ون َو َس ُت َر ُ ّد َون
(و ُق ِل ْاع َم ُلوا َف َس َي َرى ال َ ّل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُسو ُل ُه َوا مْ ُل ْؤ ِم ُن َ
َ
ون ()١0٥
إِلَى َعال ِ ِم ال ْ َغ ْي ِب َوا َ ّلش َه َادةِ َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم مِ َبا ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
م
إ
ه
م
إ
و
م
ه
ب
ذ
ع
ي
ا
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َ ّل ُه
ت
ي
ا
ُ
ّ
َو َآخ ُر َون ُم ْر َج ْو َن أِ َل ْم ِر ال َ ّل َ ّ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ّ َ ُ
َعلِ ٌيم َح ِك ٌيم ) ()١0٦
صدق الله العظيم

سورة التوبة

3

رؤيتنا

لنصبح مصرفاً متميزاً بتوجه مركز نحو خدمة عمالئنا ،لنوفر لهم
ً
حلوال ناجعة ،وذلك من خالل موظفينا ذوى االمكانات والخبرة
المتميزة.

رسالتنا

أفضل بنك للتعامل معه ،ويقدم منتجات وخدمات عالية الجودة
تلبى وتواكب احتياجات عمالئنا فى جميع القطاعات ،مما يزيد
القيمة للمساهمين والعمالء والعاملين ونقوم برسالتنا فى
اطار يهتم بالمسؤولية االجتماعية ويدعم التنمية االقتصادية
واالجتماعية بالبالد.

* النزاهه
* االلتزام بمعايير الجوده
* الشفافيه في التعامل
* التميز

القيــم
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* التطور واالبتكار
* العمل بروح الفريق
* أرضاء المتعاملين
* التحسين المستمر

املحتـــــــويات
البيـــــــــــــــــــــــان

الرقم

صفحة

1

خلفية تاريخية

4

2

االنشطة المتكاملة للبنك

6

3

اهداف البنك

7

4

االنتشار الجغرافي للبنك

9

5

المساهمون األساسيون

11

6

مجلس اإلدارة ولجان المجلس

12

7

االدراة التنفيذية العليا

14

8

هيئة الرقابة الشرعية

16

9

الهيكل التنظيمي واالداري للبنك

17

10

تقرير مجلس اإلدارة أمام االجتماع السنوي للعام المالي المنتهى في 2016/12/31

19

11

مؤشرات تطور األداء المالي للبنك للفترة من 2016 - 2012

23

12

تقرير المراجع القانوني

27

13

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

28

14

قائمة المركز المالي للبنك كما في 2016/12/31

30

15

قائمة الدخل للعام المالي المنتهى في 2016/12/31

31

16

قائمـة التغـير فى حقوق الملكــية للسنة المالية المنتهية فى 2016/12/31م

32

17

قائمة التدفقات النقدية وحقوق الملكية للعام المالي المنتهى في 2016/12/31

33

18

إيضاحات على البيانات المراجعة للعام 2016

34

19

استراتيجية البنك المستقبلية

48
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خلفيـة تاريخية
شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة.
1984 /02 /01

التأسيس

1986/ 10 /25

االفتتاح
رأس المال المصرح

200.000.000جنيه ( مائتان مليون جنيه سودانى).

رأس المال المدفوع

 100.000.000جنيه ( مائة مليون جنيه سودانى).

المركز الرئيسي

الخرطوم  2شارع المك نمر جنوب

التلفونات

+ 249 - 1 83485675 - 83485674 - 83485660

الفاكس

+ 249 - 1 83483102

البريد االلكتروني

SSB@saudisb.sd

الموقع على االنترنت

www.saudisb.sd

SWIFT

saussdkhxxx
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البنك ال�سعودي ال�سوداين ع�ضو يف امل�ؤ�س�سات املحلية والإقليمية والدولية الآتية:

البنك السعودي السوداني
عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية السوداني.
عضو اتحاد المصارف السوداني.
عضو اتحاد المصارف العربية.
عضو المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية.
عضو هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
عضو مجلس الخدمات المالية اإلسالمية.
عضو شبكة التراسل الدولي (.)SWIFT
عضو األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
عضو فى الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات
عضو فى برنامج تمويل التجارة العربية

مقر رئاسة البنك السعودى السودانى
(الخرطوم ( )2شارع المك نمر جنوب )
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االن�شطــــة املتكاملة للبنـــك
* أنشئ البنك للقيام بجميع العمليات المصرفية والمعامالت المالية والتجارية واالستثمارية من خالل الموارد البشرية ذات
الكفاءةالمصرفية المتميزة ،وباستخدام أحدث األنظمة االلكترونية وشبكة منتقاة من المراسلين ،وشبكة من الفروع الداخلية
تمتدعبرمعظم واليات السودان.
* يوظف البنك موارده وخبراته المتوارثة للقيام بدور متميز فى مجاالت التمويل فى مختلف القطاعات بداية من القروض
الصغيرة وحتى المشاريع التنموية العمالقة  ..وقد حافظ المصرف على دوره كمشارك بتمويل العديد من القطاعات ذات
االولوية كالقطاع الزراعى والصناعى وقطاع الصادر عالوة على مساهمة المصرف الفاعلة فى مشاريع البني التحتية.

مشاركة البنك في المشاريع التنموية (كبري سوبا )

مشاركة البنك في المشاريع التنموية (التمويل الزراعي )

مشاركة البنك في المشاريع التنموية (التمويل العقاري)
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�أهـــــــداف البنك

 /1بناء مؤسسة مالية تحقق عوائد مجزية مالياً وإقتصادياً وبأقل مستوى من المخاطر .
 /2أن تكون لنا الريادة بالتميز في التعامل المصرفي .
 /3أن نقدم منتجات مصرفية وخدمات مالية عالية الجـــــودة تلبي إحتياجات عمالئنا في جميع القطاعات .
 /4المساهمة في تمويل القطاعات ذات األولوية كقطاع الزراعة  ،الصناعة  ,الصادر في مشروعات البنية التحتية .
 /5تقديم الحلول المصرفية المتكاملة للمؤسسات والشركات الكبرى .
 /6المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير المجتمع إقتصادياً بتبني مشروعات التمويل األصغر واإلهتمام بالمسئولية
اإلجتماعية .
 /7التوسع واإلنتشار محلياً بالمناطق الحضرية والريفية والتواجد إقليمياً في دول المهجر.
 /8األلتزام بقوانيين ونظم القطاع المصرفي والمالي من خالل التطبيقات و الممارسات السليمة .
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الفــروع العـاملة
تلفـــــــونات

المفتــــــــاح

ص – ب فاكـــــــس

الوالية

المدينة

إسم الفرع

465630
773046

463676-485676
773019-773119

+ 24983
+ 24983

الخرطوم
الخرطوم

الخرطوم
الخرطوم

الخرطوم ()2
السوق العربي

1773
1773

784901 - 784903

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

المحطة الوسطى

1773

794102

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

الحرية

1773

788964

781205-775420

الخرطوم

الخرطوم

العمارات

1773

472414

472421-472423

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

السجانة

1773

464804

460186-464804

+ 24983

الخرطوم

بحري

سعد قشرة

1773

335454

330956 - 335454

+ 24985

الخرطوم

امدرمان

امدرمان

1525

560163

554142-551696

+ 24987

البحر األحمر

بور تسودان

بورتسودان

188

24566

20018 - 24702

+ 2493118

القضارف

القضارف

القضارف

142

43131

44361 - 43133

+ 494418

شمال كردفان

األبيض

األبيض

39

25250

23060 - 23398

+ 2496118

سنار

سنار

سنار

38

23568

23464 - 24005

+ 2495618

الجزيرة

الحصاحيصا

الحصاحيصا

142

32520

32520 - 32447

+ 2495418

النيل األبيض

كوستى

كوستى

127

25088

25088 - 22763

+ 2495718

يقدم المصرف خدماته بكل وسائل التقنية والدفع الحديثة
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خريطـة تو�ضـح االنت�شـار اجلغـرايف للفـروع العاملة

