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ر�ؤيتنا:

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

ر�سالتنا:

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.

القيــم :

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

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

املحتويات
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خلفيـة تاريخية
شركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة.
التأسيس
االفتتاح
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1984 /02 /01
1986/ 10 /25

رأس المال المصرح

100.000.000جنيه ( مائة 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

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

مشاركة البنك في المشاريع الزراعية
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ا�سرتاتيجية البنك لالعوام 2016 - 2014

أعد البنك خطة عمل أستراتيجة للسنوات ( )2016 - 2014لتحقيق االهداف االتيه -:
* إحداث نقله نوعية في التوجه والقدرات والعمليات في الحاضر والمستقبل لزيادة األنتاج واألنتاجية.
* المساهمة في إعادة التوجه األستراتيجي وتغيير الصورة العامه للبنك .
* اإلرتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية ورفع إنتاجيه العاملين .
* استكمال مجاالت مهمة في عمل البنك ( مثل التسويق والمبيعات وادارة الجودة )
* تحقيق مستويات أفضل من الخدمة ورضاء العمالء .
* المساهمة في بناء القدرات بالنسبة للعاملين وأمكانات وقدرات التقنية بالبنك وتطويرها . .
* أحداث نقله نوعيه في الرضاء الوظيفي وتحفيز العاملين بالبنك.
ّ
ً
* تحسين الموقف التنافسي العام للبنك ليصبح بنكاً متميزاً بتوجيه مركز لخدمة عمالئه ليوفر لهم حلوال 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 االن علي تنفيذ هذه الخطة االستراتيجيه في محاور عديدة ألستقطاب وتوظيف أكبر قدر من
الموارد  ،وأعداد منهج متقدم للتسويق المصرفي  ،وأعادة هيكلة االدارات فنياً وادارياَ لمضاعفة عوائد العمليات
االستثمارية والخدمات
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الفــروع العـاملة
ص–ب

فاكس

تلفونات

المفتاح

الوالية

المدينة

إسم الفرع

465630

463676-485676

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

الخرطوم ()2

1773

773019-773119

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

السوق العربي

1773

773046

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

المحطة الوسطى

1773

794102

784903 - 784901

الخرطوم

الخرطوم

الحرية

1773

788964

781205-775420

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

العمارات

1773

472414

472421-472423

+ 24983

الخرطوم

الخرطوم

السجانة

1773

464804

460186-464804

+ 24983

الخرطوم

بحري

سعد قشرة

1773

335454

335454 - 330956

+ 24985

الخرطوم

امدرمان

امدرمان

1525

560163

554142-551696

+ 24987

البحر األحمر

بور تسودان

بور تسودان

188

24566

24702 - 20018

+ 2493118

القضارف

القضارف

القضارف

142

43131

43133 - 44361

+ 2494418

شمال كردفان

األبيض

األبيض

39

25250

23398 - 23060

+ 2496118

سنار

سنار

سنار

38

23568

24005 - 23464

+ 2495618

الجزيرة

الحصاحيصا

الحصاحيصا

142

32520

32447 - 32520

+ 2495418

النيل األبيض

كوستى

كوستى

127

25088

22763 - 25088

+ 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 العمـــــــارات
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مواقع ماكينات ال�صراف االىل
اسم الصراف

العنوان

العدد المــــــدينة
1

الخرطوم

رئاسة البنك

شارع المك نمر جنوب

2

الخرطوم

فرع المحطة الوسطى

شارع البرلمان

3

الخرطوم

مقر رئاسة شركة زين

المقرن

4

الخرطوم

فندق ريجنسي -مريديان سابقا

شارع القصر

5

الخرطوم

فرع العمارات

شارع الملك عبد العزيز مع شارع 21

6

الخرطوم

فرع الحريه

تقاطع البلدية مع ش المك صالح باش

7

الخرطوم

فرع السوق العربي

عمارة الزعيم – جنوب صينة القندول

8

الخرطوم

زين شروني

موقف شروني  -شارع كترينا

9

الخرطوم الكالكله

مركز العائله

الكاللكة القبه

 10بحـــــــــري

مقر شركة زين

شارع المعونة

بحـــــــــري

فرع سعد قشرة

سوق سعد قشرة

 12بحـــــــــري

مركز سناء للتسوق

كافوري مجمع النور االسالمى

 13امدرمان

مركز منن للتسوق

حي الدوحة واجهة شارع السبيل

 14امدرمان

فرع امدرمان

سوق أمدرمان

 15امدرمان

مقر شركة زين العرضة

شارع العرضة

 16الخرطوم

معرض الخرطوم الدولي

بري

 17الخرطوم

داخلية داؤود عبد اللطيف

العمارات ش 25

 18الخرطوم

بنك السودان

بنك السودان

 19الخرطوم

مستشفي زينام

جبره
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امل�ساهمون الأ�سا�سيون كما فى 2014 /12 /31
الجنسية

إجمالي عدد األسهم

النسبة المئوية

المتسلسل اسم المســـــــــــاهم
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
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جمل�س الإدارة وجلان املجل�س
مجلس اإلدارة لدورة  2016 - 2013م

 /1السيد /فوزي إبراهيم محمود وصفي

السيد /د .عبد هللا محمد عبد هللا العبودي
عضـــواً

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

السيد /طارق خليل عثمان محمود
عضـــواً
ً
(ممثال لشخصه )

رئيس مجلس اإلدارة

السيد /بابكر محمد أحمد الخواض
عضـــواً (ممثل الصندوق القومي للتأمين
االجتماعي)

السيد /محمد عبد القادر عبد العليم
عضـــواً (ممثل شركة أم أم للطرق والجسور)
14

السيد /حيدر سعيد خالد
عضـــواً (ممثل لشركة البرجوب)

السيد /عبد العليم األمين محمد علي
عضـــواً بحكم منصبه (المدير العام)

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

السيد /د .عبد الحليم حامد محمد خليفة
عضـــواً (ممثل الصندوق القومي
للمعاشات)

السيد /نصر الدين صالح إدريس
عضـــواً (ممثل لشركة شيكان للتأمين)

السيد /محمد عثمان حسن حسين
(سكرتير مجلس اإلدارة)

لـجـان املجل�س

لمجلس اإلدارة أربعة لجان مساعدة
تتمثل في االتى-:

 /1اللجنة التنفيذية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
السيد /فوزي إبراهيم محمود وصفي
السيد /د .عبد هللا محمد عبد هللا العبودي
السيد /هاشم عبد الحليم ناصر
السيد /محمد عبد القادر عبد العليم
السيد /حيدر سعيد خالد محمد
السيد /طارق خليل عثمان محمود
السيد /عبد العليم األمين محمد علي (المدير العام)
السيد /محمد عثمان حسن حسين (سكرتير مجلس اإلدارة)

