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تقديم
العام  2007شهد تنوعا ً في نشاط سوق الخرطوم لالوراق المالية من حيث
التعامالت التي تمت فيه ومن حيث مواصلة السوق لترسيخ مفاهيم االستثمار في
االوراق المالية ونشر ثقافة التعامل في هذا القطاع الحيوي الهام .
شهد العام  2007استعدادا ً مبكرا ً من قبل السوق ألستيعاب عملية استبدال العملة
من الدينار الي الجنيه اثمر ذلك االستعداد وما انتهجه السوق من تحوطات الي مرور
عملية التحول بكل سهولة ويسر وذلك من خالل تحويل القيم االسمية والسوقية
للشركات من الدينارالي الجنيه ومعالجة بعض قيم أسهم الشركات التي كانت قيمها اقل
من  1/100من الجنيه لتستوعب عملية التغيير .
في سياق سعي السوق للمواكبة ولتسهيل العملية االستثمارية تم في العام 2007
االعداد لمركز ايداع االسهم والذي كانت أسهم سوداتل نواة ً له وسيشمل في القريب
العاجل جميع أسهم شركات المساهمة العامة المدرجة .
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وفيما يتعلق بالقطاعات المكونة للسوق تم إعادة ترتيب القطاعات حسب انشطة
الشركات المكونة لها لتتم اضافة قطاع االتصاالت والوسائط وقطاع الخدمات لترتفع
القطاعات حسب الترتيب الجديد من  8الي  10قطاعات .
وعلي صعيد آخر تم هذا العام ادراج اسهم  4شركات في قطاع البنوك والقطاع
الزراعي وقطاع الخدمات والقطاعات االخري  ،فيما يتعلق بنشاط السوق للعام 2007
نالحظ القفزة الكبيرة في عدد االسهم المتداولة من  7.5الي  9.4مليار سهم وفي عدد
صكوك الصناديق االستثمارية وشهادات شهامة الذي ارتفع من  2.9الي  4.7مليون
صك وارتفاع عدد العقود المنفذة من  5.842الي  7.195عقدا ً اال أن حجم التداول هذا
العام انخفض من  2.06الي  1.79مليار جنيه  .وهذا اإلنخفاض المحدود كان إنعكاسا ً
لإلنخفاضات الكبيرة التي حدثت في األسواق اإلقليمية خاصة الخليجية وذلك خالل
العام . 2006
ختاما ً نؤكد سعي السوق المتواصل في توفير كافة المعينات التي تساعد في ترقية
الخدمات المقدمة من جهته لكافة المستفيدين وبذل كل الجهد من أجل المساهمة في
عملية التنمية في البالد
د /عصام الزين الماحي
المدير العام

مقدمة عن االقتصاد السوداني
واجههه االقتصههاد السههوداني خههالل العههام  2007العديههد مههن التحههديات اهمههها جمههود
االنفاق الناشئ عهن تزايهد االلتزامهات الماليهة الضهخمة لتنفيهذ اتفاقيهة السهالم وإسهتمرار
تحمل الموازنة لدعم االسعار المحلية للمواد البترولية نتيجة لزيادة االسعار العالمية.
أضافة الي انخفاض ايرادات البترول من مربعي ( )3-7وضهعف اداء االيهرادات ريهر
البترولية في الربع االول  .كما ان الدولة تحملهت تكلفهة طباعهة العملهة والتجهيزللتعهداد
السكاني الخامس .
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ان معالجة تلك التحديات في مجال االنفاق العام كان االستمرار في تطوير وتوحيد نهج
اعداد الموازنة وتصنيفها وظيفيا ً وقطاعيا ً بأعداد الموازنة وفقا ً لنظهام احصهاءات ماليهة
الحكومة ( (G F Sباالضافة الي االستمرار في سياسات ترشيد وضبط االنفاق العام .
علي صعيد االقتصاد الكلي بلغ معهدل نمهو النهاتج المحلهي االجمهالي  % 10.5مقارنهة
بالنمو المستهدف المقدر بنسبة  . %10كما سجل القطاع الزراعهي معهدل نمهو موجهب
قدره  %6ونسبة مساهمة في الناتج المحلي االجمالي قدرها . %35.3
فيما يتعلق بمعدل التضخم بلغ بنهاية 2007م  %8.3مقارنة بالمسهتهدف والبهالغ %8
كما ان عرض النقود بلهغ بنهايهة العهام  2007حهوالي  %7مقارنهة بالمعهدل المسهتهدف
البالغ  %34وحافظ سعر الصرف علي المستوي المخطط له في حهدود  2جنيهه مقابهل
واحد دوالر أمريكي .
كما حقق الميزان التجاري فائضها ً بحهوالي  1,322مليهون دوالر نتيجهة لزيهادة اجمهالي
الصادرات عن الهواردات وارتفهاع الصهادرات البتروليهة بنسهبة  %62فهي عهام 2007
مقارنة بالعام السابق .
وفي مجال العالقات االقتصادية الدولية ادت التطورات االقتصادية والسياسية التهي
حههدثت بههالبالد إبههان الفتههرة الماضههية الهههي انفههراج فههي عالقههات السههودان االقتصهههادية
الخارجيههة نههتج عنههه مزيههد مههن التههدفقات الماليههة للمنظمههات الدوليههة واالقليميههة لتمويههل
مشروعات استراتيجية وحيوية في مختلف القطاعات .

