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 مؤشر سوق الخرطوم لألوراق المالية
Khartoum Stock Exchange Index
) (K30خالال الهالهر
أقفل مؤشر سوق الخرطوم لالوراق المالية
موضع التقرير عند مستوي  14518.109نقطة مسجال إرتفالا بنسالةة
 %0.33مقارنة بالههر السابق .أما القيمة السوقية للسوق فقد
بنسالةة إرتفالا بلغال %0.75
54,209,628,984جنيال
بلغال
مقارنة بالههر السابق.
 السوق الثانوية:
 إجمالي التداوالت داخل السوق:

Secondary Market

بلالالإ إجمالالالو اقوراق الماليالالة المتداولالالة ااخالالل القاعالالة
173,995,489ورقة بقيمة  3,148,662,614جنيهالا نفالت مالخ خالال
 1,622صفقة.
 األسهم المتداولة

Shares Trade

بلإ إجمالو اقسهم المتداولة خال شهر أغسطس 169,757,339سهما
بقيمة  843,066,991جنيها نفت مخ خال  43صفقة .
 الصكوك

Sukuk

بلإ إجمالو صكوك الصناايق اإلستثماريةالمتداولة لهالهر أغسالطس
عدا  18445صك بقيمة 1,860,320جنيها نفت مخ خال  15صفقة.
 الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلإ إجمالالو الهالهااا اإلسالتثمارية (شالهامة المتداولة لهالهر
أغسطس عدا  4,219,705شهااة بقيمة  2,303,735,303جنيها نفت
مخ خال 1,564صفقة.
السوق الثالثة

Third Market

تشم ا القمموث الة لةممو التحممويال ام رث الا تممو تةمماا التحممويال ال ممو  -األصمموو والوممرو  -واألقم رح ىتممد ال ر ممو
الة لةو  -التحويال اإلرث و إض فو ل تحويال التي تتم ا رث القودان والتن زو والهبو والتحويال التي تتم بإواتر قض ه).
ب ممممم تممممم د األوراث ال ل مممممو التمممممي تمممممم تحوي هممممم اممممم رث الا تمممممو اممممماو مممممهر أغسططططط  436,200ورقمممممو ت ل مممممو تا ر مممممو
 84,098ورقو ت ل و في الشهر الق بق.
ب د
 تحويال الشرك ل تزدو و اإلدراث :
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ت ممممممرك الشممممممرك ل ال زدو ممممممو اإلدراث بة همممممم ممممممرك ل ال قمممممم و ال تممممممو ال ر ممممممو فممممممد اكةممممممر تمممممم مممممموث ،ى مممممم
يممممممتم تمممممم اوو ا ممممممهم ممممممه الشممممممرك ل ال ر ممممممو فممممممد ممممممه ا ممممممواث وفامممممم إلى مممممم الامممممموا والت مممممم ل وال مممممموا
الص درة ل ى كا وث.
ى لم يتم أي تحويا إلي وث ا ر ي ااو ها الشهر توضع التارير .

*إحصائيات موجزة


Market at a Glance
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المؤشر الحالي
14518.109

المؤشر السابق
14470.841

 ملخص التداو
رأس المال السوقي Market
Cap.
عدد االسهم المتداولة
volume of shares
قيمة األسهم المتداولة
value of shares
عدد الصكوك المتداولة
قيمة الصكوك المتداولة
الصفقات Transactions

14.2
1-Aug

التغير
%0.33

Trading Summary
54,209,628,984
169,757,339
843,066,991
4,238,150
2,305,595,623
1,622

 القطاعا الخمس اقكثر تالداو مالخ ثيالع
active sector of volume of shares

عالدا اقسالهم

Most
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القطاع
البنوك
االستثمار والتنمية
التجاري
الصناعي
اإلتصاالت والوسائط
إجمالي األسهم المتداولة

النسبة%
عدد االسهم
96
163,361,415
4
6,391,223
0.00
3,100
0.00
1,000
0.00
601
169,757,339

 الهركا الخمس اقكثر مخ ثيع قيمالة التالداو
company in terms of value
قيمة األسهم
اسم الشركة
الترتيب
بالجنيه
بنك امدرمان الوطني
1
623,417,380
بنك الخليج
2
136,250,687
الوطنية لنظم التعليم المتقدم
3
40,380,633
بنك التضامن االسالمي
4
16,249,134
بنك فيصل االسالمي السوداني
5
12,601,673

Most actives

 القيمة السوقية
القطاع
البنوك وشركات االستثمار
قطاع التأمين
القطاع الصناعي
القطاع التجاري
االستثمار والتنمية
القطاع الزراعي
االتصاالت والوسائط
شركات الوساطة
اإلجمالي

قطاعيا



Market Capitalizations sector
رأس المال السوقي
24,558,880,971.28
404,243,374.70
419,705,833.46
20,133,981,675.97
1,721,635,861.75
223,334,884.00
6,491,006,917.75
256,838,662.68
54,209,628,201.59

الصكوك اقكثر إرتفاعا مخ ثيع ثجم التداو
Sukuk in terms of valuee

Most actives
5

إدارة البحوث والتطوير 2019

الصك
شهامة (2018/07/01 )79.5
شهامة (2019/04/01 )81.5
شهامة (2019/4/01 )81.2
شهامة (2019/01/01 )80.6
شهامة (2019/04/01 )81.1

حجم التداول
322,503,541
317,472,290
313,752,262
217,034,535
213,568,139
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