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تقريـرالمراجع المستقل
للسادة  /مساهمي البنـك السعـودي السـوداني
لقد قمنا بمراجعة القوائم المالية المرفقة للبنك السعودي الســـوداني والتي تحتوي على قائمة المركز المالي كما
في ديسمبر 2015/31م 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 2015/31م 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 .

الطاهر عبد القيوم إبراهيم
المراجع العـام
لجمهورية السودان
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الخرطوم  :في  2016/1/7م

تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية
للسادة  /مساهمي البنك السعودي السوداني حول
أعمال البنك المنتهية في  / 31ديسمبر 2015/

(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 2015 /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 ...

موالنا – مجذوب علي عيسي
رئيس هيئة الرقابة الشرعية علي البنك
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البنك السعودي السوداني
قائمـة المركـز المــالى كمـا فى 2015/12/31م

البيـــــــــــــــــــــــــــان
الموجــودات:
النقـــد ومـافى حكمـــــة
ذمم البيــوع المؤجلـة
إستثمـــارات قصيرة اآلجـل
ذمم مـدينــة
مـدينــة أخــرى
إستثمـــارات طويـلة اآلجـل
صافى المـوجــودات الثـابتـة
مجمــــــــــــوع إلمـوجــــودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
اإلستثمار
المطلقة وحقوق الملكية
المطــــــــــــــوبــات -:
الحسـابـات جـاريـة وحسابات إالدخــار
ذمم دائنــة ودائنـة أخــرى
مطلـــوبــات أخـــرى
مجمـــوع إلمطلــوبات
حقـوق أصحـاب حسـابات

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

()10
()11
()12

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

()13
()14

()15

2015م

بالجنيه السوداني
2014م

243,794,948
186,821,221
704,488,028
15,008,227
6,489,560
482,696
34,109,602
1,191,194,282

230,941,261
146,287,793
532,061,131
14,491,912
4,421,141
482,696
32,157,365
960,843,299

693,884,602
72,895,680
44,022,008
810,802,290

456,940,663
83,091,167
28,716,463
568,748,293

216,479,378

248,048,065

1,027,281,668

816,796,358

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

100,000,000
20,508,482
23,538,459
144,046,941

1,191,194,282
144,893,615

960,843,299
58,137,780

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

السيد/هاشم عبدالحليم ناصر
عضو مجلس اإلدارة

السيد /عبدالعليم االمين محمد على
المــــدير العــام
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السيد /نصرالدين صالح ادريس
رئيس مجلس اإلدارة

البنك السعودي السوداني
قائمـة الـدخـــــل للسنه المالية المنتهية فى 2015/12/31م

رقم اإليضاح

البيــــــــــــــــــــــــــــــان
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
الدخل قبـل الزكـاة والضـرائـب
الزكــــــــــــــــــــــاة
صافـى الــدخـــــــــــــل

()18
()19
()20
()21

بالجنيه السوداني
2014م
2015م
26,130,618
89,244,459
115,375,077

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

()26,190,142

()29,055,356

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

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

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

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

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

السيد/هاشم عبدالحليم ناصر
عضو مجلس اإلدارة

السيد /عبدالعليم االمين محمد على

السيد /نصرالدين صالح ادريس
رئيس مجلس اإلدارة

المــــدير العــام
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البيـــــــــــــــــــــــــان

الرصيد فى 2013 /12 /31
زيــادة رأس المـــــال
تســوية ســنوات ســابقــة
صـــافــى الـدخـــــل
المـحـول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2014 /12 /31
تســوية ســنوات ســابقــة
صـــافــى الـدخـــــل
المـحـول لإلحتيـاطي القانونى
الرصيد فى 2015 /12 /31

البنك السعودي السوداني

16,416,153
-

16,416,153
-

إحتيــاطى اعــادة التقييم اإلربــاح المبقـــاة

قائمـــة التغـــير فى حقـــوق الملكــــية للسنة المالية المنتهية
فى 2015/12/31م
إيضاح راس المال المدفـــوع اإلحتيــــاطى

()22

82,370,771
17,629,229
100,000,000
100,000,000

القـانـونى
2,579,099
1,513,230
4,092,329
1,999,045
6,091,374
16,416,153

10,523,655
()604,275
15,132,309
()1,513,230
23,538,459
()124,780
19,990,453
()1,999,045
41,405,087

السيد /نصرالدين صالح ادريس

السيد /عبدالعليم االمين محمد على
المــــدير العــام

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

السيد/هاشم عبدالحليم ناصر

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

المجمــــــــوع
111,889,678
17,629,229
()604,275
15,132,309
144,046,941
()124,780
19,990,453
163,912,614

البنك السعودي السوداني

قائمة التدفقـات النقدية للسنة المالية المنتهية فى 2015/12/31م

البيـــــــان
صافى الدخـــــل
تسوية صافى الدخل مع صافى الزيادة فى النقد

الناتج من 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 ذمم البيــوع المــؤجــلــة
الزيادة فى اآلستثمــارات قصيرة اآلجــل
الزيادة فى اآلستثمــارات طويلـة اآلجـــل
صــــافــى التدفقـــات النقدية من اإلســتثمـــار
التدفقات النقدية من التمــويــل-:
الزيادة  /النقصان فى حســابــات اإلســتثمــار