أسواق المال العربية -:

شهههدت أسههواق المههال العربيههة فههي عههام  2007نشههاطا ً تجههاوزت بههه آثههار التراجعههات فههي العههام
السههابق حيههث تصههدر سههوق مسههقط لههالوراق الماليههة ارتفاعههات األسههواق العربيههة فههي العههام
الماضي  2007لتنهي العام بارتفاع بلهغ  ، % 60تالهها سهوق أبهوظبي بارتفهاع بلهغ ، % 53
وفي المرتبة الرابعة جاءت سهوق دبهي  ،والخامسهة السهعودية بارتفاعهات قهدرها  % 45و42
 ، %علههى التههوالي بعههد أن منيههت بخسههائر فادحههة تراوحههت بههين  % 40و % 50خههالل العههام
الماضي.
ً
وإحتلت بورصة االردن وقطر المرتبة السادسهة مسهجلة ارتفاعها قهدره  % 36لكهل منهمها .ثهم
جاءت الدار البيضاء في المرتبة السابعة بارتفاع بلغ . % 33
وسجلت بورصهة تهونس أقهل االرتفاعهات بنسهبة  ، % 21تلتهها البحهرين والكويهت بارتفاعهات
قدرها  % 23و ، % 24على التوالي ،خالل العام .
رأس المههال السههوقي للبورصههات العربيههة قههد ارتفههع بنسههبة  % 41مههن  888مليههار دوالر فههي
نهايهههة العهههام  2006إلهههى  1.3تريليهههون دوالر فهههي نهايهههة العهههام الحهههالي ،بينمههها انخفهههض عهههدد
الشركات المقيدة بالبورصات العربية ليصهل إلهى  1536شهركة فهي نهايهة عهام  2007مقارنهة
بنحههو  1613شههركة فههي نهايههة العههام الماضههي ،بسههبب انخفههاض عههدد الشههركات المقيههدة فههي
البورصة المصرية والتي تمثل نحو  % 30من إجمالي عدد الشركات المقيدة فهي البورصهات
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العربيههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههة.
بينمهها اسههتطاعت األسههواق الناشههئة فههي الشههرق األوسههط وأفريقيهها خاصههة األسههواق العربيههة أن
تسههههههههتعيد قوتههههههههها بعههههههههد حالههههههههة التراجههههههههع التههههههههي شهههههههههدتها فههههههههي العههههههههام الماضههههههههي.
ووفقا ً لمؤشر مورجان ستانلس لألسواق الناشهئة ،فقهد حققهت معظهم األسهواق ارتفاعهات خهالل
العام الحالي ،فيما عدا «سريالنكا ،فنزويال واألرجنتين» والتهي سهجلت تراجعها ً بنحهو  16فهي
المئة 6 ،في المئة و 5فهي المئهة ،علهى التهوالي  ،بينمها كهان األداء األفضهل مهن نصهيب بيهرو،
البرازيههل بارتفههاع قههدره  % 86و ، % 78علههى التههوالي ،تالهمهها تركيهها والهنههد بنسههبة % 71
لكههههههل منه مهههههها ،أمهههههها مصههههههر فقههههههد احتلههههههت المركههههههز السههههههادس بارتفههههههاع قههههههدره . % 53
أما بالنسبة لمؤشر «ستاندرد آند بورز لألسهواق الناشهئة» فقهد احتلهت نيجيريها المرتبهة األولهى
بارتفاع قدره  ، % 107تلتهها الصهين والهنهد بفرتفهاع قهدره  % 104و % 79علهى التهوالي ،
بينما أتهت االرجنتهين وتهايوان فهي المهرتبتين االخيهرتين ليحققها نمهوا بنسهبة  % 1و % 3علهى
التهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوالي.

