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الرؤية
 أن نكون النموذج ا¡فضل للمصرف االسالمي محلياً واقليمياً لمساهمينا وعمالئنا

الحاليين والمرتقبين ولعاملينا مع التزامنا بمسئولياتنا ا�جتماعية

الرسالة
 القيام بدور رائد فى الصناعة المصرفية لتحقيق الغايات الكلية لمصرفنا والصحاب
 المصالح ذوي العالقة ، والسعي للحصول على مستويات متقدمة من الرضا بابتكار

وسائل مصرفية متجددة وحلول مهنية راقية ومتميزة

1-  ا�لتزام بهدي الشريعة االسالمية السمحاء
2-  الشفافية والنزاهة

3-  الخدمة المميزة والرفيعة للعميل
4-   السرية المطلقة والمحافظة عليها

5-  الجدارة واالبتكار والتطوير
6-   العمل بروح الفريق الواحد

7-   تحمل المسئولية وتفويض الصالحيات
8-   التحسين والتطوير المستمر

1-  الحصول على موقع تنافسي متقدم في السوق المصرفي السوداني 
2-  رفع المالءة المالية للبنك

3-   االلتزام بالمعايير المحلية واالقليمية والعالمية في مجال الضبط المؤسسي 
         والتنظيم  والرقابة والشفافية

4-   تأهيل وتطوير العنصر البشري وتحسين مستوى الرضا الوظيفي للعاملين لتعزيز    
          التزامهم ووالئهم لتحقيق االهداف الكلية للبنك

5-   مواكبة أحدث وسائل التقنية المصرفية والمنتجات المصرفية المبتكرة بما يفوق   
         طموحات و توقعات المتعاملين

6-    بناء صورة ذهنية حاضرة ومتفاعلة لبنك تجاري استثماري وتنموي متميز     

الغايات ا�ستراتيجية 

القيم 
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رأس المال
والمساهمين
رأس المال المصرح به 300 مليون جنيه سوداني
رأس المال المدفــــوع 300 مليون جنيه سوداني

شركة السالمة للتجارة

والية الخرطوم

الشركة الوطنية القابضة

شركة كوكي العالمية

شركة مينا للمشاريع المتطورة

شركة شريان الشمال للطرق والسدود

شركة المنحنى للطباعة والنشر والتجارة

شركة عابرين لÄستيراد والتصدير

جمعية الرضوان الخيرية

شركة مديورو للخدمات المالية

ا¡فراد

القطاع التعاوني

شركة الجمعة للتجارة وا�ستثمار

( حكومة السودان ( اتحادية - والئية

ا�جمالي

ســــــــــوداني 2018جنيــــه  للعــــــام 
نسبة المساهمة31 ديسمبر 2018 مالمساهمون

50,397,025

50,303,275

29,906,378

29,715,660

24,410,308

28,009,710

25,000,000

14,169,009

14,022,776

12,546,430

9,435,256

7,002,660

3,303,306

1,778,207

300,000,000

16.79%

16.77%

9.97%

9.91%

8.14%

9.34%

8.33%

4.72%

4.67%

4.18%

3.15%

2.34%

1.10%

0.59%

100 %
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النشأة
والنشاط

00249-183/780223 - 780505
00249-183/777715 - 777293 

 
info@Alnilebank.com
www. Alnilebank.com

هاتف:
فاكس:

صندوق بريد:     ص.ب. 62
مفتاح السويفت:
البريد ا�لكتروني:

الموقع ا�لكتروني:

 برج البنك الخرطوم / تقاطع شارع كلية
 الطب مع شارع  هاشم بيه، شرق كلية

.الصحة جامعة الخرطوم

معلومات االتصال

في  والتنمية  للتجارة  النيل  بنك  تأسس 
التنمية  بنك  مسمي  تحت  1982م  العام 
خاص  بقانون  أنشئ  حيث  ا�سالمي  التعاوني 
وباشر أعماله المصرفية في يونيو 1983م 
معامالته  في  يطبق  عام  قطاع  بنك  كأول 
من  مارس  شهر  في  ا�سالمية،  الشريعة 
العام 2001م تم تحويله إلى شركة مساهمة 
1925م  لعام  الشركات  لقانون  وفقا  عامة 
بتسجيل رقم (16379)، وفي فبراير 2013

