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وس َف ِفى أْ َ
ال ْر ِض َي َت َب َّو ُأ ِم ْن َها َح ْي ُث
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ال ِْس ِننيَ ()56
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لنصبح مصرف ًا متميز ًا بتوجه مركز نحو خدمة عمالئنا ،لنوفر لهم
ً
حلوال ناجعة  ،وذلك من خالل موظفينا ذوى االمكانات واخلبرة
املتميزة.

أفضل بنك للتعامل معه ،ويقدم منتجات وخدمات عالية اجلودة
تلبى وتواكب احتياجات عمالئنا فى جميع القطاعات  ،مما
يزيد القيمة للمساهمني والعمالء والعاملني ونقوم برسالتنا فى
اطار يهتم باملسؤولية االجتماعية ويدعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية بالبالد.

•
•
•
•

الن ـ ـ ـ ـ ـ ــزاهه
االلتزام مبعايير اجلوده
الشفافيه في التع ـ ـ ـ ــامل
التمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيز

•
•
•
•

التطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور واالبتكار
العمل بروح الفريق
أرض ــاء املتعاملني
التحسني املستمر

املحتـــــــويات

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

الرقم

صفحة

1

خلفية تاريخية

4

2

االنتشار اجلغرافي للبنك

6

3

مجلس اإلدارة وجلان املجلس

10

4

هيئة الرقابة الشرعية

11

5

االدراة التنفيذية العليا

12

6

تقرير مجلس اإلدارة أمام االجتماع السنوي للعام املالي املنتهى في 2018/12/31

14

7

مؤشرات تطور األداء املالي للبنك للفترة من 2018 - 2014

16

8

تقرير املراجع القانوني

18

9

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

20

10

قائمة املركز املالي للبنك كما في 2018/12/31

21

11

قائمة الدخل للعام املالي املنتهى في 2018/12/31

22

12

قائمـة التغـير فى حقوق امللكــية للسنة املالية املنتهية فى 2018/12/31م

23

13

قائمة التدفقات النقدية وحقوق امللكية للعام املالي املنتهى في 2018/12/31

24

14

إيضاحات على البيانات املراجعة للعام 2018

25

15

استراتيجية البنك املستقبلية

44
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خلفيـة تاريخية
شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة.
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التأسيس
االفتتاح
رأس املال املصرح
رأس املال املدفوع
املركز الرئيسي
التلفونات
الفاكس
البريد االلكتروني
املوقع على االنترنت
SWIFT

1984 /02 /01
1986/ 10 /25
 500.000.000جنيه ( خمسمائة مليون جنيه سودانى).
 287٫955٫561جنيه ( مائتان وسبعة وثمانون مليون جنيه سودانى).
اخلرطوم  2شارع املك منر جنوب
+ 249 - 1 83485675 - 83485674 - 83485660
+ 249 - 1 83483102
SSB@saudisb.sd
www.saudisb.sd
saussdkhxxx

البنك ال�سعودي ال�سوداين ع�ضو يف امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية الآتية:
عضو صندوق ضمان الودائع املصرفية السوداني.
عضو احتاد املصارف السوداني.
عضو احتاد املصارف العربية.
عضو املجلس العام للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية.
عضو هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
عضو مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية.
عضو شبكة التراسل الدولي (.)SWIFT
عضو األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية.
عضو فى الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات
عضو فى برنامج متويل التجارة العربية

5

الفــروع العـاملة
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إسم الفرع
اخلرطوم ()2
السوق العربي
احملطة الوسطى
احلرية
العمارات
السجانة
السوق احمللي
املعمورة
سعد قشرة
امدرمان
سوق ليبيا
بورتسودان
القضارف
األبيض
سنار
احلصاحيصا
كوستى

املدينة
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
بحري
امدرمان
امدرمان
بور تسودان
القضارف
األبيض
سنار
احلصاحيصا
كوستى

الوالية
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
اخلرطوم
البحر األحمر
القضارف
شمال كردفان
سنار
اجلزيرة
النيل األبيض

ص–ب
1773
1773
1773
1773
1773
1773
1773

فاك ـ ـ ــس
465630
773046
794102
788964
472414
464804
403299

تلف ـ ـ ــونات
463676-485676
773019-773119
784901 - 784903
781205-775420
472421-472423
460186-464804
401299-402399

املفتـ ـ ـ ــاح
+ 24983
+ 24983
+ 24983
+ 24983
+ 24983
+ 24983
+ 24983

1773
1525
1773
188
142
39
38
142
127

335454
560163
731385
24566
43131
25250
23568
32520
25088

330956 - 335454
554142-551696
731387-731386
20018 - 24702
44361 - 43133
23060 - 23398
23464 - 24005
32520 - 32447
25088 - 22763

+ 24985
+ 24987
+ 24983
+ 2493118
+ 494418
+ 2496118
+ 2495618
+ 2495418
+ 2495718

املرا�ســـــلون
/1بنك ابو ظبى االسالمى
االمارات العربيه املتحدة -  ابوظبى  -تلفون )9712( 634600
 /2بنك النيلني /دبى
االمارات العربيه املتحدة -  دبى -  تلفون 00971-2-6275551 :
/3مجموعة سامبا املالية
اململكة العربية السعودية – الرياض  -تلفون966-1-4774770 :  

خريطـة تو�ضـح االنت�شـار اجلغـرايف للفـروع العاملة

بورتسودان

اخلرطوم

القضارف
احلصاحيصا

االبيض

سنار
كوستي

الفروع العاملة بالعاصمة
اخلرطوم ()2
السوق العربي
احملطة الوسطى
احلرية
العمارات
املعمورة
السجانة
السوق احمللي
سعد قشرة
امدرمان
سوق ليبيا  /امدرمان
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م�ؤ�شرات اداء االقت�صاد العاملي واملحلي خالل العام 2018م
االقت�صاد العاملي
8

رغما عن استقرار معدل منو االقتصاد العاملي في عام 2018م
عند مستويات قريبة من تلك احملققة خالل عام 2017م فى
حدود  % 4اال ان هنالك تراجع ًاخالل النصف الثاني من العام
2018م اذ بلغ معدل النمو  ، % 3.6وهو ما انعكس على انشطة
التجارة واالستثمار والتصنيع ويرجع ذلك الى تصاعد حدة
التوترات التجارية بني االقتصادات الكبرى  ،واملخاوف بشأن
االرتفاع الكبير ملستويات املديونيات العامة  ،وظروف عدم اليقني
بشأن السياسات .
التحول الذى حدث من بداية العام الى نهايته أدى الى ضعف
مؤشرات النمو فى االقتصاد العاملى  ،مشير ًا الى بوادر ازمـ ـ ـ ـ ــة
عاملية جديده حتديد ًا منطقة اليورو  ،إذ سجل إقتصاد ايطاليا
انكماشا خالل النصف الثانى من العام وبالكاد استقر معدل
النمو فى االقتصاد االملانى وتراجع فى كل من فرنسا اليونان
وغيرها من دول املنطقة .
بالنسبة لبيئة االعمال يشير التقرير اجلديد للبنك الدولي
بشأن اداء االعمال الى تغيرات اساسيه في اخلريطه االستثماريه
الدوليه  ,حيث بدأت تتبدى تأثيرات االجتاهات املعاكسة لالنفتاح
والعوملة ,وفي طليعتها توجه بريطانيا للخروج من االحتاد
االوروبي واحلروب التجاريه التي جتلت في سياسات احلماية
احلادة املتبادلة بني كبرى االقتصادات العامليه التي اطلقت
شرارتها الواليات املتحده  ,وادى ذلك الى تراجع مراتب دول
واقتصادات كبرى في بيئة األعمال ملصلحه دول أخرى  ,حيث
أصبح مناخ األعمال في دول صاعدة أسهل بالنسبه لألعمال من
دول مثل الواليات املتحده وبريطانيا .ومن هنا تبرز العديد من
الفرص في الدول التي احرزت تقدم ًا في بيئة االعمال املتاحة
لالستثمار اخلاص .

االقت�صاد املحلي
بالنسبة لإلقتصاد احمللي عانى اإلقتصاد السودانى من أزمات
حاده متمثلة فى اإلضطربات السياسية التى شهدتها البالد وما
صاحبها من إرتفاع األسعار  ،وإنهيار سعر صرف اجلنيه مقابل
العمالت االخرى وأزمة النقد وما نتج عنها من إهتزاز الثقة في
اجلهاز املصرفي  ،وإرتفاع تكاليف املعيشة و كل ذلك نتج عنه
انكماش فى الناجت احمللى  % 2.1 -للعام 2018م.
وفيما يلي نلقي نظرة على أبرز املؤشرات :
• إرتفع معدل التضخم من  % 25.2فى ديسمبر من العام
2017م إلى  % 72.9فى ديسمبر من العام 2018م .
• إرتفع عرض النقود من  203مليون جنيه فى العام 2017م
إلى  431ملي ـ ـ ـ ــون جنيه فى العام  .2018بنسبه زيادة بلغت
. % 112
بلغ إجمالي النقود املتداولة خارج اجلهاز املصرفى112
•
مليون جنيه بنهايةديسمبر 2018م مقارنة مببلغ  61مليون
جنيه بنهايه عام 2017م بنسبه زيادة بلغت . % 84
• إرتفع اجمالى الودائع املصرفية من  140مليون جنيه فى
العام 2017م إلى  306مليون جنيه فى نهاية العام 2018م
بنسبة زيادة .% 118
• إرتفع إجمالى التمويل املصرفى من  103مليون جنيه فى
العام  2017إلى  168مليون جنيه فى العام  2018بنسبة زيادة
. % 63
• سجل امليزان التجارى عجز ًا مقداره 1٫486مليون دوالر فى
العام 2017م مقارنة بعجز مقداره 1٫325مليون دوالر فى العام
2018م .
• إرتفع متوسط سعر صرف الدوالر األمريكى ليبلغ 47.6جنيه
فى نهاية العام 2018م مقارنة بـ 8.6جنيه فى نهاية العام 2017م
بنسبة إنخفاض فى سعر الصرف اجلنيه قدرها .% 435
• بلغ مجموع إحتياطى النقد األجنبى بنهاية 2018م 1.44
مليار دوالر وزاد الدين اخلارجى ليصل مبلغ  50مليار دوالر
بزيادة  % 3عن 2017م ويعزى اإلرتفاع إلى زيادة متاخرات
الفوائد البالغة  30.3مليار دوالر أى  % 61من إجمالى الدين
• ارتفع العجز فى احلساب اجلارى إلى  4.9مليار دوالر
2018م مقارنة بـ  4.8مليار دوالر في العام 2017م.
• استصحب ذلك زيادات كبيرة فى أسعار السلع االستهالكية
الضرورية و أسعار األدوية وتكلفة العالج ....الخ.
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جمل�س الإدارة

10

رئي�س جمل�س الإدارة
السي ــد /مهندس الفكي محمد جيب الله محمد

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

.1

االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
السيد /مهندس الفكي محمد جيب الله محمد صالح (ممثل الصندوق
القومي للتأمني االجتماعي)