الصفة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
مقرر اللجنة

 /2لجنة السياسات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
السيد /د .عبد الحليم حامد محمد خليفة
السيد /بابكر محمد أحمد بابكر الخ ّواض
السيد /حيدر سعيد خالد محمد
السيد /د .عبد هللا محمد عبد هللا العبودي
السيد /عز الدين صديق محمد علي
السيدة /عزيزة عمر أحمد (مدير إدارة التخطيط والبحوث والتسويق)

الصفة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
مقرر اللجنة

 /3لجنة التدقيق والمراجعة وتقييم المخاطر والضبط المؤسسي
.1
.2
.3
.4
.5

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
السيد /هاشم عبد الحليم ناصر
السيد /د .عبد الحليم حامد محمد خليفة
السيد /محمد عبد القادر عبد العليم
السيد /نصر الدين صالح إدريس أحمد
السيد /هاشم سر الختم محمد أحمد (مدير إدارة التفتيش)

الصفة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
مقرر اللجنة

 /4لجنة تحصيل الديون المتعثرة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
السيد /فوزي إبراهيم محمود وصفي
السيد /بابكر محمد أحمد بابكر الخ ّواض
السيد /نصر الدين صالح إدريس أحمد
السيد /طارق خليل عثمان محمود
السيد /عبد العليم األمين محمد علي (المدير العام)
السيد /نزار عوض علي (مدير اإلدارة القانونية)
السيد /ثابت سيد أحمد (مدير إدارة االستثمار المركزي)

الصفة
رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
مقرر اللجنة
15

الإدارة التنفيذية

المدير العـــــــام

السيد /عبد العليم األمين محمد علي

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 والبحوث والتخطيط

17

هيئة الرقابة الشرعية:
 .1موالنا البروفيسور /حسن عبد هللا األمين
 .2موالنا  /مجذوب على عيسى
 .3السيد /د .بابكر محمد توم

عضواً

عضـواً

 .4السيد /الطيب حسب الرسول الكوقلى

عضواً

المراجع الخارجي للبنك:
ديوان المراجعة القومي
الخرطوم  /شارع النيل
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رئيسـاً

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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مشاركة البنك فى منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الطريق للتنمية االقتصادية المستدامة )

توقيع اتفاقية التحصيل االلكترونى مع هيئة الجمارك السودانية

تقرير جمل�س الإدارة �أمام اجلمعية العمومية العادية الثانية والع�شرين للعام  2014م
حول �أداء البنك للعام املايل املنتهي يف 2014 /12 /31م
كلمة السيد  /رئيس مجلس اإلدارة
(الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي سيدنا محمد خاتم
النبيين وعلي سائر األنبياء المرسلين)
* السادة  /المساهمون والمساهمات األفاضل
* السيد  /ممثل بنك السودان المركزي
* السيد  /ممثل ديوان المراجعة القومي
* السيد  /مسجل عام الشركات
* السيد  /ممثل سوق الخرطوم لألوراق المالية
* السيد  /مندوب صندوق ضمان الودائع المصرفية
* السادة  /رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية
السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاته ،،،،
أصــــالة عن نفسي ،ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية والعاملين يسرني أن أرحب بكم وأخاطب جمعيتكم
العمومية في إجتماعها العام الثاني والعشرون مستعرضاً أدا َء البنك
ً
آمال تفضلكم بطرح أرائكم ومقترحاتكم
عن العام المالي 2014م
لإلرتقاء نـحو األفضل .
هـــذا وقــــبل إستعراض أداء البنك ال بد من إلقاء الضوء علي بعض
المالمح العامة ألداء اإلقتصاد العالمي واإلقليمي والمحلي والتي
تعكس مجمل الظروف التي تعمل فيها المصارف .
ً
أوال :مالمح األقتصاد العالمي األقليمي والمحلي-:
اليزال االقتصاد العالمي متأثرا بتداعيات األزمة المالية العالمية
التي أدت الى تراجع معدالت النمو ..إقليميا شهدت المنطقة العربية
والشرق األوسط العديد من التوترات التي ما زالت مستمرة في
العراق -مصر -سوريا -تونس -ليبيا وأخيرا اليمن ،األمر الذي أدى
الى انخفاض معدالت النمو في المنطقة العربية ..أما محليا فقد تأثرت
البالد بتداعيات األزمة المالية العالمية مما أدى الى اضطرابات في
منطقة الشرق األوسط بما فيها السودان..
قـــبل بـــداية العام 2014م أشــــــــارت توقعـــات صندوق النقـــد
الــدولي أن عام 2014م يمثل ( مرحلة إنتقالية ) تشـــهد مزيد من
القــــوة لألقتصاديات المتقدمة بينـما يــزداد ضعف األقتصاديات