اسمه  إلي  البنك  وشعار  اسم  تغيير  تم  م 
وشعاره الحاليين، ويقوم بنك النيل بصفته 
العمليات  بكافة  شامل  تجاري  بنك 

المصرفية والمتمثلة في:

الودائع  وقبول  ا�يداع  حسابات  فتح  ( أ) 
بأنواعها المختلفة

 
ا¡قتصادية  القطاعات  كافة  تمويل  ( ب) 
صيغ  من  متنوعة  مجموعة  بإستخدام 

التمويل ا�سالمية
 

بشقيها  المصرفية  الخدمات  تقديم  ( ج) 
التقليدي والتقني

NILESDKH

المساهمون وأنصبتهم



العالقات الخارجية
البنك عضو في المؤسسات المالية التالية

المراسلون

- االتحاد الدولي للبنوك االسالمية
- اتحاد المصارف العربية

- ا¡كاديمية العربية للعلوم المالية 
   والدراسات المصرفية

- محفظة بنك التنمية ا�سالمي
- هيئة المحاسبة والمراجعة 

    للمؤسسات المالية االسالمية

جدة - المملكة العربية السعودية
بيروت - لبنان
عمان - ا¡ردن

جدة - المملكة العربية السعودية
المنامة - البحرين

أبوظبي - ا�مارات
أبوظبي - ا�مارات

القاهرة
سلطنة عمان

تركيا
كوريا الجنوبية

دبي
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مصرف أبوظبي ا�سالمي
بنك النيلين

مصرف أبوظبي ا�سالمي
بنك صحار
أكتف بنك

كوريا اكسيشينج بنك
صرافة ارسال



المهندس/ الحاج عطا المنان إدريس
رئيس مجلس ا�دارة

المدير العام
 السيد/ أحمد عبدالرحمن عثمان الحوري

نائب المدير العام 
السيد/ هشام التهامي عبد ا¼
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البروفيسور/ الخضر علي ادريس محمد
رئيس الهيئة 

الدكتور / عثمان محمد النظيف محمد
عضو الهيئة

الشيخ/ محمد الحافظ احمد فضل ا¼
عضو الهيئة 

 