إيضاح 2015م
19,990,453

()22

المطلـــقة
الزيادة فى الحســـابــات الجـاريــة وحسابات

2014م
15,132,309

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

2,789,787
65,000
1,200,000
13,000,000
8,500,000
5,600,000
()800,000
()1,069,129
()4,959,237
21,210,410
()934,740
()4,751,779
()604,275
54,378,346

631,449
()44,421,428
()175,738,897
-219,528,876

963,400
()9,561,987
()58,670,337
74,542
-67,194,382

()31,568,687

28,583,745

236,943,939

6,237,916

اإلدخـــار
()46,220,508
()30,099,995
الزيادة  /النقصان فى الذمم الدائنة والدائنة اآلخــرى
87,687
149,437
الزيادة فى المطاــوبات اآلخــرى
()516,315
الزيادة فى الذمم المــدينــة
()815,902
15,439,757
()2,068,419
الزيادة  /النقصان فى المدينـــة األخـــــرى
17,629,229
الزيادة فى رأس المـــــال
20,941,924
172,839,960
صــــافــى التدفقـــات النقـديـة مــن التمـــويــل
8,125,888
12,853,687
الزيادة فى النقدية وما فى حكمـها
222,815,373
230,941,261
النقــد وما فى حكمــة فى أول الســنة
230,941,261
243,794,948
النقــد وما فى حكمــة فىى أخــر الســنة
ً
تعتبراإليضاحات المرفقة من رقم ( )1إلى رقم ( )23جزءا اليتجزأ من القوائم المالية
السيد/هاشم عبدالحليم ناصر
عضو مجلس اإلدارة

السيد /عبدالعليم االمين محمد على
المــــدير العــام

السيد /نصرالدين صالح ادريس
رئيس مجلس اإلدارة
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ايضاحات علي البيانات المراجعة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015م