الصفـ ـ ــة
رئيس مجلس اإلدارة

.2

السيد /سعيد محمود محمد بابكر (ممثل شركة كروان القابضة)

عضو مجلس اإلدارة

.3

السيد /هاشم عبد احلليم ناصر (ممثل بنك السودان املركزي)

عضو مجلس اإلدارة

.4

السيد /محمد عثمان احمد محمد خير (ممثل بنك السودان املركزي)

عضو مجلس اإلدارة

.5

السيد /جنم الدين محمد صالح (ممثل اخلطـ ــوط اجلوية العربية
السعودية  /جدة)

عضو مجلس اإلدارة

.6

السيد  /حيدر سعيد خالد محمد (ممثل شركة البرجوب العاملية احملدودة)

عضو مجلس اإلدارة

.7

السيدة /اميرة احلبر الطاهر احلبر (ممثل الصندوق القومي للمعاشات)

عضو مجلس اإلدارة

.8

السيد /د.اسماعيل محمد قرشي عبدالله (ممثال لشخصه)

عضو مجلس اإلدارة

.9

السيدة  /نضال صالح الدين ابوبكر  ( .خبير مصرفي مستقل )

عضو مجلس اإلدارة

.10

السيد /ابراهيم موسي اخلليفة ( .خبير مصرفي مستقل )

عضو مجلس اإلدارة

.11

السيد /حسن محمد احلسن األمني ( املدير العام )

عضوا بحكم منصبه

سكرتير مجلس االدارة
السيد /احمد بابكر محمد
هيئة الرقابة الشرعية:
 . 1موالنا  /مجذوب على عيسى
 . 2السيد /د .بابكر محمد توم
 . 3السيد /الطيب حسب الرسول الكوقلى
املراجع اخلارجي للبنك:
ديوان املراجعة القومي
اخلرطوم  /شارع النيل

عضو ًا
عضـو ًا
عضو ًا

11

الإدارة التنفيذية

12

املدير العــام

حسن محمد احلسن االمني

نائب املدير العـــام
السيد /اسامه على ابراهيم الصادق

م�ساعدا املدير العـام

13

السيد /محمد ياسر موسى محمد على
مساعد املدير العام للشئون االدارية والتقنية املصرفية .

السيد /اسماعيل احمد شيخ الدين
مساعد املدير العام للشئون املالية والنقد االجنبى .

خطاب ال�سيد  /رئي�س جمل�س الإدارة

اجلمعية العمومية ال�سابعة و الع�شرين للعام 2018
مل�ساهمي البنك لل�سنة املالية املنتهية يف 2018/ 12/ 31م
14

احلمد لله رب العاملني و الصالة و السالم على سيدنا محمد و
على آله و صحبه اجمعني ومن سار على اثرهم الى يوم الدين..

السادة /املساهمون و املساهمات االفاضل .
السادة /ممثلي بنك السودان املركزي .
السيد /ممثل مسجل عام الشركات .
السيد /ممثل سوق اخلرطوم لالوراق املالية .
السيد /ممثل صندوق ضمان الودائع املصرفية .
السادة /رئيس و اعضاء هيئة الرقابة الشرعية .
السادة /االعزاء اعضاء مجلس االدارة .
املوقرون ،،،
السالم عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
يطيب لي ان اخاطبكم اليوم أصالة عن نفسي و نيابة
عن زمالئي أعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية و العاملني
بالبنك .
في البدء ارحب بكم و اخاطب جمعيتكم العمومية في
إجتماعها السابع و العشرون لعام 2018م  ،الستعراض نتائج
و اداء البنك و موقفه املالي بنهاية العام 2018م  ،آم ًال كرمي
تفضلكم بطرح آرائكم ومقترحاتكم سعي ًا منا جميعا لالرتقاء
مبؤسستنا .
و رغم ًا عن الظروف املالية و االقتصادية  ،احمللية و العاملية
بفضل من
متكنا (مجلس االدارة و االدارة التنفيذية و العاملني)
ٍ
الله وتوفيقه  ،من حتقيق نتائج ممتازة ومتوازنة في جميع
مؤشرات االداء  ،ويتمثل ذلك في استقطاب املوارد و استغاللها
بالطرق املثلى والتي تتقيد مبتطلبات ادارة املخاطر  ،مع ضبط
املصروفات بحيث ال تتجاوز النسب املعيارية .
في جانب املوارد و التوظيفات و النتائج-:
• منت املوجودات بنسبة  % 105لتبلغ  5٫465مليون جنيه
في العام  2018مقابل  2٫665مليون جنيه في العام .2017
• منت الودائع بنسبة  % 114حيث بلغت  4٫185مليون
جنيه مقارنة بـ ـ  1,954مليون جنيه في العام 2017م .

• منت احملفظة االستثمارية بنسبة  % 86في العام 2018م
ً
مقارنة بـ  1٫858مليون جنيه
حيث بلغت  3٫458مليون جنيه
في العام 2017م .
• وضمن احملفظة االستثمارية فقد منت ذمم البيوع املؤجلة
بنسبة  % 113حيث بلغت في العام 2018م  852مليون جنيه
مقارنة مببلغ  401مليون جنيه في العام 2017م .
• وايضا زادت االستثمارات قصيرة االجل في العام 2018
بنسبة  % 79حيث بلغت  2٫605مليون جنيه مقارنة بـ 1٫457
مليون جنيه في العام 2017م .
• منت حقوق امللكية بنسبة  % 55في العام 2018م حيث بلغت
 503مليون جنيه مقابل  324مليون جنيه في العام 2017م .
• زاد الدخل قبل الزكاة والضرائب بنسبة  % 117في العام
2018م حيث بلغ  158مليون جنيه مقابل  73مليون جنيه في
العام 2017م .
• بلغت نسبة كفاية راس املال في العام 2018م  % 20علم ًا
بان النسبة املعيارية . % 12
• منا صافي االرباح بعد الزكاة و الضرائب و املخصصات بنسبة
 % 90ليبلغ صافي االرباح  131مليون في العام 2018م مقارنه
مببلغ  68مليون في العام 2017م .
• بالغاء نظرة على قائمة التدفقات النقدية  ،جند ان النقد
ومافي حكمه منا بنهاية العام بنسبة  ، % 150حيث بلغ 1772
مليون جنيه مقارنة بـ 709مليون بداية العام وهو ما يوضح
االدارة اجليدة و التوازن بني السيولة والربحية  ،ومبا ال يعرض
البنك الى مخاطر سيولة .
• بلغ العائد على املوجودات  % 2.4ومعدل العائد الى حقوق
امللكية (املساهمني)  % 26مقارنة بـ  % 21في العام 2017م .
• بالنسبة ملؤشرات الرقابة الوقائية فقد حافظ البنك على
تصنيف مرضى ( )Satisfactoryكما هو احلال في العام
2017م .
في جانب املصروفات -:
• بلغ معدل التكلفة (املصروفات الى االيرادات )  % 54في
العام 2018م (وهى ادنى من النسبة املعيارية  )% 55مقارنة بـ
 % 66في العام 2017م .

• ارتفعت تكلفة العنصر البشري بنسبة  % 34في العام 2018
حيث بلغت  112مليون جنيه مقارنة مببلغ  83مليون جنيه في
العام 2017م ويعزى ذلك الى حتسني رواتب العاملني .
• منت املصروف ــات االدارية بنسبة  % 23في الع ـ ـ ـ ــام 2018م
حيث بلغت  64مليون جنيه مقارنة بـ  52مليون جنيه في العام
2017م .
السادة املساهمون و املساهمات االفاضل :
تظهر قوائم البنك املالية مقدار التطور الذي ينتظم البنك
وسعيا حثيثا لالرتقاء الى االفضل وان يأخذ البنك كامل دوره
ضمن منظمومة االقتصاد الوطني  ،ويأتي هذا نتاج عمل إداري
و مجهودات من السادة أعضاء مجلس االدارة و االدارة التنفيذية
و العاملني ونسعى ان يكون ذلك مستدام ًا.
السادة املساهمون و املساهمات  ،احلضور الكرمي :
اميان ًا منا بان اساس التطور واالرتقاء بالبنك يتمثل في املوارد
البشرية رض ًا وتأهي ًال للعنصر البشري فلقد استمرت اجلهود
في حتسني املرتبات لالفضل  ،واالستمرار في برامج التدريب
رفع ًا للكفاءة واملقدرات .
كما اليفوتني االشـ ــارة الى اجلهوداحلثيثة في تعميق وترقية
بيئة التقنية في البنك بتوفير كافة متطلبات اخل ـ ــدمات
االلكترونية  ،والتي سوف تستمر في العام 2019م لالرتقاء
بالبنك وفق ًا ملتطلبات املنافسة .
واستمرار ًا لسياسة التوسع املصرفي فلقد مت افتتاح فرعني فرع
السوق احمللي بتاريخ 2018/03/01م وفرع سوق ليبيا والذي
مت افتتاحه بتاريخ 2019/01/02م  ،وإن شاء الله سوف يتم
في هذا العام افتتاح عدد ثالثة فروع  ،السوق الشعبي امدرمان ،
وفرع في منطقة شرق اخلرطوم والثالث بغرب السودان .
وفى إطار متتني إصول البنك ودر ًأ لالثار التضخمية على
حقوق املالك  ،مت في هذا العام ( 2018م ) شراء مقـ ـ ــار لفروع
بورتسودان  ،االبيض و السوق احمللي وسوف يتم تشييد مقار بها
مبا يعكس وجه ًا مشرق ًا للبنك  ،كما يتم اآلن العمل على بناء
وتشييد مقر رئاسة البنك .
وسعي ًا منا لتوسيع مواعني البنك و مبا ميكنه من استغالل
موارده بصورة مثلى  ،فلقد اصبحت للبنك عدد ثالث مخازن ،
االول في مدينة كوستي ومبساحة كلية  4893مترا مكتملة
التشييد  ،واثنني حتت التشييد  ،القضارف ومبساحة 2128
متر ًا وسنار مبساحة 1100متر ًا  ،والتي سوف يكتمل تشييدها
في هذا العام .