نشأة وتطور سوق الخرطوم لألوراق
المالية
• بدأ التفكير في إنشاء سوق لألوراق المالية في السودان منذ  1962حيث تم إجراء
العديد من الدراسات واالتصاالت بدأتها وزارة المالية وبنك السودان بمشاركة
مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي .
• تمت إجازة قانون سوق األوراق المالية من قبل مجلس الشعب في عام 1982
لكي ينظم إنشاء سوق لألوراق المالية في السودان ولكن لم يتم أي شئ في هذا
المجال حتى عام 1992م .
• بدأت الخطوات الجادة إلنشاء سوق لألوراق المالية في أرسطس 1992م وذلك
في ظل سياسة التحرير االقتصادي والتي نادى بها البرنامج الثالثي لإلنقاذ
االقتصادي (. )1993 - 1990
• تم تأسيس هيئة األسواق المالية في عام  1992وفى نوفمبر من نفس العام أقر
مجلس الوزراء تعديالً على قانون سوق األوراق المالية لعام  1982ولكن هذا
القانون المعدل لم يف بكل األرراض إلنشاء سوق لألوراق المالية .
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• فهي عهام  1994أجهاز المجلهس الهوطني االنتقهالي قهانون سهوق الخرطهوم لهألوراق
المالية والذي أصبحت بموجبه سوق الخرطوم لألوراق المالية كيانا قانونيا مستقالً.
• بههدأ العمههل فههي السههوق األوليههة (سههوق اإلصههدارات) فههي العاشههر مههن شهههر أكتههوبر
1994م .
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تعريف السوق :
هي المكان المحدد الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون وذلهك لبيهع السهلع إلشهباع
حاجههاتهم الحياتيههة طبق ها ً ألسههعار معينههةف وبالمثههل فسههوق األوراق الماليههة هههي المكههان
المخصهههص لبيهههع وشهههراء األوراق الماليهههة وفقههها ً لألسهههعار التهههي تحهههددها آليهههة السهههوق
(العرض والطلب) .
تنقسم سوق األوراق المالية إلي قسمين -:
أ  /السوق األولية :
ويقصد بها السوق التي تجهرى فيهها إصهدار األوراق الماليهة وطرحهها لالكتتهاب العهام
في إطار القوانين واللوائح والتعليمات واألعراف السائدة .
ب  /السوق الثانوية :
وهى السوق التهي تهتم فيهها عمليهات شهراء األوراق الماليهة وبيعهها مباشهرة أو بالوكالهة
وتبادل ملكيهة األوراق الماليهة فهي قاعهة تهداول خاصهة بهذلك الغهرض  .وتنقسهم السهوق
الثانوية إلى :
 / 1السوق النظامية
 / 2السوق الموازية
األوراق المالية :
هي األسهم التي تصدرها شركات المساهمة العامهة والصهكوك التهي تصهدرها شهركات
المسههاهمة العامههة والحكومههة ومؤسسههاتها العامههة وهيئاتههها وذلههك للحصههول علههى أمههوال
الستثمارها في تحقيق أرراضها .
السهم :
هو حصة شائعة من رأس مال شهركة مسهاهمة عامهة وامتالكهه يعنهى المسهاهمة بجهزء
من رأس مالها ف ويعطى لمالكه شهادة تثبت حصته في هذه الملكية وعهدد األسههم التهي
يمتلكها ويسمى المالك لألسهم بالمساهم المسهتثمر  ..ويحهق للمسهاهم ممارسهة حقهه فهي
حضههور اجتماعههات الجمعيههة العموميههة ومناقشههة األمههور الههواردة فههي جههداول أعمالههها
والتصويت على قراراتها والحصول على نصيبه من الربح المحقق ولهه الحهق فهي بيهع
أسهمه والحق في جزء من قيمة أصول الشركة إذا تمت تصفيتها .

مراحل مهمة من عمر السوق :
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• في الثاني من يناير  1995تم افتتاح السوق الثانوية (سوق تداول األسهم) .
• في العام  1996ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الخرطوم لالوراق الماليهة
من  34الي  40شركة .
• فههي العههام  1997زيههادة مقههدرة فههي راس المههال السههوقي لسههوق الخرطههوم لههالوراق
الماليههة مههن مهها يعههادل  31مليههون دوالر أمريكههي الههي  139مليههون دوالر أمريكههي
وتأسيس بنك االستثمار المالي للمساهمة في تنشيط التعامل في سوق االوراق المالية
• في العام  1999بدأ العمل بنظام السوق الموازية وتهم تصهنيف الشهركات المدرجهة
بالسههوق الثانويههة وفق ها ً السههتيفائها الشههروط المنظمههة الدراج الشههركات فههي اي مههن
السوقين النظامي والموازي.
• في العام  2001بداية اصدار العديد من صكوك الصناديق االستثمارية وشههادات
المشاركة لحكومية (شهامة )
• في العام  2002توسع في عالقات السوق مع المؤسسات المالية االقليمية والدوليهة
.
• فههي العههام  2003تههم اعههالن مؤشههر الخرطههوم وادراج السههوق فههي قاعههدة بيانههات
صههندوق النقههد العربههي وادراج سهههم سههوداتل تقاطعي ها ً فههي سههوق ابههوظبي لههالوراق
المالية .
• فهي العهام  2004بلهغ حجهم التهداول اعلهي معهدل لهه منهذ انشهاء السهوق وتوقيهع
اتفاقيههة تعههاون م شههترك بههين سههوق الخرطههوم لههالوراق الماليههة وبورصههتي القههاهرة
واالسكندرية .
• في العام  2005ارتفاع قياسي في حجم التداول الي  1.21مليار جنيه وارتفاع في
المؤشهر بنسههبة نمههو بلغهت  % 97.3وأرتفههاع فههي القيمهة السههوقية الههي  7.47مليههار
جنيه وحسب قاعدة بيانات صهندوق النقهد العربهي احتهل السهوق المرتبهة األولهي مهن
حيث نمو القيمة السوقية مقارنة ببقية االسواق العربية بنسبة بلغت . %50.8
• في العام  2006ارتفاع كبير في معدالت التداول حيهث سهجل حجهم التهداول 2.06
مليار جنيه بنسبة نمو بلغت (. )70%
• في عام  2007انضمام السوق التحاد البورصهات االفريقيهة ممها يفهتح آفاقها ً جديهدة
للتعاون االقليمي بين اسواق المنطقة .