الناشــئة (  ) BRICSوتحولت بعض تلك التوقعات إلي حقيقة خالل
العام حيث أكتسب أقتصاد كل من الواليات المتحدة وبريطانيا وألماني
والصين شرقا المزيد من القوة فيما شهدت األقتصاديات الناشئة
تباطؤاً في النمو .
كذلك شهد العام 2014م المخاطر التي جلبتها األحداث الجيوسياسية
حيث جاءت األزمة األوكرانية بتاثيراتها السالبة على روسيا والدول
الغربية بسبب فرض العقوبات المتبادلة.
وظهر تأثير تلك العوامل الجيوسياسية بشكل كبير علي اإلنخفاص
الذي شهدته أسعار النفط والذي بدوره أدي إلي األنخفاض في أسعار
معظم السلع وتراجع تدفقات االستثمار األجنبي على الدول النامية،
ومن ضمنها السودان .
محلياً :تتمثل أهم مؤشرات األداء األقتصادي في اآلتي -:
* نـجاح الموسم الزراعي خاصة في مناطق زراعة المحاصيل النقدية
{السمسم  ،الذرة والفول السوداني}.
* إنـخفاض معدل التضخم من  % 47عام 2013م إلي  % 29بنهاية
عام 2014م.
* تقلص العجز في الموازنة العامة للدولة للعام 2014م إلي  % 1من
إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي .
وتمثل العقوبات االقتصادية المفروضة علي السودان باإلضافة إلي
ثقل الديون الخارجية الناتجة من تراكم خدمات الدين التحديات األهم
ألداء االقتصاد محلياً .
ثانياً :األداء المالي للبنك للفترة من 2014 – 2008م-:
هذا استعراض لما حققه البنك من إنجازات منذ بداية إشراف البنك
المركزي عليه بعد الكبوة التي حدثت عام 2007م ،ال يزال البنك
يحقق نتائج مميزة بصورة مضطردة عاماً تلو عام نتيجة لجهود
وإشراف بنك السودان المركزي ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجميع العاملين بالبنك ويمكن تلخيص هذا التطور في المؤشرات
المالية التالية-:
 /1ارتفاع إجمالي الموجودات من  375مليون جنيه في نهاية 2008م
إلي  1443مليون جنيه في نهــاية 2014م بنسبة زيادة وقــــدرها
. % 285
 /2ارتفاع حجم محفظة البنك االستثمارية من  220مليون جنيه في
نهاية 2008م إلي  646مليون جنيه في نهاية 2014م بنسبة زيادة
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وقدرها  % 194وذلك علي الرغم من إهالك وإطفاء مديونيات
متعثرة بحوالي عشرة مليون جنيه خالل العام 2014م لتحسين جودة
موجودات البنك .
 /3ارتفاع إجمالي الودائع من  253مليون جنيه في نهاية 2008م إلي
 705مليون جنيه في نهاية 2014م بنسبة زيادة قدرها . % 179
 /4ارتفاع مجموع حقوق الملكية من  10مليون جنيه في نهاية 2008م
إلي  144مليون جنيه في نهاية 2014م بنسبة زيادة قدرها % 1340
وتم في عام 2014م إكمال الحــد األدنى لرأس المال المدفوع إلي
 100مليون جنيه حسب متطلبات البنك المركزي .
 /5ارتفاع إجمالي الدخل من  32مليون جنيه في نهاية 2008م إلي
 89مليون جنيه في نهاية 2014م بنسبة زيادة قدرها . % 178
 /6حــقق البنك صافي أرباح بعد الزكاة والضرائب في نهاية 2014م
بمبلغ  15مليون جنيه مقارنة مع  1مليون جنيه في نهاية 2008م
بنسبة زيادة بلغت . % 1400
 /7إنخفضت نسبة التعثر من  % 52في نهاية 2008م إلي  % 10في
نهاية 2014م مع العلم بأن نسبة التعثر للعمليات التي تم منحها منذ
بداية األشراف وحتى تاريخه لم تتجاوز .% 1
هذه النتائج توضح بـجالء المجهودات الكبيرة التي بذلها مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية والعاملون خالل فترة برنامج األصالح المالي
واإلداري الذي أشرف علية بنك السودان المركزي في العام 2008م
مما يجعل هذه النتائج قياسية ومميزة في ظل الظروف التي تعرض
ً
فضال عن المخاطر المتعددة والمحيطة
لها البنك قبل فترة األشراف
باألقتصاد العالمي واألقليمي ،والمحلي وإشتداد حدة المنافسة الداخلية
بين المصارف .
وباستعراض نتائج أداء البنك للعام 2014م مقارنة مع العام 2013م
يالحظ اآلتي -:
 )1في جانب الموجودات أرتفع إجمالي الموجودات من  1395مليون
نهاية 2014م
جنيه في عام 2013م إلي  1443مليون جنيه في
بزيادة قدرها . % 3
 )2أرتفع حجم محفظة البنك األستثمارية من  590مليون جنيه في
 2013م إلي  646مليون جنية في 2014م بزيادة قدرها . % 9
 )3أرتفع مجموع الودائع من  670مليون جنيه في نهاية 2013م إلي
 705مليون جنيه في نهاية 2014م بزيادة قدرها . % 5
 )4أرتفع مجموع حقوق الملكية من  112مليون جنيه في نهاية
2013م إلي  144مليون جنيه في نهــــاية 2014م بزيادة قدرها
.% 29
 )5أرتفع إجمالي الدخل من  82مليون جنيه في نهاية 2013م إلي
 89مليون جنيه في نهاية 2014م .وكذلك أرتفاع صافي الربح بعد
الزكاة والضرائب من  13.7مليون جنيه في نهاية 2013م إلي 15
مليون في نهاية 2014م بزيادة قدرها . % 7
 )6تحسنت كفاءة التشغيل ( نسبة المصروفات اإلدارية إلي إجمالي
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اإليرادات ) من  % 47في نهاية 2013م إلي  % 45في نهاية
2014م علماً بأن النسبة المعيارية يجب أال تزيد عن . % 54
 )7تحسن موقف البنك بالنسبة لمؤشرات الرقابة الوقائية كايل
( )CAELوفقاً لتصنيف بنك السودان المركزي من هامشي
( )Marginalفي نهاية 2013م إلي مقبول ( )Fairفي نهاية
2014م .
 )8حافـــظ البنــــك علي جــــودة الضــبط اإلداري والرقابي في جميع
معامالته المصرفية فلم تحدث وتظهر أدنى مخالفات أو إختالسات
في العام 2014م كما هو الحال في العام السابق 2013م
السادة المساهمون والمساهمات األفاضل-:
لعلكم تدركون أن األدا َء المالي المتطور الذي أظهرته األرقام المالية
جاءت نتاج عمل إداري ومجهودات من السادة أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التفيذية وجهود وكفاءة العاملين والتي قامت علي قاعدة من
األهداف والسياسات واإلجراءات المستحدثة ،وقد كان في مقدمة
ذلك إستكمال رأسمال البنك إلي مائة مليون جنية حسب متطلبات
بنك السودان المركزي وذلك بإدخال مساهمين جُ دد عبر اإلكتتاب
وتواصل إدارة البنك إستمرارية الجهود في إيجاد الدعم المالي للبنك
بإجراءات من ضمنها مايلي -:
 /1مناشدة كبار المساهمين في البنك بأعطاء األولوية للبنك في حفظ
ودائعهم دون المصارف األخرى التي يتعاملون معها  ،وتوجيه أنشطة
مؤسساتهم وأعمالهم في مشروعات مشتركة مع البنك .
 / 2إستقطاب المزيد من الودائع عن طريق توسيع وتنويع قاعدة
العمالء ،وإبتكار خدمات مصرفية ذات جودة عالية من خالل خدمات
الصرافات اآللية ،والمنتجات المصرفية اإللكترونية المتنوعة لجذب
العمالء وتبسيط إجراءتهم المصرفية لتحقيق رضائهم .
 / 3إستمرارية الجهود لتشييد المقر الرئيسي للبنك في جزء من
األرض التي يمتلكها في موقع مميز بوسط الخرطوم.
 / 4التوسع المدروس في الخريطة الجغرافية ألنتشار الفروع بالوصول
إلي المناطق والمواقع ذات القدرات اإلستثمارية العالية في األقاليم
وداخل العاصمة ،حيث تمت الموافقة المبدئية من البنك المركزي
علي فتح فرعيين في مناطق حيوية بالخرطوم وفرع إقليمي
بمدينة كسال.
 / 5العمل علي تحسين جودة األصول من خالل إسترداد الديون
المتعثرة ،والدخول في إستثمارات تتميز بإنخفاض المخاطر وكفاية
الضمانات .
 / 6تكوين مخصصات وإحتياطات إضافية لدعم حقوق الملكية
ومقابلة العجز في مخصصات التمويل والمخاطر وقد شملت القوائم
المالية المنشورة عن العام 2014م جزءاً مقدراً من ذلك .
 / 7استمرار تنفيذ استراتيجية البنك للفترة 2014م 2016 -م التي تم
إجازتها بواسطة مجلس االدارة..