السادة االفاضل :
في ختام هذا التقرير أتقدم اليكم بالتوصيات التالية راجيا
تكرمكم باملوافقة عليها كقرارات صادرة من جمعيتكم املوقرة:
ً
اوال  :إجازة تقرير مجلس اإلدارة عن اداء البنك للسنة املالية
املنتهية في 2018/12/31م .
ثاني ًا  :إجازة القوائم املالية املراجعة و إعتماد تقرير املراجع
القومي لسنة 2018م .
ثالث ًا  :إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2018م .
رابع ًا :املوافقة على توصية مجلس االدارة توزيع ارباح على
املساهمني من راس املال املدفوع بنسبة  % 10من ارباح العام
2018م و  % 12في شكل اسهم منحة (بونص) .
خامس ًا  :إجازة مكافأة أعضاء مجلس االدارة حسب الضوابط
الصادرة من بنك السودان املركزي.
سادس ًا  :إعتماد تعيني املراجع القومي ملراجعة حسابات البنك
للعام 2019م بواسطة مجلس االدارة و حتديد اتعابه .
في اخلتام ارجو ان اتقدم نيابة عنكم بالشكر للسادة اعضاء
مجلس االدارة ولهيئة الرقابة الشرعية
و االدارة التنفيذية و العاملني بالبنك الدائهم املتميز الذي حقق
نتائج إيجابية عن العام 2018م .
واتقدم بالشكر للسادة :
• ممثلي بنك السودان املركزي .
• املسجل التجاري .
• سوق اخلرطوم لالوراق املالية .
• صندوق ضمان الودائع املصرفية .
• ديوان املراجع القومي .
وصلى الله وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
15

م  .الفكي محمد جيب الله محمد صالح
رئيس مجلس اإلدارة

الأداء املــــايل للبنك ونتائج اعمال العام 2018
اهم امل�ؤ�شرات املالية للفرتة من 2018 - 2014
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املبالغ مباليني اجلنيهات
2014
1443
646
705
144
89
15

البيان
اجمالى املوجودات
محفظة البنك االستثمارية
مجموع الودائع
مجموع حقوق املساهمني
اجمال الدخل
صافى الدخل

2015
1191
891
909
164
112
20

2016
1820
1193
1429
171
164
49

** عام االساس 2014

الع ـ ـ ـ ــام
2014
2015
2016
2017
2018

املبلغ
1443
1191
1820
2665
5465

الع ـ ـ ـ ــام
2014
2015
2016
2017
2018

املبلغ
646
891
1193
1858
3458

أجمالي املوجودات

محفظة البنك االستثمارية

2017
2665
1858
1954
324
212
68

2018
5465
3458
4185
503
158
131

نسبة النمو
% 105
% 86
% 114
% 55
% 117
% 92

الع ـ ـ ـ ــام
2014
2015
2016
2017
2018

املبلغ
705
909
1429
1954
4185

الودائـ ـ ـ ـ ــع

الع ـ ـ ـ ــام
2014
2015
2016
2017
2018

املبلغ
144
164
171
324
503

حقوق املساهمني

الع ـ ـ ـ ــام
2014
2015
2016
2017
2018

املبلغ
89
112
164
212
158

أجمالي الدخل

الع ـ ـ ـ ــام
2014
2015
2016
2017
2018

املبلغ
15
20
49
68
131

صافي االرباح

17

تقريـراملراجع امل�ستقل
للسادة  /مساهمي البنـك السعـودي السـوداني

18

الرأي :
لقد قمنا مبراجعة القوائم املالية للبنك السعودي الس ــوداني
والتي حتتوي على قائمة املركز املالي كما في ديسمبر 31
2018م قائمة الدخل  ،قائمة التغيرات في حقوق امللكية وقائمة
التدفقات النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ  .واإليضاحات
ً
متضمنة السياسات احملاسبية الهامة .
حول القوائم املالية
في رأينا أن القوائم املالية املرفقة تعبر بصورة حقيقية وعادلة
عن املركز املالي للبنك كما في ديسمبر 2018, 31م وأدائه
املالي وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا
ملعايير التقارير املالية الدولية ومعايير احملاسبة الصادرة من
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومتفقة
مع القوانني واللوائح .
اساس الرأي :
ً
لقد متت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة  .إن
مسئوليتنا علي ضوء هذه املعايير سوف ترد الحق ًا ضمن فقرة
مسئولية املراجع عن مراجعة القوائم املالية  .إن استقالليتنا
تتطلب أن نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وفق ًا ملعايير
و أخالقيات مهنة احملاسبة الدولية بجانب املتطلبات األخالقية
ذات الصلة مبراجعة القوائم املالية .
إننا نعتقد أن ادلة املراجعة التي حتصلنا عليها كافية ومالئمة
وتوفر اساس ًا إلبداء رأينا.

مسئـ ــولية االدارة والقائمني علي احلوكمة عن القوائم
املالية :
اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية
مبا يتفق مع معايير التقارير املالية الدولية ومعايير احملاسبة
الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية  .وعن نظام رقابة داخلية مالئم وفق ما حتدده اإلدارة
لغرض إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات اجلوهرية سواء
بسبب اإلحتيال او اخلطأ .
عند اعداد هذه القوائم تكون االدارة مسئولة عن تقييم مدي
قدرة البنك علي االستمرارية  ،واإلفصاح إذا إقتضي األمر عن

البنود املتعلقة باالستمرارية  ،وإستخدام مبدأ اإلستمرارية مالم
تعتزم اإلدارة تصفية البنك أو التوقف عن العمل  ،أو عند عدم
وجود بديل حقيقي لإلدارة لتقوم به .
إن مسئولية القائمني علي احلوكمة هي اإلشراف علي عملية
إعداد التقارير املالية للبنك .

مسئ ــولية املراجع عن مراجعة القوائم املالية :
إن اهدافنا هي احلصول علي تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم
املالية ككل خالية من التحريفات اجلوهرية سواء بسبب الغش
أو اخلطأ  ،و إصدار تقرير يتضمن رأينا .
إن التأكيد املعقول ميثل مستوي عال من التأكيد  ،ولكن ليس
ضمان ًا أن املراجعة التي متت وفق ًا للمعايير الدولية للمراجعة
دائم ًا ما تكشف األخطاء اجلوهرية عند وجودها  .األخطاء ميكن
أن تنشأ بسبب الغش أو اخلطأ وتعتبر جوهرية إذا كانت فردية أو
مجتمعة  ،ويتوقع تأثيرها علي القرار اإلقتصادي للمستخدمني
املتخذ علي أساس هذه القوائم املالية .
كجزء من املراجعة وفق ًا ملعايير املراجعة الدولية فإننا نقوم
مبمارسة التقدير املهني ونحافظ علي نزعة الشك املهني خالل
املراجعة  .كما قمنا أيض ًا مبا يلي :
• حتديد وتقييم مخاطر وجود التحريفات اجلوهرية في
القوائم املالية سواء كان ناجت ًا عن الغش أو اخلطأ  ،وتصميم
وتنفيذ إجراءات املراجعة ملواجهة تلك املخاطر  ،واحلصول علي
ادلة مراجعة كافية ومالئمة توفر أساس ًا إلبداء رأينا  .يعد خطر
عدم إكتشاف التحريفات اجلوهرية الناجتة عن الغش أعلي من
اخلطر الناجت عن اخلطأ  ،ألن الغش قد ينطوي علي تواطؤ
أو تزوير أو حزف متعمد أو إفادات مضللة أو جتاوز إلجراءات
الرقابة الداخلية .
• فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم
إجراءات مراجعة مالئمة وفق ًا للظروف .
• تقييم مدي مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة  ،ومدي
معقولية التقديرات احمل ـ ــاسبية و اإلفصاحات ذات الصلة التي
قامت بها اإلردارة .

• إستنتاج مدي مالءمة إستخدام اإلدارة ملبدأ اإلستمرارية
احملاسبي  ،بناء علي ادلة املراجعة التي حصلنا عليها  ،فيما إذا
كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير
شك ًا جوهري ًا حول قدرة البنك علي االستمرار في النشاط وفق ًا
ملبدأ اإلستمرارية  .و إذا إستنتجنا وجود عدم تأكد جوهري ،
يتعني علينا لفت اإلنتباه في تقديرنا إلي االفصاحات ذات الصلة
الواردة في القوائم املالية للبنك  ،و إذا كانت تلك االفصاحات
غير كافية  ،فيتعني علينا تعديل رأينا  .تستند إستنتاجاتنا إلي
أدلة املراجعة التي مت احلصول عليها حتي تاريخ تقريرنا  .و مع
ذلك  ،فأن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إلي توقف
البنك عن االستمرار في النشاط وفق ًا ملبدأ اإلستمرارية.

مت إكتشافها خالل مراجعتنا .
ومن بني املالحظات التي مت التوصل حولها مع املكلفني باحلوكمة
قمنا بتحديد املالحظات األكثر آهمية خالل مراجعة الق ـ ــوائم
املالية احلالية  ٫نقوم بوصف هذه املالحظات في تقريرنا  ،إال
في حال وجود قانون أو لوائح متنع اإلفصاح العلني عن هذه
املالحظات أو عندما نقرر في حاالت إستثنائية نادرة للغاية ،
عدم اإلفصاح عن املالحظة في تقريرنا إلحتمال أن تفوق اآلثار
لإلفصاح أهداف املصلحة العامة منه .

• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوي القوائم املالية مبا في
ذلك اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم املالية تظهر املعامالت
و األحداث بطريقة حتقق عرض ًا عاد ًال.
• احلصول علي ادلة مراجعة كافية ومالئمة باألنشطة التجارية
داخل البنك إلبداء رأينا حولها في القوائم املالية  .إننا مسؤولون
عن التوجيه واإلشراف والقيام بأعمال املراجعة للبنك ونظل
نحن فقط املسؤولون عن رأينا في املراجعة.
نقوم بإبالغ املكلفني باحلوكمة  ،من بني أمور أخري  ،بشأن
النطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج املهمة للمراجعة
مبا في ذلك أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية والتي

الطاهر عبد القيوم إبراهيم
املراجع العـام
جلمهورية السودان
اخلرطوم في  / 2أبريل 2019 /م
املوافق  / 26رجب 1440 /هـ
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اخلرطوم  :في  2019 / 1 / 3م

تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية
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للسادة  /مساهمي البنك السعودي السوداني حول
أعمال البنك املنتهية في 2018/ 12 / 31

(احلمد لله رب العاملني  .والصالة والسالم علي سيدنا محمد خامت النبيني وعلي سائر األنبياء واملرسلني)
وبعد /
 /1فقد نظرت الهيئة في كل املعامالت التي عرضت عليها أثناء هذا الع ـ ــام ووجهت بتعديل وتصحيح ما
أحتاج منها لتصحيح حتي تبني لها سالمتها بكل ما يتفق مع نصوص الشريعة اإلسالمية وقواعدها املقررة
واقرت أعمالها وإجراءها علي الوجه املشروع .
 /2كذلك أطلعت الهيئة علي احلسابات اخلتامية للبنك حتي 2018 / 12 /31م
 /3ويسر هيئة الرقابة الشرعية أن تقرر بأن البنك يتماشي في كل معامالته التي أطلعنا عليها مع أحكام
الشريعة االسالمية والقواعد التي قررتها الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان.
 /4وتشكر الهيئة املسئولني بالبنك علي تعاونهم معها في إجناز مهامها .
 /5وبحمد الله الذي هدي اجلميع الي االسهام في هذا العمل املفيد النافع ونسأله ان يثبت القائمني به
علي احلق ويوفقهم الي السير في طريق التقدم واالزدهار انه سميع مجيب ...

