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تعترب شرحية املغرتبني من أهم شرائح اجملتمع اليت لعبت دورًا هامًا وما زالت يف توفري احلياة الكرمية ورفع مستوى 

املعيشة لكثري من األسر السودانية كما ساهمت أيضا يف التنمية العمرانية والزراعية بتوفري املوارد وكل ما يلزم  

ويعترب .. لقيام مشروعات موجودة اآلن وتساهم يف اإلقتصاد باإلضافة إىل مساهمتهم كمورد إقتصادي هام للبلد

املغرتبني جزء عزيز من أبناء الوطن من أصحاب التأهيل العالي والكفاءات املهنية والعلمية اليت إضطرت للهجرة  

 .  لظروف متعددة يف السنوات االخرية

هذا ويعترب أن املغرتبني من أكثر الشرائح اليت دعمت وبصورة مباشرة قطاع اإلستثمار املالي بالبالد وذلك عرب 

مساهمتهم يف عدد كبري من شركات املساهمة العامة املدرجة بسوق اخلرطوم لألوراق املالية مما كان له األثر 

الكبري يف إجناح تلك الشركات ومقدرتها على اإلستمرار والنجاح وبالتالي إنعكس إجيابًا على إستثمارات املغرتبني  

وأصبحت أرباح تلك الشركات مصدر دخل منتظم هلم و ألسرهم فكانت مساهمتهم الفاعله يف تأسيس وأجناح أشهر 

وبنك اإلمارات ( سوداتل)الشركة السودانيه لإلتصاالت الشركات والبنوك بسوق اخلرطوم لألوراق املالية مثل 

وشهادات املشاركة ...-مركز تسوق عفراء  –بنك اخلرطوم -(إندمج فيها مع بنك اخلرطوم)والسودان 
وصكوك اإلستثمار احلكومية وغريها من األوراق املالية اليت متثل أساس التداول بسوق اخلرطوم ( شهامه)احلكومية 

 . لألوراق املالية

وبالرغم من كل تلك املساهمات إال أن تلك الشرحية تعاني كثريًا من نقص يف املعلومات وقلة يف اإلرشاد والتواصل 

مع تلك الشركات اليت ساهمة يف قيامها وجناحها بل وتعاني كثريًا من مشاكل تأخري وعدم سداد األرباح مما 

جيعلهم ينصرفون عن متابعة إستثماراتهم املالية مما يفقدهم الكثري من الفرص األستثمارية وتعزز من مساهمتهم  

يف دفع عجلة التنمية اإلقتصادية وحتقيق مصاحلهم بالقدر املطلوب ومن هنا كانت مساهمة الشركة بتخصيص  

بل والتفكري إلنشاء فرع متخصص خلدمات املغرتبني  ( نافذة واحده إلستثماراتك املالية.. مع كل الود )خدمة 

ر املالي والعمل على تذليل مشاكلهم بالتعاون مع اجلهات ذات الصلة مثل سوق اخلرطوم لألوراق ثمااخلاصة باإلست

 .املالية وشركة السودان للخدمات املالية واجلهات ذات الصلة األخري 
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  وفريق واحده نافذة خالل من وألسرهم للمغرتبني وسريعة مميزة خدمات لتقديم اخلدمة تهدف   

  باإلستثمار اخلاصة املعلومات لديه وتتوفر بالكفاءة يتمتع املالية األوراق يف متخصص إستثماري

  بسوق املتاحة والفرص املالية األوراق حول املعلومات بكافة وتزويدكم خبدمتكم يتشرف ، املالي

  وترتك املناسب الوقت يف املناسب القرار إختاذ من متكن سريعة بصورة املالية لألوراق اخلرطوم

 ومعرفة الشركات ملتابعة وقته من كثري ضياع دون أهله وسط بإجازته اإلستمتاع فرصة للمغرتب

  خدمة يف الدخول خالل من إستثماراته حول املعلومات تقديم يف اخلدمة تركز وبالتالي موقفها

