الفاكس 00249183529952:
الربيد اإللكرتوين info@sebank.sd
املوقع اإللكرتوين www.sebank.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :محمد خري عمر العوض
املدير العام  :أبو عبيدة الحاج حبيب الله
راس املال املرصح به  200,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  :واحد جنيه
راس املال املدفوع  113,460,804 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  113,460,804 :سهم
األغراض :

القيام بجميع الخدمات واألعامل املرصفية كام عرفتها املادة  4من قانون العمل
املرصيف وتشمل إستالم النقود كودائع جارية وودائع إدخار وإستثامر وفتح
اإلعتامدات وإصدار خطابات ودفع الشيكات وتحصيلها او الوامر او اذونات
الرصف وتوفري التمويل للعمالء .

البنك اإلسالمي السوداين
تاريخ التأسيس  :يناير 1982/
العنوان  :الخرطوم شارع الجامعة
ص ب  154:الخرطوم
الهاتف00249183786008 :
الفاكس 00249183774551:
الربيد اإللكرتوين info@sudaneseislamicbank.com
املوقع اإللكرتوين www.sib-sd.com
رئيس مجلس اإلدارة  :عبد الله املحجوب محمد عثامن املريغني
املدير العام  :عبد الله أحمد عيل فضل
راس املال املرصح به  250,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية  0.13 :جنيه
راس املال املدفوع 243,832,486 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 1,875,634,505 :سهم
األغراض :

القيام بجميع األعامل املرصفية والتجارية واملالية وأعامل اإلستثامر واملساهمة
يف مرشوعات التصنيع والتنمية اإلقتصادية والعمرانية وقبول الودائع واالموال
والقيام بتمويل املرشوعات واألنشطة التي يقوم بها األفراد و املؤسسات.
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مصرف السالم  -السودان
تاريخ التأسيس  :مارس  2003/م
العنوان  :الخرطوم جنوب مسجد فاروق
ص ب 139 :الخرطوم
الهاتف002491837747000 :
الفاكس 00249183747007:
الربيد اإللكرتوين info@alsalambank.net
املوقع اإللكرتوين www.alsalam-bank.net
رئيس مجلس اإلدارة  :محمد بن عمري يوسف
املدير العام  :النور عجبنا عز العرب
راس املال املرصح به  538,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  2.69 :جنيه
راس املال املدفوع 326,229,750 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 121,275,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع اآلعامل املرصفية لالفراد والرشكات والقيام باعامل اإلستثامر
املبارش باملشاركة مع الغري او رشاء مرشوعات مملوكة للغري وقبول الودائع
النقدية عيل إختالف صورها للحفظ واإلستثامر وفتح اإلعتامدات املستندية
ورشاء وبيع االوراق املالية .
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بنك الرثوة احليوانية
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تاريخ التأسيس /18:مايو 1993/م
العنوان  :العامرات رشق شارع 3
ص ب  1499 :الخرطوم
الهاتف00249183472025 :
الفاكس 00249183472024:
الربيد اإللكرتوين info@ar-bank.sd
املوقع اإللكرتوين www.ar-bank.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :جامل محمد عبد الله الوايل
املدير العام  :عوض بابكر محمد
راس املال املرصح به  300,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 0.10 :جنيه
راس املال املدفوع  166,030,871 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  1,660,308,710:سهم
األغراض :

تنمية قطاع الرثوة الحيوانية يف مختلف مجاالته وأنواعه وذلك بالقيام بجميع
اعامل املصارف والبنوك اإلستثامرية واملالية والتجارية وعيل وجه الخصوص
تنمية وتشجيع صغار مريب الحيوان وتنمية صادر الرثوة الحيوانية بالسودان
وتقديم التسهيالت اإلئتامنية الالزمة والقروض والدخول يف عمليات إستثامرية
لتنمية وتطوير وتحديث مشاريع الرثوة الحيوانية الكبرية واملتوسطة والقطاع
التقليدي وصغار املنتجني وذلك يف مجال إنتاج وتسويق املاشية واللحوم
واآلسامك والدواجن والجلود واألدوية البيطرية واآلسمدة والكيامويات .

بنك بيبلوس أفريقيا
تاريخ التأسيس  :يونيو 2003 /
العنوان  :الخرطوم تقاطع ش البلدية مع ش املك منر
ص ب  8121 :الخرطوم
الهاتف00249156 552222 :
الفاكس 00249156552220:
الربيد اإللكرتوين byblosbank@ byblosbank.com
املوقع اإللكرتوين www.byblosbank.com
رئيس مجلس اإلدارة  :د  .فرانسيس باسيل
املدير العام  :معاويه أحمد األمني
راس املال املرصح به 105,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 7 :جنيه
راس املال املدفوع  105,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 15,000,000:سهم
األغراض :

مزاولة األعامل املرصفية والتمويل والتسليف والوساطة املرصفية وفقا لقوانني
بنك السودان املركزي وقبول جميع الودائع وفتح الحسابات .
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بنك تنمية الصادرات
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تاريخ التأسيس /30 :سبتمرب1981/م
العنوان  :الخرطوم تقاطع ش الجمهورية
ص ب  111113575 :الخرطوم
الهاتف187181115-187181110 :
الفاكس 00249183760627 :
الربيد اإللكرتوين edb@edbank.sd
املوقع اإللكرتوين www.edb@edbank.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :صديق أدم عبدالله ودعة
املدير العام  :النور عبدالسالم الحلو
راس املال املرصح به  120,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 0.10 :جنيه
راس املال املدفوع  110,355,713 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  1,103,557,133 :سهم
األغراض :

القيام بجميع األعامل املرصفية التي متارسها البنوك اإلسالمية يف التجارة
والتوزيع والصناعة والتعدين واملساهمة يف إنشاء رشكات التأمني والنقل وكافة
الخدمات اإلقتصادية والعمرانية واملرشوعات التنموية .

مصرف املزارع التجاري
تاريخ التأسيس  :أغسطس 1998 /م
(دمج بنك املزارع لالستثامر والتنمية الريفية 1992م
مع البنك التجاري السوداين 1960م)
العنوان  :الخرطوم تقاطع ش القرص مع ش البلدية
ص ب  1116 :الخرطوم
الهاتف00249183776091-00249183774960 :
الفاكس 00249183771273-00249183776758:
الربيد اإللكرتوين info@fcbsudan.com
املوقع اإللكرتوين www.fcbsudan.com
رئيس مجلس اإلدارة  :سامية احمد محمد حسن
املدير العام  :سليامن هاشم محمد توم
راس املال املرصح به  400,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع 350,056,435 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  350,000,000:سهم
األغراض :

متويل القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والصادر والوارد وتوفري مدخالت
اإلنتاج للقطاع الزراعي بشقيه النبايت والحيواين وتنمية الريف السوداين وتقديم
الخدمات املرصفية الشاملة يف إطار الصريفة اإللكرتونية وفقاً ألحكام الرشيعة
اإلسالمية .
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بنك اخلرطوم
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تاريخ التأسيس 1913 :م
العنوان  :الخرطوم تقاطع شارع القرص مع ش الربملان
ص ب  1008 :الخرطوم
الهاتف00249156661000 :
الفاكس 00249183779987:
الربيد اإللكرتوين info@bok.sd
املوقع اإللكرتوين www.bankof Khartoum.com
رئيس مجلس اإلدارة  :السيد محمد سعيد الرشيف
املدير العام  :فيصل عباس فضل
راس املال املرصح به  1,000,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  1.32:جنيه
راس املال املدفوع 1,016,644,918 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  770,185,544:سهم
األغراض :

القيام باألعامل املرصفية الخاصة بالبنوك التجارية وفقاً لسياسات وتوجيهات
بنك السودان وقبول الودائع وفتح الحسابات ومنح التمويل وفقاً إلحكام
الرشيعة اإلسالمية .

بنك اخلليج
تاريخ التأسيس / 12 :يناير1995/م
العنوان  :الخرطوم شارع افريقيا
ص ب  113 :الخرطوم
الهاتف00249183781138 :
الفاكس 00249183782415:
الربيد اإللكرتوين info@alkhaleejbank .com
املوقع اإللكرتوين www.alkhaleejbank.com
رئيس مجلس اإلدارة  :عبدالجليل عبدالرحمن محمد البلويك
املدير العام  :عيل عمر ابراهيم فرح
راس املال املرصح به  300,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع  200,008,446 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  200,008,446:سهم
األغراض :

مزاولة كافة األعامل املرصفية حسبام يحدده قانون بنك السودان املركزي
والقيام بفتح الحسابات بأنواعها وقبول الودائع وإجراء التحويالت بكافة
أنواعها .
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بنك العمال الوطني

38

تاريخ التأسيس /21 :أكتوبر1987/م
العنوان  :الخرطوم البلدية
ص ب  2589 :الخرطوم
الهاتف00249183783218 -00249183771944 :
الفاكس 00249183776347:
الربيد اإللكرتوين info@wnb.sd.com
املوقع اإللكرتوين www.wnb.sd.com
رئيس مجلس اإلدارة  :املهندس /يوسف عيل عبد الكريم
املدير العام  :محمد اقبال بابكر كرار
راس املال املرصح به 400,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع 200,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  200,000,000 :سهم
األغراض :

مامرسة جميع اآلعامل املرصفية داخل السودان وفقاً لقوانني ولوائح بنك
السودان لجميع مدخالت العامل وغريهم من الراغبني من بقية أفراد الشعب
وتنميتها وتوظيفها يف مشاريع إستثامرية مرتبطة بحياة الجامهري تقويم
وتدعيم الروابط اإلقتصادية بني جامهري العاملة وإدارة البنك بصفة خاصة.

بنك النيل األزرق املشرق
تاريخ التأسيس 2003/9/23 :م
العنوان  :الخرطوم تقاطع ش البلدية مع ش املك منر
ص ب  984 :الخرطوم
الهاتف00249183782562 :
الفاكس 00249183797419:
الربيد اإللكرتوين bnmbsudan@bluemashreq .com
املوقع اإللكرتوين www.bluemashreq.com
رئيس مجلس اإلدارة  :محمد إسامعيل
املدير العام  :محمود حسن أحمد
راس املال املرصح به 50,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  1.87:جنيه
راس املال املدفوع  436,082,080 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  233,198,973 :سهم
األغراض :

القيام بجميع اآلعامل املرصفية الخاصة بالبنوك التجارية وقبول الودائع
وإصدار اآلسهم والسندات وفتح الحسابات ومنح القروض وإصدار الكمبياالت
والشيكات .
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40

بنك النيل للتنمية والتجارة
تاريخ التأسيس 2001/03/24 :م
العنوان  :الخرطوم شامل كلية الصحة جامعة الخرطوم ورشق رئاسة الجامرك
ص ب  62 :الخرطوم
الهاتف00249183780223 :
الفاكس 00249183777715:
الربيد اإللكرتوين info@alnilebank.com
املوقع اإللكرتوين www.alnilebank.com
رئيس مجلس اإلدارة  :الحاج عطا املنان ادريس
املدير العام  :احمد عبدالرحمن عثامن الحوري
راس املال املرصح به 300,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع  231,363,153 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  231,363,153:سهم
األغراض :

تقديم الخدمات املرصفية وتوفري التمويل للقطاعات اإلقتصادية املختلفة
وتشجيع اإلدخار بني املواطنني عامة وذلك لتطوير املفاهيم الشعبية يف هذا
املجال وتطبيق مبادئ واهداف اإلقتصاد اإلسالمي يف املعامالت املرصفية .
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بنك االسرة
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تاريخ التأسيس 2008/8/ 13:م
العنوان  :الخرطوم ش السيد عبدالرحمن غرب فندق ريجنيس
الهاتف00249183490029 :
الفاكس 0024183489838:
الربيد اإللكرتوين Familybank2013@gmail.com
املوقع اإللكرتوين www.familybank.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :د .رجاء حسن خليفة
املدير العام  :امال قاسم احمد
راس املال املرصح به  1,000,000,000:جنيه
القيمة اإلسميه 10 :جنيه
راس املال املدفوع 219,565,020 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  21,956,502:سهم
األغراض :

يعمل البنك يف مجال التمويل االصغر ويستهدف الرشائح الضعيفة ورفع الوعي
املرصيف واإلدخاري واإلستثامر وسط الرشائح واإلهتامم بالتنمية الريفية من
خالل رفع قدرات إنسان الريف اإلجتامعية واإلقتصادية لتحقيق تنمية شاملة
للريف ومزاولة جميع اآلعامل املرصفية داخل السودان وفقاً لقوانني وأحكام
بنك السودان املركزي .