موالنا – مجذوب علي عيسي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية علي البنك

قائمة املركز املايل كما يف 2018 /12/ 31م
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

رقم اإليضاح 2018م
جنيه سوداني

املوجــودات:
النق ــد ومـافى حكم ـ ــه
ذمم البيــوع املؤجلـة
إستثم ــارات قصيرة اآلجـل
مـوجودات أخــرى
إستثم ــارات طويـلة اآلجـل
صافى املـوجــودات الثـابتـة
مشروعات حتت التنفيذ
مجمـ ـ ـ ـ ـ ــوع إملـوجـ ــودات
املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
املطلقة وحقوق امللكية
املطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبــات -:
احلسـابـات اجلـاريـة وحسابات إالدخــار
ذمم دائنــة ودائنـة أخــرى
مطل ــوبــات أخ ــرى
مجم ـ ـ ـ ـ ــوع إملطل ـ ــوبات
حقـوق أصحـاب حسـابات اإلسـتثمـاراملطلقة
مجموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
اإلستثماراملطلقة
حقـ ـ ــوق امللكــية -:
رأس املــال املـدف ــوع
اإلحتيـاطيــات
األرباح املبقاة
مجمــوع حقـ ــوق امللكــية
مجموع املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
املطلقة وحق ـ ــوق امللكيـة
احلسـابات النظـاميـة

2017م
جنيه سوداني

()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

1٫772٫409٫918
852٫218٫614
2٫605٫975٫239
91٫680٫509
1٫511٫433
129٫674٫715
12٫139٫583
5٫465٫610٫011

709٫113٫796
400٫731٫920
1٫457٫416٫711
34٫949٫057
1٫140٫696
62٫162٫340
237٫800
2٫665٫752٫320

()10
()11
()12

4٫185٫447٫431
349٫849٫388
60٫022٫370
4٫595٫319٫189
366٫458٫690

1٫953٫922٫305
158٫350٫843
33٫629٫038
2٫145٫902٫186
194٫865٫712

4٫961٫777٫879

2٫340٫767٫898

287٫955٫561
47,350٫649
168٫525٫922
503٫832٫132

200٫000٫000
34٫214٫173
90٫770٫249
324٫984٫422

5٫465٫610٫011
69٫094٫789

2٫665٫752٫320
85٫222٫710

()13
()14

()15

تعتبراإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )24جزء ًا اليتجزأ من القوائم املالية

السيد /هاشم عبد احلليم ناصر السيد  /حـسن محمــد احل ــسن االمـ ـ ــني السيد م  /.الفكـى محمــد جـيب اللـه محمد صالح
عضـ ــو مجلس االدارة

املديــر الع ـ ــام

رئيس مجلـس االدارة
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قائمة الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف  2018 /12/ 31م
رقم اإليضاح 2018
جنيه سوداني

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

22

الدخ ـ ـ ـ ـ ــل :
البيــوع املـؤجلـة
اإلسـتثمـارات قصيرة اآلجـل

()16
()17

نـاقصـ ـ ًا -:
عــائد حسابـات اإلســتثمار املطلقة قبل استقطاع
نصيب املصرف بصفتة مضاربـا
نـاقص ــا  -:نصيب املصرف بصفتة مضاربـ ًا
عـائـد أصحــاب حســابـات اإلسـتثمـاراملطلقة
إي ــرادات اخلـدمـات املصـرفيـة
العائد من بيع وشراء عمالت اجنبية
خسائر تقييم عمالت أجنبية
إي ــرادات أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
أجمـ ـ ـ ـ ــالى اإليــرادات
نـاقصـا -:
تكلفـة العـامل ــني
املصروفـات اإلداريــة
اإلهـالك ـ ـ ـ ــات
اإلطفاءات
غـرام ـ ــات بنـ ــك الس ـ ــودان
الدخل قبـل الزكـاة والضـرائـب
الزكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
الضرائ ـ ــب
صافـى الــدخ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

()18

()19

()20
()21

103٫138٫613
222٫737٫904
325٫876٫517

2017
جنيه سوداني
56٫144٫656
161٫584٫978
217٫729٫634

()50٫742٫347

()29٫250٫000

15٫222٫704
()35٫519٫643
39٫053٫299
13٫841٫230
()4٫602٫911
5٫445٫644
344٫094٫136

6٫750٫000
()22٫500٫000
18٫641٫508
3٫836٫972
()5٫679٫023
723٫308
212٫752٫399

()111٫787٫882
()64٫427٫780
()9٫896٫271
()22٫000
()89٫750
157٫870٫453
()11٫548٫290
()14٫957٫401
131٫364٫762

()83٫315٫544
()52٫248٫378
()4٫226٫541
()65٫000
72٫896٫936
()4٫500٫000
68٫396٫936

تعتبراإليضاحات املرفقة من رقم (  )1إلى رقم ( ) 24جزء ًا اليتجزأ من القوائم املالية

السيد /هاشم عبد احلليم ناصر السيد  /حـسن محمــد احل ــسن االمـ ـ ــني السيد م  /.الفكـى محمــد جـيب اللـه محمد صالح
عضـ ــو مجلس االدارة

املديــر الع ـ ــام

رئيس مجلـس االدارة

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الرصيد فى 2016/12/31
زيــادة راس املــال
توزيع ارباح االسهم
تســوية ســنوات ســابقــة
ص ــافــى الـدخ ـ ــل
املـحـول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2017/12/31
زيــادة راس املــال
توزيع ارباح االسهم
تســوية ســنوات ســابقــة
ص ــافــى الـدخ ـ ــل
املـحـول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2018/12/31

عضـ ــو مجلس االدارة

املديــر الع ـ ــام

رئيس مجلـس االدارة

السيد /هاشم عبد احلليم ناصر السيد  /حـسن محمــد احل ــسن االمـ ـ ــني السيد م  /.الفكـى محمــد جـيب اللـه محمد صالح

تعتبراإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )24جزء ًا اليتجزأ من القوائم املالية

()22

إيضاح

راس املال املدف ــوع
100٫000٫000
100٫000٫000
200٫000٫000
87٫955٫561
287٫955٫561

اإلحتيـ ــاطى القـانـونى إحتيــاطى اعــادة التقييم األربــاح املبق ــاة
43٫802٫566
16٫416٫153
10٫958٫326
()15٫000٫000
410٫441
68٫396٫936
()6٫839٫694
6٫839٫694
90٫770٫249
16٫416٫153
17٫798٫020
()40٫000٫000
()472٫613
131٫364٫762
()13٫136٫476
13٫136٫476
168٫525٫922
16٫416٫153
30٫934٫496

باجلنيـه الســودانــى

قائمـة التغـري فى حقوق امللكــية لل�سنة املالية املنتهية فى 2018/12/31م

23

املجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
171٫177٫045
100٫000٫000
()15٫000٫000
410٫441
68٫396٫936
324٫984٫422
87٫955٫561
()40٫000٫000
()472٫613
131٫364٫762
503٫832٫132

قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف 2018 /12/ 31م
البيـ ـ ـ ـ ـ ــان

24

إيضاح

2018م
جنيه سوداني
131٫364٫762

2017م
جنيه سوداني
68٫396٫936

صافى الدخ ـ ــل
تسوية صافى الدخل مع صافى الزيادة فى النقد الناجت من
العمليات -:
4٫226٫541
9٫896٫271
إهـ ـ ـ ـ ــالك املوج ــودات الثابت ــة
65٫000
22٫000
إطف ـ ــاء حتديث النظام املصرفى
4٫500٫000
11٫548٫290
مخصص الزكـ ـ ـ ــاة
14٫957٫401
مخصص الضرائـب
6٫000٫000
11٫527٫021
مخصص مخاطر التمويل
14٫298٫225
مخصص فوائد ما بعد اخلدمة
16٫824٫500
25٫200٫000
مخصص احلافز التشجيعى
3٫660٫000
6٫913٫935
مخصص أعضاء مجلس االدارة
()1٫624٫371
()4٫416٫866
الزكاة املـدفــوعة
()91٫664٫126
()14٫298٫225
فوائد ما بعد اخلدمه املدفوعة
()12٫516٫829
()16٫824٫500
حافز العاملني املدفوع
()2٫650٫000
()3٫660٫000
حافز أعضاء مجلس االدارة املدفوع
22٫500٫000
35٫519٫643
عائد أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة
()4٫118٫900
مكاسـ ــب بيـ ـ ــع مـوجـودات ثـابتـة
4٫481
خسائر بيـ ـ ــع مـوجـودات ثـابتـة
410٫441
()472٫613
()22
تسويات سنوات سـابقـة
32٫430٫798
203٫158٫219
صـ ــافــى التدفق ــات النقـديـة مــن العملي ـ ــات
التدفقات النقدية من اإلستثمـار-:
()32٫635٫665
()77٫436٫782
شــراء مـوجــودات ثـابتــة
366٫317
4٫125٫036
بيــع موج ــودات ثـابتــة
()12٫500
()11٫901٫783
الزيادة فى مشروعات حتت التنفيذ
()118٫729٫678( )457٫711٫286
الزيادة فى ذمم البيــوع املــؤج ـلــة
()552٫477٫868( )1٫153٫860٫957
الزيادة فى اآلستثمــارات قصيرة اآلجــل
()658٫000
()370٫737
الزيادة فى اآلستثمــارات طويلة اآلجــل
-704٫147٫394 -1٫697٫156٫509
صـ ــافــى التدفق ــات النقدية من اإلســتثم ــار
التدفقات النقدية من التمــويــل-:
8٫615٫384
171٫592٫978
النقصان فى حســابــات اإلســتثمــار املطل ــقة
710٫596٫556 2٫231٫525٫126
الزيادة فى احلس ــابــات اجلـاريــة وحسابات اإلدخ ــار
20٫102٫086
155٫978٫902
الزيادة  /النقصان فى الذمم الدائنة والدائنة اآلخــرى
()969٫839
6٫973٫297
الزيادة فى املطاــوبات اآلخــرى
815٫818
()56٫731٫452
الزيادة  /فى املوجودات األخ ـ ــرى
100٫000٫000
87٫955٫561
الزيادة  /فى راس امل ــال
()15٫000٫000
()40٫000٫000
تــوزيــع أرب ــاح
824٫160٫005 2٫557٫294٫412
صـ ــافــى التدفق ــات النقـديـة مــن التم ــويــل
152٫443٫409 1٫063٫296٫122
الزيادة فى النقدية وما فى حكمـها
556٫670٫387
709٫113٫796
النقــد وما فى حكمــة فى أول الســنة
709٫113٫796 1٫772٫409٫918
النقــد وما فى حكمــة فىى أخــر الســنة
تعتبراإليضاحات املرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )24جزء ًا اليتجزأ من القوائم املالية
السيد /هاشم عبد احلليم ناصر السيد  /حـسن محمــد احل ــسن االمـ ـ ــني السيد م  /.الفكـى محمــد جـيب اللـه محمد صالح
عضـ ــو مجلس االدارة