إيضاح رقم ()1
النشأة والنشاط
النشأة-:
البنك السعودي السوداني شركة مساهمة محدودة مسجلة بجمهورية السودان فى األول من فبراير عام 1984
م بموجب قانون الشركات لسنة 1925م بغرض القيام بجميع األعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال
االستثمار
يباشر البنك نشاطه من خالل مركزه الرئيسي بمدينة الخرطوم وفروعه البالغ عددها  14فرع بنهاية عام 2015م.
بلغ رأس مال البنك حتى 2015/12/31م مبلغ 100.000.000جنيه كاآلتي :
النسبة
البيـــــــــــــــــان
% 30.36
بنك السودان المركزى
% 14.97
شركة كروان القابضة
% 10.35
الصندوق القومي للتأمين اإلجتماعى
% 9.87
الصندوق القومي للمعاشات
% 34.45
آخرون
النشاط -:
 /1فتح الحسابات الجارية واالدخارية .
 /2قبول حسابات االستثمار وخلطها مع أموال المصرف واستثمارها في كل ما تجيزه الشريعة اإلسالمية من
معامالت.
ً
 /3إدارة استثمار أموال الغير بصفته
وكيال بأجر مقطوع أو بصفته مضارباً ( حسابات االستثمار المقيدة ) وأي
أعمال استثمارية أخرى ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء .
 /4األعمال الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها إما مباشرة أو عن طريق شركات يؤسسها أو يشترك فيها
البنك .
 /5إستئجار وشراء األراضي وتأسيس المباني وتأجيرها .
 /6عمليات الصرف للعمالت األجنبية القابلة للتداول .
ايضاح رقم ( ) 2
دليل السياسات المحاسبية
أوال  :دليل الحسابات
يلتزم البنك التزام تام بالمعايير الدولية الخاصة بإعداد التقارير المالية ويطبق معايير المحاسبة الصادرة من هيئة
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ويتم إعداد التقارير المالية وفقا لمعايير العرض واإلفصاح
الصادر من الهيئة فضال عن موجهات بنك السودان المركزي .
ويورد دليل الحسابات  ,الحسابات باألرقام والعناوين ويقسمها وفقا لمتطلبات معايير هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية على مجموعات ( األصول  ,الخصوم  ,وحقوق المساهمين  ,الدخل والمصروفات ....
الخ ) مرفق نسخة .
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ثانيا  :السياسات المحاسبية
 /1أسس إعداد القوائم المالية :
 1-1يتبع المصرف التكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق المحاسبي في تسجيل أصوله وخصومة ومصروفاته .
 2-1يلتزم المصرف بمبادئ ومعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية فيما يختص باعداد وعرض
واثبات اإليرادات .
 3-1عملية القيد والعرض :
يتم عرض القوائم المالية بالجنيه السوداني والذي يمثل عملة القيد للبنك .
 4-1استخدام التقديرات واالفتراضات :
تعتمد آليات المحاسبة المالية في إنتاج المعلومات المالية _ إلى حد كبير _ على عنصر التقدير عند قياس تأثير
العمليات واإلحداث على المركز المالي للمنشاة ونتائج أعمالها  .ويترتب على ذلك ان المعلومات التى تنتجها
المحاسبة المالية تحتوى على تقديرات محاسبية تعتمد على افتراضات تخضع للتقدير الشخصي إلدارة المنشاة مما
يجعل هذه المعلومات غير دقيقة إذا لم تتحقق افتراضات التقدير .
 2 - 1المعامالت بالعمالت األجنبية :
المعامالت الناشئة بعمالت أجنبية يتم تحويلها إلي جنيه سوداني بأسعار الصرف المعلنة بتاريخ حدوث تلك
المعامالت ويتم إثبات فروقات األسعار الناتجة عن قبض وسداد المعامالت األجنبية كإيرادات أو مصروفات في
قائمة الدخل للفترة الجارية ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات القائمة لعمالت أجنبية في تاريخ القوائم المالية إلي
جنيه سوداني بأسعار الصرف المعلنة من البنك في تاريخ الميزانية .
 2 - 2تحقق اإليراد :
يتم إثبات اإليرادات علي أساس االستحقاق ويتم إثبات عوائد التمويل عند التحصيل الفعلي – كذلك يتم إثبات
إيرادات األوراق المالية والمحافظ عند إعالن التوزيعات المتعلقة بها كما يتم إثبات عائد الخدمات المصرفية في
تاريخ تنفيذ المعامالت .ويتم إثبات إيرادات األسهم ووثائق االستثمار عند إعالن التوزيعات المتعلقة بها.
 3 - 2تقييم االستثمارات المالية بغرض المتاجرة :
يتم تقييم االستثمارات المالية بغرض المتاجرة بما في ذلك محافظ االستثمارات المالية التي تـُدار بمعرفة الغير ووثائق
صناديق االستثمار التي تصدرها البنوك وشركات التأمين المقتناة بغرض المتاجرة في نهاية الفترة المالية بالقيمة
العادلة التي تمثل سعر السوق  ,ويتم إثبات فروق التقييم بقائمة الدخل .
يتم تقييم االستثمارات المالية بغرض المتاجرة التي فقدت أحد شروط تبويبها كأوراق مالية بغرض المتاجرة بقيمتها
الدفترية مع تخفيض هذه القيمة في حالة حدوث انخفاض فيها وفق لدراسة موضوعية شاملة آخر قوائم مالية للشركة
المصدرة للورقة  ,وتثبيت فروق التقييم بقائمة الدخل .
يتم تقييم وثائق صناديق االستثمار التي يصدرها البنك وشركات التأمين بالقيمة العادلة والتي تمثل القيمة اإلستردادية
لهذه الوثائق في تاريخ التقييم  ،وتثبيت فروق التقييم بقائمة الدخل .
 4 - 2تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع :
يتم تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالتكلفة أو القيمة العادلة أيهما أقل وذلك بالنسبة لكل استثمار علي
حده -آخذاً في االعتبار فروق التغيير في سعر صرف العملة األجنبية  ,ويتم تحميل الفرو قات علي قائمة الدخل بند
(( فروق تقييم استثمارات مالية أخري)) وفي حالة حدوث ارتفاع يتم إضافته إلي ذات البند وذلك في حدود ما سبق
تحميله علي قوائم الدخل عند فترات مالية سابقة.
 5 - 2تقييم االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
يتم تقييم السندات التي يتم شراؤها عند اإلصدار األولي بالتكلفة المعدلة التي تـُمثل القيمة االسمية مضافا إليها عالوة
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اإلصدار أو مُستـَبعد منها خصم اإلصدار وذلك حسب األحوال  ,ويتم استهالك عالوة  /خصم اإلصدار بطريقة القسط
الثابت ويُدرج االستهالك ببند « عائد أذون الخزانة والسندات « بقائمة الدخل .

وتتبع ذات طريقة التقييم بالنسبة للسندات المشتراه من سوق األوراق المالية بقيمة تزيد أو تقل عن القيمة االسمية مع
تخفيض التكلفة بقيمة العوائد عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء .
وفي حالة حدوث تدهور في القيمة العادلة عن القيمة الدفترية لكل سند يتم تعديل القيمة الدفترية به وتحميله علي قائمة
الدخل ببند « فروق تقييم استثمارات مالية أخري « علي أنه في حالة حدوث ارتفاع في القيمة العادلة يتم إضافته إلي
قائمة الدخل بذات البند وذلك في حدود ما سبق تحميله علي قوائم الدخل عن فترات مالية سابقة .
 6 - 2تقييم االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق:
يتم تعديل القيمة الدفترية للسند بالعملة األجنبية بنتيجة التقييم ِطبقاً لسعر الصرف الساري في تاريخ التقييم  ,ويتم
إدراج فروق التقييم بقائمة الدخل ببند أرباح( خسائر) عمليات النقد األجنبي.
يتم تقييم وثائق االستثمار التي يتعين علي البنك االحتفاظ بها حتى تاريخ نهاية الصندوق باعتباره البنك المنشئ
للصندوق بالتكلفة  ,وفي حالة هبوط القيمة اإلستردادية لهذه الوثائق عن التكلفة يتم تحميل الفرق علي قائمة الدخل
ببند فروق تقييم استثمارات مالية أخري  ,وفي حالة حدوث ارتفاع يتم إضافته إلي ذات البند وذلك في حدود ما سبق
تحميله علي قوائم الدخل عن سنوات مالية سابقة .
 7 - 2مخصص الديون المشكوك في تحصيلها :

يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  ,باإلضافة إلي نسبة مئوية للمخاطر العامة تُحسب من مجموع
التمويل مستبعداً منها األرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك خارجية ذات مالءة وذلك في
ضوء خبرة اإلدارة والدراسات التفصيلية الدورية ألرصدة التمويل .
ً
يتم إعدام الديون في حالة عدم جدوى اإلجراءات الم َ
ُتخذة ِحيال
تحصيلها وذلك خصما علي المخصص والذي يُضاف
ِ
إليه المتحصالت من الديون التي سبق إعدامها .وذلك بعد أخذ موافقة مجلس اإلدارة وبنك السودان.
ويتم احتساب مخصص الديون المشكوك فئ تحصيلها ومخاطر التمويل وفقا لمنشورات وضوابط بنك السودان
المركز .
 المشاركات  :تظهر االستثمارات في المشاركات في قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية . المساهمات  :تظهر المساهمات في قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية . المخزونان :تظهر المخزونان في قائمة المركز المالي بسعر التكلفة التاريخية وقت الشراء أو السعر السوقي أيهماأقل .
 8 - 2االلتزامات العرضية واالرتباطات :
العرضية والتي ُ
يدخل فيها البنك ( خطابات االعتماد – الضمان -االستثمارات المقيدة -كمبياالت
تظهر االلتزامات َ
التحصيل -المحافظ والصناديق االستثمارية) خارج المركز المالي تحت بند « التزامات عرضية وارتباطات «
باعتبارها ال تمثل أصول أو التزامات فعلية في تاريخ المركز المالي .
 9 - 2النقد ومافي حكمة :
يتكون رصيد النقد وما في حكمة من األرصدة النقدية بخزائن البنك وأرصدة حسابات البنك لدى بنك السودان
المركزي والمراسلين بالخارج والبنوك المحلية والشيكات تحت التحصيل .
 10 - 2الموجودات الثابتة :
ُ
تظهر بسعر التكلفة  ,وتكاليف الصيانة واإلصالحات الروتينية تحمل كمصاريف حال تكبدها  ,ويتبع البنك طريقة
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القسط الثابت في إهالك موجوداته الثابتة التي يقتنيها لالستخدام وفقاً لألعمار االفتراضية لكل بند من بنود الموجودات
الثابتة .
 11 - 2ذمم البيوع المؤجلة :
تظهر ذمم البيوع المؤجلة في قائمة المركز المالي لألرصدة المستحقة علي المدينين مخصوما منها مخصص
مخاطر االستثمار.
 12 - 2المعاملة الزكوية أو الضريبية :
يخضع المصرف من الناحية الزكوية لقوانين ديوان الزكاة  ,ومن الناحية الضريبية فإنه يخضع لقوانين الضرائب
السودانية  ,وقانون الزكاة يمنع جباية أو صرف الزكاة إال عن طريق ديوان الزكاة مما يمنع ظهور قائمة صندوق
الزكاة .
 13 - 2مزايا العاملين :
يتم تحديد االلتزام الخاص بفوائد خدمة العاملين بالبنك وفقا للوائح الصادرة من مجلس االدارة .
 14 - 2هيئة الرقابة الشرعية :
يخضع نشاط المصرف إلشراف هيئة شرعية مكونة من أربعة أشخاص .
 15 - 2المرابحة :
يتم إثبات األرباح الناتجة عن المرابحة بعد سداد كامل مبلغ القسط من العميل
 16 - 2السلم :
َ
السلم بعد بيع المُسلم فيه .
يتم إثبات األرباح الناتجة عن َ
 17 - 2المشاركة :
يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات المشاركة عند تصفية العملية واجراء مخالصة نهائية لها .
 18 - 2نتائج االستثمار في أسهم الشركات :
يتم إثبات حصة المصرف في أرباح أسهم الشركات التي أستثمر فيها المصرف بعد استالم األرباح فعلياً .
 19 - 2المساهمات الرأسمالية :
يتم إثبات األرباح الناتجة عن المساهمات الرأسمالية بعد استالم األرباح فعليا ً.
 20 - 2الديون المعدومة والديون المشكوك فيها -:
يتم اعتبار الدين معدوماً أو مشكوكاً فيه إذا توافرت فيه الشروط التالية -:
 في حالة بيع الضمان بمبلغ أقل من حجم المديونية في حالة هالك الضمان الخاص بالعملية االستثمارية. في حالة عمل عدة مزادات وفشل بيع الضمان  ,أي أنه أصبح ذو قيمة ضعيفة جدا ً. سبق أن تم تصنيفه كدين ردئ ومضي علي تاريخ استحقاقه مدة ال تقل عن خمسة سنوات. تعذر استرداده كلياً أو جزئياً مع إستنفاذ كافة الوسائل المتاحة . تُوفي المدين دون تركة يمكن التنفيذ عليها . هروب المدين وتعذرت مالحقته قضائياً . أي سمات أخري تستوجب إهالك الدين وفقاً لتقدير إدارة البنك . مع توفر األسباب أعاله يجب أخذ موافقة مجلس اإلدارة وبنك السودان المركزي( )3األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها - :
( )1/3األدوات المالية :
(أ) تتمثل األدوات المالية للبنك في األصول وااللتزامات المالية  ,وتتضمن األصول المالية أرصدة النقدية والحسابات
الجارية والودائع لدي البنوك واالستثمارات المالية والتمويل الممنوح للعمالء وتتضمن االلتزامات المالية ودائع
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ضمن
العمالء والمستحق للبنوك االستثمارات طويلة األجل كما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات ال ُم ّد َرجة ِ
بند التزامات عَ َرضية وارتباطات.
ويتم اإلفصاح في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المُت َبعة بشأن أسس االعتراف والقياس ألهم
األدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات .
(ب)-القيمة العادلة لألدوات المالية -:
ِطبقاً ألسس التقييم المُت َبعة في تقييم أصول والتزامات البنك والواردة باإليضاحات المُت ِممة للقوائم المالية ،فإن
القيم العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفا جوهرياً عن قيمتها الدفترية في تاريخ المركز المالي.