البنك األهلي السوداين
تاريخ التأسيس  :يناير1981/م
العنوان  :الخرطوم  -ش القرص -جنوب سينام كلوزيوم
ص ب 1183 :الخرطوم
الهاتف00249183778272 :
الفاكس 00249183779497 :
الربيد اإللكرتوين BANKINGAFFAIRS@NBS.COM.SD :
املوقع اإللكرتوينwww.nbs.com.sd :
رئيس مجلس اإلدارة  :عامد عيتاىن
املدير العام  :فادي محمد شحاتة
راس املال املرصح به  150,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  500 :جنيه
راس املال املدفوع  150,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  300,000:سهم
األغراض :

مزاولة اآلعامل املرصفية وقبول الودائع وفتح الحسابات بإنواعها املختلفة وفتح
حسابات الضامن وقبول اإلعتامدات واملتاجرة يف املعادن النفيسة واآلوراق
املالية
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قطــــــاع
التأمني
45

شركة النيل اآلزرق للتأمني

46

تاريخ التأسيس  :يناير 1965/م
العنوان  :الخرطوم شارع القرص – برج النيل اآلزرق
ص ب  2215:الخرطوم
الهاتف00249183770580 :
الفاكس 00249183772405 :
الربيد اإللكرتوين bluenile@bluenileins.sd
املوقع اإللكرتوين www.bni.sudan.com
رئيس مجلس اإلدارة  :الصادق محمد الجاك
املدير العام  :محسن حسني محمد داؤد
راس املال املرصح به  6,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه :واحد جنيه
راس املال املدفوع  6,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 6,000,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع أعامل التأمني

الشركة السوادنية
للتأمني وإعادة التأمني
تاريخ التأسيس  :يناير1976/م
العنوان  :الخرطوم تقاطع ش سنكات مع ش الزبري باشا
ص ب  2332:الخرطوم
الهاتف00249183770026 :
الفاكس 00249183777796 :
الربيد اإللكرتوين info@sudanreeco.com
املوقع اإللكرتوين www. sudanreeco.com
رئيس مجلس اإلدارة  :محمد جعفر سيد أحمد قريش
املدير العام  :عادل عزالدين السيد
راس املال املرصح به  10,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  5 :جنيه
راس املال املدفوع 5,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  1,000,000 :سهم
األغراض :

مزاولة أعامل التأمني وإعادة التأمني.
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شركة إعادة التأمني الوطنية
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تاريخ التأسيس  :يناير  1973/م
العنوان  :الخرطوم شارع الربملان – دار إعادة التأمني الوطنية
ص ب  443:الخرطوم
الهاتف00249183778221 :
الفاكس 00249183775927 :
الربيد اإللكرتوين info@national-reinsurance.com
املوقع االلكرتوين national-reinsurance.com
رئيس مجلس اإلدارة  :الفريق ركن /يحي محمد خري
املدير العام  :د.عثامن الهادي إبراهيم
راس املال املرصح به  50,000,000 ,:جنيه
القيمة اإلسميه :واحد جنيه
راس املال املدفوع  15,091,554:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  15,091,554 :سهم
األغراض :

القيام بجميع أعامل التأمني و إعادة التأمني

شركة جوبا للتأمني
تاريخ التأسيس  :مارس1981 /م
العنوان  :الخرطوم شارع البلدية – عامرة سيد عثامن
ص ب  10043:الخرطوم
الهاتف00249183779596 :
الفاكس 00249183781617 :
الربيد اإللكرتوين info@juba-insurance.com
املوقع اإللكرتوين www. juba-insurance.com
رئيس مجلس اإلدارة  :طة عيل البشري
املدير العام  :عبدالله أحمد عبدالله
راس املال املرصح به 36,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه2.5 :جنيه
راس املال املدفوع  21,000,000:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  8,400,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع أعامل التأمني
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شركة النيلني للتأمني
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تاريخ التأسيس  :مارس 1981/م
العنوان  :الخرطوم شارع الجمهورية
ص ب  111867:الخرطوم
الهاتف00249183778190 :
الفاكس 00249183773482-00249183774128 :
الربيد اإللكرتوين info@elnileinins.com
املوقع اإللكرتوين www. elnilienins.com
رئيس مجلس اإلدارة  :اآلمني الشيخ مصطفي
املدير العام  :عبدالرحيم بلة عبدالقادر
راس املال املرصح به  75,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع  43,000,000:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  43,000,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع أعامل التأمني

شركة التامينات العامة
(سودان ) احملدودة
تاريخ التأسيس  :مارس 1961/م
العنوان  :الخرطوم شارع املك منر عقار رقم ()2/8مربع ح/ه
ص ب  1555:الخرطوم
الهاتف00249183614780 -00249183780618 :
الفاكس 00249183772122 :
الربيد اإللكرتوين Nadir.malik@generalinsurancesudan.com
املوقع اإللكرتوين www. generalinsurancesudan.com
رئيس مجلس اإلدارة  :نادر حسن ابراهيم مالك
املدير العام  :محمد حسن ادريس
راس املال املرصح به 10,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع  7,500,000:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  7,500,000 :سهم
األغراض :

القيام بجميع أعامل التأمني
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الشركة التعاونية للتأمني

52

تاريخ التأسيس  :ديسمرب 1989/م
العنوان  :الخرطوم غرب برج التعاونية
ص ب  231:الخرطوم
الهاتف00249183778720 -00249183 797279 :
الفاكس 00249183782438-00249183784320 :
الربيد اإللكرتوين info@taawunya.com.sd
املوقع اإللكرتوين www. taawuniya.com.sd
رئيس مجلس اإلدارة :هشام التهامي عبدالله
املدير العام  :محمد ابراهيم ادم
راس املال املرصح به 30,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 1 :جنيه
راس املال املدفوع  8,520,598:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  8,520,598:سهم
األغراض :

تقديم كافة الخدمات التأمينية

شركة السالمة للتأمني
تاريخ التأسيس /27 :يناير 1992/م
العنوان  :الخرطوم رشق تقاطع شارع املؤمتر مع الشيخ مصطفي االمني ـ
شامل غرب مسجد القيادة العامة
ص ب  11448 :الخرطوم
الهاتف00249183772938 :
الفاكس 00249183772920 :
الربيد اإللكرتوين
املوقع اإللكرتوين www.alsalama.sd
رئيس مجلس اإلدارة :عيل محمد الحسن ابريس
املدير العام  :متارض ابوالقاسم عبدالرحيم
راس املال املرصح به 10,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 10 :جنيه
راس املال املدفوع  7,861,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  786,100 :سهم
األغراض :

تقديم كافة الخدمات التأمينية
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القطـــاع
الصناعي
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الشركة الوطنية للبرتول

56

تاريخ التأسيس 1993 :م
العنوان  :الخرطوم شارع الستني مبني رقم ()18
مربع  9تقاطع ش الستني مع ش اوماك
ص ب  11240 :الخرطوم
الهاتف00249155773333-00249155774444 :
الفاكس 00249155775577-00249183251911 :
الربيد اإللكرتوين info@npetroleum.com
املوقع اإللكرتوين www.npetroleum.com
رئيس مجلس اإلدارة  :د  .محمد الفاتح حامد
املدير العام  :الهادي إبراهيم حسن
راس املال املرصح به 50,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 2 :جنيه
راس املال املدفوع  41,374,470 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  20,687,235:سهم
األغراض :

اإلستثامر يف املواد البرتولية ومنتجاتها من تعبئة وتوزيع .

شركة النيل لألسمنت
تاريخ التأسيس 1960:م
العنوان  :والية النيل االبيض – مدينة ربك – الخرطوم بحري املنطقة الصناعية
ص ب  10272 :الخرطوم
الهاتف00249572825943 + 00249572825919 :
الفاكس 00249572825919 :
الربيد اإللكرتوين nilecement.org
املوقع اإللكرتوين www.nilecement.org
رئيس مجلس اإلدارة  :حسن تاج الرس
املدير العام  :م  .حمزة فتح الرحمن ابراهيم
راس املال املرصح به 184,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 0.5 :جنيه
راس املال املدفوع  145,576,084 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  291,152,169 :سهم
األغراض :

* صناعة وتجارة وأشغال االسمنت وإقتناء وتأسيس ومبارشة أعامل وصناعة
وتجارة واشغال الجري والسامد والبياض والحجر والخرسانة والرمل واملواد املعدنية
واآلتربة االخري والفحم والزيوت .
* تأسيس وتحصيل وإدارة مراكز تجارية لتسويق وبيع كل منتجات ومصانع
الرشكة يف داخل السودان وخارجه .
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القطـاع
التجاري
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الشركـة السودانيـة

للمناطـق واألسـواق احلـرة
Sudanese free zones & markets Co
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تاريخ التأسيس 1993:م
العنوان  :الخرطوم /بري /ارض املعارض
ص ب  2366 :الخرطوم
الهاتف00249183263667-00249183263635 :
الفاكس 00249183263633 :
الربيد اإللكرتوين sec-board.m@sudanfreezone.com
املوقع اإللكرتوين www.sudanfreezone.com
رئيس مجلس اإلدارة :مدثر عبدالغني عبدالرحمن
املدير العام  :يوسف محمد كرار
راس املال املرصح به  325,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه  10 :جنية
راس املال املدفوع  287,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  28,700,000 :سهم
األغراض :

نشاط املناطق الحرة
نشاط اآلسواق الحرة
نشاط املعارض واملؤمترات
الفندق والسياحة

شركة الصمغ العربي احملدودة

		
تاريخ التأسيس  :مارس 1969/م
العنوان  :الخرطوم برج الربكة الطابق العارش
ص ب  857:الخرطوم
الهاتف0157908492-00249183785946 :
الفاكس 00249183772122 :
الربيد اإللكرتوين info@gum-arab.com
املوقع اإللكرتوين www. Gum-arabic.com
رئيس مجلس اإلدارة  :اسامة محمد هاشم
املدير العام :عوض الله ابراهيم ادم
راس املال املرصح به 50,000,000 ,:جنيه
القيمة اإلسمية 1 :جنيه
راس املال املدفوع  10,375,329:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  10,375,329 :سهم
األغراض :

تجارة وتصنيع وتصدير الصمغ العريب
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شركة  MZKللمجمعات التسويقية (عفراء)

62

تاريخ التأسيس  :ابريل 2005/م
العنوان  :الخرطوم ش افريقيا – جنوب الساحة الخرضاء
ص ب  12857:الخرطوم
الهاتف00249183522229 :
الفاكس 00249183522229 :
الربيد اإللكرتوين info@afra.sd.com
املوقع اإللكرتوين www. afrasd.com
رئيس مجلس اإلدارة  :م  .عبدالعزيز عثامن
املدير العام :صالح الدين حمزة الحسن
راس املال املرصح به  100,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 10 :جنيه
راس املال املدفوع  89,479,480 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  8,947,948 :سهم
األغراض :

القيام بأعامل التجارة العمومية لكافة أنواع السلع والبضائع واملحاصيل بالجملة
والقطاعي وإسترياد وتصدير السلع التي تدخل يف أغراض الرشكة والقيام بإنشاء وبناء
مجمعات تجارية وسكنية وتشمل االسواق واملحالت التجارية وتجهيز وتشيد املالعب
واملالهي والعمل يف مجال الزراعة بشقيها النبايت والحيواين .