املديــر الع ـ ــام

رئيس مجلـس االدارة

�إي�ضاحات علي البيانات املراجعة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018م
إيضاح رقم ()1
النشأة والنشاط
النشأة-:
البنك السعودي السوداني شركة مساهمة محدودة مسجلة بجمهورية السودان فى األول من فبراير عام  1984م مبوجب قانون
الشركات لسنة 1925م بغرض القيام بجميع األعمال املصرفية واملالية والتجارية وأعمال االستثمار .
يباشر البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي مبدينة اخلرطوم وفروعه البالغ عددها  15فرع بنهاية عام 2018م.
بلغ رأس مال البنك حتى 2018/12/31م مبلغ 287.955.561جنيه كاآلتي :
البيـ ـ ـ ـ ـ ــان
بنك السودان املركزى
شركة كروان القابضة
الصندوق القومي للتأمني اإلجتماعى
الصندوق القومي للمعاشات
اجلهاز االستشارى للضمان االجتماعى
آخرون

النسبة
% 11.34
% 15.63
% 15.63
% 15.63
% 15.63
% 26.14

النشاط -:
 )1فتح احلسابات اجلارية واالدخارية .
 )2قبول حسابات االستثمار وخلطها مع أموال املصرف واستثمارها في كل ما جتيزه الشريعة اإلسالمية من معامالت.
 )3إدارة استثمار أموال الغير بصفته وكي ًال بأجر مقطوع أو بصفته مضارب ًا ( حسابات االستثمار املقيدة ) وأي أعمال استثمارية
أخرى ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء .
 )4األعمال الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها إما مباشرة أو عن طريق شركات يؤسسها أو يشترك فيها البنك .
إستئجار وشراء األراضي وتأسيس املباني وتأجيرها .
)5
 )6عمليات الصرف للعمالت األجنبية القابلة للتداول .
ايضاح رقم ( ) 2
دليل السياسات احملاسبية
أوال  :دليل احلسابات
يلتزم البنك التزام تام باملعايير الدولية اخلاصة بإعداد التقارير املالية ويطبق معايير احملاسبة الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ويتم إعداد التقارير املالية وفقا ملعايير العرض واإلفصاح الصادر من الهيئة فضال عن موجهات بنك
السودان املركزي .
ويورد دليل احلسابات  ,احلسابات باألرقام والعناوين ويقسمها وفقا ملتطلبات معايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية على مجموعات ( األصول  ,اخلصوم  ,وحقوق املساهمني  ,الدخل واملصروفات  ....الخ ) مرفق نسخة .
ثانيا  :السياسات احملاسبية
 /1أسس إعداد القوائم املالية :
 1 - 1يتبع املصرف التكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق احملاسبي في تسجيل أصوله وخصومه ومصروفاته .
 2 - 1يلتزم املصرف مببادئ ومعايير احملاسبة واملـ ــراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فيما يختص باع ـ ـ ـ ــداد وعرض واثبات
اإليرادات .
 3 - 1عملية القيد والعرض :
يتم عرض القوائم املالية باجلنيه السوداني والذي ميثل عملة القيد للبنك .
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 4 - 1استخدام التقديرات واالفتراضات :
تعتمد آليات احملاسبة املالية في إنتاج املعلومات املالية _ إلى حد كبير _ على عنصر التقدير عند قياس تأثير العمليات واإلحداث
على املركز املالي للمنشاة ونتائج أعمالها  .ويترتب على ذلك ان املعلومات التى تنتجها احملاسبة املالية حتتوى على تقديرات محاسبية
تعتمد على افتراضـ ـ ــات تخضع للتقدير الشخصي إلدارة املنشاة مما يجعل هذه املعلومات غير دقيقة إذا لم تتحقق افتراضات
التقدير .
 1 - 2املعامالت بالعمالت األجنبية :
املعامالت الناشئة بعمالت أجنبية يتم حتويلها إلي جنيه سوداني بأسعار الصرف املعلنة بتاريخ حدوث تلك املعامالت ويتم إثبات
فروقات األسعار الناجتة عن قبض وسداد املعامالت األجنبية كإيرادات أو مصروفات في قائمة الدخل للفترة اجلارية ويتم حتويل
املوجودات واملطلوبات القائمة لعمالت أجنبية في تاريخ القوائم املالية إلي جنيه سوداني بأسعار الصرف املعلنة من البنك في تاريخ
امليزانية .
 2 - 2حتقق اإليراد :
يتم إثبات اإليرادات علي أساس االستحقاق ويتم إثبات عوائد التمويل عند التحصيل الفعلي – كذلك يتم إثبات إيرادات األوراق
املالية واحملافظ عند إعالن التوزيعات املتعلقة بها كما يتم إثبات عائد اخلدمات املصرفية في تاريخ تنفيذ املعامالت .ويتم إثبات
إيرادات األسهم ووثائق االستثمار عند إعالن التوزيعات املتعلقة بها.
 3 - 2تقييم االستثمارات املالية بغرض املتاجرة :
• يتم تقييم االستثمارات املالية بغرض املتاجرة مبا في ذلك محافظ االستثمارات املالية التي تـُدار مبعرفة الغير ووثائق صناديق
االستثمار التي تصدرها البنوك وشركات التأمني املقتناة بغرض املتاجرة في نهاية الفترة املالية بالقيمة العادلة التي متثل سعر
السوق  ,ويتم إثبات فروق التقييم بقائمة الدخل .
• يتم تقييم االستثمارات املالية بغرض املتاجرة التي فقدت أحد شروط تبويبها كأوراق مالية بغرض املتاجرة بقيمتها الدفترية
مع تخفيض هذه القيمة في حالة حدوث انخفاض فيها وفق لدراسة موضوعية شاملة آخر قوائم مالية للشركة املصدرة للورقة ,
وتثبيت فروق التقييم بقائمة الدخل .
• يتم تقييم وثائق صناديق االستثمار التي يصدرها البنك وشركات التأمني بالقيمة العادلة والتي متثل القيمة اإلستردادية لهذه
الوثائق في تاريخ التقييم  ،وتثبيت فروق التقييم بقائمة الدخل .
 4 - 2تقييم االستثمارات املالية املتاحة للبيع :
يتم تقييم االستثمارات املالية املتاحة للبيع بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل وذلك بالنسبة لكل استثمار علي حده -آخذ ًا في
االعتبار فروق التغيير في سعر صرف العملة األجنبية  ,ويتم حتميل الفرو قات علي قائمة الدخل بند (( فروق تقييم استثمارات
مالية أخري)) وفي حالة حدوث ارتفاع يتم إضافته إلي ذات البند وذلك في حدود ما سبق حتميله علي قوائم الدخل عند فترات
مالية سابقة.
 5 - 2تقييم االستثمارات املالية احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
يتم تقييم السندات التي يتم شراؤها عند اإلصدار األولي بالتكلفة املعدلة التي تـُمثل القيمة االسمية مضافا إليها عالوة اإلصدار أو
ويدرج االستهالك
ُمستـَبعد منها خصم اإلصدار وذلك حسب األحوال  ,ويتم استهالك عالوة  /خصم اإلصدار بطريقة القسط الثابت ُ
ببند « عائد أذون اخلزانة والسندات « بقائمة الدخل .
وتتبع ذات طريقة التقييم بالنسبة للسندات املشتراه من سوق األوراق املالية بقيمة تزيد أو تقل عن القيمة االسمية مع تخفيض
التكلفة بقيمة العوائد عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء .
وفي حالة حدوث تدهور في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لكل سند يتم تعديل القيمة الدفترية به وحتميله علي قائمة الدخل
ببند « فروق تقييم استثمارات مالية أخري « علي أنه في حالة حدوث ارتفاع في القيمة العادلة يتم إضافته إلي قائمة الدخل بذات
البند وذلك في حدود ما سبق حتميله علي قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة .
 6 - 2تقييم االستثمارات املالية احملتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
يتم تعديل القيمة الدفترية للسند بالعملة األجنبية بنتيجة التقييم ِطبق ًا لسعر الصرف الساري في تاريخ التقييم  ,ويتم إدراج
فروق التقييم بقائمة الدخل ببند أرباح( خسائر) عمليات النقد األجنبي.
يتم تقييم وثائق االستثمار التي يتعني علي البنك االحتفاظ بها حتى تاريخ نهاية الصندوق باعتباره البنك املنشئ للصندوق