( )2/3إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية-:
(أ) -مخاطر االئتمان -:
تتعرض التسهيالت المصرفية الممنوحة للعمالء في صيغ التمويل المباشر وااللتزامات ال َع َرضية بما في ذلك أرصدة
الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك والحقوق والتعهدات لمخاطر االئتمان المتمثل في عدم قدرة تلك األطراف
على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تاريخ االستحقاق.
ويقوم البنك بإتباع عدة إجراءات مما يؤدي إلى تخفيف مخاطر االئتمان إلى الحد األدنى ومن أمثلتها -:
 إعداد الدراسات االئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم ويتم تحديد قياس مخاطر االئتمان باالضافة الىتحديد الوسائل الخاصة بتخفيف المخاطر .
ُ
 الحصول على الضمانات الكافية لتخفيف حجم المخاطر التي تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك. المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية واالئتمانية وتقدير المخصصات المطلوبةلألرصدة غير المنتظمة.
ً
تنويع وتوزيع محفظة التمويل واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفيا لتركز المخاطر.
(ب) -مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية -:
نظرا 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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إيضاح رقم ()3
النقد ومافى حكمة
جنيه سودانى
 2014م
 2015م
البيـــــــــــــــــــــــــــان
173,304,834
209,739,636
النقد المحلى واألرصدة لدى البنوك المحلية ( - 3أ)
االجنبى واألرصدة لدى البنوك المحلية ْ
النقد ْ
57,636,427
واالجنبية ( - 3ب) 34,055,312
230,941,261
243,794,948
اإلجمالى

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

جنيه سودانى
 2014م
 2015م
21,405,784
32,743,748
88,930,193
83,257,694
62,968,857
93,738,194
173,304,834
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
 2014م
 2015م
110,817
636,310
12,064,376
12,503,594
4,812,527
4,297,091
40,648,707
16,618,317
57,636,427
34,055,312

إيضاح رقم ()4
ذمم البيــــــوع المؤجــــلة
جنيه سودانى
البيـــــــــــــــــان
مرابحات محلى
مرابحات أجنبى
السلم

 2015م
237,894,018
1,714,951

 2014م
177,105,637
665,627
1,957,502

البيع اآلجـل

1,478,337

2,771,937

مقــاوالت
ناقصا  :مخصص مخاطر التمويل والمخاطر
ناقصاً :أرباح مرابحات مؤجلة
ناقصاً :أرباح مقاوالت مؤجلة

20,334,705
()24,321,569
()45,347,736

25,241,965
()20,433,569
()36,451,639

()4,931,485
186,821,221

()4,569,667
146,287,793

اإلجمالى
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إيضاح رقم ()5
إستثمارات قصـيرة اآلجـل
جنيه سودانى
 2014م
32,998,072

البيــــــــــــــــــــــان
صندوق أدارة الســيولة

 2015م
70,815,520

أوراق ماليــة

168,044,000

143,114,500

بضائع

74,300,385

6,814,646

محافظ وودائع إستثماريه لدى مصارف محلية (- 5أ)