شركة اخملابز التجارية
تاريخ التأسيس
العنوان :الخرطوم غرب الصناعات
ص ب  :الخرطوم
الهاتف:
الفاكس :
الربيد اإللكرتوين :
املوقع اإللكرتوين:
رئيس مجلس اإلدارة :
املدير العام :
راس املال املرصح به :
راس املال املدفوع جنية عدد اآلسهم املدفوعه  :سهم
األغراض :

مل تجدد املعلومات بعد
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شركة تقسيط احملدودة
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تاريخ التأسيس 2000 :م
العنوان  :الخرطوم – شارع السيد عبدالرحمن – برج املنال
ص ب 12046 :الخرطوم
الهاتف00249183796421 :
الفاكس 00249183796420:
الربيد اإللكرتوين tagseet@yahoo.com
رئيس مجلس اإلدارة  :عصام الدين النور عبدالله
املدير العام  :عادل محمد عثامن
راس املال املرصح به  10,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 10 :جنيه
راس املال املدفوع  344,007 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  344,007 :سهم
األغراض :

العمل بصفة اساسية يف مجال البيع بالتقسيط والبيع اإلجاري وعن
طريق امللكية والعمل يف مجال اإلتجار بالجملة والتجزئة عن طريق
التوكيالت والعمل يف مجال اإلسترياد والتصدير والعمل يف مجال
التصنيع ويف مجال خدمات التخرين .

مركز االيداع والحفظ املركزي
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قطـــــــــــاع
اإلستثمار
والتنمـــية
67

شركة الرواد للتطوير العقاري احملدودة
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تاريخ التأسيس /7 :ابريل2007/م
العنوان:الخرطوم الرميلة شارع جبل اولياء غرب وزارة الرثوة الحيوانية والسمكية
ص ب  8083 :الخرطوم
الهاتف +249912608740 / + 249155122500 :
الفاكس :
الربيد االلكرتوين info@alrowad.com
املوقع اإللكرتوين
رئيس مجلس اإلدارة  :هشام يونس يحي قفيشة
املدير العام  :نادر توفيق مصطفي
راس املال املرصح به  102,000,000:جنيه
القيمة اإلسمية 2.05 :جنيه
راس املال املدفوع  95,325,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  46,500,000 :سهم
األغراض :

حيازة اآلرايض وتشيد املباين والعقارات والعمل يف كافة مجاالت التنمية العمرانية
وكافة انواع املقاوالت والتشييد والبناء واإلسكان والصيانة واإلستثامر العقاري
والعمل يف مجال املقاوالت املعامرية وتنفيذ عقود اإلنشاء والصيانة والعمل
كمستشار هنديس .

شركة التنمية اإلسالمية
تاريخ التأسيس  :مايو 1983 /م
العنوان :الخرطوم ( )3جنوب غرب نادى االرسة
ص ب  2718 :الخرطوم
الهاتف 0183776726 -0183 774232 :
الفاكس 0183 772924 :
الربيد اإللكرتوين :
املوقع اإللكرتوين :
رئيس مجلس اإلدارة  :الباقر يوسف مضوي
املدير العام  :تاج الدين عبداللطيف محمد حامد
راس املال املرصح به  :ألف مليون دوالر امريىك
القيمة اإلسميه  0.46 :جنيه
راس املال املدفوع  14,803,827 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  35,247,206 :سهم
األغراض :

* العمل يف مجال التنمية الزراعية ةالحيوانية بزراعة املحاصيل
والفواكه والخرض بإختالف أنواعها وتربية املوايش والدواجن وكل أنواع
الحيوانات االخري وتصنيع املنتجات الزراعية وتسويقها داخل السودان
وخارجه .
* العمل يف مجال الصناعة وذلك بإنشاء املصانع واملعامل واملاكينات
وتصنيع كافة انواع االجهزة .
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شركة النصر

لإلسكان والتشييد احملدودة

70

تاريخ التأسيس  :أغسطس1991 /م
العنوان  :الخرطوم مجمع مأمون بحريي مجمع النرص السكني
ص ب  12679 :الخرطوم
الهاتف 002490155308815:
الفاكس00249155308815 :
: elnasrsd@hotmail.comالربيد االلكرتوين
املوقع اإللكرتوين :
رئيس مجلس اإلدارة  :عبد اإللة حسن كوكو
املدير العام  :الطاهر عيل الطاهر خليفة
راس املال املرصح به 20,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 10:جنيه
راس املال املدفوع 20,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 2,000,000 :سهم
األغراض :

القيام بأعامل املقاوالت والتمليك العقاري

شركة املثال

خلدمات التمويل اآلصغر احملدودة
تاريخ التأسيس 2010 :م
العنوان  :الخرطوم مربع( )54عقار رقم ( -)312أركويت
ص ب  3100 :الخرطوم
الهاتف +249155156557 - +249155156556 :
الفاكس +249155156558 :
الربيد اإللكرتوين almithalmicrofinance@gmail.com
رئيس مجلس اإلدارة :لييل عمر بشري
املدير العام  :نعامن يوسف محمد
راس املال املرصح به 24,000 :جنيه
القيمه اإلسميه 100 :جنيه
راس املال املدفوع  24,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  240 :سهم
األغراض :

* تقديم خدمات التمويل االصغر للمنظامت الطوعية والجمعيات التعاونية املحلية
وأعضاء الجمعيات القاعدية ورفع الوعي اإلدخاري واإلستثامري وسط هذه الرشائح .
* تنظيم وتطوير أنشطة املنظامت لتسهيل تقديم خدمات التمويل األصغر للعمالء
النهائيني .
* رفع قدرات املنظامت الطوعية والجمعيات القاعدية التي تهدف إيل تحسني فرص
الحصول عيل املزيد من املوارد املالية بغرض تحقيق التنمية اإلجتامعية .
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الشركة الوطنية لإلجارة
واإلستثماراحملدودة
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تاريخ التأسيس  :مارس2002م
العنوان :الخرطوم العامرات ش21
مبني صندوق ضامن الودائع املرصفية رقم ()47
ص ب  8361 :الخرطوم
الهاتف +249183590847 - +249183590846 :
الفاكس +249183590844 :
الربيد اإللكرتوين info@nlic.com
املوقع اإللكرتوين
رئيس مجلس اإلدارة  :الفيك محمد جيب الله
املدير العام :مدين محمد عبدالوهاب
راس املال املرصح به 145,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 100 :جنيه
راس املال املدفوع  139,967,800 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 1,399,678 :سهم
األغراض :

التمويل بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك

املغرتبني للتعليم والتقانة
والبحث العلمي ()EXPT
تاريخ التأسيس 2007/09/19 :م
العنوان  :الخرطوم ش محمد نجيب –غرب جهاز املغرتبني
ص ب  3555 :الخرطوم
الهاتف +249960351042 - +24999817715 :
الفاكس :
الربيد اإللكرتوين mugtribeen company@gmail.com
املوقع اإللكرتوين www.sudexpat.net
رئيس مجلس اإلدارة :أ.د عيل أحمد مصطفي
املدير العام  :د.عامد الدين إسامعيل الحاكم
راس املال املرصح به 15,000,000 :جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع  9,583,883 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 9,583,883:سهم
األغراض :

إنشاء الجامعات واملدارس ومراكز البحوث العلمية والعمل يف جميع املجاالت
الصناعية والزراعية والتجارية .
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شركة املهاجر العاملية
لإلستثمار احملدودة
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تاريخ التأسيس 1995/03/25 :م
العنوان:الخرطوم ش محمد نجيب – شامل جهاز املغرتبني
ص ب  3555 :الخرطوم
الهاتف 00 249183403404 :
الفاكس 00249183403410 :
الربيد اإللكرتوين elmuhajir01@gmail.com
املوقع اإللكرتوين www.almuhajir.sd
رئيس مجلس اإلدارة  :د .كرار محمد الحاج التهامي
املدير العام  :فاروق خوجيل حاج محمد هباين
راس املال املرصح به  30,000,000:جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع  28,471,701 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  28,471,701:سهم
األغراض :

إستقطاب وتوظيف مدخرات املغرتبني من خالل تسويق مشاريع الرشكة وإبراز
قوة مدخرات املغرتبني وتأثريها عيل القوة اإلقتصادية وتنفيذ صفقات تجارية
لتأييد دور مساهمة املغرتبني يف دعم اإلقتصاد وتوظيف عالقات املغرتبني بدول
املهجر إلستقطاب رؤس أموال خارجية .