بالتكلفة  ,وفي حالة هبوط القيمة اإلستردادية لهذه الوثائق عن التكلفة يتم حتميل الفرق علي قائمة الدخل ببند فروق تقييم
استثمارات مالية أخري  ,وفي حالة حدوث ارتفاع يتم إضافته إلي ذات البند وذلك في حدود ما سبق حتميله علي قوائم الدخل عن
سنوات مالية سابقة .
 7 - 2مخصص الديون املشكوك في حتصيلها :
يتم تكوين مخصص الديون املشكوك في حتصيلها  ,باإلضافة إلي نسبة مئوية للمخاطر العامة تحُ سب من مجموع التمويل
مستبعد ًا منها األرصدة املغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك في ضوء خبرة اإلدارة والدراسات
التفصيلية الدورية ألرصدة التمويل .
حتصيلها وذلك خصم ًا علي املخصص والذي ُيضاف إليه املتحصالت
يتم إعدام الديون في حالة عدم جدوى اإلجراءات ا ُملتخَ ذة ِحيال ِ
من الديون التي سبق إعدامها .وذلك بعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة وبنك السودان.
ويتم احتساب مخصص الديون املشكوك فئ حتصيلها ومخاطر التمويل وفقا ملنشورات وضوابط بنك السودان املركزى .
• املشاركات  :تظهر االستثمارات في املشاركات في قائمة املركز املالي بالتكلفة التاريخية .
• املساهمات  :تظهر املساهمات في قائمة املركز املالي بالتكلفة التاريخية .
• املخزونان :تظهر املخزونان في قائمة املركز املالي بسعر التكلفة التاريخية وقت الشراء أو السعر السوقي أيهما أقل .
 8 - 2االلتزامات العرضية واالرتباطات :
تظهر االلتزامات الع َرضية والتي ُ
يدخل فيها البنك ( خطابات االعتماد – الضمان -االستثمارات املقيدة -كمبياالت التحصيل-
احملافظ والصناديق االستثمارية) خارج املركز املالي حتت بند « التزامات عرضية وارتباطات « باعتبارها ال متثل أصول أو التزامات
فعلية في تاريخ املركز املالي .
 9 - 2النقد ومافي حكمة :
يتكون رصيد النقد وما في حكمة من األرصدة النقدية بخزائن البنك وأرصدة حسابات البنك لدى بنك السودان املركزي واملراسلني
باخلارج والبنوك احمللية والشيكات حتت التحصيل .
 10 - 2املوجودات الثابتة :
تظهر بسعر التكلفة  ,وتكاليف الصيانة واإلصالحات الروتينية تحُ مل كمصاريف حال تكبدها  ,ويتبع البنك طريقة القسط الثابت
في إهالك موجوداته الثابتة التي يقتنيها لالستخدام وفق ًا لألعمار االفتراضية لكل بند من بنود املوجودات الثابتة .
 11 - 2ذمم البيوع املؤجلة :
تظهر ذمم البيوع املؤجلة في قائمة املركز املالي لألرصدة املستحقة علي املدينني مخصوما منها مخصص مخاطر االستثمار.
 12 - 2املعاملة الزكوية أو الضريبية :
يخضع املصرف من الناحية الزكوية لقوانني ديوان الزكاة  ,ومن الناحية الضريبية فإنه يخضع لقوانني الضرائب السودانية  ,وقانون
الزكاة مينع جباية أو صرف الزكاة إال عن طريق ديوان الزكاة مما مينع ظهور قائمة صندوق الزكاة .
 13 - 2مزايا العاملني :
يتم حتديد االلتزام اخلاص بفوائد خدمة العاملني بالبنك وفقا للوائح الصادرة من مجلس االدارة .
 14 - 2هيئة الرقابة الشرعية :
يخضع نشاط املصرف إلشراف هيئة شرعية مكونة من أربعة أشخاص .
 15 - 2املرابحة :
يتم إثبات األرباح الناجتة عن املرابحة بعد سداد كامل مبلغ القسط من العميل
 16 - 2السلم :
الس َلم بعد بيع ا ُملسلم فيه .
يتم إثبات األرباح الناجتة عن َ
 17-2املشاركة :
يتم إثبات األرباح واخلسائر الناجتة عن عمليات املشاركة عند تصفية العملية واجراء مخالصة نهائية لها .
 18 - 2نتائج االستثمار في أسهم الشركات :
يتم إثبات حصة املصرف في أرباح أسهم الشركات التي أستثمر فيها املصرف بعد استالم األرباح فعلي ًا .
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 19 - 2املساهمات الرأسمالية :
يتم إثبات األرباح الناجتة عن املساهمات الرأسمالية بعد استالم األرباح فعلي ًا .
 20 - 2الديون املعدومة والديون املشكوك فيها -:
يتم اعتبار الدين معدوم ًا أو مشكوك ًا فيه إذا توافرت فيه الشروط التالية -:
• في حالة بيع الضمان مببلغ أقل من حجم املديونية
• في حالة هالك الضمان اخلاص بالعملية االستثمارية.
• في حالة عمل عدة مزادات وفشل بيع الضمان  ,أي أنه أصبح ذو قيمة ضعيفة جد ًا .
• سبق أن مت تصنيفه كدين ردئ ومضي علي تاريخ استحقاقه مدة ال تقل عن خمسة سنوات.
• تعذر استرداده كلي ًا أو جزئي ًا مع إستنفاذ كافة الوسائل املتاحة .
• تُوفي املدين دون تركة ميكن التنفيذ عليها .
• هروب املدين وتعذرت مالحقته قضائي ًا .
• أي سمات أخري تستوجب إهالك الدين وفق ًا لتقدير إدارة البنك .
• مع توفر األسباب أعاله يجب أخذ موافقة مجلس اإلدارة وبنك السودان املركزي
( )3األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة بها - :
( )1/3األدوات املالية :
(أ) تتمثل األدوات املالية للبنك في األصول وااللتزامات املالية  ,وتتضمن األصول املالية أرصدة النقدية واحلسابات اجلارية والودائع
لدي البنوك واالستثمارات املالية والتمويل املمنوح للعمالء وتتضمن االلتزامات املالية ودائع العمالء واملستحق للبنوك االستثمارات
طويلة األجل كما تتضمن األدوات املالية احلقوق والتعهدات ا ُمل ّد َرجة ِضمن بند التزامات َع َرضية وارتباطات.
ويتم اإلفصاح في اإليضاحات املتممة للقوائم املالية السياسات احملاسبية ا ُملت َبعة بشأن أسس االعتراف والقياس ألهم األدوات املالية
وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات .
(ب)-القيمة العادلة لألدوات املالية -:
تممة للقوائم املالية ،فإن القيم العادلة
ِطبق ًا ألسس التقييم ا ُملت َبعة في تقييم أصول والتزامات البنك والواردة باإليضاحات ا ُمل ِ
لألدوات املالية ال تختلف اختالفا جوهري ًا عن قيمتها الدفترية في تاريخ املركز املالي.
( )2/3إدارة املخاطر املتعلقة باألدوات املالية-:
(أ) -مخاطر االئتمان -:
تتعرض التسهيالت املصرفية املمنوحة للعمالء في صيغ التمويل املباشر وااللتزامات ال َع َرضية مبا في ذلك أرصدة احلسابات اجلارية
والودائع لدى البنوك واحلقوق والتعهدات ملخاطر االئتمان املتمثل في عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو كل املستحق عليهم
في تاريخ االستحقاق.
ويقوم البنك بإتباع عدة إجراءات مما يؤدي إلى تخفيف مخاطر االئتمان إلى احلد األدنى ومن أمثلتها -:
• إعداد الدراسات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ويتم حتديد قياس مخاطر االئتمان باالضافة الى حتديد
الوسائل اخلاصة بتخفيف املخاطر .
• احلصول على الضمانات الكافية لتخفيف حجم املخاطر التي تُنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.
• املتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم املالية واالئتمانية وتقدير املخصصات املطلوبة لألرصدة غير
املنتظمة.
• تنويع وتوزيع محفظة التمويل واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفي ًا لتركز املخاطر.
(ب) -مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية -:
نظرا لتعامل البنك في عدد من العمالت األجنبية طبقا لطبيعة نشاطه  ،فإن األمر قد يعرضه ملخاطر التقلبات في أسعار صرف
العمالت األجنبية وألغراض تخفيف تلك املخاطر إلى احلد األدنى فإن البنك يراعي التوازن في مراكز العمالت األجنبية وفق ًا
للتعليمات الصادرة عن بنك السودان املركزي في هذا الشأن .

�إي�ضاحات علي البيانات املراجعة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018م
إيضاح رقم (  ) 3النقد و ما فى حكمه
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
النقد احمللي و األرصدة لدى البنوك احمللية ( - 3أ)
النقد االْجنبي و األرصدة لدى البنوك احمللية و االْجنبية ( - 3ب)
اإلجمالى

2018
جنيه سوداني
1٫392٫607٫057
379٫802٫861
1٫772٫409٫918

إيضاح رقم ( - 3أ) النقد احمللي و األرصدة لدى البنوك احمللية
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
النقد باخلزينة
حساب جاري بنك السودان املركزي و بنوك محلية
إحتياطى نقدى لدى بنك السودان املركزي
اإلجمالى

2018
12٫900٫870
784٫961٫268
594٫744٫919
1٫392٫607٫057

إيضاح ( - 3ب) النقد األجنبي واألرصدة لدى البنوك احمللية و األجنبية
2018
البي ـ ـ ـ ـ ــان
جنيه سوداني
42٫032٫486
النقد باخلزينة
57٫003٫282
حساب جاري بنك السودان املركزي
30٫628٫698
إحتياطي نقدى لدى بنك السودان املركزي
250٫138٫395
أرصدة لدى بنوك خارجية (املراسلني باخلارج)
379٫802٫861
اإلجمالى

إيضاح رقم ( )4ذمم االبيـ ـ ــوع املؤجـ ــلة
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مرابحات محلي
السلم
البيع اآلجـل
مقــاوالت
ناقص ًا :أرباح مرابحات مؤجلة
ناقص ًا :أرباح مقاوالت مؤجلة
ناقصا  :مخصص مخاطر التمويل واملخاطر(/5/4أ)
اإلجمالي

2018
جنيه سوداني
991٫657٫819
2٫930٫000
8٫869٫160
58٫898٫059
()158٫272٫962
()17٫505٫671
()34٫357٫791
852٫218٫614

2017
جنيه سوداني
646٫305٫989
62٫807٫807
709٫113٫796

2017
40٫205٫432
308٫025٫941
298٫074٫616
646٫305٫989

2017
جنيه سوداني
3٫702٫616
31٫939٫094
4٫470٫938
22٫695٫159
62٫807٫807

2017
جنيه سوداني
438٫921٫072
264٫000
18٫788٫259
46٫857٫660
()62٫046٫757
()13٫919٫114
()28٫133٫200
400٫731٫920
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إيضاح رقم ( )5إستثمارات قصـيرة األجـل
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

30

صندوق إدارة الســيولة
أوراق ماليــة
بضائع
محافظ وودائع إستثمارية لدى مصارف محلية ( - 5أ)
مضاربــات
مشاركـات
إعتمادات متعثرة وخطابات ضمان مصادرة ( - 5ب)
ناقص ًا :مخصص مخاطر التمويل (/5/4أ)
اإلجمالي

2018
جنيه سوداني
27٫680٫000
383٫113٫092
3٫700٫000
1٫089٫338٫131
71٫986٫800
1٫043٫801٫996
15٫622٫967
()29٫267٫747
2٫605٫975٫239

إيضاح رقم ( - 5أ ) محافظ و ودائع إستثماريه لدى مصارف محلية
2018
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
جنيه سوداني
769٫815٫500
وديعة استثمارية طرف بنك االستثمار املالي
محفظة البنك الزراعي السوداني
5٫000٫000
محفظة الصمغ العربي
10٫000٫000
محفظة الزيوت النباتية
600٫000
محفظة أكادميية السودان للعلوم املصرفية
2٫500٫000
محفظة اخلريجني
5٫000٫000
محفظة البركــة
50٫000٫000
محفظة بنك النيلني
محفظة أعالف الدواجــن
31٫422٫631
محفظة محالج الشركة األفريقية
محفظة القطـن ()2018–2017
15٫000٫000
محفظة قـوت العاملــني
200٫000٫000
محفظة شركة سكسيس ديلنق
1٫089٫338٫131
اإلجمالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( - 5ب) إعتمادات متعثرة و خطابات ضمان مصادرة
البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إعتمادات متعثرة ( - 5ب )1
خطاب ضمان مصادر ( شركة الرضوان)
اإلجمالى

2018
جنيه سوداني
13٫692٫873
1٫930٫094
15٫622٫967

2017
جنيه سوداني
39٫141٫000
156٫227٫000
811٫200٫559
40٫853٫767
417٫482٫221
16٫477٫482
()23٫965٫318
1٫457٫416٫711

2017
جنيه سوداني
772٫815٫500
651٫645
10٫000٫000
600٫000
2٫000٫000
5٫000٫000
133٫414
5٫000٫000
15٫000٫000
811٫200٫559

2017
جنيه سوداني
14٫547٫388
1٫930٫094
16٫477٫482

إيضاح رقم ( – 5ب  )1إعتمادات متعثرة
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
شركة نغم العاملية
شركة أبو عبداللـه احملدودة
شركة اشرنكـيل
شركة التداول العاملية
شركة الركــب العاملية
شركة الفرات للتجارة
شركة الكافيات احملدودة
شركة سحر العاملية
شركة مصلحة للتجارة
شركة البواسـل
اإلجمالى

إيضاح رقم (/5/4أ) مخصص مخاطر التمويل
البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الرصيد فى أول املدة
املكون فى قائمة الدخل
الديون املعدومة
اإلجمالي

2018
جنيه سوداني
1٫196٫501
622٫230
5٫137٫227
2٫327٫540
1٫152٫305
732٫690
190٫822
1٫590٫247
543٫310
15٫622٫967

2018
جنيه سوداني
52٫098٫517
11٫527٫021
63٫625٫538

2017
جنيه سوداني
1٫196٫501
622٫230
5٫137٫227
2٫327٫540
1٫152٫305
732٫690
190٫822
1٫590٫247
543٫310
854٫515
16٫477٫482