  املغرتب فيها يوضح اليت (إستثماراتي متابعة) إستمارة على وحصوله (للمغرتبني .. الود كل مع)

  إستثمارات لكل حصر إستمارة اإلستمارة تلك متثل حيث أسهمه وعدد فيها يستثمر اليت الشركات

  أو بالتخلص للمغرتب السريع والتوجيه النصح تقديم الشركة على يسهل وبالتالي املالية املغرتب

 .له اخلدمات من كثري تقديم ويسهل بل موقفها بيان مع اإلستثمارات بتلك اإلحتفاظ
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 .واحدة نافذة خالل من وألسرهم للمغرتبني املالي اإلستثمار خدمات تقديم

 .وجيز وقت يف الفنية اإلجراءات كافة إكمال مع املالية األوراق وشراء بيع

 .املالية لإلستثمارات دوري تقييم مع فورية بصورة والصكوك األسهم أسعار معرفة

  املتعلقة املشاكل حل على والعمل املالية األوراق يف املغرتبني إستثمارت متابعة

  وقيمته السهم تطورات ومعرفة األرباح سداد يف التأخر مثل اإلستثمارات بتلك

  اجلمعية إنعقاد حول املعلومات متليك مع املستقبلية والتوقعات احلالية

 .املالية لألوراق اخلرطوم بسوق املدرجة للشركات العمومية

 .املتخصصة اإلستثمارية احملافظ إنشاء

 لإلستفسار مباشر خط وجود مع املالي اإلستثمار فرص حول املعلومات تقديم

 .وأسرهم للمغرتبني خاصة وفرص منتجات طرح

  اخلرطوم سوق مثل اإلستثمار مشاكل حلل الصلة ذات اجلهات مع التنسيق

 .املالية للخدمات السودان وشركة املالية لألوراق

 .املالية األوراق سوق يف باإلستثمار واملعرفة الوعي نشر
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 .(واإليداع احلفظ مركز) املالية لألوراق اخلرطوم سوق

 .املغرتبني جهاز

 .املالية للخدمات السودان شركة

  فيها ساهم عامة مساهمة شركات وهي املالية لألوراق اخلرطوم بسوق املدرجة الشركات

 أو فهمها املغرتبني يستطع مل اليت والتداخالت املشاكل من كبري عدد وفيها املغرتب

 :وهي تفسريها

 من كثري زال وما والسودان اإلمارات بنك على إستخوذ) اخلرطوم بنك -

 .(والسودان اإلمارات بنك يف مساهمني أنهم أساس على يتعاملون املغرتبني

 :(سوداتل) لإلتصاالت السودانية الشركة

  قيمة ومعرفة األرباح وحتويل توزيع مشكلة من واملغرتبني املستثمرين يعاني

 .األسهم
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 .املاضية السنوات خالل اهلجرة زيادة اإلعتبار يف الوضع مع املغرتبني ثقة كسب

 .مدخراتهم وتوظيف التحويالت من اإلستفادة وبالتالي وألسرهم للمغرتبني خدمات تقديم

 (متابعة) إستمارة خالل من إستثماراتهم على والتعرف متميزة عمالء قاعدة تكوين

 .اإلستثمارات تلك كل تستوعب مالية منتجات إبتكار يسهل األمرالذي

 ، عقارية) املالية غري الشركة خدمات وتسويق لعرض جاهزة ومشرتين بائعني قائمة تكوين

 .(اخل ... جتارية

 .أخري فوائد
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 .السودان وخارج داخل له الرتويج يتم جديد كمنتج الفكرة طرح

  كل فيه تتوفر املغرتبني، خلدمة متخصص جديد منوذجي كفرع الفكرة طرح

 .خاصة بصفة واملستثمر باملغرتب مايليق

 واملؤسسات الشخصيات حبضور إعالمي زخم عمل من البد الطريقتني من كل ويف

  خلدمة واملؤسسات البنوك مع شراكات توقيع ضرورة مع والعالقة الصلة ذات

 .املغرتبني
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