شركة الهجرة للصرافة احملدودة
تاريخ التأسيس  :سبتمرب 1998/م
العنوان :الخرطوم السوق العريب جوار فندق قباء
ص ب  3555 :الخرطوم
الهاتف +249183747695 - +249183771198 :
الفاكس +249183787330 :
الربيد اإللكرتوين elhijra@hotmail.com
املوقع اإللكرتوين
رئيس مجلس اإلدارة  :د .كرار محمد الحاج التهامي
املدير العام :عبدالحميد عبدالباقي رساج
راس املال املرصح به  4,080,000:جنيه
القيمة اإلسميه 1 :جنيه
راس املال املدفوع  4,080,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 4,080,000 :سهم
األغراض :

* العمل يف مجال النقد اآلجنبي بيعاً ورشا ًء
* القيام بالبيع والرشاء للعمالت اآلجنبية والورقية –شيكات سياحية وشيكات أوامر
الدفع املسحوب عيل الحسابات الحرة املفتوحة لدي البنوك املحلية والتحويالت من
الخارج بعد الحصول عيل اإلذن من الجهات املختصة ومامرسة اعامل الرصافة يف اي
مدينة أو منطقة بعد الحصول عيل التصديقات الالزمة .
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الشركة الوطنية

لنظم التعليم املتقدم احملدودة
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تاريخ التأسيس  4 :نوفمرب 2013م
العنوان:الخرطوم  -الحي الراقي شارع الستني
ص ب  3783 :الخرطوم
الهاتف +249155772782 / +249155772783 :
الفاكس :
الربيد اإللكرتوين :
املوقع اإللكرتوين www.nu.edu.sd :
رئيس مجلس اإلدارة  :د .طه الطيب احمد االمام
املدير العام :ب .قريش محمد عيل
راس املال املرصح به  160,000,000:جنيه
القيمة اإلسميه 2 :جنيه
راس املال املدفوع  142,783,094 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  71,391,547 :سهم
األغراض :

إنشاء وتأسيس الجامعات والكليات ومعاهد تدريب وتأهيل الطالب يف جميع
املجاالت العلمية والفنية واالدبية لنيل كل الدرجات العلمية وتحديث وتطوير
سبل وطرق ووسائل التعليم االهيل  ،والعمل يف مجال التجارة اإللكرتونية
والتجارة العامة مبا يف ذلك تجارة الجملة والتجزئة داخل االسواق العامة
واملعارض املنشأة للتسوق .

الشركة السودانية الكويتية
للنقل الربي احملدودة
تاريخ التأسيس /12 :يونيو1974/م
العنوان:الخرطوم بحري – شارع الصناعات
ص ب  1273 :الخرطوم بحري
الهاتف +249183772739 / +249121383301:
الفاكس :
الربيد اإللكرتوين skrt.sd@gomail.com
املوقع اإللكرتوين
رئيس مجلس اإلدارة  :مجدي مامون حسب الرسول
املدير العام :مامون حسب الرسول حمد الفيك
راس املال املرصح به  3,750 :جنيه
القيمة اإلسميه 0.03 :جنيه
راس املال املدفوع  3,750 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  125,000:سهم
األغراض :

تسيري العربات الثقيلة والشاحنات بهدف ربط اجزاء السودان مع بعضها
ومتلك وإستئجار وإستغالل قطع االرايض ومتلك العربات والشاحنات
وجميع وسائل النقل الربي الحديثة وتأسيس رشكات فرعية او مساهمة .
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شركة قصر اللؤلؤ العاملية
للتجارة واملقاوالت احملدودة
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تاريخ التأسيس  :مايو2015/م
العنوان:الخرطوم السوق العريب جوار فندق قباء
ص ب  8011 :الخرطوم
الهاتف +249183477847:
الفاكس +249183465976 :
الربيد اإللكرتوين info@lulupalace.sd :
املوقع اإللكرتوين www.lulupalace.sd:
رئيس مجلس اإلدارة  :الرشيد عثامن فقري
املدير العام  :عامر مختار
راس املال املرصح به  84,000,000:جنيه
القيمة اإلسمية 100 :جنيه
راس املال املدفوع  84,000,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  840,000:سهم
األغراض :

العمل بالتجارة العمومية وتجارة اإلسترياد والتصدير وتجارة التجزئة والتوزيع وتسويق كافة
انواع السلع والبضائع واملحاصيل داخل وخارج السودان والعمل يف مجال النقل والرتحيل برا ً
وبحرا ً لكافة أنواع البضائع ولها يف سبيل ذلك أن متتلك كافة وسائل النقل والرتحيل.
ومزاولة العمل يف مجال الهندسة واملقاوالت والتشييد والعمران لكافة املنشئات وان تزاول
اعامل اإلستشاريني الهندسيني واملقاوالت .
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القطاع
الزراعي

شركة تاال لإلستثمار الزراعي
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تاريخ التأسيس :
العنوان  :شندي مربع  12جوار جامعة شندي
الهاتف00249912320697 :
املدير العام  :عمر محمد الحاج
راس املال املرصح به  260,000,000:جنيه
القيمة اإلسمية  1جنيه .
راس املال املدفوع  220,978,264:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 220,978,264:سهم
األغراض :

العمل يف املجاالت الزراعية

الشركة السودانية
للرثوة احليوانية  -أنعام
تاريخ التأسيس /3 :ابريل1991/م
العنوان  :الخرطوم بحي شارع االنقاذ (حي الشاطئ)
ص ب  10319 :الخرطوم
الهاتف+249120346783 / + 249120342523 :
الفاكس +249155156992 :
الربيد اإللكرتوين anaamsudan@yhoo.com
رئيس مجلس اإلدارة :محمد االمني العطايا
املدير العام  :بابكر عمر العاقب
راس املال املرصح به  1,000,000:جنيه
القيمة اإلسمية1 :جنيه .
راس املال املدفوع  1,000,000:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  1,000,000:سهم
األغراض :

املساهمة يف تنمية اإلقتصاد القومي بتطوير قطاع الرثوة الحيوانية وإقامة
مرشوعات لزراعة اآلعالف ومصانع اإلنتاج وإنتاج وتسويق وتصري كافة
انواع الحيوانات ومشتقاتها والعمل يف مجال إنتاج وتصنيع الدواجن
وإسترياد وتصنيع اآلدوية البيطرية
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اخلدمات الزراعية

ملزارعي قصب السكر باجلنيد
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تاريخ التأسيس :
العنوان  :دار مزرارع قصب السكر – الجنيد والية الجزيرة
الهاتف00249054240281 :
الفاكس 002490542840281 :
رئيس مجلس اإلدارة  :بابكر املبارك هجانا
راس املال املرصح به  40, 000,000:جنيه
القيمة اإلسمية  10 :جنيه
راس املال املدفوع 1,356,620 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  135,662:سهم
األغراض :

العمل يف املجاالت الزراعية
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قطـــــــــــاع
اإلتصـــاالت
والوسائط
87

جمموعة سوداتل
لإلتصاالت احملدودة
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تاريخ التأسيس /7 :مارس1993/م
العنوان  :الخرطوم برج سوداتل ش سنكات
ص ب  11555 :الخرطوم
الهاتف +249183797725 :
الفاكس +249183782322 :
الربيد اإللكرتوين stginfo@sudatel.sd :
املوقع اإللكرتوين www.sudatel.sd :
رئيس مجلس اإلدارة :د  .عبدالرحمن محمد رضار
املدير العام  :املهندس /طارق حمزة زين العابدين
راس املال املرصح به 2,500,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 1.53 :جنيه
راس املال املدفوع  1,852,335,818:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 1,210,677,005 :سهم
األغراض :

تقديم خدمات اإلتصاالت العاملية واملحلية والصيانة والهندسة والتشغيل
والرتكيب لكل أنواع منتجات وخدمات البنية االساسية لإلتصاالت السلكية
والالسلكية وكذلك جذب رؤوس االموال وإستثامرها يف مجال البنيات
االساسية للمواصالت السلكية والالسلكية وذلك لإلستفادة من التقنيات
الحديثة والتطور يف هذا املجال والعمل عيل إدخالها بالسودان ملواكبة
التطورات العاملية .

شركة اإلعالميات
املتعددة احملدودة
تاريخ التأسيس :
العنوان :
ص ب  :الخرطوم
الهاتف:
الفاكس :
اإللكرتوين :
املوقع اإللكرتوين :
رئيس مجلس اإلدارة :
املدير العام :
راس املال املرصح به  ,:جنيه
القيمة اإلسمية جنيه .
راس املال املدفوع  :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  :سهم
األغراض :

مل تجدد املعلومات بعد
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شركة الرأي العام
للصحافة والنشر احملدودة
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تاريخ التأسيس
العنوان :
ص ب  :الخرطوم
الهاتف- :
الفاكس :
اإللكرتوين :
املوقع اإللكرتوين :
رئيس مجلس اإلدارة :
املدير العام :
راس املال املرصح به  ,:جنيه
القيمة اإلسمية جنيه .
راس املال املدفوع  :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  :سهم
األغراض :

مل تجدد املعلومات بعد

شركة السينما
السودانية احملدودة
تاريخ التأسيس
العنوان :
ص ب  :الخرطوم
الهاتف- :
الفاكس :
اإللكرتوين :
املوقع اإللكرتوين :
رئيس مجلس اإلدارة :
املدير العام :
راس املال املرصح به  ,:جنيه
القيمة اإلسمية جنيه .
راس املال املدفوع  :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  :سهم
األغراض :

مل تجدد املعلومات بعد
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قطـــــــــاع
شركـــــات
الوساطة
املــــــالية
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شركة سنابل لألوراق املالية
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تصنيفها  ( :الفئة ) 1
تاريخ التأسيس 1994/7/27 :م
العنوان  :السودان -الخرطوم -واحة الخرطوم -الطابق الثالث م 302
الهاتف +249156667091 :
الفاكس +249163793249 :
املوقع اإللكرتوين www.sanabelfs.com :
الربيد اإللكرتوين info@sanabelfs.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :فادي سليم الفقيه
املدير العام :دميا عوض عبد الحميد
راس املال املرصح به 100,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 100,000,000 :جنيه
1 :جنيه
القيمة اآلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه 100,000,000 :سهم
األغراض :

-1الوساطة املالية
-2اإلستشارات املالية
-3ادارة املحافظ
-4طرح وإدارة صناديق اإلستثامر
-5طرح وإدارة اإلصدارات األولية
-6اعامل الحفظ األمني
-7املحافظ املتخصصة

اخلدمات املالية التي تقدمها شركة سنابل :

 .1خدمة إدارة املحافظ
 .3صناديق االستثامر املشرتكة
 .5خدمة الحفظ االمني
 .7التقارير الدورية.