2017
جنيه سوداني
61٫777٫842
6٫000٫000
15٫679٫324
52٫098٫518
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إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )6موجـودات أخ ـ ــرى
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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سلفيات على ذمة األرباح
سلفيـات العامل ــني ( - 6أ)
مدفوعــات مقدم ـ ًا
املخزونات ( - 6ب)
موارد النق ـ ـ ــد األجنبـ ـ ــى
حساب املشتروات غير املنظورة (مبالغ مشتراة لصالح بنك السودان
عمالت أجنبية ما يعادل  514٫847.35دوالر)
ضريبة أرباح األعمـال مدفوعة مقدم ًا
قضية العامل أحمد سليمان – فرع القضارف
سلفية على الفوائــد للمتقاعــدين
سلفية املستشار القانوني
قـرض حســن (اجلمعية التعاونية للعامليـن)
حساب الرئاسة و الفروع
هـداي ــا الع ـ ـ ــام
اإلجمالى

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( - 6أ) سلفيـات العـاملـني
البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان
سلفية شخصــية
سلفية منـ ــازل
سلفية مــدارس
سلفية عــربـ ــات
اإلجمالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( - 6ب) املخــزونـ ـ ــات
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
شيكات مطبوعة
األدوات املكتبية
كبونــات البريــد
بطاقات الصرافات اآللية
وق ــود
اإلجم ـ ــالي

2018
جنيه سوداني
1٫062٫892
24٫298٫163
6٫785٫814
5٫610٫144
41٫589٫325
9٫538٫912

2017
جنيه سوداني
449٫268
20٫374٫005
6٫173٫691
438٫415
277٫057
4٫599٫801

2٫300٫694
15٫200
40
479٫325
91٫680٫509

2٫300٫694
15٫200
69٫926
51٫000
200٫000

2018
جنيه سوداني
24٫992
21٫780٫131
2٫493٫040
24٫298٫163

2018
جنيه سوداني
2٫040٫532
3٫534٫762
34٫850
5٫610٫144

34٫949٫057

2017
جنيه سوداني
17٫367٫389
8٫550
2٫998٫066
20٫374٫005

2017
جنيه سوداني
35٫781
332٫295
5٫669
51٫000
13٫670
438٫415

إيضاح رقم ( )7إستثمــارات طــويـلة اآلج ـ ــل
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التضامن السعودية السودانية للتجارة
التضامن السعودية السودانية لإلستثمار الزراعي
الوطنية للبترول
شركة اخلدمات املصرفية اإللكترونية
الوكالة الوطنية لتأمني و متويل الصادرات
وكالة ضمــان التمــويل األصغــر
اإلجمالي

2018
جنيه سوداني
100٫000
10٫000
25٫600
217٫833
500٫000
658٫000
1٫511٫433

2017
جنيه سوداني
100٫000
10٫000
25٫600
138٫037
209٫059
658٫000
1٫140٫696

نسبة املساهمة

%
% 99.97
% 99.97
% 0.10
% 0.60
% 0.25
% 0.33

ايضاح ( )8املــوجـ ــودات الثـابتــة
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
املوجــودات الثابت ـ ــة
اصول غــير ملموســة
االجم ـ ـ ـ ـ ـ ــالى

أيضاح
( - 8أ )
( - 8ب)

املبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ
129٫476٫715
198٫000
129٫674٫715
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اإلهالكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الرصيد فى
الرصيد فى
الرصيد فى
االستبعادات  2018/12/31النسبة 2018/01/01
 2018/01/01اإلضافات
االص ـ ـ ــول
7٫696٫217 % 15 40٫258٫099 620٫993 9٫415٫500 31٫463٫592
العربات
664٫807 % 7.5
6٫295٫079
4٫417٫289 1٫877٫790
املكيفات
6٫860٫209 % 15 23٫392٫431
14٫653٫561 8٫738٫870
احلاسب اآللي
957٫648 % 10
8٫164٫476
6٫531٫000 1٫633٫476
املولدات
20٫960 % 10
92٫513
38٫500
54٫013
خزانات املياه
2٫420٫723 % 7.5
9٫045٫543
6٫300 3٫144٫561 5٫907٫282
االالت واملعدات
1٫673٫958 % 7.5 13٫712٫220
7٫589٫671 6٫122٫549
األثاثات
311٫971 % 15
537٫097
153٫855
الدراجات البخارية 383٫242
0 % 0 34٫501٫733
15٫000٫000 19٫501٫733
أراضى
26٫481 % 5 10٫585٫762
5٫804٫000 4٫781٫762
مبانى
102٫772 % 7.5
161٫700
0
161٫700
نقاط البيع
67٫778 % 10
671٫904
478٫215
193٫689
مبردات مياه
1٫768٫782 % 7.5 11٫049٫554
7٫792٫200 3٫257٫354
الصراف اآللي
7٫346 % 7.5
141٫460
114٫660
26٫800
حاويـ ــات
كاميرات الصراف
88٫306 % 7.5
2٫810٫216
2٫083٫770
726٫446
االلى
22٫667٫958
161٫419٫787 627٫293 77٫216٫782 84٫830٫298
اإلجم ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

أيضاح ( - 8أ )
املــوجـ ــودات الثـابتــة
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54٫705

اإلضافات
428٫165
108٫054
759٫222
141٫424
1٫340
72٫975
159٫624
10٫888
0
167٫254
0
10٫628
108٫580
2٫356

197٫494

2٫612٫722

القيمة الدفترية
28٫035٫171
5٫381٫384
14٫462٫170
6٫902٫056
64٫812
6٫108٫963
11٫419٫447
156٫752
34٫501٫733
10٫152٫939
46٫801
574٫129
8٫927٫890
129٫748

129٫476٫715 31٫943٫072 621٫157 2٫025٫215 7٫871٫056

54٫483

االهـ ــالك
العـ ــام
4٫719٫539
140٫834
1٫310٫831
163٫348
5٫401
443٫046
459٫191
57٫486
0
239٫088
12٫128
19٫369
244٫302
2٫010

االهـالك فى
االستبعادات 2018/12/31
12٫222٫928 620٫993
913٫695
8٫930٫262
1٫262٫420
27٫701
2٫936٫580
164
2٫292٫773
380٫345
0
432٫823
114٫900
97٫775
2٫121٫664
11٫712

االص ـ ـ ـ ـ ـ ــول
حتديث النظام املصرفى
االجم ـ ـ ـ ـ ـ ــالى

إيضاح ( - 8ب)
أصول غــير ملمـوس ــة

0

الرصيد فى
2018/01/01

اإلضافات
220٫000
220٫000

األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الرصيد فى
2018/12/31
220٫000
220٫000

النسبة
% 10

اآلطفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات
الرصيد فى
 2018/01/01أطفاء العام
22٫000
22٫000
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القيمة الدفترية
198٫000
198٫000

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )9مشروعات حتت التنفــيذ
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
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إنشاءات مبنى الرئاسـة اجلديــد
جتهيز فرع السوق احمللي
مخــزن سـ ــنار
مخــزن القضارف
اإلجمالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )10احلسابات اجلارية و حسابات اإلدخ ــار
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
احلسابات اجلارية
حسابات اإلدخار
اإلجمالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )11ذمم دائنة
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
أوراق دفع  -شيكات
هامش اإلعتمادات املستندية
هامش خطابات الضمان
حسابات الصادر و الوارد
مستحقات ضريبة القيمة املضافة
شيكات مصرفية معــلق ــة
أمانات حتاويل واردة
أرياح الودائع اإلستثمارية
أتعاب املراجع ــة
حساب املشتروات غير املنظورة (مبالغ مشتراة لصالح بنك السودان -
عمالت أجنبية مختلفة)
احلسابات املجمدة
موارد النقــد األجنب ــي
احلافـز التشجيعى ألسعار الصرف
دائنــة أخ ــرى (  - 11أ)
اإلجم ـ ـ ــالــي

2018
جنيه سوداني
225٫300
4٫753٫695
7٫160٫588
12٫139٫583

2018
جنيه سوداني
4٫067٫849٫010
117٫598٫421
4٫185٫447٫431

2017
جنيه سوداني
225٫300
12٫500
237٫800

2017
جنيه سوداني
1٫862٫857٫078
91,065,227
1٫953٫922٫305

2018
جنيه سوداني
187٫393٫147
21٫416٫700
12٫909٫220
15٫279٫503
2٫799٫853
7٫634٫295
35٫612٫795
200٫000

2017
جنيه سوداني
86٫156٫471
29٫433٫062
3٫694٫511
4٫401٫665
34٫000
1٫675٫986
1٫022٫966
22٫500٫000
200٫000

14٫224٫533

2٫432٫580

512٫971
41٫537٫045
10٫329٫326
349٫849٫388

179٫463
488٫139
2٫065٫984
4٫066٫016
158٫350٫843

إيض ـ ــاح رق ـ ــم (  - 11أ) دائن ــة أخ ـ ــرى
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
أرباح أسهم  -دوالر
ّ
الزيادة في الصراف االلي
رسوم حتصيل شيكات املقاصـة
أمانــات حتت الطلب
عموالت املراسلــني
أمانـات عمــالء  -أجنــبي
معاش ــات اجليــش
رسـوم االستعالم اإللكترونـي
أربــاح أســهم  -محلــي
 % 50لشركة احللول املتكاملة لربط املقاصة بالنظام
نصيب بنك السودان فى العمولة
رس ــوم ســراج
مطالبات محول القيود القومي
أرصدة احلسابات املقفولة
ضريبة املنح و البدالت
متحصالت التأمــني
الزيادة و النقصان في اخلزينة
زكــاة العاملي ــن
حسـاب الرئاسـة و الفــروع
اإلجم ـ ـ ــالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )12مطلـوبــات أخ ــرى
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مخصص الزك ـ ــاة
مكافأه أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص لتغطية العجز فى مركــز النقــد األجنبي
حـاف ــز العامل ــني
مخصص صندوق ضمان الودائع املصرفية
مخصص الضرائــب
رأس مال الشركات التابعة
اإلجمــال ـ ــي

2018
جنيه سوداني
3٫964٫738
89٫682
137٫081
300٫808
1٫150٫284
33٫539
5٫994
3٫785٫002
51٫975
2٫710
491٫097
166٫572
9٫393
7٫480
5٫000
127٫971
10٫329٫326

2018
جنيه سوداني
11٫631٫424
6٫913٫935
26٫409٫610
14٫957٫401
110٫000
60٫022٫370

2017
جنيه سوداني
1٫749٫903
143٫145
17٫746
256٫249
8٫205
3٫001
1٫895
743٫870
51٫975
41٫820
1٫048٫204
3
4٫066٫016

2017
جنيه سوداني
4٫500٫000
3٫660٫000
4٫064٫672
16٫824٫500
4٫469٫866
110٫000
33٫629٫038
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إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )13رأس امل ـ ــال املدفوع
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