المأمون حامد و شركاه

السيد/ أحمد عبدالرحمن عثمان الحوري
المدير العام

السيد/ هشام التهامي عبدا¼ 
نائب المدير العام

السيد/ ازهري سعيد سيد أحمد
مساعد المدير العام  لالستثمار والعالقات الخارجية

السيد/ عبد المنعم علي عبد العزيز
مساعد المدير العام  للتخطيط والتطوير

السيد/ عادل تاج السر الحاج 
مساعد المدير العام  للشئون المالية وا�دارية

السيد/ عاطف عكاشة عثمان               
مدير إدارة التفتيش والمراجعة

السيد/ محمد البشير عبد المجيد
مدير إدارة المخاطر

السيد/ مجدي أحمد محمد
مسئول االلتزام

هيئة الرقابة الشرعية

المراجع القانوني 

السيد/ عوض محمد أحمد سعيد

أمين مجلس االدارة

ا�دارات المساعدة اخرى

ا�دارات العامة

 ا�دارة التنفيذية للعام 2018 م

مجلس ا�دارة

السيد / م. الحاج عطا المنان إدريس 
رئيس مجلس االدارة

الشركة الوطنية القابضة

السيد / م. الصديق محمد علي الشيخ 
نائب رئيس مجلس ا�دارة

والية الخرطوم

السيد / م. محمد علي امين محمد علي
عضو مجلس ا�دارة

شركة السالمة للتجارة

االسيد / د. صالح علي أحمد محمد
عضو مجلس ا�دارة

والية الخرطوم

السيد/  الماحي خلف ا¼ الماحي إدريس
عضو مجلس ا�دارة

جمعية الرضوان الخيرية

السيد/  د. أحمد قاسم محمود حسين
عضو مجلس ا�دارة

شريان الشمال للطرق والسدود 

السيد/ عبدا¼ بن جمعة فهد الجمعة
عضو مجلس ا�دارة

شركة ميديورو للخدمات المالية

السيد/أ.الجيلي محمد البشير محمد 
عضو مجلس ا�دارة

خبير مصرفي

السيد/ د. عبد المنعم محمد الطيب 
عضو مجلس ا�دارة

خبير مصرفي



43

فروع البنك

0211-822295
0183-730808
0421-822363
0183-250422
0611-845201
0441-843292
0711-832317
3838
3838

06118-23497
06118-45001

30. دنقال 
31. كريمة 

32. الدبة  

الوالية الشمالية

34. الضعين
والية شرق دارفور

36. الجنينة
والية غرب دارفور

26. عطبرة- مكتب صرف بربر 
والية نهر النيل

02118-22295

02418-25007
02318-23780
0111447525

45375-06118
06118-45200
0127640452

33. نيــاال
والية جنوب دارفور

07118-32201

07128-30075

07417-22220

35. الفاشر
والية شمال دارفور

07318-42545

83-790828
83-768132
83-467618
83-425438
87-565880
87-456620
85-346297
85-231383
83-250421
83-526620
85-383801
83-767600
83-214699
83-480001
83-400001
83-460868
83-731213
83-731925