التوصيــــــــات-:
السادة /األفضل ...
أصل بكم في ختام هذا التقرير إلي التوصيات التالية راجياً التكرم
بالموافقة عليها كقرارات صادرة من جمعيتكم الموقرة -:
 /1إجازة تقرير مجلس اإلدارة عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية
في 2014 /12 / 31م .
 /2إجازة القوائم المالية المراجعة واعتماد تقرير المراجع القومي
لسنة 2014م .
 /3إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للعام 2014م .
 /4إجازة مكافأة أعضاء المجلس حسب الضوابط الصادرة من بنك
السودان المركزي .
 /5إعتماد تعيين المراجع القومي لمراجعة حسابات البنك للعام 2015م
بواسطة مجلس اإلدارة وتحديد أتعابه .
و اسمحوا لي باسم جمعيتكم العمومية ومجلس اإلدارة أن أتقدم
بالشكر لهيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التنفيذية والعاملين بالبنك
ألدائهم المميز الذي حقق النتائج والنمو المضطرد خالل العام
2014م  .والشكر موصول لممثلي بنك السودان المركزي والمسجل
التجاري وسوق الخرطوم لألوراق المالية وصندوق ضمان الودائع
المصرفية وديوان المراجع القومي لحضورهم ومشاركتهم لنا هذا
االجتماع ونسأل هللا تعالى أن يمكننا من تحقيق المزيد من النمو والتقدم
خالل األعوام القادمة .

وختاماً الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى إذ حبانا بهذا النمو المضطرد
الذي تم تحقيقه بداية من فترة اإلشراف عاماً تلو عام وحتى األن
ونسأله سبحانه وتعالى بمدنا بالمزيد من اإلنجازات والنجاحات لجنى
ثمارها قريباً بأذنه تعالى وقد قال في محكم تنزيله .

(وقل إعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون )
“صدق هللا العظيم “

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،،

فوزي إبراهيم محمود وصفي
رئيس مجلس اإلدارة
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الأداء املــــايل للبنك
ونتائج اعمال العام 2014
تطــــــــــور امل�ؤ�شـرات املـالية للفرتة من 2014 - 2008
البيـــــــــــــان

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

نسبة

اجمالى الموجودات

375

500

533

674

1138

1395

1443

% 285

محفظة البنك االستثمارية

220

303

305

429

535

590

646

% 194

مجموع الودائع

253

373

382

511

566

670

705

% 179

مجموع حقوق المساهمين

10

14

63

71

86

112

144

% 1340

اجمالى الدخل

32

44

50

55

75

82

89

% 178

صافى الدخل

1

4

6

9

10

14

15

% 1400

** عام االساس 2008
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النمو

نتائج اعمال البنك للعام 2014
المبــالغ بمــاليين الجنيهات
اجمالى الموجـــودات
العــــام
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

اجمالي الموجودات
375
500
533
673
1138
1395
1443
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

محفظة البنك االستثمارية
العــــام
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

محفظة البنك االستثمارية
220
303
305
429
535
590
646
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

اجمالى الودائع الجارية واالدخارية واالستثمارية
العــــام
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

الودائع
253
373
382
511
566
670
705
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008
25

مجموع حقوق المساهمين
العــــام
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

حقوق المساهمين
10
14
63
71
86
112
144
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

اجمالى اإليرادات
العــــام
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

االيرادات
32
44
50
55
75
82
89
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

صافى األرباح (الخسائر)
العــــام
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

صافي االرباح
1
4
6
9
10
14
15
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008
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الخرطوم  :في  2015/3/3م

تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية
للسادة  /مساهمي البنك السعودي السوداني حول
أعمال البنك المنتهية في  / 31ديسمبر 2014/

(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 اعمالها واجراءها علي الوجه المشروع .
 /2كذلك أطلعت الهيئة علي الحسابات الختامية للبنك حتي  /31ديسمبر 2014 /م
 /3ويسر هيئة الرقابة الشرعية أن تقرر بأن البنك يتماشي في كل معامالته التي أطلعنا عليها مع أحكام
الشريعة االسالمية .
 /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 ...

بروفسير – حسن عبد هللا األمين
رئيس هيئة الرقابة الشرعية علي البنك
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تقريـراملراجع امل�ستقل
لل�سادة  /م�ساهمي البنـك ال�سعـودي ال�سـوداين
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية المرفقة للبنك السعودي الســـوداني والتي تحتوي على قائمة المركز المالي كما في
ديسمبر 2014/31م وقائمة الدخل  ،قائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.
مسئــــولية االدارة 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 .
مسئـــولية المراجع :
ان مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية بناءاً مراجعتنا لها  .لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية
للمراجعة تتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية المراجعة للحصول
على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية خالية من أى تحريفات جوهرية .
تتضمن عملية المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن المبالغ واإلفصاحات في القوائم المالية  .تعتمد
اإلجراءات المختارة على تقدير المراجع  ،وتتضمن تقييم مخاطر التحريفات الجوهرية للقوائم المالية  ،سواء بسبب الغش
أو الخطأ.
عند تقييم هذه المخاطر  ،يأخذ المراجع في االعتبار الرقابة الداخلية المالئمة لإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية
لتصميم اجراءات المراجعة المناسبة .
تتضمن عملية المراجعة ايضاً تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية ومالءمة التقديرات
المحاسبية التي أعدت بواسطة اإلدارة باإلضافة الى تقييم العرض الكلي للبيانات المالية .
إننا نعتقد أن أدلة المراجعة التي تحصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساساً إلبداء رأينا .
الــــــــــــــرأي :
في رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للبنك كما في ديسمبر 2014/31م وأدائه
المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير العالمية ومعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ومتفقة مع القوانين واللوائح .