 .2ادارة الصكوك
 .4خدمات إدارة السيولة
 .6أعامل تقييم املؤسسات

حجم تداول شركة سنابل لالوراق املالية للخمس اعوام املاضية-:

العام

حجم تداول الرشكة

نسبة حجم التداول

2013
2014
2015
2016
2017

1,429,165,455
1,244,454,026
2,273,892,472
1,728,630,272
4,242,770,429

%14.42
%10.77
%18.19
%20.03
%18.88

يوضح الرسم البياين اعاله كيف منا حجم التداول يف االعوام السابقة مام يعكس النهج
الذي اتبعته الرشكة يف توسيع و تطوير خدماتها من اجل اقتناص كافة الفرص املتاحة
لتوفري بيئة استثامرية مثالية و خلق رشاكة اسرتاتيجية تعود بالفائدة عىل الرشكة و
عمالئها.
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شركة اجلديان للخدمات
املالية احملدودة
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تصنيف الرشكة  ( :الفئة ) 2
تاريخ التأسيس  2008/1/24م
العنوان  :الخرطوم  /برج الربكة  /الطابق التاسع  /شقة رقم 1207
الهاتف 0183775268 :
الفاكس 0183775269 :
الربيد اإللكرتوين Jedian.info@gmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :محمد خري عمر العوض مبيوع
املدير العام  :محمد اسامعيل محمد حسن
راس املال املرصح به  2,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع  2,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 100 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  20,000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية املدرجة يف سوق األوراق املالية
 -2إدارة املحافظ اإلستثامرية
 -3اإلكتتاب يف جميع إصدارات الصكوك واألسهم
 -4تقديم اإلستشارات والنصح املايل

شركة املؤشر لإلستثمار املايل احملدودة
تصنيفها  ( :الفئة )2
تاريخ التأسيس  30أبريل 2006م
العنــوان  :تقاطع شارع القرص مع البلدية -مبني رئاسة مرصف املزارع التجاري
تلفون +249183798408 :
تلفاكس +249183783010 :
املوقع اإللكرتوينwww.almoashir.com :
الربيد اإللكرتوينinf@almuashir.com :
رئيس مجلس اإلدارة :السيد /بابكر شيخ إدريس مناع
املدير العام :السيد /خالد حسون محمد صالح الجاز
رأس املــــــــال املرصح به  5,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع  5,000,000 :جنيه
القيمة اإلسمية  1,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  5,000 :سهم
األغراض :

 -1بيع ورشاء األوراق املالية لصالح العمالء.
 -2بيع ورشاء األوراق املالية لصالح الرشكة.
 -3بيع ورشاء اإلصدارات الجديدة لألوراق املالية.
-4إستثامر أموال الرشكة وفقاً ملقررات سوق الخرطوم لألوراق املالية.
 -5اإلقرتاض مبا ال يزيد عن ضعف صايف حقوق املساهمني.
 -6أي أغراض أخــــرى يقررها سوق الخرطوم لألوراق املالية.
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شركة املال املتحد لألوراق املالية
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تصنيفها  ( :الفئة )3
تاريخ التأسيس/30 :ابريل2008/م
العنوان الخرطوم – شارع مامون بحريي – جنوب الساحة الخرضاء
مبني رقم  - 411مربع ()65
بنك املال املتحد – الطابق الثاين
الهاتف 00249183247700 :
الفاكس 00249183253000 :
املوقع اإللكرتوين www.bankalmal.net :
الربيد اإللكرتوين Einas@bankalmal.net - aya@bankalmal.net :
رئيس مجلس اإلدارة  :أسامة الفاضل إبراهيم التوم
 :إيناس طه حسن
املدير العام
رأس املال املرصح به  250,000 :جنيه
راس املال املدفوع  250,000 :جنيه
 10 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  25,000 :سهم
األغراض :

-1رشاء وبيع األوراق املالية املدرجة يف سوق الخرطوم لألوراق املالية لصالح العمالء
 ،املحافظ الخاصة ومحفظة الرشكة.
-2رشاء وبيع صكوك الصناديق اإلستثامرية واألوراق الحكومية ( شهامة وصكوك
اإلستثامر الحكومية وشاشة ).
-3الرتويج والتغطية لإلكتتابات العامة
-4إنشاء الصناديق
-5تغطية وتسويق وترويج إصدارات األوراق املالية
-6تقديم املعلومات عن حركة أسعار األوراق املالية املدرجة يف سوق الخرطوم
لألوراق املالية واإلستشارات املالية وإدارة املحافظ .

شركة الرواد للخدمات املالية احملدودة
Alrowad Financial Services Co .LTD
تصنيفها ( :الفئة .)1
تاريخ التأسيس  :مارس2017 /م
العنوان :مقر الرشكة  :السودان –الخرطوم – برج الربكة – الطابق السادس
الهاتف +249183770264 / +249183770261 / +249183770198 :
املوقع اإللكرتوين www.alrowadinvest.com :
الربيد اإللكرتوين info@alrowadinvest.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :أسامة مريغني حاج النور سوار الدهب
املدير العام  :أحمد عيل أبوبكر أونور
 42,012,500 :جنيه
راس املال املرصح
 42,012,500 :جنيه
رأس املال املدفوع
 10 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  4,201,250 :سهم
األغراض :

 -1التعامل يف األوراق املالية وتنشيط التعامل فيها بسوق الخرطوم لالوراق املالية.
 -2العمل عيل تقديم النصح املايل واإلستثامري مبا يف ذلك إعادة هيكلة الرشكات وإعداد
دراسات الجدوي اإلقتصادية والفنية وتصميم الخطط والربامج اإلستثامرية والرتويجية.
 -3إنشاء وإدارة املحافظ اإلستثامرية .
 -4انشاء وإدارة صناديق اإلستثامر يف األوراق املالية وتصميم وإعداد الدراسات الخاصة
بإنشاء صناديق الغري.
 -5العمل عيل ترويج وتحصيل املبالغ املالية من الراغبني يف إكتتاب األوراق املالية.
 -6نرش الوعي اإلدخاري وتوظيف املدخرات.
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هات للخدمات املالية ()HAT
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تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2005/07/10 :م
العنوان  :الخرطوم – شارع السيد عبدالرحمن -برج املنار الطابق الرابع شقة رقم ()9
الهاتف 00249183761092 :
الفاكس 00249183761093 :
املوقع اإللكرتوين WWW.hatfs.com:
الربيد اإللكرتوين info@hatfs.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :د .حسن احمد طه
املدير العام  :عادل عبدالرحمن عوض
رأس املال املرصح به  303,600 :جنية
رأس املال املدفوع  303,600 :جنية
 600 :جنية
القيمة اإلسمية
عدد األسهم املدفوعه  506:سهامً
األغراض :

-1خدمات مالية
 -2تطوير وتنويع الخدمات املالية وفق القواعد والضوابط الرشعية
 -3توفري أفضل الخدمات وتحقيق أعيل عائد للعمالء وذلك عن طريق:
رشاء وبيع األوراق املالية  -البيع والرشاء لصالح محفظة الوكيل  -تسويق وبيع إصدارات
األوراق املالية األولية  -إدارة محافظ العمالء
 -4تقديم خدمة اإلكتتاب لصالح العمالء وتوفري املعلومات الخاصة به
 -5توفري املعلومات الخاصة عن حركة أسعار األوراق املالية املدرجة يف سوق الخرطوم
 -6العمل كمستشار مايل للعمالء واملستثمرين يف مجال األوراق املالية

هارفست للخدمات املالية
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2006 :م
العنوان  :السودان الخرطوم شارع الشيخ مصطفى االمني
متفرع من املك منر مربع(6و) عقار( )2/2برج الرنا الطابق األول شقة 5
الهاتف +249183749955 :
الفاكس  :ال يوجد
املوقع اإللكرتوين :قيد اإلنشاء
الربيد اإللكرتوين info@indexsudan.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :مريم عمر محمد الخري
املدير العام  :مريم عمر محمد الخري
رأس املال املرصح به  2 :مليون جنيه
رأس املال املدفوع  2 :مليون جنيه
 1000 :جنيه
القيمة األسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  2000 :سهم
األغراض :

-1بيع ورشاء األوراق املالية
-2الحفظ األمني
-3إدارة اإلكتتابات األولية
-4إدارة وإنشاء املحافظ اإلستثامرية
-5الخدمات املفصلة
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أتش أتش لألوراق املالية
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تصنيفها  ( :الفئة ) 1
تاريخ التأسيس 2010 :م
العنوان :الخرطوم  -شارع البلدية – برج التضامن – الطابق  – 6شقة رقم 606
الهاتف00249912143727 / 00249123837470/ 0024918378864 :
الفاكس0024918378865 :
املوقع اإللكرتوينwww.hhseco.com :
الربيد اإللكرتوينinfo@hhseco.com :
رئيس مجلس اإلدارة ُ :عال عبدالباقي عمر عطية
املدير العام  :محمد يحي عثامن
راس املال املرصح به  100,000 :جنيه
راس املال املدفوع  100,000 :جنيه
100 :جنيه
القيمة االسمية
عدد اآلسهم املدفوعه 1000 :سهم
األغراض :

-1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء .
-2بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية .
-3إنشاء وادارة الصناديق اإلستثامرية .
-4العمل كمستشاري مايل وإستثامري.
-5تسويق وترويج األوراق املالية .
-6تحويل وتأسيس رشكات املساهمة العامة وإدراجها يف سوق الخرطوم لألوراق املالية .

الشركة اإلماراتية للمعامالت املالية
Emirates Financial Transactions co.ltd

تصنيفها ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2006م
العنوان :الخرطوم  -برج الربكة الطابق السابع -مكتب ()1010
الهاتف00249183776811 :
الفاكس00249183777636 :
املوقع اإللكرتوينwww.EFT.sd :
الربيد اإللكرتوينinfo@EFT.sd :
رئيس مجلس اإلدارة  :عبدالله إدريس فضل شيخ إدريس
املدير العام  :محمداألمني الفيك محمداألمني
رأس املال املرصح به 1,000,000 :جنيه
رأس املال املدفوع 1,000,000 :جنيه
 100 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه 10,000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األسهم لصالح العمالء
-2إدارة املحافظ اإلستثامرية
-3اإلستشارات املالية
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شركة املستشار لألوراق
املالية احملدودة
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تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس  :ابريل  2002م
العنوان :الخرطوم – برج الربكة –الطابق التاسع– شقة رقم ()1212
الهاتف0123030513/0912330513/ 0183749841 :
الفاكس0183745165 :
املوقع اإللكرتوينwww.ase-sd.com :
الربيد اإللكرتوينinfo@ase-sd .com :
رئيس مجلس اإلدارة :أكرم عمر البشري
املدير العام  :محمد عبدالكريم عوض الله
رأس املال املرصح به  1,000,000 :جنيه
رأس املال املدفوع  1,000,000 :جنيه
 10 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  100,000 :سهم
األغراض :

 -1أعامل الوساطة املالية البيع و الرشاء
 -2طرح وإدارة اإلصدارات األولية لألوراق املالية
 -3اإلستشارات املالية وتقديم النصح واملشورة الفنية

شركة التكامل للخدمات املالية
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2007/6/3 :م
العنوان  :الخرطوم برج الربكة الطابق  11شقة 1408
الهاتف +249183788756 :
الفاكس +249183788757 :
املوقع اإللكرتوىنwww.altakamul-sd.com :
الربيد اإللكرتوىنrania@altakamul-sd.com :
رئيس مجلس اإلدارة :د .حسن عثامن عبدالله سكوته
املدير العام  :رانيا إسامعيل محمد حسن
رأس املال املرصح به  1,000,000 :جنيه
رأس املال املدفوع  1,000,000:جنيه
 :واحد جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  1,000,000 :سهم
األغراض :

-1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
-2الرشاء والبيع لصالح محفظة الرشكة
-3بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية
-4إنشاء وإدارة املحافظ اإلستثامرية للعمالء
-5العمل كمستشار ماىل وإستثامري
-6نرش الوعي االدخاري وتوظيف املدخرات
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شركة جلوبل بيت اإلستثمار العاملي
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تصنيفها  ( :الفئة ) 1
تأريخ التاسيس  :ابريل 2006م
العنوان  :الخرطوم برج الربكة الطابق  7شقة رقم 1008
الهاتف ثابت0183767324 :
موبايل 0111000560 :موبايل 0913339148
الفاكس0183747260 :
الربيد اإللكرتوين globalinvestmenthouse2006@gmail.com
رئيس مجلس اإلدارة  :الفاضل احمد عبد الرحمن املهدي
املدير العام  :وائل الشيخ
راس املال املرصح به  60.000.000 :جنيه
 60.000.000 :جنيه
راس املال املدفوع
 10 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  6.000.000:سهم
األغراض :