السوق الثانوية
( أ ) السوق النظامية
:

والسوق الموازيثة
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بدأت حركة التداول بالسوق النظامية بعدد  24شركة مساهمة عامة تم إدراجها بعد أن
استوفت شروط اإلدراج التي اقرها مجلس إدارة السوق بقراره رقم ( ، )94/5ثم
تواصل إدراج الشركات خالل مسيرة السوق ،
بلغت حصيلة العام 2007م إدراج  4شركات جديدة هى بنك المال المتحد  ،شركة
االنشاءات الحديثة وشركة تاال لالستثمار المحدودة باالضافة الي شركة المهاجر
للخدمات المالية كما تم إدراج العديد من الصناديق االستثمارية وشهادات المشاركة
الحكومية (شهامة) ليصبح عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق بنهاية
العام  2007عدد  53شركة و  19صندوق إستثماري باإلضافة لعدد  21شهادة من
شهادات المشاركة الحكومية (شهامة).

الشركات المدرجة في الفترة من  1998الي 2007
60
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نشاط السوق الثانوية
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والموازية)
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تميههههههز نشههههههاط السههههههوق الثانويههههههة خههههههالل العههههههام  2007بههههههأن كافههههههة القطاعههههههات
معههههدالت تههههداول هههههذا العههههام
المدرجههههة شهههههدت أسهههههمها تههههداوالً وقههههد شهههههدت
ارتفاعا ً مقدرا ً في رالبية مؤشراتها عن العام الماضي .
تصههههدر قطهههههاع البنهههههوك بقيههههة القطاعهههههات مهههههن حيهههههث الشههههركات التهههههي تهههههم فيهههههها
تههههداوالً حيههههث تههههم تههههداول اسهههههم  14بنكهههها ً مههههن اصههههل  19بنكهههها ً تكههههون القطههههاع
وتفاوتت بقية القطاعات من حيث الشركات التي تم تداولها
سهههههجل حجهههههم التهههههداول ههههههذا العهههههام انخفاضههههها عهههههن العهههههام السهههههابق مهههههن 2.06
مليهههههههههار جنيهههههههههه الهههههههههي  1.79مليهههههههههار جنيهههههههههه فهههههههههي العهههههههههام 2007م  .وههههههههههذا
اإلنخفههههههاض المحههههههدود يبههههههين أن السههههههوق قههههههد امههههههتص اإلنخفاضههههههات الكبيههههههرة
التهههههي حهههههدثت فهههههي األسهههههواق اإلقليميهههههة خاصهههههة الخليجيهههههة وذلهههههك خهههههالل عهههههام
 2006حيهههههث كهههههان السهههههوق مرتفعههههها ً بينمههههها الجميهههههع رهههههاص فهههههي انخفاضهههههات
كبيرة .
حجم التداول في الفترة من 1998الي 2007
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كمههههها شههههههدت تعهههههامالت ههههههذا العهههههام ارتفاعههههها ً مقهههههدرا ً فهههههي عهههههدد العقهههههود المنفهههههذة
عهههههههن العهههههههام السهههههههابق حيهههههههث ارتفعهههههههت مهههههههن ( )5,842الهههههههي ( )7,195عقهههههههدا ً
كههههههههان نصههههههههيب قطاعههههههههات البنههههههههوك  ،التههههههههأمين  ،التجههههههههاري  ،الصههههههههناعي ،
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الزراعهههههههي  ،االتصهههههههاالت والوسهههههههائط  ،الخهههههههدمات الماليهههههههة وقطهههههههاع االخهههههههري
( )2,974عقههههههههدا ً والصههههههههناديق االسههههههههتثمارية( )457عقههههههههدا ً وقطههههههههاع شهههههههههادات
المشاركة الحكومية ( )3,764عقدا ً .
عدد العقود المنفذة في الفترة من  1998الي 2007
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امهههها بالنسههههبة لالسهههههم المتداولههههة هههههذا العههههام فقههههد ارتفعههههت عههههن العههههام الماضههههي
حيههههههث تههههههم تههههههداول ( )9.4مليههههههار سهههههههما ً مقارنههههههة ب ( )7.5مليارسهههههههما ً تههههههم
تداولها العام الماضي .
عدد األسهم المتداولة في الفترة من  1998حتي (2007باأللف)
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كما شهد قطاع شهادات المشاركة الحكومية أيضا زيادة فى عدد الشهادات التى تم
تداولها حيث ارتفع من  1,472,351شهادة إلى  2,016,530شهادة بلغت قيمتها أكثر
من  1.06مليار جنيه .
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عدد الشهادات المتداولة في الفترة من  2001الي 2007
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كما شهد قطاع صكوك الصناديق االسهتثمارية ارتفاعها ً عهن معهدل تهداول العهام السهابق
حيث تم تداول  2,717,193صكا ً بقيمة اجمالية بلغت  130,346,435جنيها مقارنةً بـ
 1,433,400صكا ً تم تداولها في العام السابق.
صكوك صناديق االستثمار المتداولة خالل الفترة من  2001وحتي 2007
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أمههههههها فيمههههههها يتعلهههههههق بمعهههههههدل دوران األسههههههههم والهههههههذي يمثهههههههل عهههههههدد األسههههههههم
المتداولهههههة منسهههههوبة إلهههههى عهههههدد األسههههههم المكتتهههههب بهههههها فقهههههد سهههههجل ههههههذا العهههههام
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ارتفاعهههههههها ً واضههههههههحا حيههههههههث بلههههههههغ  %786.44وقههههههههد احتههههههههل قطههههههههاع التههههههههأمين
بمعهههههدل  %644.51المرتبههههههة األولههههههى يليههههههه بالترتيهههههب قطههههههاع البنههههههوك بمعههههههدل
 %52.11فههههههههي المرتبههههههههة الثانيههههههههة  ،القطههههههههاع التجههههههههاري بمعههههههههدل %49.93
فهههههههي المرتبهههههههة الثالثهههههههة  ،قطهههههههاع الخهههههههدمات الماليهههههههة بمعهههههههدل  %19.93فهههههههي
المرتبهههههههة الرابعهههههههة  ،قطهههههههاع اإلتصهههههههاالت والوسهههههههائط بمعهههههههدل  %12.12فهههههههي
المرنبههههههههة الخامسههههههههة  ،قطههههههههاع الصههههههههناعي بمعههههههههدل  %4.49فههههههههي المرتبههههههههة
السادسهههههههههة  ،قطهههههههههاع األخهههههههههرى بمعهههههههههدل  %3.33فهههههههههي المرتبهههههههههة السهههههههههابعة
وأخيرا ً قطاع الزراعي بمعدل  %0.02في المرتبة الثامنة.
حركة التداول في السوق الثانوية لعام  2007مصنفة قطاعيا
إسم القطاع