38

بنـك الســودان املـركــزي
شـركــة كــروان القـابضــة
الصنـدوق القــومــي للتـأمــني اإلجتمـاعــي
الصنـدوق القـومــي للمعــاشــات
اجلهـاز االستثماري للضم ــان اإلجتماعي
آخ ـ ـ ــرون
اإلجمالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )14اإلحتياطيات
البي ـ ـ ـ ـ ــان
اإلحتياطي القانوني
إحتياطي إعادة تقييم املوجودات الثابتة
اإلجمالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )15احلسابات النظامية
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إلتزامات إعتمادات
إلتزامات خطابات ضمان
شطب الديون املتعثرة
شيكات حتصيل  -أجنبي
اإلجم ـ ــال ــي

2018
جنيه سوداني
32٫644٫773
45٫000٫000
45٫000٫000
45٫000٫000
45٫000٫000
75٫310٫788
287٫955٫561

2017
جنيه سوداني
32٫644٫773
30٫000٫000
30٫000٫000
30٫000٫000
30٫000٫000
47٫355٫227
200٫000٫000

2018
جنيه سوداني
30٫934٫496
16٫416٫153
47٫350٫649

2018
جنيه سوداني
42٫292٫586
25٫960٫706
841٫497
69٫094٫789

نسبة املساهمة
%11.34
%15.63
%15.63
%15.63
%15.63
%26.15

2017
جنيه سوداني
17٫798٫020
16٫416٫153
34٫214٫173

2017
جنيه سوداني
24٫579٫270
34٫350٫639
25٫960٫706
332٫095
85٫222٫710

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )16أربـ ــاح البي ــوع املــؤجلـ ــة
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
أربـاح املرابح ـ ــات
أربـاح مقـاوالت
اإلجمالي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )17اإلستثمارات قصـيرة األج ـ ــل
البي ـ ـ ـ ــان
أرباح مشاركات
أرباح األوراق املالية
أرباح احملافظ
أرباح رأسمالــية
أرباح مضاربات
اإلجمـال ــي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )18إيرادات اخلدمات املصرفية
البي ـ ـ ـ ـ ــان
عموالت اإلعتمادات
عموالت خطابات الضمان
عموالت احلسابات اجلارية
عموالت الشيكات و التحاويل
عموالت الكمبياالت
عموالت الصرافات اآلليـة
اإلجمــالـ ــي

2018
جنيه سوداني
93٫397٫387
9٫741٫226
103٫138٫613

2018
جنيه سوداني
110٫205٫590
98٫580٫951
4٫461٫806
19٫289
9٫470٫268
222٫737٫904

2018
جنيه سوداني
4٫403٫862
3٫242٫839
4٫366٫067
4٫394٫647
21٫684٫802
961٫082
39٫053٫299

2017
جنيه سوداني
56٫144٫656
56٫144٫656

2017
جنيه سوداني
33٫668٫427
123٫208٫062
4٫693٫892
14٫597
161٫584٫978

2017
جنيه سوداني
2٫164٫648
1٫552٫112
2٫561٫131
3٫604٫574
8٫317٫025
442٫018
18٫641٫508
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إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )19إي ـ ـ ــرادات أخـ ــرى
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

40

إيرادات وسائل إتصال
إيرادات أخرى متنوعة
أرباح بيع أصول ثابتة
إيرادات تأمني
اإلجمـالـ ــي

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )20تكلفـة العــاملـ ــني
البيـ ـ ـ ـ ـ ــان
مرتبات و أجور
التأمني اإلجتماعي
األجر اإلضافي
مصروفات العالج
زي العمال
مصاريف السفر و اإلجازة
مصروفات التدريب و التأهيل
منح األعياد و البدالت
مأموريات و نقل و ترحيل
بدل لبس
فوائــد املتقـاعــدين
حوافــز املستشارين
حافز العاملــني
اإلجمــالـ ــي

2018
جنيه سوداني
506٫130
675٫844
4٫118٫900
144٫770
5٫445٫644

2018
جنيه سوداني
30٫450٫534
3٫832٫865
1٫525٫564
6٫536٫629
1٫424٫686
15٫383٫772
1٫877٫981
13٫080٫962
695٫009
10٫921٫874
661٫506
196٫500
25٫200٫000
111٫787٫882

2017
جنيه سوداني
245٫254
268٫438
209٫616
723٫308

2017
جنيه سوداني
21٫262٫341
2٫981٫651
944٫561
5٫143٫682
973٫732
14٫175٫952
1٫184٫184
10٫265٫908
856٫227
8٫702٫806
16٫824٫500
83٫315٫544

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )21املصروفات اإلدارية و العمومية
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إيجارات و عوائد
صيانة وتسيير العربات
صيانة و تسيير املعدات
صيانة وتسيير املولدات
كهرباء ومياه
مصروفات التأمني
األمن و احلراسة
وسائل اإلتصال و البريد
صيانة احلاسوب
مطبوعات و أدوات مكتبية
النظافة
تكرمي وضيافة
صيانة املبانى و األثاثات
املصروفات القانونية
فرز النقدية
دعاية و إعالن
صحف و مجالت
إيجار اإلسويفت
الرسوم و اإلشتراكات
مصروفات احلديقة
مصروفات مجلس اإلدارة
عموالت مدفوعة لبنك السودان
مصروفات الصراف ا ّاللي
التبرعات
مصروفات متنوعــة
مصروفات ترويج أسهم
ترفية العاملــني
مخصص لتغطية العجز فى مركــز النقــد األجنبي
مخصص مكافأة نهاية اخلدمة
مخصص العجز و خسائر التمويــل
صندوق ضمان الودائع
أتعاب املراجعة
مصروفات املراجعة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
ضريبة القيمة املضافة
األرشفة اإللكترونية
مخصص رأس مال الشركات التابعة
خسـائــر بيــع أص ــول
مصروفات زيادة رأس املال
رســوم حكوميــة
دعاوى قانونية
اإلجمالي

2018
جنيه سوداني
6٫111٫366
3٫122٫988
2٫077٫110
327٫102
2٫033٫689
1,222٫738
934٫740
2٫002٫277
1٫201٫491
1٫972٫378
1٫278٫579
349٫114
4٫286٫472
166٫777
181٫800
2٫288٫489
129٫777
689٫832
589٫520
1٫650
1٫776٫031
126٫277

2017
جنيه سوداني
4٫306٫129
1٫793٫349
757٫802
123٫270
1٫029٫529
1٫213٫945
667,080
981,679
557,180
976٫216
869٫840
180٫756
188٫696
235٫898
666٫169
1٫363٫441
53٫861
324٫437
445٫289
945٫870
38٫188

1٫334٫271
335٫367
230٫468
3٫000
1٫571٫445
11٫527٫021
7٫481٫944
200٫000
106٫918
6٫913٫935
353٫214
1٫500٫000
64٫427٫780

1٫316٫475
208٫331
451٫205
73٫787
880٫058
1٫275٫500
14٫298٫225
6٫000٫000
4٫469٫866
200٫000
97٫624
3٫660٫000
34٫000
97٫996
110٫000
4٫481
1٫352٫206
52٫248٫378
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إيض ـ ــاح رق ـ ــم ( )22تسويات سنوات سابقة
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
توزيع أرباح األسهم
تسوية سنوات سابقة ( - 22أ )
اإلجم ـ ــالـ ــي

2018
جنيه سوداني
()40٫000٫000
()472٫613
()40٫472٫613

2017
جنيه سوداني
()15٫000٫000
410٫441
()41٫405٫087
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إيض ـ ــاح رق ـ ــم (  - 22أ ) تسوية سنوات سابقة
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
فاقــد ضريبـى 2016 - 2014 ، % 10
دمغـة أصحـاب العمــل
عمولة عقــود مســتردة
مكأفاة املدير العام
مكافأة املدير العام املكلف
مكافأة سكرتير مجلس اإلدارة
تسوية اخلفير /محمود آدم النور
تسوية نصيب شركة اخلدمات املصرفية
حتصيل دين معدوم  -التاكسي التعاوني
إعـالن اجلمعية العمومية
جتهيز فرع السوق احمللي
إهالك آالت و معدات
اإلجمالي

2018
جنيه سوداني
()318٫421
()1٫400
()137٫800
()80٫000
()60٫000
()60٫000
()46٫211
79٫796
172٫787
()9٫028
()12٫500
164
()472٫613

إيض ـ ــاح رق ـ ــم رقم ()23
معامالت األطراف ذات العالقة
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
شركة الطاؤوس لالستثمار
شركة سى فريش للخدمات
شركة فوتركس للحفريات
اإلجمالي

مبلغ التمويل جنيه
نوع التعامل
جهة العالقة
سوداني
202٫863٫510
عضو مجلس إدارة متويل مباشر
عضو مجلس إدارة متويل غير مباشر 532٫500
9٫095٫000
عضو مجلس إدارة متويل مباشر
212٫491٫010

الرصيد القائم جنيه
سوداني
34٫490٫808
479٫250
9٫167٫763
44٫137٫821

إيض ـ ــاح رق ـ ــم ()24
عــدد العاملني
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
املوظفون
العمال
املتعاقدون
اإلجمالي

2018
339
118
20
477

يلتزم البنك بدفع نسبة  % 17تـأمــني إجتماعي و يتحمل املوظف و العامل دفع نسبة  % 8من إجمالي الراتب.
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 / 1إحداث نقله نوعية في التوجه والق ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات والعمليات في احلاضر واملستقبل لزيادة األنتاج
واألنتاجية .
 / 2املساهمة في إعادة التوجه األستراتيجي وتغيير الصورة العامة للبنك .
 / 3اإلرتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية ورفع إنتاجية العاملني .
 / 4حتقيق مستويات أفضل من اخلدمة ورضاء العمالء .
 / 5املساهمة في بناء القدرات بالنسبة للع ـ ـ ـ ـ ــاملني وأمكانات وقدرات التقنية بالبنك وتطويرها .
 / 6أحداث نقله نوعيه في الرضاء الوظيفي وحتفيز العاملني بالبنك .
 / 7سوف يستمر البنك في املشاركة الفعالة في تنمية وتطوير املجتمع إقتصادي ًا بتبني مشروعات
التمويل األصغر واإلهتمام باملسئولية اإلجتماعية .
 / 8حتسني املوقف التنافسي العام للبنك ليصبح بنك ًا متميز ًا بتوجيه مركّز خلدمة عمالئه ليوفر لهم
حلو ًال ناجعه من خالل موظفيه ذوي األمكانات واخلبره املتميزة ليكون من بني أفضل البنوك للتعامل
معه خالل تقدميه ملنتجات وخدمات عالية اجلودة وذات تقنية الكترونية حديثة تلبي وتواكب احتياجات
عمالئه في جميع القطاعات مما يزيد القيمة للمساهمني والعمالء والعاملني.
ويعمل البنك اآلن علي تنفيذ هذه اخلطة األستراتيجيه في محاور عديدة ألستقطاب وتوظيف أكبر قدر
من املوارد  ،وأعداد منهج متقدم للتسويق املصرفي  ،وأعادة هيكلة اإلدارات فني ًا وإداري ًا ملضاعفة عوائد
العمليات األستثمارية واخلدمات املصرفية باقل مستويات التكلفة .
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