 -1إدارة اإلكتتابات وتحويل رشكات املساهمة الخاصه لرشكات مساهمة عامة.
 -2الرشاء والبيع لالسهم والصكوك بسوق الخرطوم لالوراق املالية لصالح العمالء.
 -3إنشاء وإدارة الصناديق اإلستثامرية
 -4إدارة املحافظ الخاصه
 -5تقديم النصح واإلستشارات الفنية واملالية وإعداد دراسات الجدوى
-6العمل يف مجال اإلستثامر املايل

شركة الكاشديب لألوراق املالية
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 1994/8/14 :م
العنوان  :برج الربكة الطابق العارش مكتب 1313
الهاتف 0912954951 -0915959976 :
الربيد اإللكرتوينelcashdeep@gmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة :أبو عبيدة محمد األمني
املدير العام  :أبو عبيدة محمد األمني
راس املال املرصح به 6,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 200,000 :جنيه
600 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه 1000 :سهم
األغراض :

رشاء وبيع األوراق املالية
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شركة األمني لألوراق املالية
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تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس /14:يوليو2002 /م
العنوان :برج الربكة  -الطابق الخامس
الهاتف +249122988383 / +249912295825 :
املوقع اإللكرتوين www.Alaminco.net :
الربيد اإللكرتوين amin7452@yahoo.com :
رئيس مجلس اإلداره  :أمني عبدالوهاب عوض
املدير العام :سلمى محمد عثامن
راس املال املرصح به  1,000,000:جنية
راس املال املدفوع  250,000 :جنية
 20 :جنيه
القيمه اإلسميه
عدد اآلسهم املدفوعه  12,500 :سهم
األغراض :

 -1الوساطه بالعموله وهي رشاء وبيع األوراق املاليه لصالح عمالء
 -2الوساطه بالرشاء والبيع لصالح محفظه الوكيل
 -3الوساطه يف تغطية إصدارات األوراق املاليه
 -4الوساطه يف بيع و تسويق إصدارات األوراق املاليه واملتمثله يف األسهم
والصكوك والشهادات املخرجه عىل مبادئ الرشيعه اإلسالميه
 -5العمل كمستشار مايل واداره محافظ الغري وإستثامراتها يف األوراق املاليه
 -7بناء شبكه من الروابط املاليه والدوليه يف مجاالت اإلستثامر املايل

شركة دام لإلستثمار املايل
تصنيفها  ( :الفئة ) 2
تاريخ التأسيس  2005/3/30 :م
العنوان  :املقر السودان _ الخرطوم
برج الربكة الطابق التاسع شقة رقم ()1211
الهاتف +249183767686 :
الفاكس +249183741385 :
املوقع اإللكرتوين www.daminvest.com :
الربيد اإللكرتوين info@daminvest.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :د .عباس مصطفى عثامن االمني
املدير العام  :امجد عيل عثامن محمد شبو
رأس املال املرصح به 20,000,000 :جنيه سوداين
رأس املال املدفوع 20,000,000 :جنيه سوداين
 10 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه 2,000,000 :سهم
األغراض :

-1رشاء و بيع األوراق املالية ملحفظة الرشكة
-2رشاء و بيع األوراق املالية لصالح العمالء
-3بيع و تسويق إصدارات األوراق املالية
-4إدارة محافظ العمالء
-5اإلستشارات املالية.
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شركة التضامن للخدمات املالية

110

تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 1993/2/11 :م
العنوان  :الخرطوم شارع البلدية برج التضامن اإلسالمي الطابق ( ) 2
الهاتف 0183763364 :
الفاكس 0183763364 :
املوقع اإللكرتوين tadamonbank-sd.com :
الربيد اإللكرتوين info@tadamonbank-sd.com :
رئيس مجلس اإلدارة :عباس عبد الله عباس
املدير العام  :عبد الخالق عثامن بشري
راس املال املرصح به 500,000 :جنيه
راس املال املدفوع 500,000 :جنيه
5000 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعة  100 :سهم
األغراض :

-1رشاء وبيع األوراق املالية
-2إدارة محافظ البنك ومحافظ الغري
-3إصدار صناديق استثامرية
-4مستشار مايل للبنك

قرين قولد لألوراق املالية
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 1995/9/4 :م
العنوان  :العامرات شارع ()41
الهاتف 0912109673 :
الفاكس 018378576501 :
املوقع اإللكرتوين  :اليوجد
الربيد اإللكرتوين greengold112233@gmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :د.معتصم محمد حسن
املدير العام  :رشا الطيب الحاج
رأس املال املرصح به  240.000 :جنيه
راس املال املدفوع  180,000 :جنيه
 180 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه 1000 :سهم
األغراض :

 -1بيع ورشاء األوراق املالية.
 -2رشاء األوراق املالية لصالح محفظة الرشكة.
 -3رشاء وبيع األوراق لصالح محفظة العميل.
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شركة بيان لإلستثمار املايل احملدودة
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تصنيفها  ( :الفئة ) 1
تاريخ التأسيس 1994/7/24 :م
العنوان  :برج الربكة – الطابق 11
الهاتف +249183741549 :
الفاكس +249183741548 :
املوقع اإللكرتوين www.albayaninvestments.com :
الربيد اإللكرتوينinfo@albayaninvestments.com :
رئيس مجلس اإلدارة :أمين يس اإلمام
املدير العام  :أمين يس اإلمام
راس املال املرصح به 100,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 100,000,000 :جنيه
1 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  100,000,000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
 -2بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية
 -3إدارة األصول املالية وعمليات الحفظ األمني
 -4إنشاء وإدارة الصناديق اإلستثامرية
 -5إستثامر أموال الرشكات واملؤسسات ورجال األعامل يف سوق الخرطوم
 -6إنشاء وإدارة املحافظ اإلستثامرية للعمالء أو لصالحها أو باإلشرتاك مع اآلخرين

رشكة بيان لإلستثامر املايل هي إحدى أعضاء مجموعة البيان اإلقتصادية واإلستثامرية
والتي تضم عدد من الرشكات وأسامء األعامل يف كلٍ من اإلمارات والسودان ومرص وتتخذ
من ديب مقرا ً رئيسياً إلدارة أعاملها  ,وتعمل الرشكة ضمن سلسلة من العالقات الدولية
التي تساعدها يف تنفيذ أعاملها وخططها الرامية لبناء اإلنسان عرب اقتصاد قوي ومؤسس.
وتعتمد املجموعة خط التواصل مع عمالئها ونرش الوعي واملعرفة ملا تقدمه من منتجات
تتوافق ومتطلباتهم ورغباتهم وتتخذ أعىل درجات املعايري والجودة العاملية يف تقدميها ،كام
تنتهج املجموعة ضوابط الرشيعة اإلسالمية يف كل معامالتها وإتصاالتها وتتقيد بالضوابط
واألحكام القانونية يف البالد التي تعمل فيها مراعي ًة املصلحة العامة لعمالئها.
تعترب رشكة بيان لإلستثامر املايل من أقدم الرشكات الحاصلة عىل ترخيص ملزاولة أعامل
الوساطة يف سوق الخرطوم لألوراق املالية وذلك منذ العام 1994م حيث قامت املجموعة
باإلستحواذ عليها وضمها ألسامء أعاملها تحت إسم وهوية جديدة وذلك يف أواخر العام
2013م وتحويلها لرشكة مساهمة عامة.
وتعود ملكية الرشكة لعدد من املساهمني ورجال األعامل والرشكات ووكالء األعامل
الحادبني عىل تقديم التميز والنجاح والتفرد يف تقديم الخدمات.
شركة بيان لإلستثمار املايل
تطلق وحدة متخصصة إلدارة الصناديق االستثمارية
وعمليات السوق األولية حتت مسمى بيان كابيتال
أعلنت رشكة بيان لإلستثامر املايل – إحدى مساهامت مجموعة بيان اإلقتصادية – عن
تأسيسها وحدة متخصصه إلدارة اإلصول اإلقليمية والدولية حيث من املتوقع أن تقوم
هذه الوحدة مبهمة إدارة إستثامرات الرشكة واملجموعة يف داخل وخارج السودان كام
ستعمل عىل تقديم الخدمات املتخصصة بدراسات الصناديق االستثامرية املتخصصه ،هذا
وتم اإلتفاق عىل أن تعمل الوحدة تحت مسمى (بيان كابتال) ومن املتوقع أن يعمل
بها نخبة من املتخصصني يف قطاع إدارة األصول وهيكلة الرشكات وصناعة الصناديق
املتخصصة.
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ويف سياق متصل أكد سعادة سلطان الصبحيات رئيس وحدة التمويل الخارجى مبجموعة بيان – اإلمارات –
عىل وقفة املجموعة وتقدميها لكل الدعم لرشكة بيان لالستثامر املايل وعزمهم عىل تحقيق رؤية املجموعة
من خالل خلق رشاكات ذكية.
ويف رده عن ما إذا كانت بيان كابتال – الوحده الجديدة – ستعمل بصورة منفصلة أو ستعمل تحت
مظلة الرشكة األم بيان لالستثامر املايل ذكر االستاذ /أمين يس اإلمام – رئيس مجلس إدارة الرشكة أن
الوحدة ستعمل ضمن الهيكل العام للرشكة ولكن ستفرد لها ميزانيتها بصورة منفصلة وستتلقى الدعم
الكبري من رئاسة املجموعة باالمارات .وأكد اإلمام أن الرشكة تحظى بدعم كبري من رئاسة املجموعة
ومن كبار املساهمني بدولة اإلمارات العربية املتحدة  وأن الرشكة لديها عدد من املشاريع التي تعمل
عىل إنفاذها خالل املرحلة القادمة وتوقع أن يستفيد املتعاملني مع الرشكة من تلك املشاريع خاصة يف
منطقة الخليج .وأكد عىل إسرتاتيجية الرشكة للنمو ومبادراتها للتوسع اإلقليمي واإلستحوذات اإلسرتاتيجية
التي تلبي طموحات عمالء ومساهمي الرشكة وتعمل عىل دفع عجلة التنمية مع تحقيق أمثل للرشاكات
اإلقليمية والدولية.
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شركة الفرنسي

للخدمات املالية احملدودة
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تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2005/10/19 :م
العنوان  :الخرطوم تقاطع شارع البلدية مع عيل دينار
الهاتف +249156667091 :
الفاكس +249163793249 :
املوقع اإللكرتوين www.sfbank.net :
الربيد اإللكرتوين info@sfbank.net :
رئيس مجلس اإلدارة  :عثامن حمد محمد خري
املدير العام :بابكر احمد محمد احمد
راس املال املرصح به 6,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 6,000,000 :جنيه
100 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  60,000 :سهم
األغراض :

تعمل يف البيع والرشاء للجمهور ولصالح محفظتها ومحافظ الغري

شركة داوجي للخدمات املالية
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2003/12/29 :م
العنوان  :الخرطوم -برج الربكة -الطابق الثاين م 506
الهاتف 0912325493 :
الفاكس 0183761900 :
الربيد اإللكرتوينinfo@yascogroup.net :
رئيس مجلس اإلدارة :د .يس حميدة ابراهيم
املدير العام :إميان احمد حمدان
راس املال املرصح به 1,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 1,000,000 :جنيه
1000 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  1000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
 -2الرشاء والبيع لألوراق املالية لصالح
-3ادارة املحافظ

117

الشركة العاملية
إلدارة املال  ICMMاحملدودة
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تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2002/3/16 :
العنوان  :الخرطوم  2عامرة تالية هاوس شارع  39مربع 7/37
الهاتف 00249183 -766640 :
الفاكس00249183 -464080 :
املوقع اإللكرتوين www.icmm.company :
الربيد اإللكرتوينinfo@icmm.company - abeer_icmm@hotmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :عمر عبد العاطي عمر محمد
 :محمد عمر عبد العاطي عمر
املدير العام
 250,000 :جنيه
رأس املال املرصح به
 250,000 :جنيه
رأس املال املدفوع
 1 :جنيه
القيمة اإلسمية
 250,000 :سهم
عدد اآلسهم املدفوعة
األغراض :

-1رشاء وبيع األسهم والصكوك لصالح العمالء.
-2رشاء وبيع األسهم والصكوك ملحفظة الرشكة.
-3تعمل الرشكة عيل إعداد دراسات الجدوي واإلستشارات اإلستثامرية واملالية.
-4تعمل الرشكة عيل ترويج (اإلكتتابات األولية) لالسهم والصكوك.