محمد الحافــظ نصر محمد نصر
المراجع العـام باإلنابة
لجمهورية السودان
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قائمة املركز املايل كما يف 2014 /12/ 31م
جنيه سودانى
2013م

رقم اإليضاح 2014م

البيــــــــــــــــــــــــان

الموجــودات:
النقـــد ومـافى حكمـــــة
ذمم البيــوع المؤجلـة
إستثمـــارات قصيرة اآلجـل
مجمــوع اإلستثمــارات
ذمم مـدينــة
مـدينــة أخــرى
إستثمـــارات طويـلة اآلجـل
صافى المـوجــودات الثـابتـة

()3
()4
()5

263,939,333
146,587,793
499,063,059
645,650,852
14,491,912
486,108,815
482,696
32,157,365
533,240,788
1,442,830,973

255,813,445
144,045,806
446,372,722
590,418,528
13,676,010
504,720,962
557,238
30,289,033
549,243,243
1,395,475,216

()10
()11
()12

456,940,663
106,336,974
487,458,330
1,050,735,967
248,048,065

450,702,747
144,068,186
469,350,285
1,064,121,218
219,464,320

1,298,784,032

1,283,585,538

100,000,000
20,508,482
8,406,150
15,132,309
144,046,941

82,370,771
18,995,252
()1,801,519
12,325,174
111,889,678

1,442,830,973
58,137,780

1,395,475,216
51,625,320

()6
()7
()8
()9

مجمــــــــــــوع إلمـوجــــودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
المطلقة وحقوق الملكية
المطلـوبــات -:
الحسـابـات جـاريـة وحسابات إالدخــار
ذمم دائنــة
دائنـــة أخــــــرى
مجمـــــــــــوع إلمطلـــــوبات
حقـوق أصحـاب حسـابات اإلسـتثمـارالمطلقة
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
اإلستثمارالمطلقة
حقــــــوق الملكــية -:
رأس المــال المـدفـــوع
اإلحتيـاطيــات
اإلرباح والخسائر المبقاة
أرباح العـام
مجمــوع حقــــوق الملكــية
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
اإلستثمار المطلقة
وحقـــــوق الملكيـة
الحسـابات النظـاميـة

()13
()14

()15

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )24جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية

السيد /هاشم عبدالحليم ناصر
عضو مجلس اإلدارة

السيد/

عبد العليم األمين محمد علي
المدير العام

السيد/

فوزي ابراهيم محمود وصفي
رئيس مجلس اإلدارة
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قائمة الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف  2014 /12/ 31م
جنيه سودانى
2013م

رقم اإليضاح 2014م

البيــــــــــــــــــــــــان

الدخـــــــــــل :
البيــوع المـؤجلـة
اإلسـتثمـارات قصيرة اآلجـل

()16
()17

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
إطفــــــــاء
غـرامـــــات بنــــك الســـــودان
الدخل قبـل الزكـاة والضـرائـب
الزكــــــــــــــــــــــاة
الضرائـــــــــــــب
صافـى الــدخــــــل

()18
()19

()20
()21

22,449,736
73,608,736
96,058,472

16,161,189
57,603,330
73,764,519

()29,055,356

()20,800,000

7,844,946
()21,210,410
12,265,718
()101,439
1,792,485
88,804,826

4,800,000
()16,000,000
22,764,305
()530,049
1,479,615
81,478,390

()32,844,649
()36,773,081
()2,789,787
()65,000
16,332,309
()1,200,000
15,132,309

()29,542,550
()35,102,071
()2,225,681
()65,000
()48,450
14,494,638
()800,000
13,694,638

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )24جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية

السيد /هاشم عبدالحليم ناصر
عضو مجلس اإلدارة
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السيد/

عبد العليم األمين محمد علي
المدير العام

السيد/

فوزي ابراهيم محمود وصفي
رئيس مجلس اإلدارة

قائمـة التغـري فى حقوق امللكــية لل�سنة املالية املنتهية فى 2014/12/31م

عضو مجلس اإلدارة

السيد/
المدير العام

عبد العليم األمين محمد علي

السيد/

رئيس مجلس اإلدارة

فوزي ابراهيم محمود وصفي

تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )24جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية

()22

السيد /هاشم عبدالحليم ناصر

الرصيد فى 2012/12/31
تســوية ســنوات ســابقــة
صـــافــى الـدخـــــل
إحتياطى تقييم أالصول
المــحــــول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2013/12/31
زيــادة رأس المـــــال
تســوية ســنوات ســابقــة
صـــافــى الـدخـــــل
المــحــــول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2014/12/31

البيـــــــــــــان

إيضاح

جنيه سودانى
اإلحتيــــاطى إحتيــاطى اعــادة
راس المال
اإلربــاح المبقـــاة
التقييم
القـانـونى
المدفـــوع
629,688
1,631,965 1,209,635 82,370,771
()2,431,207
13,694,638
14,784,188
()1,369,464
- 1,369,464
10,523,655
16,416,153 2,579,099 82,370,771
- 17,629,229
()604,275
15,132,309
()1,513,230
1,513,230
23,538,459
16,416,153 4,092,329 100,000,000

85,842,059
()2,431,207
13,694,638
14,784,188
111,889,678
17,629,229
()604,275
15,132,309
144,046,941

المجمــــــــــوع
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قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف 2014 /12/ 31م
البيــــــــــــــــــــــــان
صافى الدخـــــل
تسوية صافى الدخل مع صافى الزيادة فى النقد الناتج

من العمليات -:
إهــــــــــالك الموجـــودات الثابتـــة
إطفـــــاء مصاريـــف التأسـيـــس
مخصص الزكــــــــاة
مخصص الضـرائــب
مخصص مخاطر التمويل
مخصص فوائد ما بعد الخدمة
الزكاة المـدفــوعة
الضريبـة المـدفــوعة
فوائد ما بعد الخدمه المدفوعة
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 ذمم البيــوع المــؤجــلــة
الزيادة فى اآلستثمــارات قصيرة اآلجــل
الزيادة فى اآلستثمــارات طويلـة اآلجـــل
صــــافــى التدفقـــات النقدية من اإلســتثمـــار
التدفقات النقدية من التمــويــل-:
الزيادة فى حســابــات اإلســتثمــار المطلـــقة
الزيادة فى الحســـابــات الجـاريــة وحسابات
اإلدخـــار
الزيادة فى الذمم الدائنة
الزيادة فى دائنـــة أخـــــــرى
النقصان فى الذمم المــدينــة
النقصان فى المدينـــة األخـــــرى
الزيادة فى رأس المـــــال
صــــافــى التدفقـــات النقـديـة مــن التمـــويــل
الزيادة فى النقدية وما فى حكمـها
النقــد وما فى حكمــه فى أول الســنة
النقــد وما فى حكمــه فى أخــر الســنة

إيضاح

جنيه سودانى
2013م
13,694,638

2014م
15,132,309

2,789,787
65,000
1,200,000
()13,000,000
8,500,000
()800,000

()22

()1,069,129
21,210,410
()934,740
()4,751,779
()604,275
27,737,583

2,225,681
65,000
800,000
()16,000,000
5,230,000
()750,000
()37,840
()1,557,796
16,000,000
()340,659
()2,553,481
()2,431,207
14,344,336

963,400
()2,541,987
()52,690,337
74,542
54,194,382 -

345,200
()28,020,146
()27,804,806
()59,059
55,538,811 -

28,583,745

45,582,752

6,237,916

58,877,218

()53,772,493
18,108,045
()815,902
18,612,147
17,629,229
34,582,687
8,125,888
255,813,445
263,939,333
تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )24جزءاً اليتجزأ من القوائم المالية

السيد /هاشم عبدالحليم ناصر
عضو مجلس اإلدارة
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السيد/