عدد
األسـهم
المتداولة

الصكوك
والشهادات
المتداولة

حجـم
التداول

عـدد
العقود

عدد
الشركات

الشركات
التى تم

معدل
دوران

(بالجنيه)

المنفذة

المدرجة

تداول
أسهمها

السهم

البنوك

9.283.037.157

139.675.734.24

926

19

14

52.11

التأمين

8.039.661

1.906.365.00

9

8

4

644.51

التجاري

22.604.652

21.956.561.20

76

7

4

49.93

الصناعي

2.056.009

4.021.480.70

55

2

2

4.49

الزراعي
االتصاالت
والوسائط

43.500

47.850.00

3

3

1

0.02

88.573.615

432.185.329.99

1,783

5

3

12.12

الخدمات

1.995.444

801.610.60

55

5

4

19.93

االخري

474.972

96.540.70

67

4

4

3.33

الصناديق

2.717.193

130.346.435.62

457

الشهادات
المجموع
العام

2.016.530

1.068.597.776.77

3,764

4.733.723

1.799.635.684.82

7,195

9,406,825,010

53

36

786.44
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معدالت التداول اليومية :

بلههههههغ المتوسههههههط اليههههههومي لحجههههههم التههههههداول  7.3مليههههههون جنيههههههه يوميهههههها ً  .أمهههههها
المتوسههههههط اليههههههومي لعههههههدد األسهههههههم المتداولههههههة فقههههههد بلههههههغ  38.2مليههههههون سهههههههما ً
و بلهههههغ المتوسهههههط اليهههههومي للعقهههههود  29عقهههههد يوميههههها ً كمههههها بلهههههغ المتوسهههههط اليهههههومى
للشهههههههادات المتداولههههههة  8,197شهههههههادة فههههههى اليههههههوم أمهههههها الصههههههكوك فقههههههد بلههههههغ
المتوسههههههط اليههههههومى لههههههها  11,045صههههههك فههههههى اليههههههوم علمهههههها ً بههههههأن عههههههدد أيههههههام
التداول هذا العام  246يوما ً .
مؤشر الخرطوم -:
اعلههههههن سههههههوق الخرطههههههوم لههههههالوراق الماليههههههة فههههههي شهههههههر اكتههههههوبر مههههههن العههههههام
 2003م مؤشههههههههر الخرطههههههههوم والههههههههذي سههههههههجلت نقاطههههههههه فههههههههي  / 31ديسههههههههمبر
 2006/م  2.972.76نقطهههههههههة بينمههههههههها ارلقهههههههههت فهههههههههي  / 31ديسهههههههههمبر 2007 /
م عند  2.962.10نقطة .
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الشركات والصناديق والشهادات العشرة األولى من حيث حجم التداول
اسم الشركة
السودانية لإلتصاالت (سوداتل)
شهامة  2006/10/1سنوية 500
شهامة( 2007/1/1 )32سنوية 500
شهامة ( 2007/4/1 )33.1سنوية500
شهامة  2006/4/1سنوية 500
شهامة ( 2007/1/1 )32.1سنوية500
شهامة( 2007/4/1 )33سنوية 500
البنك السوداني الفرنسي
شهامة( 2006/7/1 )2سنوية 500
صكوك االستثمار الحكومية الرابعة