شركة النيل واملشرق للخدمات املالية
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2007/1/1 :م
العنوان  :الخرطوم -شارع النجومي
رئاسة بنك النيل االزرق املرشق -الطابق الرابع
الهاتف 0183764490- 139 :
الفاكس 0156559005 :
الربيد اإللكرتوينsharaf@bluemashreq.com :
رئيس مجلس اإلدارة :محمود حسن محمد احمد
املدير العام :رشف الدين عبد الرحمن محمد
راس املال املرصح به 250,000 :جنيه
 250,000 :جنيه
راس املال املدفوع
 250 :جنيه
القيمة اآلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  1,000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
 -2الرشاء والبيع لألوراق املالية لصالح محفظة الرشكة
 -3بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية
 -4ان تزاول إدارة محافظ إستثامرية للعمالء أو لحسابها
 -5ان تزاول اعامل خدمات الرتويج
 -6ان تتلقى طلبات اإلكتتاب العام والخاص ذات العالقة
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شركة كراون لإلستثمار
املايل احملدودة
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تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2004/01/25 :م
العنوان  :برج التضامن – الطابق التاسع
الهاتف 0911472003 :
الربيد اإللكرتوينCrown.fina@gmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة :محجوب عثامن محجوب عمر
املدير العام :نهى محمد ابراهيم فرح
راس املال املرصح به 210,000 :جنيه
راس املال املدفوع  180,000 :جنيه
30 :جنيه
القيمة اآلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  6,000 :سهم
األغراض :

 /1بيع ورشاء األوراق املالية
 /2ادارة محافظ األفراد

شركة املهاجر للخدمات املالية احملدودة
تصنيفها  ( :الفئة ) 2
تاريخ التأسيس  2002 /9/ 8 :م
العنوان :العامرات شارع  5مع شارع افريقيا جنوب بنك الرثوة الحيوانية
الهاتف +249183498549 :
الفاكس +249183595811 :
املوقع اإللكرتوين www.almuhagir.com/almuhagir:
الربيد اإللكرتوين almuhagirinfo@gmail.com:
رئيس مجلس اإلدارة  :د .كرار محمد الحاج التهامي .
املدير العام  :عامد الدين عبد العزيز محمد عتباين .
رأس املال املرصح به  42,930,575 :جنيه سوداين
رأس املال املدفوع  42,930,575 :جنيه سوداين
القيمة اإلسمية 1 :جنيه سوداين
عدد اآلسهم املدفوعه 42,930,575 :سهم
األغراض :

 - 1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
 - 2رشاء وبيع األوراق املالية لصالح محفظة الرشكة
 - 3إستثامر اموال الرشكة وفقاً لقرارات سوق الخرطوم لألوراق املالية
 -4إنشاء أسامء األعامل األخرى والرشكات الخاصة أو اآلغراض أعاله بصورة محافظ مشرتكة
ملنتجات مالية مبا ال يتعارض مع قانون سوق الخرطوم لألوراق املالية.
 -5ومتارس الرشكة أعاملها إلجل األغراض أعاله بإستهداف رشيحة السودانيني العاملني بالخارج
وأرسهم بالداخل بدرجة عالية من التنسيق والخدمات يف بيئة عمل عالية الشفافية.
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info@albarakaﬁnancial.com
www.albarakaﬁnancial.com

شركة الربكة للخدمات املالية احملدودة
تصنيفها  ( :الفئة ) 1
تاريخ التأسيس 2004/7/28 :م
العنوان  :السودان-الخرطوم-السوق العريب-برج الربكة الطابق األول
الهاتف +249913013031/ +249183743350 :
الفاكس +249183743349 :
املوقع اإللكرتوين www.albarakafinancial.com :
الربيد اإللكرتوينinfo@albarakafinancial.com :
رئيس مجلس اإلدارة :أ .عبد الله خريي حامد
املدير العام :مصطفى سليامن داؤود
راس املال املرصح به 15,501,792 :جنيه
راس املال املدفوع 15,501,792 :جنيه
1 :جنيه
القيمة اآلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه 15,501,792 :سهم
األغراض :

 -1العمل يف تغطية اإلصدارات االولية
 -2العمل يف رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
 -3العمل عىل إدارة محافظ الغري
 -4تقوم بإدارة السيولة وتقديم النصح واملشورة للعمالء
 -5تقديم خدمات اإلكتتاب العام للغري طبقاً ملتطلبات سوق الخرطوم لألوراق املالية
 -6تأسيس وإدارة الصناديق األستثامرية وإعداد وتقديم الدراسات الخاصة بإنشاء الصناديق للغري
 -7العمل كمستشار مايل للمستثمرين
 -8بث ونرش ثقافة اإلدخار وتوظيف املدخرات عن طريق األوراق املالية
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شركة ترويج لإلستثمار املايل احملدودة
رشكة مساهمة عامة محدودة املسئولية باألسهم
إحدى رشكات الوساطة ملالية لدى سوق الخرطوم لالوراق املالية
املؤسسني :

بنك السودان املركزي ورشكة السودان للخدمات املالية
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رقم السجل :ش 17096
تصنيفها  ( :الفئة ) 1
تاريخ التأسيس  18 :أغسطس  2001م
العنوان :القطعة رقم  02مربع  01حي املقرن  ،شارع الجامعة
جنوب متحف السودان القومي  ،مدينة الخرطوم  ،السودان
الهاتف +249183746438 / +249183746437 :
الفاكس +249183747130 :
املوقع اإللكرتوين www.tarweeg-sd.com:
الربيد اإللكرتوين info@tarweeg-sd.com:
رئيس مجلس اإلدارة  :حسني يحي جنقول
املدير العام  :عبد الله إبراهيم حمزة
رأس املال املرصح به  50,000,000 :جنيه سوداين
رأس املال املدفوع  40,000,000 :جنيه سوداين
 10 :جنيه سوداين
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  4,000,000 :سهم
وقت العمل :األحد – الخميس  08 :00صباحاً حتى  03 :00بعد الظهر

األغراض :

• ترويج وتسويق إصدارات األوراق املالية يف السوق األولية والثانوية،
• رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء،
• رشاء وبيع األوراق املالية لصالح محفظة الرشكة أو محافظ الغري ،
• إستثامر أموال الرشكة يف اإلستثامرات املختلفة الخاصة بالرشاء والبيع بسوق الخرطوم
لألوراق املالية ،
• أي أغراض أخري يقررها سوق الخرطوم لألوراق املالية من حني آلخر .
• إنشاء الصناديق اإلستثامريه ،
• تقديم اإلستشارات و النصح املايل ،
• تغطية إصدارات األوراق املالية .
النوافذ :

• سوق الخرطوم لألوراق املالية ،
• فروع بنك السودان املركزي ( الواليات ) ،
• سفارات السودان لدى الدول العربية واألخرى .
الرؤيا  :الريادة يف أعامل وساطة األوراق املالية .
الرسالة  :التميز يف صناعة وبيع ورشاء وتسويق األوراق املالية  ،من خالل إستخدام
التطبيقات الحديثة و نرش ثقافة اإلدخار واإلستثامر  ،مع الرسيه ورسعة اإلجراءات .
القيم :

• اإللتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية يف جميع املعامالت ،
• العميل مصدر إهتاممنا األول،
• الصدق و األمانة و العدالة يف توزيع الفرص اإلستثامرية ،
• الدقة والشفافية واإلفصاح عن املعلومات ورسية التعامل ،
• الفعاليه والكفاءه .
املراجعة القانونية  :ديوان املراجعة القومي
الرقابة الشرعية  :هيئة الرقابة الرشعية – بنك السودان املركزي
مزايا اإلستثمار عربنا

األكرث أماناً  -األسهل تواصالً األكرث إنتشارا ً  -خياراتنا متعددة بأقل املخاطر  -نوفر
خدمات التداول اإللكرتوين عن بعد  -إعالمنا عرب خدمات الرسائل اإللكرتونية عن بعد -
منلك قاعدة بيانات ونظام معلومات مستدامة  -لدينا اإلستشارات والنصح املايل  -ندير
محافظ إلكرتونية متنوعة  -نعمل وفق املعايري الدولية  -نتعامل مبصداقية
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أعضاء جملس اإلدارة بحكم املنصب

نائب محافظ بنك السودان املركزي
مدير عام بنك السودان املركزي  -فرع الخرطوم
مدير عام رشكة السودان للخدمات املالية
مدير عام اإلدارة العامة لألسواق املالية  -بنك السودان املركزي
مدير عام رشكة ترويج لإلستثامر املايل املحدودة

الرئيس
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

حسابات البنوك

بنك السودان املركزي  -فرع الخرطوم
حساب خاص بالعمالء بالرقم  6919-3072-1بالجنيه السوداين
حساب إداري بالرقم  6919-3072-2بالجنيه السوداين
و حساب رقم  6921-7230-4-2بالدوالر األمرييك
بنك الربكة فرع الربج حساب رقم  23000000بالجنيه السوداين
السياسات
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• العمل وفق قواعد السلوك املهني مبؤسسية
وتطبيق القوانني واملعايري الدولية املنظمة للعمل
• إرساء دعائم التخطيط و التنظيم واملتابعة والرقابة
• تعزيز أنظمة إدارة املخاطر
• املساهمة يف نرش ثقافة اإلدخار و اإلستثامر يف األوراق املاليه
• املساهمة يف تحقيق السياسات املالية والنقدية للدولة
• املساهمه ىف دعم القطاع اإلقتصادي واإلجتامعي بإصدار صناديق إستثامرية متخصصة
• املساهمة يف حامية أموال املستثمرين بتقليل املخاطر ( كرشكة حكومية )
اإلجنازات