بورتسودان

اخلرطوم

القضارف

االبيض

احلصاحيصا
سنار
كوستي

الفروع العاملة بالعاصمة
الخرطوم ()2
السوق العربي
المحطة الوسطى
الحرية
العمارات
السجانة
سعد قشرة
امدرمان

فرع بورتسودان
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مواقع ماكينات ال�صراف الآيل
جدول يوضح مواقع الصرافات االلية
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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أسم الصراف
الرئاسة
فرع سعد قشرة ()1
فرع سعد قشرة ()2
فرع المحطة الوسطي
رئاسة زين المقرن
فرع السوق العربي
زين المعونة
مستشفي الساحة التخصصي
فرع العمارات
العمارات ش 25
فرع امدرمان
بنك السودان
سناء مول كافوري
فرع الحرية
زينام ش جبرة
زين شروني
منن 1
منن 2
فرع االبيض
فرع القضارف
فرع الحصاحيصا
وزارة النفط ش  61العمارات
فرع السجانة
ميقا الصناعات ش الهوا
فرع بورتسودان
زين الرياض ش 117
فرع سنار
وزارة المعادن ش النيل
زين ش الستين
ديزي مول سالح المهندسين
فرع كوستي

المدينة
الخرطوم
بحري

الوصف
شارع المك نمر جنوب
شارع المعونه غرب سوق سعد قشرة

الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
بحري
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
امدرمان
الخرطوم
بحري
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
امدرمان

شارع البرلمان
المقرن
عمارة الزعيم – جنوب صينة القندول
شارع المعونة
غرب الساحة الخضراء
شارع الملك عبدالعزيز مع شارع 21
العمارات شارع 25
سوق امدرمان
بنك السودان –فرع الخرطوم
مجمع النور االسالمي  -كافوري
تقاطع البلديه مع شارع المك صالح باش
جبرة – شارع جبرة مستشفي زينام
موقف شروني – شارع كترينا الخرطوم ()3
حي الدوحة واجهة شارع السبيل

االبيض
القضارف
الحصاحيصا
الخرطوم
الخرطوم
الخرطوم
بورتسودان
الخرطوم
سنار
الخرطوم
الخرطوم
امدرمان
كوستي

سوق االبيض
سوق القضارف
سوق الحصاحيصا
شارع المطار مع شارع ()61
سوق السجانه
المنطقة الصناعية جنوب الخرطوم
عمارة عبده ربة
الرياض  -شارع الجزار
سوق سنار
مبني الوزارة بشارع النيل
شارع الستين
المهندسين
سوق كوستي

امل�ساهمون الأ�سا�سيون للم�صرف
ن�سبة امل�ساهمة االكرث من % 1

الرقم

اسم المســـــــــــاهم

الجنسية

إجمالي عدد األسهم

النسبة المئوية

1

بنك السودان المركزي

سوداني

607,344,628

30.3672 %

2

شركة كروان القابضة

سودانية

299,515,179

14.9757 %

3

الصندوق القومي للتأمين االجتماعي

سوداني

207,000,000

10.3500 %

4

الصندوق القومي للمعاشات

سوداني

197,511,126

9.8755 %

5

الخطوط الجوية العربية السعودية

سعودية

125,925,000

6.2962 %

6

شركة البرجوب العالمية المحدودة

سوداني

54,776,694

2.7388 %

7

شركة المستثمر للخدمات والمشاريع المتطورة
المحدودة

سودانية

50,000,000

2.5000 %

8

عبد هللا عبد العزيز عبد هللا الخريجي

سعودي

48,717,570

2.4358 %

9

شركة يونيكوم لتطوير البرمجيات المحدودة

سعودية

20,000,000

1.0000 %

10

سعد بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

سعودي

19,336,509

0.9668 %

1,630,126,706

81.51 %

االجمالــــــــي

13

جمل�س الإدارة

رئيس مجلس اإلدارة

السيد /مهندس الفكي محمد جيب هللا محمد

14

�أع�ضاء جمل�س الإدارة

االســـــــــــــــــم

الصفــــــة

.1

السيد /مهندس الفكي محمد جيب هللا محمد صالح (ممثل الصندوق القومي للتأمين االجتماعي)

رئيس مجلس اإلدارة

.2

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

عضو مجلس اإلدارة

.3

السيد /هاشم عبد الحليم ناصر (ممثل بنك السودان المركزي)

عضو مجلس اإلدارة

.4

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

عضو مجلس اإلدارة

.5

السيد /نجم الدين محمد صالح (ممثل الخطوط الجوية العربية السعودية /جدة)

عضو مجلس اإلدارة

.6

السيد  /حيدر سعيد خالد محمد (ممثل شركة البرجوب العالمية المحدودة)

عضو مجلس اإلدارة

.7

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

عضو مجلس اإلدارة

.8

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

عضو مجلس اإلدارة

.9

السيد /محمد صالح حسنين عالم خبير مصرفي

خبير اقتصادي

.10

السيد /حسن محمد الحسن األمين

عضوا بحكم منصبه

15

الإدارة التنفيذية

املدير العـــــــام

السيد /حسن محمد الحسن األمين

16

نائب المدير العــــــــــام

السيد /عز الدين صديق محمد علي

السيد /د .عبد المنعم جميل مصطفى
مساعد المدير العام للشئون المالية والنقد االجنبى

السيد/عبد الحليم حسين محمد
مساعد المدير العام لالستثمار والشئون االدارية
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هيئة الرقابة الشرعية:
 . 1موالنا  /مجذوب على عيسى
 . 2السيد /د .بابكر محمد توم
 . 3السيد /الطيب حسب الرسول الكوقلى
المراجع الخارجي للبنك:
ديوان المراجعة القومي
الخرطوم  /شارع النيل

18

عضواً
عضـواً
عضواً

الهيكل التنظيمى واالدارى للبنك
هيئة الرقابة الشرعية

الجمعية العمومية

سكرتير مجلس اإلدارة

المراجع الخارجي

مجلس اإلدارة

لجان مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق
والمراجعة

لجنة السياسات

لجنة تحصيل الديون

المدير العام
مسئول اإللتزام

إدارة التفتيش والمراجعة

اإلدارة القانونية

إدارة المخاطر

نائب المدير العام

مساعد المدير العام
لالستثمار والبحوث والتخطيط

مساعد المدير العام للشئون المالية
والنقد االجنبى

مديرو اإلدارات
والفروع
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خطاب ال�سيد  /رئي�س جمل�س الإدارة
اجلمعية العمومية اخلام�سة والع�شرين للعام 2016م
مل�ساهمي البنك لل�سنة املالية املنتهية يف 2016/ 12/ 31م
الحمد هلل رب العالمين والصالة والســـــــالم علي سيدنــــــا محمد
وعلي آله وصحبه آجمعين ومن ســار علي أثرهم إلي يوم الدين

في مخصات التمويل والمخاطر وفوائد ما بعد الخدمة ومركز النقد
األجنبي وقد جاءت نتائج األداء المالي للبنك كما في 2016/ 12/ 31م
علي النحو التالي -:
في جانب الموارد والتوظيفات والنتائج -:

السادة  /المساهمون والمساهمات األفاضل

• نمت الودائع بنسبة  % 57حيث كانت في العام  2015بمبلغ 910
مليون جنيه وفي العام  2016بلغت  1429مليون جنيه

السيد  /ممثل ديوان المراجعة القومي

• زاد إجمالي الموجودات بنسبة  % 53ليبلغ  1820مليون جنيه في
 2016مقابل  1191مليون جنيه في 2015م.