320,076,088

247,742,444

مضاربــات

13,467,019

12,913,784

مشاركـات

58,071,187

82,299,573

إعتمادات متعثرة وخطابات ضمان مصادرة( - 5ب)
ناقصاً  :مخصص مخاطر التمويل

20,432,202

23,584,485

()20,718,373
704,488,028

()17,406,373
532,061,131

اإلجمالى

إيضاح رقم ( - 5أ)
محافظ وودائع إستثمارية لدى مصارف محلية
جنيه سودانى
 2014م
226,849,000
2,473,334
820,110
600,000
2,000,000
5,000,000

البيــــــــــــــــان
وديعة إستثمارية طرف بنك اإلستثمارالمالى
محفظة البنك الزراعى
محفظة األمـــــــان
محفظة الزيوت النباتية
محفظة أ كاديمية السودان للعلوم المصرفية
محفظة الخريجين
محفظة البركة

 2015م
291,849,000
1,960,000
248,296
5,000,000
600,000
2,000,000
5,000,000

محفظة بنك المال المتحد

7,500,000

10,000,000

محفظة اعالف الدواجــن
محفظة القطـن 2015
اإلجمـــالى

918,792
5,000,000
320,076,088

247,742,444

16

إيضاح رقم ( - 5ب)
إسـتثمارات أخـــــرى
البيـــــــــــــــــــــــان
إعتمادات متعثرة
خطاب ضمان مصادر ( شركة الرضــوان)
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2014م
 2015م
21,654,391
18,502,108
1,930,094
1,930,094
23,584,485
20,432,202

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

جنيه سودانى
 2014م
 2015م
12,262,202
10,409,944
2,229,710
14,491,912

4,598,283
15,008,227

إيضاح رقم ( - 6أ)
سلفيـــات العـاملـــــــين
البيـــــــــــــان
سلفية شخصــية

جنيه سودانى
 2014م
 2015م
4,052,001
2,931,837

سلفية منــــازل
سلفية مــدارس
سلفية عــربــــات

5,004,247
440,138
1,167,720

5,529,618
300,611
1,471,631

سلفية على فوائد مابعد الخدمــة
اإلجمالى

866,002
10,409,944

908,341
12,262,202
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إيضـــــاح رقـــــم ()7
حسابات مدينة أخـــــرى
البيــــــــــــــــــــان
سلفيات على ذمة األرباح
المخزونات (- 7أ)
إجراءات تجنيب حصائل صادر
حساب المشتروات غير المنظورة

جنيه سودانى
 2014م
 2015م
191.500
38,352

ضريبة ارباح االعمـال مدفوعة مقدماً

610,872
120,358
50,115

431,973
1,173,936
23,038

2,300,694

2,300,694

محكمة الخرطــوم التجارية (  – 7ب)

1,772,099

-

تصميم مبنى الرئاسـة

120,000

-

سلفية على الحافـز السنوى

1,277,070

-

قـرض حســن (الجمعية التعاونية للعامليـن)
اإلجمالى

200,000
6,489,560

300,000
4,421,141

إيضـــــاح رقـــــم (  - 7أ )
المخــزونــــــات
جنيه سودانى
البيـــــــــــــــــان
شيكات مطبوعة
اإلدوات المكتبية
كبونــات البريــد

 2015م
141,101
463,817
3,284

 2014م
88,147
331,582
6,014

كروت الصرافات االلية
اإلجمـــــالى

2,670
610,872

6,230
431,973
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إيضـــــاح رقـــــم (  - 7ب )
محكمة الخرطــوم التجارية
دعوة تعويضيه عـن تســليم مسـتندات دون اسـتالم قيمـة البضاعـه نقـداً فـرع بورتســودان قيد النظــر امـام
المحكمـه العليـا دائـرة المراجعـه
تم تخصيص مبلـغ الدعـوه بالكامـل ضمـن مخاطـر التمـويـل للعـام 2015م

إيضاح رقم ()8
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

 2015م
100,000
10,000
25,600
138,037

جنيه سودانى
 2014م
100,000
10,000
25,600
138,037

209,059
482,696

209,059
482,696

إيضاح رقم ()9
المــوجــــودات الثـابتــة
البيـــــــــــــــــــــــان
الموجــودات الثابتـــــة
إنشــاءات فــرع المحطة الوسـطى
االجمـــــــــــــالى

أيضاح
(- 9أ )
(- 9ب)

جنيه سودانى
المبلـــــــــــــــــغ
33,979,602
130,000
34,109,602
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نسبة المساهمة
% 99.97
% 99.97
% 0.10
% 0.60
% 0.25

20

أيضاح ( 9-ب)

االصـــــــول
العربات
المكيفات
الحاسب اآللي
المولدات
خزانات المياه
االالت والمعدات
األثاثات
الدراجات البخارية
أراضى
مبانى
نقاط البيع
مبردات مياه
الصراف اآللي
حاويــــات
كاميرات الصراف االلى
اإلجمـــــــــــــالي

المــوجــــودات الثـابتــة
األصـــول

الرصيد فى
2015/01/01
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
300,040
44,336,020

اإلضافات
1,449,460
356,813
984,100
318,000
6,000
728,612
977,455
42,120
0
179,704
0
55,425
62,840
0
91,786
5,252,315