سنة  2003م السوق األولية
أكرب إكتتاب للرشكة السودانية لإلتصاالت ( سوداتل )  75,000,000دوالر أمرييك
سنة  2017م السوق الثانوية
أكرب صفقة لدى سوق الخرطوم لألوراق املالية منذ إنشائه  993,499,560جنيه سوداين
تداول يف شهادات املشاركة الحكومية

الدرهم لإلستثمار املايل احملدودة

		
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2002 :م
العنوان :الخرطوم ش الجمهورية عامرة بابا كوستا ط 1
الهاتف00249155140165 :
املوقع اإللكرتوين www.eldarhim.com :
الربيد اإللكرتوين gmail.com@Drham4420 :
رئيس مجلس اإلدارة :د .عيل عثامن عيل
املدير العام :عبدالباقي احمد عبدالله
رأس املال املرصح به  1,000,000 :جنيه سوداين
رأس املال املدفوع  1,000,000 :جنيه سوداين
القيمة اإلسمية  1,000 :جنيه سوداين
عدد اآلسهم املدفوعه  1,000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء.
 2بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية.
-3اإلستشارات املالية والنصح املايل.
 -4رشاء وبيع األوراق املالية لصالح الرشكة

127

شركة هايرب ديل للمعامالت املالية
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تصنيفها  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس 2009/1/27 :م
العنوان  :الخرطوم -الفردوس-برج امللكة -الطابق السادس -مكتب رقم 62
الهاتف 00249912323036 / 00249123444487 :
املوقع االلكرتوين www.hdfinancialco.com :
الربيد االلكرتوينinfo@hdfinancialco :
رئيس مجلس اإلدارة  :د.عبد الحميد محمد جميل عثامن
املدير العام  :د.طه حسني يوسف
راس املال املرصح به 100,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 100,000,000 :جنيه
10 :جنيه
القيمة اإلسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  10,000,000 :سهم
األغراض :

-1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء.
 -2الرشاء والبيع لصالح محفظة الوسيط املايل
 -3تسويق وبيع اصدارات االوراق املالية
 -4تغطية إصدارات االوراق املالية
 -5االستشارات والنصح املايل
-6تكوين وادارة محافظ الغري لألوراق املالية
 -7تكوين وادارة صناديق االستثامر
 -8ادارة االصول املالية
-9اي مجاالت اخرى يقرها مجلس ادارة السلطة

شركة دارسون للخدمات املالية
واالستشارية احملدودة
تصنيف الرشكة  ( :الفئة ) 3
تاريخ التأسيس  2010/2/9:م
العنوان  :برج الربكة الطابق االول
التلفون +249183785932 :
الفاكس +249183785937 :
املوقع اإللكرتوين www.darisonconsults.com :
الربيد اإلكرتوين darisonfin@hotmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :د .ابراهيم ادم حبيب
 :الطيب عبدالكايف محمد ابوالقاسم
املدير العام
راس املال املرصح به  2,000,000 :جنيه
 8 :جنيه
القيمة االسمية
راس املال املدفوع 1,480,000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  185,000 :سهم
األغراض :

خدمات مالية
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شركة ستوك للخدمات املالية
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تاريخ التأسيس 2006/11/14 :م
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
العنوان :الخرطوم -شارع الزبري باشا
عامرة عطيات احمد محمد عيل/الطابق1
الهاتف +249912187426 / +249183740300 :
الفاكس +249183740301 :
املوقع اإللكرتوينwww.stock.sd :
الربيد اإللكرتوينstock@hotmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة :صالح الدين عيل محمود ابو النجا
املدير العام :عيل صالح الدين عيل محمود ابو النجا
راس املال املرصح به 250,000 :جنيه
راس املال املرصح به 250,000 :جنيه
القيمة اإلسمية 210 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 6000 :سهم
األغراض :

 -1إدارة محافظ الغري(البيع والرشاء لصالح محافظ الغري)
 -2رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
 -3الرشاء والبيع لصالح محفظة الرشكة
 -4بيع ورشاء األسهم والصكوك الحكومية
 -5الوساطة يف بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية

شركة الفيصل

للمعامالت املالية احملدودة
تصنيفها  ( :الفئة ) 1
تاريخ التأسيس يوليو2006م
العنوان الخرطوم – برج الفيحاء التجاري
ش عيل عبداللطيف الطابق الثالث – شقة رقم ()8
الهاتف015785104 – 0157875103 - 0157875102 – 0157875101 :
الفاكس0183764354 :
املوقع اإللكرتوين www.alfaisal-ft.com
الربيد اإللكرتوين info@alfaisal-ft.com
رئيس مجلس اإلدارة  :مل يتم التعيني بعد
املدير العام  :السيد  /محمد خلف الله احمد
رأس املال املرصح به 100,000,000 :جنيه
رأس املال املدفوع  49,999,960 :جنيه
القيمة اإلسمية  10 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  4,999,996 :سهم
األغراض :

-1أعامل الوساطة املالية
-2إنشاء وإدارة املحافظ اإلستثامرية الخاصة
-3إنشاء وإدارة املحافظ املتخصصة
-4إنشاء وإدارة الصناديق اإلستثامرية
-5طرح وإدارة اإلصدارات األولية لألوراق املالية
-6اإلستشارات املالية وتقديم النصح واملشورة الفنية

131

شركة السهم للخدمات املالية
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تاريخ التاسيس  2005/10/ 19 :م
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
العنوان  :برج الربكة الطابق الحادي عرش
الهاتف 0122256472 :
الفاكس 0183763548 :
رئيس مجلس اإلدارة  :د.شوقي عزمي محمود حسني
املدير العام  :جالل الدين ابوالقاسم محمداملاحي
راس املال املرصح به  5,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 1,915,402 :جنية
 2,5 :جنيه
القيمة االسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  766,161 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء.
 -2بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية.
-3اإلستشارات املالية والنصح املايل.
 -4رشاء وبيع األوراق املالية لصالح الرشكة

شركة سوداكابيتال لإلستثمار املايل
تاريخ التاسيس  2004/10/04 :م
تصنيفها  ( :الفئة ) 3
العنوان  :برج الربكة الطابق الثاين عرش
الهاتف 0912333794 :
رئيس مجلس اإلدارة :هشام حسن محمد احمد عيل
املدير العام  :الشفيع إمام الشيخ خليفة
راس املال املرصح به  500,000 :جنيه
راس املال املدفوع  400.000 :جنية
القيمة االسمية  1000 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 400 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء.
 -2بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية.
-3اإلستشارات املالية والنصح املايل.
 -4رشاء وبيع األوراق املالية لصالح الرشكة
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شركة اململكة

للخدمات املالية احملدودة
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تصنيفها ( :الفئة ) 3
تاريخ التاسيس  2006 :م
العنوان  :الخرطوم الفردوس –مربع  -59منزل 278
ص ب  8254 :الخرطوم
الهاتف0123177737 / 015939088 :
الربيد اإللكرتوين mumlka.invest.sd@gmail .com :
رئيس مجلس اإلدارة :مويس محمد سعيد معروف
املدير العام  :مويس محمد سعيد معروف
جنيه
راس املال املرصح به 200,000:
راس املال املدفوع 200,000 :جنيه
القيمة اإلسمية  2000:جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 100 :سهم
األغراض :

بيع ورشاء األوراق املالية لصالح الرشكة وعمالئها وتغطية إصدارات
األوراق املالية يف السوق األولية والرتويج لها وتقديم النصح
واإلرشاد للعمالء وتقديم اإلستشارات املالية املتعلقة باملجال .

شركة قنوسر لإلستثمار املايل
تاريخ التاسيس :فرباير2004 /م
تصنيفها ( :الفئة ) 3
العنوان  :الخرطوم /السوق العريب عامرة السالم الطابق الثاين مكتب رقم ()11
الهاتف 0183774077 :
الفاكس 0183774211 :
رئيس مجلس االدارة  :مزمل محمد عثامن
املدير العام  :سمية محمد عبدالرحمن
راس املال املرصح به  200,000 :جنيه
راس املال املدفوع  50,000 :جنية
10 :جنيه
القيمة االسمية
عدد اآلسهم املدفوعه  5,000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء وبيع األوراق املالية لصالح العمالء
 -2بيع وتسويق إصدارات األوراق املالية
-3اإلستشارات املالية والنصح املايل
 -4رشاء وبيع األراق املالية لصالح الرشكة
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شركة اصول لإلوراق املالية
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تاريخ التاسيس2010/10/12 :م
تصنيفها  ( :الفئة ) 2
العنوان  :برج الربكة الطابق التاسع شقة رقم ()1206
ص ب :الخرطوم
الهاتف 0183767418 :
الفاكس 0183767419 :
الربيد اإللكرتوينosool1010@gmail.com:
رئيس مجلس اإلدارة  :هشام التهامي عبد الله سليامن
املدير العام  :عادل عيل عبد الله
راس املال املرصح به 200,000 :جنيه
راس املال املدفوع 50.000 :جنية
القيمة اإلسمية  10 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه  5,000 :سهم
األغراض :

 -1رشاء و بيع األوراق املالية ملحفظة الرشكة
 -2رشاء و بيع األوراق املالية لصالح العمالء
 -3بيع و تسويق إصدارات األوراق املالية
 -4إدارة محافظ العمالء
 -5اإلستشارات املالية

شركة سكسيس ديلنق احملدودة
تصنيفها  ( :الفئة ) 2
تاريخ التأسيس 2001 :م
العنوان  :املقر السودان-الخرطوم -عامرة زمزم
الهاتف +249183799775 :
الفاكس +249183790959 :
الربيد اإللكرتوينsuccessdeling@hotmail.com :
رئيس مجلس اإلدارة :معتصم محمد عبد الرحمن
املدير العام :الطيب الياس عبد الرحيم
راس املال املرصح به 25,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 25,000,000 :جنيه
القيمة اآلسمية 10 :جنيه
عدد اآلسهم املدفوعه 2,500,000 :سهم
األغراض :

 /1تعمل يف البيع والرشاء للجمهور ومحفظتها
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قطــــــــــــاع
الصـكـــــوك
احلكومية

شركة السودان

للخدمات املالية احملدودة

تاريخ التأسيس  :اغسطس  1998/م
العنوان  :السودان – الخرطوم – املقرن
جنوب متحف السودان ورشق بنك السودان املركزي
ص ب  313 :الخرطوم
الهاتف 00249183784938 :
الفاكس 00249183784937 :
الربيد اإللكرتوين info@shahama-sd.com :
املوقع اإللكرتوين www.shahama-sd.com :
رئيس مجلس اإلدارة  :محمد خري الزبري
املدير العام  :خميس عييس محمد ابوعامر
راس املال املرصح به  100,000,000 :جنيه
راس املال املدفوع 100,000,000 :جنيه
األغراض :

القيام بصناعة األوراق املالية املتعلقة بإصدار وتسويق وإدارة
الصكوك الحكومية واملساهمة يف املرشوعات التنموية اإلقتصادية
واإلجتامعية للدولة واملساهمة يف إدارة السيولة عيل املستوي
القومي ومتويل عجز املوازنة .
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