السادة  /ممثلي بنك السودان المركزي

السيد  /ممثل مسجل عام الشركات
السيد  /ممثل سوق الخرطوم لألوراق المالية
السيد  /ممثل صندوق ضمان الودائع المصرفية
السادة  /رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية
السادة  /األعزاء أعضاء مجلس اإلدارة
السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ،،،،

أصــالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة
التنفيذية والعاملين بالبنك السعودي السوداني أرحب بكم وأخاطب
جمعيتكم العمومية في إجتماعها الخامس والعشرون لعام 2016
ألستعراض نتائج أعمال البنك وموقفه المالي عن العام المنتهي في
2016/ 12/ 31م .
ً
آمــــال بكريم تفضلكم بطـــرح أرائكــم ومقترحاتكم لألرتقاء باألداء
العام للبنك نحــو األفضل .
في البدء أسمحوالي أن ألخص لكم أهم النتائج المالية التي حققها البنك
في العام  2016والتي تعكس كل مؤشراتها معدالت نمو ممتازة
وبنسب عالية لألداء مكنت البنك بحمد هللا وتوفيقه من سد العجز

• أرتفع حجم محفظة البنك األستثمارية بنسبة  % 34لتبلغ 1193
مليون جنيه في  2016مقابل  891مليون جنيه في العام 2015
ً
نزوال من
مصحوباً بإنخفاض نسبة التعثر للعــــام  2016إلي % 5
 % 8للعام .2015
• قفز إجمالي الدخل التشغيلي ليبلغ  164مليون جنيه للعام 2016
مقابل  112مليون جنيه للعام  2015بنسبة زيادة . % 46
• زادت ذمم البيوع في العام  2016بنسبة  % 52مقارنة مع العام
 2015حيث كانت  187مليون جنيه في العام  2015لتصبح 285
مليون جنيه في العام 2016م.
• زادت األستثمارات قصيرة اآلجل في العام  2016بنسبة % 29
حيث كانت  704مليون جنيه في العام  2015لتصبح  908مليون
جنيه في العام 2016م.
• حقوق الملكية زادت بنسبة  % 4في العام  2016حيث بلغت 171
مليون جنيه بينما في العــــــام  2015م  164مليون جنيه .
• زاد الدخل قبل الزكاة والضرائب بنسبة  % 138في العام 2016
حــيث بلغ  50مليون جنيه مقابل  21مليون جنيه في 2015م .
• أرتفعت نسبة كفاية رأس المال إلي  % 26في العام  2016مقارنة
مع  % 24في العام 2015م بينما النسبة المعيارية .% 12
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في جانب المصـــروفات -:

السادة المساهمون والمساهمات األفاضل -:

* أرتفعت تكلفة العنصر البشري بنسبة  % 10في العام  2016حيث
كانت  53مليون جنيه بينما كانت في العام  2015مبلغ  48مليون جنيه
وذلك نتيجة للترقيات والتعيينات في مداخل الخدمة .

لعلكم تدركـــون األداء المالي المتطور الذي أظهرته األرقام جاء
نتاج عمل أداري ومجهودات من السادة أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجهود وكفاءة العاملين والتي قامت علي قاعـــدة
من األهداف والسياسات واألجراءات وقد كان في مقدمة ذلك استكمال
رأس المال وسنعمل علي زيادة رأس المال المصرح به ليصبح 500
مليون جنيه .

* زادت المصروفات اإلدارية بنسبة  % 43في العام  2016حيث
بلغت  57مليون جنيه بينما في العام  2015مبلغ  40مليون جنيه حيث
تضمنت في العام  2016مبلغ  34مليون لسد العجز في مخصصات
مخاطر التمويل وفوائد ما بعد الخدمة ومركز النقد األجنبي .
* حقق البنك صافي أرباح بعد الزكاة والضرائب والمخصصات
حوالي  49مليون جنيه العام  2016مقارنة بمبلغ  20مليون جنية في
العام  2015بزيادة وقدرها . % 143
* بلغ معدل العائد علي إجمالي نشاط البنك  % 2.6ومعدل العائد علي
حقوق المساهمين  % 28ومعدل العائد علي رأس المال . % 48
* المؤشرات والنتائج المالية التي حققها البنك خالل العام 2016
أنعكست إيجاباً علي موقف البنك وفقاً لمؤشرات اإلنذار المبكر
( ) CAELحيث جاء تصنيف البنك ( ) Satisfactoryمرضي
مقارنة مع التصنيف في  2015مقبول (.) FAIR
* ونتيجــة لهـــذه النتائج فقد تم بحمد هللا وتوفيقه ســـــد العجــز في
مخصصات التمويل والمخاطر وكذلك فوائد ما بعد الخدمة .
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كما قرر مجلس اإلدارة توزيع أرباح علي المساهمين من راس المال
بنسبة  % 15من أرباح العام  2016توزع نصفها (  ) 7.5مليون
جنيه نقداً و (  ) 7.5مليون جنيه في شكل أسهم منحه ( بونص ) .
السادة المساهمون والمساهمات والحضور الكرام -:
ً
عامال مهما لتحقيق
في مجال العنصر البشري بإعتباره
األداء المتميز في ظل المناخ التنافسي بين البنوك فقد ركز مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية علي تنمية العنصر البشري من خالل التأهيل
بالتدريب لمواكبة التطورات في الصناعة المصرفية الحديثة .
السادة األفاضل ::
في خــــتام هذا التقرير أتقدم اليكم بالتوصيات التالية راجياً تكرمكم
بالموافقة عليها كقرارات صادرة من جمعيتكم الموقرة -:

ً
أوال  :إجازة تقرير مجلس اإلدارة عن أداء البنك للسنة المالية
المنتهية في 2016/ 12/ 31م.

الشكر لهم لحضورهم ومشاركتهم لنا هذا األجتماع ونسأل هللا تعالي
أن يوفقنا لتحقيق المزيد من النمو والتقدم في األعوام القادمة .

ثانياً  :إجازة القوائم المالية المراجعة واعتماد تقرير المراجع
القومي لسنة 2016م.
ثالثاً :

إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية لسنة 2016م .

رابعاً  :الموافقة علي توصية مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح علي
المساهمين للعام 2016م .
خامساً  :إجازة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة حسب الضوابط
الصادرة من بنك السودان المركزي .

قال تعالي في محكم تنزيله -:

سادساً  :اعتماد تعيين المراجع القومي لمراجعة حسابات البنك للعام
 2017بواسطة مجلس اإلدارة

( وقل أعملوا فسيري هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي
عالم الغيب والشهادة فينبكم بما كنت تعملون ).

وتحديد أتعابه .
ال يفوتني في الختام وبأسم جمعيتكم العمومية ومجلس اإلدارة أن
أتقدم بالشكر لهيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التنفيذية والعاملين بالبنك
ألدائهم المتميز الذي حقق نتائج إيجابية عن العام 2016م .

صدق هللا العظيم

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ،،،،

الشكر موصول للسادة /
* ممثلي بنك السودان المركزي
* المسجل التجاري
* سوق الخرطوم لألوراق المالية

م  .الفكي محمد جيب هللا محمد صالح
رئيس مجلس اإلدارة

* صندوق ضمان الودائع المصرفية .
* ديوان المراجع القومي
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الأداء املــــايل للبنك
ونتائج اعمال العام 2016
تطــــــــــور امل�ؤ�شـرات املـالية للفرتة من 2016 - 2012

البيـــــــــــــان

2012

2013

2014

2015

2016

نسبة النمـــو

اجمالى الموجودات
محفظة البنك االستثمارية
مجموع الودائع
مجموع حقوق المساهمين
اجمالى الدخل
صافى الدخل

774
535
566
86
75
10

1395
590
670
112
82
14

1443
646
705
144
89
15

1191
923
909
164
112
20

1820
1193
1429
171
164
49

% 60
% 123
% 152
% 99
% 119
% 390

** عام االساس 2012

25

نتائج اعمال البنك للعــــــــام 2016
المبــالغ بمــاليين الجنيهات

اجمالي الموجودات
774
1395
960
1191
1820

العـــــــــام
2012
2013
2014
2015
2016

1820

الودائع
566
670
689
909
1429

العـــــــــام
2012
2013
2014
2015
2016

1429
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1193

محفظة البنك االستثمارية
535
590
762
923
1193

العـــــــــام
2012
2013
2014
2015
2016

االيرادات
75
82
88
112
164

العـــــــــام
2012
2013
2014
2015
2016

164

حقوق المساهمين
86
112
144
164
171

العـــــــــام
2012
2013
2014
2015
2016

171

صافي االرباح
10
12
15
20
49

العـــــــــام
2012
2013
2014
2015
2016

49
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تقريـراملراجع امل�ستقل
للسادة  /مساهمي البنـك السعـودي السـوداني
الرأي :
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية المرفقة للبنك السعودي الســـوداني
والتي تحتوي على قائمة المركز المالي كما في ديسمبر 31
2016,م وقائمة الدخل  ،قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة
التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حول
القوائم المالية متضمنة السياسات المحاسبية الهامة .
في رأينا أن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقية
وعادلة عن المركز المالي للبنك كما في ديسمبر 2016, 31م
وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً
لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الصادرة من
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومتفقة مع
القوانين واللوائح .