االستبعادات
319,450
32,000
14,600
25
4,000
57,800
25,900
29,907
0
0
0
0
0
0
0
483,682

اإلهالكـــــــــــات
الرصيد فى
2015/12/31
8,695,486
1,212,580
6,416,183
1,225,287
28,153
4,272,057
3,491,540
233,834
19,496,023
225,457
150,000
89,674
3,149,753
26,800
391,826
49,104,653
النسبة
% 15
% 7.5
% 15
% 10
% 10
% 7.5
% 7.5
% 15
%0
%5
% 7.5
% 10
% 7.5
% 7.5
% 7.5

الرصيد فى
2015/01/01
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
2,420
12,373,655
اهالك العام
1,134,821
66,583
817,002
90,731
2,615
270,093
190,499
33,243
0
2,288
11,250
3,425
231,518
2,010
22,503
2,878,581

اإلضافات
135,628
9,807
49,767
2,614
555
25,646
70,262
3,808
0
24
0
3,979
8,192
0
3,853
314,135

االستبعادات
315,450
16,633
14,600
25
2,773
51,495
25,900
14,444
0
0
0
0
0
0
0
441,320

االهـالك فى
2015/12/31
4,920,094
428,513
4,695,293
695,375
12,888
1,684,197
1,018,894
221,587
0
3,935
79,688
37,787
1,294,698
3,326
28,776
15,125,051

القيمة الدفترية
3,775,392
784,067
1,720,890
529,912
15,265
2,587,860
2,472,646
12,247
19,496,023
221,522
70,312
51,887
1,855,055
23,474
363,050
33,979,602
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أيضاح ( - 9ب)
المــوجــــودات الثـابتــة

اآلطفـــــــــــــــــاءات
األصــــــــــــول
الرصيد فى
الرصيد فى
الرصيد فى
ْ
 2015 / 01 /01استبعادات  2015 / 12/31النسبة  2015 / 01 /01أطفاء العام القيمة الدفترية
االصـــــــــــــول
130,000 65,000
65,000
195,000 65,000
260,000
إنشـاءات فرع المحطة الوسطى
130,000 65,000
65,000
195,000 65,000
260,000
اإلجمـــــــــــــالى
يتم إطفاء إنشاءات فرع المحطة الوسطى سنويا بمبلغ  65.000لمدة  5سنوات حسب عقد اإليجار إبتدا من العام 2013الى2017م

إيضـــــاح رقـــــم ()10
الحسابات الجارية وحسابات اإلدخـــار
جنيه سودانى
 2014م
 2015م
421,758,826
652,681,234

البيـــــــــــــــــان
الودائع الجارية
الودائع اإلدخارية

41,203,368

35,181,837

اإلجمالى

693,884,602

456,940,663

إيضـــــاح رقـــــم ()11
ذمم دائنة
البيــــــــــــــــان
أوراق دفع شيكات
هامش اإلعتمادات
هامش خطابات الضمان
حسابات الصادر والوارد
المستحقات
شيكات مصرفية
أمانات تحاويل واردة
أرياح الودائع اإلستثمارية
أتعاب المراحعـــة
حساب المشتروات غير المنظورة
دائنــة أخـــرى ( - 11أ)
االجمـــــــالــى
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جنيه سودانى
 2014م
 2015م
14,831,234
27,853,280
23,649,718
6,753,475
3,903,444
6,363,334
11,422,084
4,779,801
17,000
25,500
1,406,721
1,524,452
572,070
749,734
21,696,128
20,452,482
100,000
150,000
22,112
48,955
4,194,667
72,895,680

5,470,656
83,091,167

إيضـــــاح رقـــــم (  - 11أ )
دائنـــة أخـــــرى
البيــــــــــــــــــــــــان
عمولة الشيكات المرتدة
عمولة الصرافات ّ
االلية

جنيه سودانى
 2014م
 2015م
9,788
-

ضريبة المهنيين
ضريبة القيمة المضافة
قيد صادر من فرع العمارات يخص الصراف ّ
االلى
إضافة من بنك السودان لفرع سنار
عمولة نقاط البيع
أرباح أسهم دوالر
زيادة ونقصان الصراف ّ
االلى

643
266
500
2,062
509,784
16,825

3
7,313
62
500
2,062
1,649
490,901
14,529

رسوم تحصيل شيكات المقاصـة

3,832

4,001

رصـيد بطاقـة شـامخ

810

810

دفعيــات العاملــين

16,158

35,320

فوائــد بنــوك أجنبيــة

93,095

97,055

أمانـات عمــالء أجنــبى

5,845

36,969

إجراءات تجنيـب حصائل صادر

114,833

1,170,992

رسـوم االستعالم االلكترونـى

2,725

3,368

أربــاح أســهم محلــى

43,416

43,595

رســوم دمغـــة
أرصدة الحسابات المقفولة

-

2,071
3,211

دمغـة اصحاب العمــل
مطالبات المحول القومى
متيقى مصروفات صيانة
فرق تسوية الموقعة مع المغربى