21,798,819
101,396,442
()3,290,727
()135,566,509
88,797,995
47,603,520
208,209,925
255,813,445

عبد العليم األمين محمد علي
المدير العام

السيد/

فوزي ابراهيم محمود وصفي
رئيس مجلس اإلدارة

�إي�ضاحات علي البيانات املراجعة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014م
إيضاح رقم ()3
النقد ومافى حكمة
البيــــــــــــــــــــــــان
النقد المحلى واألرصدة لدى البنوك المحلية ( - 3أ)
ْ
النقد ْ
واالجنبية ( - 3أ)
االجنبى واألرصدة لدى البنوك المحلية
اإلجمالى

 2014م
223,179,809
40,759,524
263,939,333

جنيه سودانى
 2013م
200,968,369
54,845,076
255,813,445

إيضاح رقم ( - 3أ )
النقد المحلى واألرصدة لدى البنوك المحلية
البيــــــــــــــــــــــــان
النقدية بالخزينة
حساب جارى بنك السودان المركزى وبنوك محلية
إحتياطى نقدى لدى بنك السودان المركزى
صندوق إدارة الســيولة
اإلجمالى

 2014م
21,405,784
100,994,569
67,781,384
32,998,072
223,179,809

جنيه سودانى
 2013م
18,642,103
110,874,989
71,451,277
200,968,369

إيضاح رقم ( - 3ب)
النقد األجنبى واألرصدة لدى البنوك المحلية واألجنبية
البيــــــــــــــــــــــــان
النقدية بالخزينة
نقدية لدى بنوك خارجية ( المراسلين بالخارج)
اإلجمالى

 2014م
110,817
40,648,707
40,759,524

جنيه سودانى
 2013م
668,328
54,176,748
54,845,076

إيضاح رقم ()4
ذمم االبيــــــوع المؤجــــلة
البيــــــــــــــــــــــــان
مرابحات محلى
مرابحات أجنبى
السلم
البيع األجل
مقـــــاوالت
قـرض حســــن
ناقصا  :مخصص مخاطر التمويل والمخاطر
ناقصاً  :أرباح مرابحات مؤجلة
اإلجمالى

 2014م
177,105,637
665,627
1,957,502
2,771,937
25,241,965
300,000
()20,433,569
()41,021,306
146,587,793

جنيه سودانى
 2013م
153,275,468
1,106,019
1,241,336
4,810,744
43,500,174
300,000
()19.123.362
()41,064,573
144,045,806
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إيضاح رقم ()5
إستثمارات قصـيرة اآلجـل
البيــــــــــــــــــــــــان
مشاركات
مضاربات
بضائع
إعتمادات متعثرة وخطابات ضمان مصادرة( - 5ب )
أوراق ماليـة
محافظ وودائع إستثماريه لدى مصارف محلية (  - 5ب )
ناقصاً  :مخصص مخاطر التمويل
اإلجمالى

 2014م
82,299,573
12,913,784
6,814,646
23,584,485
143,114,500
247,742,444
()17,406,373
499,063,059

جنيه سودانى
 2013م
82,475,852
1,753,898
3,591,002
31,564,433
127,292,000
215,985,809
()16,290,272
446,372,722

إيضاح رقم (  - 5أ)
إعتمادات متعثره وخطابات ضمان مصادرة
البيــــــــــــــــــــــــان
إعتمادات متعثرة
شركة الرضــوان
مخـبز شـيراز
اإلجمالى

 2014م
21,654,391
1,930,094
23,584,485

جنيه سودانى
 2013م
29,619,339
1,930,094
15,000
31,564,433

إيضاح رقم (  - 5أ)
محافظ وودائع إستثمارية لدى مصارف محلية
البيــــــــــــــــــــــــان
وديعة إستثمارية طرف بنك اإلستثمارالمالى
محفظة البنك الزراعى
محفظة األمـــــان
محفظة الهدي الثروة الحيوانية
محفظة الموسم الصيفى ( البنك الزراعى )
محفظة الموسم الشتوى ( البنك الزراعى )
محفظة الصمغ العربى
محفظة الحبوب الزيتية
محفظة أ كاديمية السودان للعلوم المصرفية
محفظة الخريجين
محفظة البركة
محفظة بنك المال المتحد
محفظة السلع اإلستهالكية
اإلجمـــالى
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جنيه سودانى
 2013م
 2014م
196,849,000
226,849,000
2,473,334
2,000,000
820,110
1,370,142
3,500,000
2,000,000
1,666,667
1,000,000
600,000
600,000
1,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
1,000,000
215,985,809
247,742,444

إيضـــــاح رقـــــم ()6
ذمــم مدينة
البيــــــــــــــــــــــــان
سلفيات العاملـــين (  - 6أ)
مدفوعات مقدماً
اإلجمالى

 2014م
12,262,202
2,229,710
14,491,912

جنيه سودانى
 2013م
10,358,922
3,317,088
13,676,010

إيضـــــاح رقـــــم (  - 6أ)
سلفيــــــات العـاملــــين
البيــــــــــــــــــــــــان
سلفية شخصــية
سلفية منــــازل
سلفية مــدارس
سلفية عــربــــات
سلفية على فوائد مابعد الخدمــة
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2013م
 2014م
4,392,306
4,052,001
3,535,701
5,529,618
274,436
300,611
1,212,604
1,471,631
943,875
908,341
10,358,922
12,262,202

إيضـــــاح رقـــــم ()7
حسابات مدينة أخــــــرى
البيــــــــــــــــــــــــان
سلفيات على ذمة األرباح
المخزونات ( - 7أ)
إجراءات تجنيب حصائل صادر
نثريـة
رسوم كفالة مالية – شركة مرمول(خطاب ضمان طرف المحكمة)
حساب الرئاسة والفروع
موارد النقد األجنبى
حساب المشتروات غير المنظورة
االعمــال مدفوعة مقدماً
ضريبة ارباح ً
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2013م
 2014م
222,655
191.500
563,822
431,973
230,518
1,173,936
4,500
145,000
463,853,197
481,987,674
32,222,563
5,178,013
23,038
2,300,694
2,300,694
504,720,962
486,108,815
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إيضـــــاح رقـــــم ( - 7أ)
المخــزونــــــات
جنيه سودانى
 2013م
 2014م
59,554
88,147
479,626
331,582
14,852
6,014
9,790
6,230
563,822
431,973

البيــــــــــــــــــــــــان
شيكات مطبوعة
األدوات المكتبية
كبونــات البريــد
كروت الصرافات االلية
اإلجمـــــالى

إيضاح رقم ()8
إستثمــارات طــويـلة اآلجـــــل
البيــــــــــــــــــــــــان
التضامن السعودية السودانية للتجارة
التضامن السعودية السودانية لإلستثمار الزراعى
الوطنية للبترول
شركة الخدمات المصرفية اإللكترونية
سد كجبار
الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات
اإلجمالى