اساس الرأي :

لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة  .إن مسئوليتنا
علي ضوء هذه المعايير سوف ترد الحقاً ضمن فقرة مسئولية

المراجع عن مراجعة القوائم المالية  .إن استقالليتنا تتطلب أن
نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وفقاً لمعايير و أخالقيات
مهنة المحاسبة الدولية بجانب المتطلبات األخالقية ذات الصلة
بمراجعة القوائم المالية .
إننا نعتقد أن ادلة المراجعة التي تحصلنا عليها كافية ومالئمة
وتوفر اساساً إلبداء رأينا.

مسئــــولية االدارة والقائمين علي الحوكمة عن القوائم
المالية :
اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية بما
يتفق مع معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الصادرة
من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  .وعن
نظام رقابة داخلية مالئم وفق ما تحدده اإلدارة لغرض إعداد قوائم
مالية خالية من التحريفات الجوهرية سواء بسبب اإلحتيال او
الخطأ .
عند اعداد هذه القوائم تكون االدارة مسئولة عن تقييم مدي قدرة
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البنك علي االستمرارية  ،واإلفصاح إذا إقتضي األمر عن البنود
المتعلقة باالستمرارية  ،وإستخدام مبدأ اإلستمرارية مالم تعتزم اإلدارة
تصفية البنك أو التوقف عن العمل  ،أو عند عدم وجود بديل حقيقي
لإلدارة لتقوم به .
إن مسئولية القائمين علي الحوكمة هي اإلشراف علي عملية إعداد
التقارير المالية للبنك .

مسئـــولية المراجع عن مراجعة القوائم المالية :
إن اهدافنا هي الحصول علي تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية
ككل خالية من التحريفات الجوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ  ،و
إصدار تقرير يتضمن رأينا .
إن التأكيد المعقول يمثل مستوي عال من التأكيد  ،ولكن ليس ضماناً
أن المراجعة التي تمت وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة دائماً ما تكشف
األخطاء الجوهرية عند وجودها  .األخطاء يمكن أن تنشأ بسبب الغش
أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كانت فردية أو مجتمعة  ،ويتوقع تأثيرها
علي القرار اإلقتصادي للمستخدمين المتخذ علي أساس هذه القوائم
المالية .
ً
كجزء من المراجعة وفقا لمعايير المراجعة الدولية فإننا نقوم بممارسة
التقدير المهني ونحافظ علي نزعة الشك المهني خالل المراجعة  .كما
قمنا أيضاً بما يلي :
* تحديد وتقييم مخاطر وجود التحريفات الجوهرية في القوائم المالية
سواء كان ناتجاً عن الغش أو الخطأ  ،وتصميم وتنفيذ إجراءات
المراجعة لمواجهة تلك المخاطر  ،والحصول علي ادلة مراجعة كافية
ومالئمة توفر أساساً إلبداء رأينا  .يعد خطر عدم إكتشاف التحريفات
الجوهرية الناتجة عن الغش أعلي من الخطر الناتج عن الخطأ  ،ألن
الغش قد ينطوي علي تواطؤ أو تزوير أو حزف متعمد أو إفادات
مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية .
* فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات
مراجعة مالئمة وفقاً للظروف .
* تقييم مدي مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة  ،ومدي معقولية
التقديرات المحـــــاسبية و اإلفصاحات ذات الصلة التي قامت بها
اإلردارة .

* إستنتاج مدي مالءمة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية المحاسبي
 ،بناء علي ادلة المراجعة التي حصلنا عليها  ،فيما إذا كان هناك عدم
تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً جوهرياً حول
قدرة البنك علي االستمرار في النشاط وفقاً لمبدأ اإلستمرارية  .و إذا
إستنتجنا وجود عدم تأكد جوهري  ،يتعين علينا لفت اإلنتباه في تقديرنا
إلي االفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية للبنك  ،و إذا
كانت تلك االفصاحات غير كافية  ،فيتعين علينا تعديل رأينا  .تستند
إستنتاجاتنا إلي أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتي تاريخ
تقريرنا  .و مع ذلك  ،فأن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي
إلي توقف البنك عن االستمرار في النشاط وفقاً لمبدأ اإلستمرارية.

أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية والتي تم إكتشافها خالل
مراجعتنا .
ومن بين المالحظات التي تم التوصل حولها مع المكلفين بالحوكمة
 ،قمنا بتحديد المالحظات التي تعد أكثر آهمية خالل مراجعة القوائم
المالية الحالية وبناء علي ذلك نعتبرها مالحظات هامة حول أعمال
المراجعة  .نقوم بوصف هذه المالحظات في تقريرنا  ،إال في حال
وجود قانون أو لوائح تمنع اإلفصاح العلني عن هذه المالحظات أو
عندما نقرر في حاالت إستثنائية نادرة للغاية  ،أنه ال يجب اإلفصاح
عن المالحظة في تقريرنا ألنه من المحتمل أن تفوق اآلثار السلبية
لذلك أهداف المصلحة العامة من اإلفصاح .

* تقييم العرض العام وهيكل ومحتوي القوائم المالية بما في ذلك
اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعامالت و
األحداث بطريقة تحقق عرضاً
ً
عادال لألنشطة.
* الحصول علي ادلة مراجعة كافية ومالئمة بالنشطة التجارية داخل
البنك إلبداء رأينا حولها في القوائم المالية  .إننا مسؤولون عن التوجيه
واإلشراف والقيام بأعمال المراجعة للبنك ونظل نحن فقط المسؤولون
عن رأينا في المراجعة.
نقوم بإبالغ المكلفين بالحوكمة  ،من بين أمور أخري  ،بشأن النطاق
والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة  ،بما في ذلك

الطاهر عبد القيوم إبراهيم
المراجع العـام
لجمهورية السودان

الخرطوم في  29مارس 2017م
الموافق  30جمادي اآلخر  1438هـ
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الخرطوم  :في  2017/2/1م

تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية

للسادة  /مساهمي البنك السعودي السوداني حول
أعمال البنك المنتهية في  / 31ديسمبر 2016/

(الحمد هلل رب العالمين  .والصالة والسالم علي سيدنا محمد خاتم النبيين وعلي سائر األنبياء والمرسلين)
وبعد /
 /1فقد نظرت الهيئة في كل المعامالت التي عرضت عليها أثناء هذا العـــــام ووجهت بتعديل وتصحيح ما أحتاج
منها لتصحيح حتي تبين لها سالمتها بكل ما يتفق مع نصوص الشريعة اإلسالمية وقواعدها المقررة واقرت
أعمالها وإجراءها علي الوجه المشروع .
 /2كذلك أطلعت الهيئة علي الحسابات الختامية للبنك حتي  /31ديسمبر 2016 /م
 /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 لبنك السودان.
 /4وتشكر الهيئة المسؤلين بالبنك علي تعاونهم معها في إنجاز مهامها .
 /5وبحمد هللا الذي هدي الجميع الي االسهام في هذا العمل المفيد النافع ونسأله ان يثبت القائمين به علي الحق
ويوفقهم الي السير في طريق التقدم واالزدهار انه سميع مجيب ...