1,510
454,370
-

355,362
16,085
620

حسـاب الرئاسـة والفــروع
اإلجمـــــــالى

2,927,993
4,194,667

3,174,390
5,470,656
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إيضـــــاح رقـــــم )(12
مطلـوبــات أخـــرى
جنيه سودانى
 2014م
21,041,643
1,200,000

البيـــــــــــــــان
مخصص فوائـد ما بعـد الخدمـة
مخصص الزكـــــاه

 2015م
33,246,369
1,258,000

مخصص مكافأه أعضاء مجلس االداره

1,000,000

850,563

الحافــز التشـجيعــى
اإلجمــالـــــى

8,517,639
44,022,008

5,624,257
28,716,463

إيضـــــاح رقـــــم )(13
رأس المـــــال المدفوع
جنيه سودانى
 2014م
 2015م
82,370,771
100,000,000
17,629,229
100,000,000
100,000,000

البـيـــــــــــــــــــان
رأس المال المدفوع
إصدارأسهم
اإلجمـــــــــالـــى

إيضـــــاح رقـــــم )(14
اإلحتياطيات
جنيه سودانى
 2014م
 2015م
4,092,329
6,091,374
16,416,153
16,416,153
20,508,482
22,507,527

البيـــــــــــان
اإلحتياطى القانونى
إحتياطى إعادة التقييم
اإلجمالى
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إيضـــــاح رقـــــم )(15
الحسابات النظامية
البيــــــــــــــان
إلتزامات إعتمادات

 2015م
89,690,406

جنيه سودانى
 2014م
20,918,340

إلتزامات خطابات ضمان

44,486,048

25,971,086

شطب الديون المتعثرة

10,573,692

10,573,692

شيكات تحصيل أجنبى

143,469

674,662

اإلجمـــــالـــى

144,893,615

58,137,780

إيضـــــاح رقـــــم )(16
أربــــاح البيـــوع المــؤجلــــة
البيــــــــــــــــان
أربـاح المرابحـــــات
االجمالى

 2015م
26,130,618
26,130,618

جنيه سودانى
 2014م
22,449,736
22,449,736

إيضـــــاح رقـــــم )(17
اإلستثمارات قصـيرة اآلجـــــل
البيـــــــــان
أرباح مشاركات

 2015م
12,370,128

جنيه سودانى
 2014م
18,649,991

أرباح األوراق المالية
أرباح المحافظ
أرباح أخرى
اإلجمـالـــى

74,922,703
1,786,947
164,681
89,244,459

53,235,845
1,618,304
104,596
73,608,736

25

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

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

جنيه سودانى
 2014م
1,353,794
1,148,827
1,777,785
2,854,947
2,050,272
2,742,179
337,914
12,265,718

إيضـــــاح رقـــــم )(19
إيرادات أخـــــــــــــرى
البيــــــــــــــان
إيرادات وسائل إتصال
إيرادات أخرى متنوعة
أرباح بيع أصول ثابتة
إيرادات تأمين
اإلجمـالــــى

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

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

إيضـــــاح رقـــــم )(20
تكلفـــــــة العــاملــــين
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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 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

جنيه سودانى
 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

إيضـــــاح رقـــــم )(21
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

 2015م
3,350,698
1,510,471
371,590
97,657
456,765
581,316
505,301
575,720
159,372
735,986
602,653
105,632
420,494
129,155
382,081
565,929
37,152
244,557
250,228
12,549
622,043
87,943

جنيه سودانى
 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

906,329
114,400
282,112
174,757
588,274

796,160
82,150
375,433
44,456
478,200

Hair cut
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مخصص العجز وخسائر التمويل
صندوق ضمان الودائع
أتعاب المراجعة
مصروفات المراجعة

15,000,000
7,200,000
2,089,558
150,000
45,923

151,690
8,500,000
13,000,000
1,694,898
100,000
40,517

مكافأة أعضاء مجلس االدارة
ضريبة القيمة المضافة

1,000,000
25,500

850,563
17,000

االرشفه االلكترونيه
اإلجمالى

205,941
39,588,086

36,773,081

التبرعات
أخرى
مصروفات ترويج أسهم
ترفيه العاملين
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إيضـــــاح رقـــــم ()22
تسويات سنوات سابقة
البيـــــــــــــــان
مكافاة سكرتير مجلس االدارة والمدير العام
مصروفات متنوعة )-22أ)
اإلجمـــــالــــى

 2015م
)(100,350
)(24,430
)(124,780

جنيه سودانى
 2014م
)(90,000
)(514,275
)(604,275

إيضـــــاح رقـــــم ( - 22أ )
مصروفـات متنــوعــة
البيــــــــــــان
ضريبة المرحوم السيد /محمد طه ابوسمره للعام 2013-2009
البريـد الســريـع
اإلجمالى

جنيه سودانى
 2015م
)(21,500
)(2,930
)(24,430

إيضـــــاح رقـــــم ()23
عــدد العاملين
جنيه سودانى
 2015م
314
103
28
445

البيــــــــــــــان
الموظفين
العمال
المتعاقدين
اإلجمالى

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