حجم
التداول
( بالجنيه )
432,182,414.59
276,916,599.07
145,349,623.35
133,590,776.44
95,649,455.20
85,325,239.56
82,813,662.24
72,772,970.52
59,168,390.33
54,101,764.40

نسبة حجم التداول
إلى حجم تداول
القطاع ()%
100.00
25.91
13.60
12.50
8.95
7.98
7.75
52.10
5.54
41.51

نسبة حجم التداول
إلى المجموع العام
للتداول ()%
24.01
15.39
8.08
7.42
5.31
4.74
4.60
4.04
3.29
3.01

الشركات الخمس االولي من حيث حجم التداول
شهامة 6002/4/1
سنوية 005
شهامة ()33.1
 7002/4/1سنوية
005

سوداتل

شهامة ()23
 7002/1/1سنوية
005

شهامة
 6002/01/1سنوية
005

الشركات العشرة األولى من حيث عدد األسهم المتداولة
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اسم الشركة
البنك السوداني الفرنسي
البنك االسالمي السوداني
سوداتل
البنك السعودي السوداني
الصمغ العربي
بنك التنمية التعاوني االسالمي
بنك الخرطوم
السودانية للتأمين وأعادة التأمين
بنك االمارات والسودان
بنك الشمال االسالمي

عدد
األسهم
المتداولة
8,893,938,512
266,893,617
88,559,035
66,660,121
21,551,425
20,811,400
17,851,929
7,988,000
6,697,208
6,002,743

نسبة عدد األسهم
المتداولة إلى عدد
األسهم المتداولة
في القطاع ()%
95.81
2.88
99.98
0.72
95.34
0.22
0.19
99.36
0.07
0.06

نسبة األسهم المتداولة
إلى العدد الكلى
لألسهم
المتداولة ( ) %
94.50
2.84
0.94
0.71
0.23
0.22
0.19
0.08
0.07
0.06

الشركات الخمس االولي من حيث عدد االسهم المتداولة
الصمغ العربي

البنك السعودي
السوداني

سوداتل
البنك االسالمي
السوداني

البنك السوداني الفرنسي
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الشركات والصناديق والشهادات العشرة األولى من
حيث عدد العقود المنفذة
عدد
العقود
المنفذة

اسم الشركة
السودانية لإلتصاالت (سوداتل)
شهامة  2006/10/1سنوية 500
شهامة ( 2007/1/1 )32سنوية 500
شهامة ( 2007/1/1 )32,1سنوية 500
شهامة ( 2007/4/1 )33سنوية 500
شهامة  2006/4/1سنوية 500
شهامة( 2007/4/1 )33,1سنوية 500
شهامة ( 2006/7/1 )2سنوية 500
بنك الخرطوم
بنك االمارات والسودان

1,781
786
603
426
393
340
305
295
281
207

نسبة عدد العقود
المنفذة إلى عدد
العقود المنفذة في
القطاع ( ) %
99.89
20.88
16.02
11.32
10.44
9.03
8.10
7.84
30.35
22.35

نسبة عدد العقود
المنفذة إلى العدد
الكلى للعقود
المنفذة ( ) %
24.75
10.92
8.38
5.92
5.46
4.73
4.24
4.10
3.91
2.88

الشركات الخمس األولى من حيث عدد العقود المنفذة
شهامة 2004\ 7\ 1
 6شهور 100000
شهامة 2004\ 4\ 1
 6شهور 50000
شهامة 6 2004\ 1\1
شهور 50000

سوداتل

الصمغ العربي
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الشركات العشرة األولى من حيث معدل دوران األسهم
اسم الشركة

السودانية للتأمين وإعادة التأمين
النيلين للتأمين
تقسيط المحدودة
البنك السوداني الفرنسي
جوبا للتأمين
الرواد للخدمات المالية
بنك الخرطوم
السودانية لإلتصاالت المحدودة ـ سوداتل
بنك اإلمارات والسودان
البنك السعودي السوداني

معدل دوران
السهم %

399.40
225.10
45.77
23.84
20.00
13.76
12.37
11.89
5.90
5.56
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القيمة السوقية :
القيمة السوقية للشركات المدرجة (رأس المال السوقي) هي عبارة عن عدد األسهم
المكتتب بها مضروبا ً في سعر السهم السوقي في نهاية فترة زمنية محددة .
وقـــد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الثانوية بنهاية العام  2007م
 10.1مليارجنيه وذلك مقارنة ب  9.3مليار جنيه في عام2006م .
رأس المــال السوقي للفترة من  1998وحتي 2007
12,000,000,000.00
10,000,000,000.00
8,000,000,000.00
6,000,000,000.00
4,000,000,000.00
2,000,000,000.00