موالنا – مجذوب علي عيسي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية علي البنك
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قائمة املركز املايل كما يف 2016 /12/ 31م

البيـــــــــــــــــــــــــــان
الموجــودات:
النقـــد ومـافى حكمـــــة
ذمم البيــوع المؤجلـة
إستثمـــارات قصيرة اآلجـل
مـوجودات أخــرى
إستثمـــارات طويـلة اآلجـل
صافى المـوجــودات الثـابتـة
مشروعات تحت التنفيذ
مجمــــــــــــوع إلمـوجــــودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
المطلقة وحقوق الملكية
المطــــــــــــــوبــات -:
الحسـابـات الجـاريـة وحسابات إالدخــار
ذمم دائنــة ودائنـة أخــرى
مطلـــوبــات أخـــرى
مجمـــــــــــوع إلمطلـــــوبات
حقـوق أصحـاب حسـابات اإلسـتثمـارالمطلقة
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمارالمطلقة
حقــــــوق الملكــية -:
رأس المــال المـدفـــوع
اإلحتيـاطيــات
اإلرباح المبقاة
مجمــوع حقــــوق الملكــية
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

وحقـــــوق الملكيـة
الحسـابات النظـاميـة

رقم اإليضاح 2016م

بالجنيه الســودانى
2015م

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

243,794,948
556,670,387
186,821,221
285,242,242
704,488,028
907,698,843
21,497,787
35,764,875
482,696
482,696
34,109,602
34,189,014
0
225,300
1,191,194,282 1,820,273,357

()9
()10
()11

693,884,602 1,243,325,749
72,895,680
115,748,757
44,022,008
103,771,478
810,802,290 1,462,845,984
216,479,378
186,250,328
1,027,281,668 1,649,096,312

()12
()13

100,000,000
27,374,479
43,802,566
171,177,045

100,000,000
22,507,527
41,405,087
163,912,614

1,191,194,282 1,820,273,357
()14

136,228,093

144,893,615

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية
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السيد/هاشم عبدالحليم ناصر

السيد د / .عبد المنعم جميل مصطفي يوسف

السيد م /الفكي محمد جيب هللا محمد

عضو مجلس اإلدارة

المــــدير العــام المكلف

رئيس مجلس اإلدارة

قائمة الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف  2016 /12/ 31م
رقم اإليضاح 2016م

البيــــــــــــــــــــــــــــــان

الدخـــــــــــل :
البيــوع المـؤجلـة
اإلسـتثمـارات قصيرة اآلجـل

()15
()16

نـاقصـــاً -:
عــائد حسابـات اإلســتثمار المطلقة قبل استقطاع
نصيب المصرف بصفتة مضاربـا
نـاقصـــا  -:نصيب المصرف بصفتة مضاربـاً
عـائـد أصحــاب حســابـات اإلسـتثمـارالمطلقة
أيـــرادات الخـدمـات المصـرفيـة
خسائر تقييم عمالت أجنبية
إيـــرادات أخـــــــــــــــرى
أجمــــــــــالى اإليــرادات
نـاقصـا -:
تكلفـة العـاملـــين
المصروفـات اإلداريــة
اإلهـالكـــــــــات
اآلطفــاءات
غـرامـــــات بنــــك الســـــودان
الدخل قبـل الزكـاة والضـرائـب
الزكــــــــــــــــــــــاة
صافـى الــدخـــــــــــــل

()17
()18

()19
()20

بالجنيه الســودانى
2015م

45,071,392
137,573,006
182,644,398

26,130,618
89,244,459
115,375,077

()31,070,861

()26,190,142

8,070,861
()23,000,000
13,822,150
()9,858,649
848,843
164,456,742

6,285,634
()19,904,508
15,232,865
1,743,473
112,446,907

()53,286,564
()57,233,758
()3,490,498
()65,000
()87,033
50,293,889
()1,624,371
48,669,518

()48,352,652
()39,588,086
()3,192,716
()65,000
21,248,453
()1,258,000
19,990,453

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم (  )1إلى رقم ( ) 23جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية

السيد/هاشم عبدالحليم ناصر

السيد د / .عبد المنعم جميل مصطفي يوسف

السيد م /الفكي محمد جيب هللا محمد

عضو مجلس اإلدارة

المــــدير العــام المكلف

رئيس مجلس اإلدارة
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قائمـة التغـري فى حقوق امللكــية لل�سنة املالية املنتهية فى 2016/12/31م

16,416,153

16,416,153
-

23,538,459
()124,780
19,990,453
()1,999,045
41,405,087
()41,405,087
48,669,518
()4,866,952
43,802,566

عضو مجلس اإلدارة

المــــدير العــام المكلف

السيد د / .عبد المنعم جميل مصطفي يوسف

رئيس مجلس اإلدارة

السيد م /الفكي محمد جيب هللا محمد

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية

()21

السيد/هاشم عبدالحليم ناصر

الرصيد فى 2014/12/31
تســوية ســنوات ســابقــة
صـــافــى الـدخـــــل
المـحـول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2015/12/31
تســوية ســنوات ســابقــة
صـــافــى الـدخـــــل
المـحـول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2016/12/31

البيـــــــــــــــــــــــــان

إيضاح

راس المال
المدفـــوع
100,000,000
100,000,000
100,000,000

اإلحتيــــاطى
القـانـونى
4,092,329
1,999,045
6,091,374
4,866,952
10,958,326

إحتيــاطى اعــادة
التقييم
16,416,153
-

144,046,941
()124,780
19,990,453
163,912,614
()41,405,087
48,669,518
171,177,045

بالجنيـه الســودانــى
اإلربــاح المبقـــاة المجمـــــــوع
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قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف 2016 /12/ 31م
البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
صافى الدخـــــل
تسوية صافى الدخل مع صافى الزيادة فى النقد الناتج من

بالجنيه الســودانى
2015م
إيضاح 2016م
19,990,453
48,669,518

العمليات -:
إهــــــــــالك الموجـــودات الثابتـــة
إطفـــــاء مصاريـــف التأسـيـــس
مخصص الزكــــــــاة
مخصص مخاطر التمويل
مخصص فوائد ما بعد الخدمة
مخصص الحافز التشجيعى
الزكاة المـدفــوعة
فوائد ما بعد الخدمه المدفوعة
حافز العاملين المدفوع
عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة
مكاســــب بيــــــع مـوجـودات ثـابتـة
شــراء مـوجــودات ثـابتــة
تسويات سنوات سـابقـة
صــــافــى التدفقـــات النقـديـة مــن العمليـــــات
التدفقات النقدية من اإلستثمـار-:
بيــع موجـــودات ثـابتــة
الزيادة فى مشروعات تحت التنفيذ
الزيادة فى ذمم البيــوع المــؤجــلــة
الزيادة فى اآلستثمــارات قصيرة اآلجــل
صــــافــى التدفقـــات النقدية من اإلســتثمـــار
التدفقات النقدية من التمــويــل-:
النقصان فى حســابــات اإلســتثمــار المطلـــقة
الزيادة فى الحســـابــات الجـاريــة وحسابات اإلدخـــار
الزيادة  /النقصان فى الذمم الدائنة والدائنة اآلخــرى
الزيادة فى المطاــوبات اآلخــرى
الزيادة  /فى الموجودات األخـــــرى

()30,229,050
549,441,147
19,853,077
11,264,377
()14,267,088

()31,568,687
236,943,939
()30,099,995
149,437
()2,584,734

صــــافــى التدفقـــات النقـديـة مــن التمـــويــل
الزيادة فى النقدية وما فى حكمـها
النقــد وما فى حكمــة فى أول الســنة
النقــد وما فى حكمــة فىى أخــر الســنة

536,062,463
312,875,439
243,794,948
556,670,387

172,839,960
12,853,687
230,941,261
243,794,948

()21

3,490,498
65,000
1,624,371
18,510,000
5,597,548
12,500,000
()1,258,000
()2,883,103
()8,500,810
23,000,000
()8,472
()3,646,888
97,159,662

3,192,716
65,000
1,258,000
7,200,000
15,000,000
8,477,070
()1,200,000
()2,795,274
()5,583,688
19,904,508
()589,087
()5,252,315
()124,780
59,542,603
631,449

20,450
()225,300
()44,421,428( )108,416,421
()175,738,897( )211,725,415
-219,528,876 -320,346,686

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية

السيد/هاشم عبدالحليم ناصر

السيد د / .عبد المنعم جميل مصطفي يوسف

السيد م /الفكي محمد جيب هللا محمد

عضو مجلس اإلدارة

المــــدير العــام المكلف

رئيس مجلس اإلدارة
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�إي�ضاحات علي البيانات املراجعة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016م
إيضاح رقم ()3
النقد ومافى حكمة
البيـــــــــــــــــــــــــــان

النقد المحلى واألرصدة لدى البنوك المحلية ( - 3أ)
االجنبى واألرصدة لدى البنوك المحلية ْ
النقد ْ
واالجنبية (- 3ب)
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
209,739,636 495,400,737
34,055,312 61,269,650
243,794,948 556,670,387