1. الخرطوم (الفرع الرئيسي)
2. ميدان االمم المتحدة

3. السجانة
4. السوق المحلي

5. أمدرمان
6. أمدرمان السوق الشعبي

7. بحري المنطقة الصناعية
8. بحري السوق

9. عفراء
10. الرياض

11. حلة كوكو
12. البرلمان
13. شمبات

14. محمد نجيب
15. المغتربين
16. ابو حمامة
17. سوق ليبيا

18. الكالكلة

والية الخرطوم

1. مكتب صرف بربر 
2. مكتب صرف برج ا�تصاالت الخرطوم

3. مكتب صرف مصنع سكر حلفا
4. مكتب صرف  سوق المحاصيل -القضارف

5. مكتب صرف المنطقة الصناعية -نياال
6. مكتب صرف السوق الشعبي -كسال

7. مكتب صرف كلية البيان
8. مكتب صرف جامعة المغتربين

9. مكتب صرف مجمع الشرطة -الخرطوم

مكاتب الصرف 

37. ا¡بيض 

38. أم روابة 

والية شمال كردفان

0115247070
06318-22449

39. أبوجبيهة 

40. كادوقلي

والية جنوب كردفان 

والية غرب كردفان 

04418- 43291

19. ود مدني
20. المناقل 

05118-43163
05178-72912

والية الجزيرة

21. كوستي
22. ربك

05718-22363
05728-26607

والية النيل االبيض

30466-2305618. سنار 
والية سنار

24013-2403118. بورتسودان
والية البحر احمر

27.حلفا الجديدة 
28. كسال 

29. خشم القربة

04218-22363
04118-22295
012096458

والية كسال

25. القضارف 
والية القضارف

41. الفوله 

42. النهود

43. ا¡ضية

فــــــــــرع
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الواليات اخرى

ATM
48

والية الخرطوم
وزاره المالية

جامعة النيلين

شارع الستين - الفرع

شارع البرلمان - الفرع

السجانة - مقر الفرع

جامعة المغتربين

برج التامينات المتحدة

MTN مركز

الكالكلة اللفة - مقر الفرع

دال للسيارات - شارع مدني

مستشفى علياء التخصصي 2

مركز خدمات الجمهور - السجانة

امانة الحكومة - غرب شقق النصر 

مبنى وزارة الدفاع 

الجهاز القضائي

مصلحة االراضي - المجاهدين 

فرع امدرمان السوق

فرع السوق الشعبي امدرمان

فرع بحرى السوق 

مواقع
 فرع مدنىالصرافات اÊلية

الجهاز القضائي - مدني 
جامعة الجزيرة

مطار بورتسودان 
مكتب زين - بورتسودان 

مقر الفرع - بورتسودان 
مطار االبيض 

الجهاز القضائي االبيض 
مقر الفرع - االبيض 
الفاشر - مقر الفرع 

الجهاز القضائي - مقر الفرع 
الجهاز القضائي - كسال 

مقر الفرع - كسال 
القيادة العامة - خشم القربة 

مقر الفرع - خشم القربة 
الجهاز القضائي - الدامر 

مقر الفرع - الفولة 
مكتب صرف بربر 

مقر الفرع - نياال 
مقر الفرع - الدبة 

مقر الفرع - القضارف
مقر الفرع - ام روابة 

مقر الفرع - كادوقلي 
مقر الفرع - حلفا 
مقر الفرع - ربك 

مقر الفرع - دنقال 
مقر الفرع - عطبرة
مقر الفرع - كريمة 
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خطاب رئيس مجلس ا�دارة في االجتماع
السنوي الثاني والثالثون للمساهمين

الحمد ¼ رب العالمين، العزيز الوهاب رازق خلقه دون أجر أو ثواب، 
الحمد ¼ الذي هدانا لÌسالم وجعلنا من أمة خير انام سيدنا 
بشيراً  بعث  الذي  الرحمة  نبي  وسلم،  عليه  ا¼  صلي  محمد 
ونذيراً ولÐنبياء خير ختام، وعلي آله وصحبه أتم السالم وأجعلنا 

اللهم ممن وهبتهم محبته و رزقتهم خير هدايته.
أما بعد،،

ا�خوة المساهمين اعزاء،، الضيوف الكرام..
السالم عليكم ورحمة ا¼ تعالي وبركاته،،،

يسرني باصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي أعضاءمجلس 
ا�دارة ونحن نعقد بعون ا¼ ا�جتماع الثاني والثالثون للجمعية 
العمومية للمساهمين ببنك النيل ، أن أضع بـين أيديكم التقرير 
الســنوي للعام 2018م والذي سوف نتناول فيه بإذن ا¼ نتائج 
أعمال البنك للسنة المنتهية في العام 2018م وتقريري المراجع 
الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية عن القوائم المالية الموحدة 

للعام 2018م.
إخوتي المساهمين الكرام  لقد كان العام 2018م مليئًا بالتحديات 
المالية وا�قتصادية ، في ظل بيئة مصرفية عالية التنافسية 
سيطرة  عن  الخارجة  الكلية  العوامل  من  العديد  فيها  أثرت 
المصارف، وبنك النيل كواحد من البنوك السودانية الرائدة في 
المجال المصرفي، كان البد له من مواصلة السعي للمحافظة 
ما حققـه من كسب، و لتعــــزيز قـــدرته على تلبية طموحـــات  
وتطلعات عمالئه و مساهميه والعاملين فيه بصفة مستمرة 
في ظل التحديات المتجددة، وتعزي أسباب النجاح في ذلك إلى 
استراتيجية البنك المبنية على تقييم ومراجعة اداء بصورة 
مستمرة، و هو ما جعلنا على قدر عال من المرونة لمواكبة 

التطورات. 
علي صعيد ا�قتصــــاد العــالمي فقد زادت مخاطــر التطــورات 
السلبية التي تهدد النمو العالمي، بينما قلت احتماالت حدوث 
اسواق  اقتصادات  تعرضت  كما  مفاجئة،  إيجابية  تطورات 
الصاعدة الهشة إلى ضغوط بسبب إرتفاع قيمة الدوالر امريكي، 
كما شهد العام 2018م عدم إستقرار أسعار النفط الذي فقد 