2005 2006 2007

2001 2002 2003 2004

2000

1999

1998

-
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المدرجة

القيمة السوقية للشركات
الثانوية لعام 2007م
مصنفة قطاعيا
اسم القطاع

القيمة السوقية (بالجنيه)

البنوك

4,251,556,093

التأمين

13,155,098

التجارى

535,834,580

الصناعى

123,007,896

الزراعى

246,075,969

االتصاالت والوسائط

5,068,894,671

الخدمات المالية

103,367,000

أخرى (نقل,خدمات...,الخ)

22,767,939

المجموع

10,364,659,246

في

السوق

%
41.01
0.13
5.17
1.19
2.37
48.91
1.00
0.22
%100

(ب) عمليات التحويالت التى تمت خارج قاعة
التداول :
تشمل التحويالت خهارج القاعهة التحهويالت العائليهة مهن أصهول وفهروع وأقهارب حتهى
الدرجههة الثالثهههة ف التحههويالت اإلرثيهههة والتحهههويالت التههى تهههتم خههارج السهههودان  .وتهههتم
التحويالت خارج القاعة من خالل دائرة الشئون القانونية .
وقد بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم التى تم تحويلهها خهارج القاعهة  4.971مليهون جنيهه
سوداني منها  361مليون جنيه عبارة عن تحويالت إرثية و  3.491مليون جنيه عبارة
عن تحويالت عائلية و  1.119مليون جنيه تحويالت مهن خهارج السهودان وتحهويالت
بأمر المحاكم بقيمة  135الف جنيه وبقرار من مجلس االدارة بقيمة  9الف جنيه .
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القيمة السوقية للتحويالت خارج القاعة (بااللف جنيه)
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
2007

2005 2006

2002 2003 2004

2000 2001

1999

1998

0

السوق األولية
بدأت السوق األولية مباشرة عملها فهي العاشهر مهن أكتهوبر 1994م وذلهك مهن خهالل
قيامها باإلشراف على إصدار األوراق المالية الخاصة بشركات المساهمة العامة حديثة
التأسيس أو شركات المساهمة العامة القائمة التى تررب فهي زيهادة رأس مالهها وخهالل
العام 2007م بلغت قيمة إصدارات األسهم  406مليون جنيه باإلضهافة إلهى إصهدارات
السههوق األوليههة لكههل مههن شهههادات المشههاركة الحكوميههة (شهههامة) وصههكوك صههناديق
اإلستثمار وصكوك اإلستثمار الحكومية ليصبح مجموع إصدارات السوق األولية خالل
العام 2007م ما قيمته ( ) مقابل 4.1مليار جنيه لعام .2006
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الشركات حديثة التأسيس :
بلههغ عههدد الشههركات حديثههة التأسههيس التههى أصههدرت أسهههما ً خههالل العههام  2007شههركة
واحدة قيمة إصداراتها  600.000جنيه موضحة في الجدول أدناه :
إصدارات األسهم بالنسبة للشركات حديثة التأسيس
لعام  2007م
اسم الشركة

رأس المال
المصرح به
( بالجنيه )

شركة هات للصــــرافة
الجملة

عدد األسهم
المغطاة من
المؤسسين

عدد األسهم
المطروحة
لالكتتاب العام

450,000

150,000

450,000

150,000

القيمة االسمية
للسهم
( بالجنيه )

الشركات القائمة :
بلغ عدد الشركات القائمة التى زادت رأسمالها عن طريق إصدار أسهم ههذا العهام 11
شركة المالي كانت جملة إصداراتها بقيمة  406,023,054.00جنيه كما ههو موضهح
في الجدول أدناه :
إصدارات األسهم بالنسبة للشركات القائمة خالل
عام 2007م
اسم الشركة
شركة اكسبريس للصرافة
شركة االنشاءات الحديثة
شركة السهم للخدمات المالية
الرأي العام للصحافة والنشر
بنك الشمال االسالمي
بنك المال المتحد
البنك السوداني المصري
بنك النيل االزرق المشرق
شركة المهاجر العالمية لالستثمار
شركة الهجرة للصرافة المحدودة
بنك الثروة الحيوانية
الجملة

عدد األسهم المصدرة

قيمة األسهم المصدرة
(بالجنيه)

قيمة عالوة اإلصدار
(بالجنيه)

35,000

700,000

0

274,066
300,000
3,000,000
73,889,136
5,000,000
21,000,000
4,253,920
8,109,605
1,191,601
311,509,934

2,740,660
750,000
3,000,000
73,889,136
50,000,000
21,000,000
7,954,830.40
810,960.50
1,191,601
31,150,993.40