إيضاح رقم ( - 3أ)
النقد المحلى واألرصدة لدى البنوك المحلية
البيـــــــــــــــــــــــــــان

النقدية بالخزينة
حساب جارى بنك السودان المركزى وبنوك محلية

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
32,743,748
34,399,742
83,257,694 268,662,461

إحتياطى نقدى لدى بنك السودان المركزى

192,338,534

93,738,194

اإلجمالى

495,400,737

209,739,636

إيضاح رقم ( - 3ب)
النقد األجنبى واألرصدة لدى البنوك المحلية واألجنبية
البيــــــــــــــــــــــــان

النقدية بالخزينة
حساب جارى بنك السودان المركزى
احتياطى نقدى لدى بنك السودان المركزى
نقدية لدى بنوك خارجية ( المراسلين بالخارج)
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
636,310
1,423,401
12,503,594
39,391,945
4,297,091
3,655,930
16,618,317
16,798,374
34,055,312
61,269,650

إيضاح رقم ()4
ذمم االبيــــــوع المؤجــــلة
البيـــــــــــــــــان

مرابحات محلى
السلم
البيع اآلجـل
مقــاوالت
ناقصا  :مخصص مخاطر التمويل والمخاطر
ناقصاً  :أرباح مرابحات مؤجلة
ناقصاً  :أرباح مقاوالت مؤجلة
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
237,894,018 320,205,276
1,714,951
563,951
1,478,337
17,674,936
20,334,705
46,787,250
()24,321,569( )33,360,035
()45,347,736( )53,144,791
()4,931,485( )13,484,345
186,821,221 285,242,242
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إيضاح رقم ()5
إستثمارات قصـيرة اآلجـل
البيــــــــــــــــــــــان
 2016م
37,153,135
صندوق أدارة الســيولة
116,202,500
أوراق ماليــة
22,953,937
بضائع
محافظ وودائع إستثماريه لدى مصارف محلية(- 5أ) 634,327,960
18,432,793
مضاربــات
90,567,899
مشاركـات
إعتمادات متعثرة وخطابات ضمان مصادرة(- 5ب) 16,478,427
()28,417,808
ناقصاً  :مخصص مخاطر التمويل
907,698,843
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
70,815,520
168,044,000
74,300,385
320,076,088
13,467,019
58,071,187
20,432,202
()20,718,373
704,488,028

إيضاح رقم ( - 5أ)
محافظ وودائع إستثمارية لدى مصارف محلية
البيــــــــــــــــان

وديعة إستثمارية طرف بنك اإلستثمارالمالى
محفظة البنك الزراعى
محفظة األمـــــــان
محفظة الزيوت النباتية
محفظة أ كاديمية السودان للعلوم المصرفية
محفظة الخريجين
محفظة البركة
محفظة بنك المال المتحد
محفظة اعالف الدواجــن
محفظة القطـن 2015
محفظة القطـن 2017 - 2016
اإلجمـــالى

 2016م
605,815,500
651,645
5,000,000
600,000
2,000,000
5,000,000
7,500,000
260,815
7,500,000
634,327,960

جنيه سودانى
 2015م
291,849,000
1,960,000
248,296
5,000,000
600,000
2,000,000
5,000,000
7,500,000
918,792
5,000,000
320,076,088

إيضاح رقم (  - 5ب)
إسـتثمارات أخـــــرى
البيـــــــــــــــــــــــان

إعتمادات متعثرة
( شركة الرضــوان) خطاب ضمان مصادر
اإلجمالى
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 2016م
14,548,333
1,930,094
16,478,427

جنيه سودانى
 2015م
18,502,108
1,930,094
20,432,202

إيضـــــاح رقـــــم ()6
موجـودات أخـــــــرى
البيــــــــــــــــــــان

سلفيات على ذمة األرباح
سلفيـات العاملـــين ( - 6أ)
مدفوعــات مقدمــاً
المخزونات ( - 6ب)
إجراءات تجنيب حصائل صادر
حساب المشتروات غير المنظورة ( )101,602.07دوالر
ضريبة ارباح االعمـال مدفوعة مقدماً
محكمة الخرطــوم التجارية
تصميم مبنى الرئاسـة
قـرض حســن (الجمعية التعاونية للعامليـن)
الحافـز التشجيعى السعار الصرف(سياسات بنك السودان)
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
38,352
4,235
11,687,014
26,971,174
4,598,283
4,515,095
610,872
313,504
120,358
50,115
673,162
2,300,694
2,300,694
1,772,099
120,000
200,000
200,000
787,011
21,497,787
35,764,875

إيضـــــاح رقـــــم ( - 6أ)
سلفيـــات العـاملـــــــين
البيـــــــــــــان

سلفية شخصــية
سلفية منــــازل
سلفية مــدارس
سلفية عــربــــات
سلفية على فوائد مابعد الخدمــة
سلفية على الحافز السنوى
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
2,931,837
4,054,534
5,004,247
18,700,719
440,138
447,921
1,167,720
3,768,000
866,002
1,277,070
11,687,014
26,971,174

إيضـــــاح رقـــــم ( - 6ب)
المخــزونــــــات
جنيه سودانى
 2015م
141,101

البيـــــــــــــــــان

 2016م
51,092

اإلدوات المكتبية

162,652

463,817

كبونــات البريــد
كروت الصرافات االلية
الوقـــود
اإلجمـــــالى

5,489
83,000
11,271
313,504

3,284
2,670
610,872

شيكات مطبوعة
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إيضاح رقم ()7
إستثمــارات طــويـلة اآلجـــــل
البيــــــــــــــــــــــان

التضامن السعودية السودانية للتجارة
التضامن السعودية السودانية لإلستثمار الزراعى
الوطنية للبترول
شركة الخدمات المصرفية اإللكترونية
الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات
اإلجمالى

 2016م
100,000
10,000
25,600
138,037
209,059
482,696

جنيه سودانى
نسبة المساهمة
 2015م
% 99.97
100,000
% 99.97
10,000
% 0.10
25,600
% 0.60
138,037
% 0.25
209,059
482,696

إيضاح ()8
المــوجــــودات الثـابتــة
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جنيه سودانى
المبلــــــــغ

البيـــــــــــــــــــــــان

أيضاح

الموجــودات الثابتـــــة

( - 8أ )

34,124,014

إنشــاءات فــرع المحطة الوسـطى
االجمـــــــــــــالى

( - 8ب)

65,000
34,189,014

كاميرات الصراف االلى
اإلجمـــــــــــــالي

حاويــــات

أراضى
مبانى
نقاط البيع
مبردات مياه
الصراف اآللي

الدراجات البخارية

االالت والمعدات
األثاثات

العربات
المكيفات
الحاسب اآللي
المولدات
خزانات المياه

45,864

391,826
20,900 3,646,888 49,104,653

26,800

221,587 % 15

1,684,197 % 7.5
1,018,894 % 7.5

2,010

0
11,273
11,250
8,967
236,231

35,075

320,404
261,866

3,911

6,522

22 8,812
8,900 19,639

29,387
28,776 % 7.5
391,826
8,922 90,997 3,399,501 15,125,051
52,730,641

26,800

3,326 % 7.5

0 % 0 19,501,733
3,935 % 5
225,457
79,688 % 7.5
150,000
37,787 % 10
148,194
1,294,698 % 7.5 3,149,753

279,698

5,146,739
4,800,837

8,710,306
1,625,060
7,311,738
1,225,287
37,213

% 15
% 7.5
% 15
% 10
% 10

4,920,094
428,513
4,695,293
695,375
12,888

58,163
18,606,627

5,336

0
15,208
90,938
50,665
1,530,929

263,184

2,013,391
1,291,499

6,226,184
536,554
5,690,360
817,904
16,312

333,663
34,124,014

21,464

19,501,733
210,249
59,062
97,529
1,618,824

16,514

3,133,348
3,509,339

القيمة الدفترية

2,484,122
1,088,507
1,621,378
407,383
20,901

االهـالك فى
اإلضافات االستبعادات 2016/12/31

جنيه سودانى

1,767 1,304,323
17,097
90,944
32,640 962,427
122,529
609
2,815

اإلهالكـــــــــــــــــات
الرصيد فى
الرصيد فى
االستبعادات  2016/12/31النسبة  2016/01/01اهالك العام