 2014م
100,000
10,000
25,600
138,037
209,059
482,696

جنيه سودانى
نسبة المساهمة
 2013م
% 99.97
100,000
% 99.97
10,000
% 0.10
25,600
% 0.60
137,579
75,000
% 0.25
209,059
557,238

إيضاح رقم ()9
المــوجــــودات الثـابتــة
البيــــــــــــــــــــــــان
الموجــودات الثابتـــــة
إنشــاءات فــرع المحطة الوسـطى
االجمـــــــــــــالى
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أيضاح
(-9أ)
( - 9ب)

جنيه سودانى
المبلـــــــغ
31,962,365
195,000
32,157,365

الرصيد فى
2014/01/01
5,883,132
716,467
4,433,810
657,312
26,153
3,349,889
2,255,336
204,473
19,496,023

االلى
اإلجمــــالي

االصـــــــول
العربات
المكيفات
الحاسب اآللي
المولدات
خزانات المياه
االالت والمعدات
األثاثات
الدراجات البخارية
أراضى
مبانى
نقاط البيع
مبردات مياه
الصراف اآللي
حاويــــات
كاميرات الصراف
40,292,407

0

150,000
32,899
3,086,913
0

األصـــــــــــول

إيضــاح رقــم ( / 9أ)
الموجودات الثابتة

4,751,779

300,040

45,753
0
1,350
0
26,800

اإلضافات
2,226,500
215,350
1,031,073
250,000
0
305,016
298,124
51,773

708,166

0

0
0
0

االستبعادات
544,156
44,050
18,200
0
0
53,660
13,475
34,625
0

44,336,020

300,040

الرصيد فى
2014/12/31
7,565,476
887,767
5,446,683
907,312
26,153
3,601,245
2,539,985
221,621
19,496,023
45,753
150,000
34,249
3,086,913
26,800

% 7.5

النسبة
% 15
% 7.5
% 15
% 10
% 10
% 7.5
% 7.5
% 15
%0
%5
% 7.5
% 10
% 7.5
% 7.5

اإلهالكـــــــــــــــــات

10,263,374

0

57,188
27,019
823,470
0

الرصيد فى
2014/01/01
3,330,527
333,382
3,130,111
518,927
9,876
1,219,989
622,189
190,696
0

2,366,744

0

اهالك العام
882,470
53,735
665,072
65,731
2,615
251,242
169,150
30,671
0
0
11,250
3,290
231,518
0

679,506 423,043

2,420

0

اإلضافات االستبعادات
544,156 296,254
29,227 10,866
18,200 66,141
0 17,397
0
47,676 16,398
13,477
6,171
26,770
4,383
0
0
1,623
0
0
0
74
0
0
1,316

12,373,655

2,420

االهـالك فى
2014/12/31
3,965,095
368,756
3,843,124
602,055
12,491
1,439,953
784,033
198,980
0
1,623
68,438
30,383
1,054,988
1,316

31,962,365

297,620

القيمة الدفترية
3,600,381
519,011
1,603,560
305,257
13,662
2,161,292
1,755,952
22,641
19,496,023
44,130
81,562
3,866
2,031,925
25,484
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إيضـــــاح رقـــــم ( - 9ب)
المــوجــــودات الثـابتــة
اآلطفــاءات

ْ
االصـــــــــــــول
إنشـاءات فرع المحطة
الوسطى
اإلجمـــــــــــــالى

األصـــــــــــــــــــــــــــــــول
الرصيد فى
الرصيد فى
 2014 /01/01استبعادات  2014 /12/31النسبة أطفاء العام

القيمة الدفترية

325,000

65,000

260,000

65,000

195,000

325,000

65,000

260,000

65,000

195,000

إيضـــــاح رقـــــم ()10
الحسابات الجارية وحسابات اإلدخـــار
البيــــــــــــــــــــــــان
الودائع الجارية

الودائع اإلدخارية
اإلجمالى

 2014م
421,758,826
35,181,837
456,940,663

جنيه سودانى
 2013م
422,657,549
28,045,198
450,702,747

إيضـــــاح رقـــــم ()11
ذمم دائنة
البيــــــــــــــــــــــــان
أوراق دفع شيكات
هامش اإلعتمادات
هامش خطابات الضمان
حسابات الصادر والوارد
المستحقات
شيكات مصرفية
أمانات تحاويل واردة
أرياح الودائع اإلستثمارية
مخصص فوائـــــد مـا بعـــد الخدمة
أتعاب المراحعـــة
مخصص الزكـــــاة
مخصص الضــــرائـــب
مخصص مكافأة أعضاء مجلس االدارة
الحافــــــز التشـــجيعـــى
موارد النقد األجنبى
حساب المشتروات غير المنظورة
اإلجمالى
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 2014م
14,831,234
23,649,718
3,903,444
11,422,084
17,000
1,406,721
572,070
21,696,128
21,041,643
100,000
1,200,000
850,563
5,624,257
22,112
106,336,974

جنيه سودانى
 2013م
23,585,033
22,089,754
4,036,121
17,269,468
17,000
1,406,882
656,473
16.391.701
13,610,772
100,000
800,000
762,876
4,983,494
33,029,524
5,329,088
144,068,186

إيضـــــاح رقـــــم ()12
دائنة أخرى
البيــــــــــــــــــــــــان
أمانات تحت التسوية ( -12أ )
حساب الرئاسة والفروع
اإلجمالى

 2014م
2,296,266
485,162,064
487,458,330

جنيه سودانى
 2013م
2,742,783
466,607,502
469,350,285

إيضـــــاح رقـــــم ( - 12أ )
أمـــــــانات تحت التسوية
البيــــــــــــــــــــــــان
عمولة الشيكات المرتدة
عمولة الصرافات ّ
االلية
ضريبة المنح والبدالت
ضريبة المهنيين
ضريبة القيمة المضافة
مصروفات مستحقة
قيد صادر من فرع العمارات يخص الصراف ّ
االلى
إضافة من بنك السودان لفرع سنار
مصروفات T.N.T
عمولة نقاط البيع
أرباح أسهم دوالر
ّ
زيادة ونقصان الصراف االلى
جواالت ذره تا لفة
رسوم تحصيل شيكات المقاصة
رصيد بطاقة شامخ
دفعيات العاملين
فوائـد بنـــــوك أجنبية
أمانات عمـــالء أجنبى
إجراءات تجنيب حصائل صادر
رسوم االستعالم االلكترونى
التأمين اإلجتماعى
أرباح أسهم محلى
رسـوم دمغـة
صندوق دعم الطالب
أرصدة الحسابات المقفولة
 % 5من ضمان المسره ديزا ين
مطالبات المحول القومى
متبقى مصروفات صيانة
فرق تسوية الموقعة مع المغربى
اإلجمالى