0
180,000
0
0
2,500,000
0
1,403,793.60
81,096.05
238,320.20
6,230,198.68

428,563,262

193,188,181.30

10,633,408.53
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كيف تبيع وتشتري في سوق الخرطوم لالوراق
المالية
يتم بيع وشراء االسهم والصكوك وشهادات المشاركة الحكومية (شهامة ) عبر الوكالء
المعتمدين لدي سوق الخرطوم لالوراق المالية وفي حالتي البيع او الشراء تتم العملية
بتفويض(بيع اوشراء) الحدي شركات الوكالة العاملة يتم فيه تحديد الكمية المباعة او
المشتراة وسعر الشراء والبيع وجلسة التداول التي يريد المشتري او البائع تنفيذ أوامره
فيها وتتم عمليات البيع او الشراء عبر نظام المزايدة المكتوبة ويمكن ان يكون
التفويض مكتوبا ً اوهاتفيا ً او بائ من وسائل االتصال الحديثة بعدها يستلم المشتري
اشعارا ً من الشركة يفيد بتحويل ملكية االسهم او الصكوك او الشهادات ويستلم البائع
الثمن  .هذا وتفتح السوق في العاشرة من صباح كل يوم عدا السبت والجمعة وتستمر
جلسة التداول لساعة واحدة فقط .

نشاط شركات الوكالة خالل العام  2007م-:
كمحفز لشركات الوكالة في بذل المزيد من الجهد لصناعة السوق قامت االدارة
التنفيذية لسوق الخرطوم لالوراق المالية هذا العام بأصدار ترتيب شهري لنشاط تلك
الشركات معتمدا ً علي العمليات التي نفذتها وتصدرت شركة الرواد للخدمات المالية
ترتيب العام  2007بنسبة بلغت  %22.86تالها بنك االستثمار المالي بنسبة 21.16
 %ثم الشركة القومية للمعامالت المالية بنسبة  % 8.53وشركة جلوبال بيت
االستثمار العالمي – سودان في المرتبة الرابعة بنسبة  % 8.14والجدير بالذكر ان
هذه النسب احتسبت علي اساس العموالت التي تحققها شركات الوكالة .
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أعضاء هيئة الرقابة الشرعية
.1
.2
.3

الســـيد  /د .أحـمــد عـلى عبــد هللا
السيد  /بروفيسور الصديق محمد األمين الضرير
السيد  /بروفيسور محمـد الحســن بريمــة

رئيس الهيئة
عضو الهيئة
عضو الهيئة

بسم هللا الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
للجمعية العمومية لسوق الخرطوم لألوراق المالية
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على رسول هللا الهادى األمين ،وعلى آله وصحبه ومن
إهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد.
إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية لسوق الخرطوم لألوراق المالية
نشير إلى األسس التي يتم علي ضوئها تعيين هيئة الرقابة الشرعية وإلى واجباتها في مراقبة أداء
سوق الخرطوم لألوراق المالية وفق معايير الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم ( )1و ( )2من هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والمعايير األخرى ذات الصلة ,وإلي قانون ولوائح
السوق ،نتقدم لكم بهذا التقرير مبينين:
 .1أن الهيئة واصلت في هذا العام اجتماعاتها مع اإلدارة التنفيذية للسوق ،ووقفت من خالل هذه
االجتماعات على نشاط التداول لألسهم والصكوك المالية واطمأنت على سالمة هذا النشاط.
 .2أن الهيئة ما زالت عند رأيها في ان قانون صكوك التمويل لسنة  1999في حاجة ماسة لمواكبة ما
استجد من أدوات مالية يتم تداولها اآلن فى السوق ،خاصة وأن التجربة العملية قد تطورت بما يتجاوز
نصوص هذا التشريع.
 .3أن الهيئة عقدت اجتماعين مع اإلدارة التنفيذية لمناقشة التقرير السنوي لعام  2004م وتقدمت الهيئة
بجملة من االستفسارات أجابت اإلدارة التنفيذية عنها بوضوح طمأن الهيئة علي صحة ما ورد في
التقرير من معلومات متعلقة بشرعية المعامالت .ودونت االستفسارات وإجاباتها بمحاضر الهيئة.
 .4أنه ينبغي التن ويه إلى أن مسئولية االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تقع على إدارة السوق،
وتساعد هيئة الرقابة الشرعية اإلدارة باإلجابة عن االستفسارات وإصدار الفتاوى والتوجيهات وفحص
عينات من أعمال السوق ،وتنحصر مسئولية الهيئة في إبداء رأى مستقل بناء على مراقبتها والقيام بما
تقدم من أعمال عن نشاط السوق.
وعليه تود الهيئة أن تعلم الجمعية العمومية للسوق والمتعاملين معه والمستفيدين من تقاريره بأن
وثائق السوق ومعامالته التي إطلعنا عليها متسقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وتشكر الهيئة للمجلس واإلدارة التنفيذية تعاونهم مع الهيئة واستجابتهم لكل ما طلب منهم من
معلومات ومستندات ,وفق هللا تعالي الجميع لما فيه رضاه .
والسالم.

د.أحمد على عبدهللا
رئيس الهيئة
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تقرير المراجع العام
والحسابات الختامية
للعام المنتهى
في 2007/12/31
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