12,000
886,682
8,900 1,318,197

9,060

5,710 19,496,023
225,457
150,000
58,520
89,674
3,149,753

233,834

4,272,057
3,491,540

8,695,486
1,212,580
6,416,183
1,225,287
28,153

14,820
412,480
895,555

األصـــــــــــــــــــــــــــــــول
الرصيد فى
 2016/01/01اإلضافات
االصـــــــول

( أيضاح ( - 8أ )
المــوجــــودات الثـابتــة
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195,000

195,000

2016/01/01

65,000

65,000

استبعادات

األصــــــــــــــــــــــــول
الرصيد فى

130,000

130,000

الرصيد فى
 2016/12/31النسبة

65,000

65,000

65,000
الى  2017م

65,000

65,000

القيمة الدفترية

65,000

اآلطفـــــــــــــــــاءات
الرصيد فى
أطفاء العام
2016/01/01

يتم إطفاء إنشاءات فرع المحطة الوسطى سنويا بمبلغ  65.000لمدة  5سنوات حسب عقد اإليجار إبتدا من العام 2013

اإلجمـــــــــــــالى

إنشـاءات فرع المحطة الوسطى

ْ
االصـــــــــــــول

إيضاح ( - 8ب)
المــوجــــودات الثـابتــة
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إيضـــــاح رقـــــم ()9
الحسابات الجارية وحسابات اإلدخـــار
جنيه سودانى
 2015م

البيـــــــــــــــــان

 2016م

الودائع الجارية

1,185,958,101

652,681,234

الودائع اإلدخارية

57,367,648

41,203,368

اإلجمالى

1,243,325,749

693,884,602

إيضـــــاح رقـــــم ()10
ذمم دائنة
البيــــــــــــــــان

أوراق دفع شيكات
هامش اإلعتمادات
هامش خطابات الضمان
حسابات الصادر والوارد
المستحقات (ضريبة القيمة المضافة)
شيكات مصرفية
أمانات تحاويل واردة
أرياح الودائع اإلستثمارية
أتعاب المراحعـــة
حساب المشتروات غير المنظورة
المستحقـات
دائنــة أخـــرى ( - 10أ)
االجمـــــــالــى

 2016م
39,529,484
40,119,341
3,601,146
229,721
34,000
1,288,289
657,071
23,061,245
200,000
702,814
45,000
6,280,646
115,748,757

جنيه سودانى
 2015م
27,853,280
6,753,475
6,363,334
4,779,801
25,500
1,524,452
749,734
20,452,482
150,000
48,955
4,194,667
72,895,680
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إيضـــــاح رقـــــم ( - 10أ)
دائنـــة أخـــــرى
جنيه سودانى
 2015م

البيــــــــــــــــــــــــان

 2016م

ضريبة المهنيين

-

643

ضريبة القيمة المضافة
ّ
قيد صادر من فرع العمارات يخص الصراف االلى
إضافة من بنك السودان لفرع سنار
أرباح أسهم دوالر
ّ
زيادة الصراف االلى
رسوم تحصيل شيكات المقاصـة
رصـيد بطاقـة شـامخ
دفعيــات العاملــين
فوائــد بنــوك أجنبيــة والمال الخبيث
أمانـات عمــالء أجنــبى
إجراءات تجنيـب حصائل صادر
رسـوم االستعالم االلكترونـى
أربــاح أســهم محلــى
 % 50لشركة الحلول المتكاملة لربط المقاصة بالنظام
 %5من عقد صيانة
دمغـة اصحاب العمــل
مطالبات المحول القومى
متبقى مصروفات صيانة
نصيب مضاربين معلق
حسـاب الرئاسـة والفــروع
اإلجمـــــــالى

500
2,062
551,789
56,015
3,172
810
242,233
6,091
1,880
43,239
51,975
5,049
614,969
6,118
255,852
4,438,892
6,280,646

266
500
2,062
509,784
16,825
3,832
810
16,158
93,095
5,845
114,833
2,725
43,416
1,510
454,370
2,927,993
4,194,667

إيضـــــاح رقـــــم ()11
مطلـوبــات أخـــرى
البيـــــــــــــــان

مخصص فوائـد ما بعـد الخدمـة
مخصص الزكـــــاه
مخصص مكافأه أعضاء مجلس االداره
مخصص لتغطية العجز فى مركــز النقــد األجنبى
الحافــز التشـجيعــى
اإلجمــالـــــى
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 2016م
77,365,901
1,624,371
2,650,000
9,614,377
12,516,829
103,771,478

جنيه سودانى
 2015م
33,246,369
1,258,000
1,000,000
8,517,639
44,022,008

إيضـــــاح رقـــــم ()12
رأس المـــــال المدفوع
البيــــــــــــــــــــــان
بنـك الســودان المـركــزى
شـركــة كــروان القـابضــة
الصنـدوق القــومــى للتـأمــين اآلجتمـاعــى

الصنـدوق القـومــى للمعــاشــات
أخـــــــرون
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
30,367,231.40 30,367,231.40
14,975,758,95 14,975,758,95
10,350,000
10,350,000
9,875,556.30
34,431,453.35
100,000,000

9,875,556.30
34,431,453.35
100,000,000

نسبة المساهمة
% 30.36
% 14.97
% 10.35
% 9.87
% 34.45

إيضـــــاح رقـــــم ()13
اإلحتياطيات
البيـــــــــــان
اإلحتياطى القانونى

إحتياطى إعادة التقييم
اإلجمالى

 2016م
10,958,326
16,416,153
27,374,479

جنيه سودانى
 2015م
6,091,374
16,416,153
22,507,527

إيضـــــاح رقـــــم ()14
الحسابات النظامية
البيــــــــــــــان
إلتزامات إعتمادات

إلتزامات خطابات ضمان
شطب الديون المتعثرة
شيكات تحصيل أجنبى
اإلجمـــــالـــى

 2016م
99,078,779
26,813,797
10,311,466
24,051
136,228,093

جنيه سودانى
 2015م
89,690,406
44,486,048
10,573,692
143,469
144,893,615

إيضـــــاح رقـــــم ()15
أربــــاح البيـــوع المــؤجلــــة
البيــــــــــــــــان

أربـاح المرابحـــــات
االجمالى

 2016م
45,071,392
45,071,392

جنيه سودانى
 2015م
26,130,618
26,130,618

إيضـــــاح رقـــــم ()16
اإلستثمارات قصـيرة اآلجـــــل
البيـــــــــان
أرباح مشاركات
أرباح األوراق المالية

أرباح المحافظ
أرباح أخرى
اإلجمـالـــى

 2016م
22,841,182
112,282,086
1,834,087
615,651
137,573,006

جنيه سودانى
 2015م
12,370,128
74,922,703
1,786,947
164,681
89,244,459
45

إيضـــــاح رقـــــم ()17
إيرادات الخدمات المصرفية
البيـــــــــــان

عموالت اإلعتمادات
عموالت خطابات الضمان
عموالت الحسابات الجارية
عموالت الشيكات والتحاويل
عموالت الكمبياالت
العائد من بيع شراء عمالت أجنبية
عموالت الصرافات االليـة
اإلجمــالــــى

 2016م
2,032,386
2,053,691
2,246,344
3,096,999
3,125,653
925,427
341,650
13,822,150

جنيه سودانى
 2015م
2,897,955
2,814,655
2,178,155
2,996,195
3,301,057
708,897
335,951
15,232,865

إيضـــــاح رقـــــم ()18
إيرادات أخـــــــــــــرى
البيــــــــــــــان

إيرادات وسائل إتصال
إيرادات أخرى متنوعة( رسوم تنفيذ)
أرباح بيع أصول ثابتة
إيرادات تأمين
اإلجمـالــــى