 2014م
9,788
3
7,313
62
500
2,062
1,649
490,901
14,529
4,001
810
35,320
97,055
36,969
1,170,992
3,368
43,595
2,071
3,211
355,362
16,085
620
2,296,266

جنيه سودانى
 2013م
16,764
2,135
180
342,589
27,776
11,895
500
2,062
10
152
476,605
6,008
15,000
7,973
810
7,874
94,051
917.033
360,191
2,090
84,762
43,595
189
16,250
306,289
2,742,783
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إيضـــــاح رقـــــم ()13
رأس المـــــال المدفوع
البيــــــــــــــــــــــــان
رأس المال المدفوع
إصدارأسهم
رسملة األرباح واإلحتياطيات()2011-2008
اإلجمـــــــــالـــى

جنيه سودانى
 2013م
 2014م
60,000,000
82,370,771
13,370,771
17,629,229
9,000,000
82,370,771
100,000,000

إيضـــــاح رقـــــم ()14
اإلحتياطيات
البيــــــــــــــــــــــــان
اإلحتياطى القانونى

إحتياطى إعادة التقييم
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2013م
 2014م
2,579,099
4,092,329
16,416,153
16,416,153
18,995,252
20,508,482

إيضـــــاح رقـــــم ()15
الحسابات النظامية
جنيه سودانى
 2013م

البيــــــــــــــــــــــــان

 2014م

إلتزامات إعتمادات

20,918,340

26,898,565

إلتزامات خطابات ضمان
شطب الديون المتعثرة
شيكات تحصيل أجنبى
شيكات تحت التحصيل محلى
اإلجمـــــالـــى

25,971,086
10,573,692
674,662
58,137,780

24,168,208
364,547
194,000
51,625,320

إيضـــــاح رقـــــم ()16
أربــــاح البيـــوع المــؤجلــــة
البيــــــــــــــــــــــــان
أربـاح المرابحـــــــــات
االجمالى
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جنيه سودانى
 2013م
 2014م
16,161,189
22,449,736
16,161,189
22,449,736

إيضـــــاح رقـــــم ()17
اإلستثمارات قصـيرة اآلجـــــل
البيــــــــــــــــــــــــان
أرباح مشاركات

أرباح األوراق المالية
أرباح المحافظ
أرباح أخرى
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2013م
 2014م
8,556,826
18,649,991
43,346,845
53,235,845
5,685,744
1,618,304
13,915
104,596
57,603,330
73,608,736

إيضـــــاح رقـــــم ()18
إيرادات الخدمات المصرفية
البيــــــــــــــــــــــــان
عموالت اإلعتمادات
عموالت خطابات الضمان
عموالت الحسابات الجارية
عموالت الشيكات والتحاويل
عموالت الكمبياالت
العائد من بيع شراء عمالت أجنبية
عموالت أخرى متنوعة
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2013م
 2014م
3,354,997
1,353,794
1,048,033
1,148,827
1,903,677
1,777,785
2,929,527
2,854,947
3,847,566
2,050,272
9,239,674
2,742,179
440,831
337,914
22,764,305
12,265,718

إيضـــــاح رقـــــم ()19
إيرادات أخـــــــــرى
البيــــــــــــــــــــــــان
إيرادات وسائل إتصال
إيرادات أخرى متنوعة
أرباح بيع أصول ثابتة
إيرادات تأمين
اإلجمالى

 2014م
296,401
401,050
934,740
160,294
1,792,485

جنيه سودانى
 2013م
439,050
695,924
340,659
3,982
1,479,615
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إيضـــــاح رقـــــم ()20
تكلفـــة العــــاملــــين
البيــــــــــــــــــــــــان
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
اإلجمالى
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 2014م
10,377,076
1,390,076
529,866
2,547,810
320,618
3,912,546
588,349
4,284,677
223,371
3,070,260
5,600,000
32,844,649

جنيه سودانى
 2013م
10,045,005
1,279,879
511,187
2,438,558
264,461
3,402,960
487,969
3,569,050
222,282
2,346,199
4,975,000
29,542,550

إيضـــــاح رقـــــم ()21
المصروفات اإلدارية والعمومية
البيــــــــــــــــــــــــان
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
أخرى
مصروفات ترويج أسهم
ترفيه العاملين
Hair cut
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص العجز وخسائر التمويل
صندوق ضمان الودائع
أتعاب المراجعة
مصروفات المراجعة
مكافأة أعضاء مجلس االدارة
ضريبة القيمة المضافة
اإلجمالى

 2014م
2,972,634
1,303,729
347,001
62,421
450,766
466,611
475,849
556,754
379,837
768,194
501,623
112,446
281,184
77,357
286,282
576,651
38,812
182,285
205,441
28,940
516,321
50,876
796,160
82,150
375,433
44,456
478,200
151,690
8,500,000
13,000,000
1,694,898
100,000
40,517
850,563
17,000
36,773,081

جنيه سودانى
 2013م
2,760,186
1,062,109
266,278
75,861
444,202
379,231
574,973
523,514
279,714
677,399
374,263
75,267
152,505
151,647
279,553
349,528
35,537
157,393
232,290
30,733
598,910
254,893
911,553
68,000
311,718
399,950
5,230,000
16,000,000
1,544,916
100,000
20,072
762,876
17,000
35,102,071
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إيضـــــاح رقـــــم ()22
تسويات سنوات سابقة
البيــــــــــــــــــــــــان
مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مكافاة سكرتير مجلس االدارة والمدير العام
مصروفات متنوعة ( - 22أ )
اإلجمـــــالــــى

 2014م
()90,000
()514,275
()604,275

جنيه سودانى
 2013م
()488,689
()60,000
()1,882,518
()2,431,207

إيضـــــاح رقـــــم ( - 22أ )
مصروفـات متنــوعــة
البيــــــــــــــــــــــــان
أشتراك الصندوق القومى للتامين االجتماعى
أدخال نظام االرشفة االلكترونية
ســد كجبار
رسوم كروت الصرافات االلية
مصروفات الهاتف
ضريبة الدخل الشخصى
متبقى أرباح الودائع اإلستثمارية للعام 2012
صيانة مبانى فرع المحطة الوسطى
صيانة الماسحات الضوئية
ترحيل مطبوعات الى الفروع
تأمين نقدية
رسوم تشخيص البطاقات المصرفية
مصروفات ضيافة
رسوم الخدمات المصرفية
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2014م
84,116
()330,000
()75,000
()47,919
()48,507
()5,000
476
()11,000
()574
()1,293
()72,247
()1,647
()5,629
()51
()514,275

إيضـــــاح رقـــــم ()23
عدد العاملين
البيــــــــــــــــــــــــان
الموظفين
العمال
المتعاقدين
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2014م
293
104
6
403

يلتزم البنك بدفع نسبة  % 17من التأمين اإلجتماعى ويتحمل الموظف والعامل دفع نسبة % 8
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