 2016م
197,654
483,240
8,472
159,477
848,843

جنيه سودانى
 2015م
231,399
706,932
589,087
216.055
1,743,473

إيضـــــاح رقـــــم ()19
تكلفـــــــة العــاملـــين
البيــــــــــــان

مرتبات وأجور
التأمين اإلجتماعى
األجر اإلضافى
مصروفات العالج
زى العمال
مصاريف السفر واإلجازة
مصروفات التدريب والتأهيل
منح األعياد والبدالت
مأموريات ونقل وترحيل
بدل لبس
حافز الميزانية
اإلجمــالــــى
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 2016م
15,451,859
2,040,846
761,069
3,689,792
558,050
6,401,695
575,343
5,942,344
261,788
5,103,778
12,500,000
53,286,564

جنيه سودانى
 2015م
14,963,952
1,881,254
610,465
3,668,071
577,953
6,603,918
458,141
6,063,742
138,801
4,909,285
8,477,070
48,352,652

إيضـــــاح رقـــــم ()20
المصروفات اإلدارية والعمومية
البيــــــــــــــــان

إيجارات وعوائد
صيانة وتسيير العربات
صيانة وتسيير المعدات
صيانة وتسيير المولدات
كهرباء ومياه
مصروفات التأمين
األمن والحراسة
وسائل اإلتصال والبريد
صيانة الحاسوب
مطبوعات وأدوات مكتبية
النظافة
تكريم وضيافة
صيانة المبانى واألثاثات
المصروفات القانونية
فرز النقدية
دعاية وإعالن
صحف ومجالت
إيجار اإلسويفت
الرسوم واإلشتراك
عموالت مدفوعة لبنوك أجنبية
مصروفات مجلس اإلدارة
عموالت مدفوعة لبنك السودان
مصروفات الصراف ّ
االلى
التبرعات
مصروفات متنوعــة
مصروفات ترويج أسهم
ترفية العاملــين
مخصص لتغطية العجز فى مركــز النقــد األجنبى
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص العجز وخسأئر التمويــل
صندوق ضمان الودائع
أتعاب المراجعة
مصروفات المراجعة
مكافأة أعضاء مجلس االدارة
ضريبة القيمة المضافة
االرشفه االلكترونيه
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
3,350,698
3,772,409
1,510,471
1,635,331
371,590
1,422,936
97,657
133,236
456,765
515,460
581,316
758,480
505,301
575,482
575,720
745,250
159,372
431,596
735,986
841,065
602,653
760,594
105,632
139,865
420,494
351,379
129,155
71,298
382,081
540,662
565,929
592,252
37,152
45,045
244,557
236,139
250,228
293,622
12,549
32,926
622,043
742,058
87,943
146,802
906,329
1,077,897
114,400
103,800
282,112
404,459
174,757
450,000
588,274
697,010
9,614,377
15,000,000
5,597,548
7,200,000
18,510,000
2,089,558
2,941,594
150,000
200,000
45,923
79,886
1,000,000
2,650,000
25,500
34,000
205,941
89,300
39,588,086
57,233,758

47

إيضـــــاح رقـــــم ()21
تسويات سنوات سابقة
البيـــــــــــــــان

مكافاة سكرتير مجلس االدارة والمدير العام
مصروفات متنوعة
االرباح المبقاه (  - 21أ )
اإلجمـــــالــــى

جنيه سودانى
 2015م
 2016م
()100,350
()24,430
()41,405,087
()124,780
()41,405,087

إيضـــــاح رقـــــم ( - 21أ)
االربــاح المبقــاه
جنيه سودانى
تم تحويــل االرباح المبقـاه للعـام  2015بمبلغ  41,405,087جنيه الى مخصص فوائـد ما بعـد الخدمـة حسـب قرار اللجنة التنفيذيـة بتاريخ
2016/ 12 /22م

إيضـــــاح رقـــــم ()22
عــدد العاملين
البيــــــــــــــان

الموظفين
العمال
المتعاقدين
اإلجمالى

 2016م
324
103
28
455

يلتزم البنك بدفع نسبة  % 17تـأمــين أجتماعى ويتحمل الموظف والعامل دفع نسبة % 8

إيضـــــاح رقـــــم ()23
تم تعــديــل عمـــود المقارنة ليتماشـى مع العرض الحالـى للبيـانـات الماليــة .
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مخاطر االئتمان -:
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم تمكن احد اطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته مما يسبب في تكبد الطرف األخر لخسارة
مالية  ،يتم مراقبة سياسة اإلئتمان ومخاطر اإلئتمان التي سوف يتعرض لها البنك بصورة مستمرة كما يعمل البنك علي تجنب تركز
المخاطر مع افراد أو مجموعات من العمالء في مواقع أو أعمال محددة من خالل تنويع أنشطة التمويل و عادة ما تكون عقود التمويل
مضمونة بضمانات جيدة باالضافة الي تكوين مخصصات تمويل كافية للتمويل حسب ضوابط البنك المركزي .

مخاطر السيولة :
إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة البنك علي الوفاء بصافي إحتياجاته التمويلية وتنتج عادة من التقلبات في
السوق أو تدني درجة اإلتمان مما يؤدي الي نقص مصادر التمويل والتقليل من حدة هذه المخاطر  ،تقوم االدارة بتنويع مصادر
التمويل وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة في اإلعتبار باإلضافة الي اإلحتفاظ برصيد كافي للنقد والبنود المماثلة للنقد واألوراق
المالية القابلة للتداول .

مخاطر السوق :
مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات معدالت العوائد علي األدوات المالية وأسعار صرف العمالت األجنبية التي تؤثر بصورة مباشرة
علي قيمة الموجودات وقد وضع مجلس إدارة البنك حدوداً لقيمة المخاطر الممكن تقبلها ويتم مراقبة اإللتزام لهذه الحدود من ادارة
البنك بشكل متواصل بادارة البنك .

مخاطر معدل الربح :
كمؤسسة إسالمية يتعرض البنك لتقلبات علي دخل موجوداته وتكلفة مطلوباته  ،يقوم البنك باثبات دخل بعض موجوداته المالية علي
اساس التناسب الزمني ولقد وضعت إدارة البنك حدود لمخاطر معدل الربح .

مخاطر العملة :

نظراً لتعامل البنك في عدد من العمالت األجنبية طبقا لطبيعة نشاطه  ،فإن األمر قد يعرضه لمخاطر التقلبات في أسعار صرف
العمالت األجنبية وألغراض تخفيف تلك المخاطر إلى الحد األدنى فإن البنك يراعي التوازن في مراكز العمالت األجنبية وفقاً
للتعليمات الصادرة عن بنك السودان المركزي في هذا الشأن .
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ا�سرتاتيجية البنك امل�ستقبلية
 .1إحداث نقله نوعية في التوجه والقدرات والعمليات في الحاضر والمستقبل لزيادة األنتاج واألنتاجية .
 .2المساهمة في إعادة التوجه األستراتيجي وتغيير الصورة العامة للبنك .
 .3اإلرتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية ورفع إنتاجية العاملين .
 .4تحقيق مستويات أفضل من الخدمة ورضاء العمالء .
 .5المساهمة في بناء القدرات بالنسبة للعاملين وأمكانات وقدرات التقنية بالبنك وتطويرها .
 .6أحداث نقله نوعيه في الرضاء الوظيفي وتحفيز العاملين بالبنك .
 .7سوف يستمر البنك في المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير المجتمع إقتصادياً بتبني مشروعات
التمويل األصغر واإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية .
ً
حلوال
 .8تحسين الموقف التنافسي العام للبنك ليصبح بنكاً متميزاً بتوجيه مر ّكز لخدمة عمالئه ليوفر لهم
ناجعه من خالل موظفيه ذوي األمكانات والخبره المتميزة ليكون من بين أفضل البنوك للتعامل معه خالل
تقديمه لمنتجات وخدمات عالية الجودة وذات تقنية الكترونية حديثة تلبي وتواكب احتياجات عمالئه في
جميع القطاعات مما يزيد القيمة للمساهمين والعمالء والعاملين.
ويعمل البنك اآلن علي تنفيذ هذه الخطة األستراتيجيه في محاور عديدة ألستقطاب وتوظيف أكبر قدر من
الموارد  ،وأعداد منهج متقدم للتسويق المصرفي  ،وأعادة هيكلة اإلدارات فنياً وإدارياً لمضاعفة عوائد
العمليات األستثمارية والخدمات المصرفية باقل مستويات التكلفة .