أكثر من 40 ٪ من قيمته بنهاية الربع اÊخير من العام.
علي صعيد ا�قتصـــاد المحلي فإن العـــام 2018م شهد تحـــديًا 
كبيراً تمثل في التضخم، وعدم إستقرار سعر صرف العمالت 
اجنبية خاصًة الدوالر رغم كل ا�جراءات التي وضعت من أجل 
احتواء ارتفاعه المستمر، كما أن إستمرار بقاء السودان ضمن 
قائمة الدول الراعية لÌرهـــاب وبالتالي حرمـــانه من االندمـــاج 
ضمن منظومة االقتصاد العالمي قد مثل تحديًا كبيراً للسودان 
سيما في إمكانية التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية 
والمبــــادرات  المــــزايا  من  واالستفـــادة  واالقليمية  العالمية 

واالتفاقيات المتعلقة بها كإعفاء الديون وغيرها.
و بالرغم من كل تلك التحديات والصعوبات، تمكن البنك من 
الوقوف  يمكن  حيث   ، ممتازة  أنها  نعتقد  أداء  نتائج  تحقيق 
عليها من خالل إستعراض مؤشرات أداء البنك للعام 2018م:

أوًال: مؤشرات االداء المالي للبنك 
أ.مؤشرات قائمة المركز المالي

١- جملة الموجودات: 
ارتفع حجم الميزانية المجمعة للبنك بمبلغ 4.97 مليار جنيه، 
بسبب  وذلك  2017م  بالعام  مقارنًة   ٪ 70 بلغت  نمو  بنسبة 

التطور الكبير الذي حدث في موارد وإستخدامات البنك.  
٢- الودائع: 

نمت جملة ودائع البنك بمبلغ 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 
٧٠ ٪ مقارنًة بالعام 2017م، وذلك نتيجًة للنمو في الودائع 

الجارية بمبلغ 3.5 مليار جنيه بنسبة ١٠٨٪، والودائع 
ا�دخارية بمبلغ 178.5 مليون جنيه وبنسبة 16٪ ، والودائع 

االستثمارية بمبلغ 800 مليون جنيه بنسبة  38 ٪ ، ونمو ودائع   
التأمينات بنسبة

  ٢٩٠ ٪ وذلك لتوسع البنك في عمليات الصادر.
٣- حقوق الملكية: 

ارتفع إجمالي حقوق الملكية بمبلغ 123.8 مليون جنيه وبنسبة 
نمو بلغت  38٪ مقارنة بالعام 2017م، و ذلك بسبب الزيادة 

في رأس المال و االحتياطيات وارباح المبقاة.
٤- التمويل واالستثمارات: 

 ٪٥٦ نمو  وبنسبة  جنيه  مليار   2.7 بمبلغ  التمويل  حجم  زاد 
البنك  موارد  في  للزيادة  نتيجة  وذلك  2017م  بالعام  مقارنة 
الداخلية والخارجية، مما أدى إلى التوسع في االستثمارات بنسبة 

٣٤٪ ، وذمم البيوع المؤجلة بنسبة ١٠١٪ . 
ب. مؤشرات قائمة الدخل: 

1. ا�يرادات: 
بلغت جملة إيرادات البنك في العام 2018م مبلغ 637.4 مليون 
جنيه بنسبة نمو ٦٤٪ مقارنة بالعام 2017م، وذلك نتيجًة للزيادة 
في صافي إيرادات البيوع المؤجلة واالستثمارات بنسبة ٣٧٪، 

والزيادة في ايرادات الخدمات المصرفية بنسبة ٨٨٪.  
2. المصروفات: 

بلغت جملة المصروفات 533.8 مليون جنيه بنسبة زيادة ٦١٪ 
مقارنة بالعام 2017م ، وذلك نتيجة لآلتي:

-  إرتفاع مصروفات العنصر البشري بنسبة 65٪ ، نتيجة لتخلص 
حقوق  وتصفية  المتقاعدين  تجاه  التزاماته  كافة  من  البنك 
إتفاقية المعاشيين، با�ضافة لتحسين شروط خدمة العاملين 

لتصبح أكثر تنافسية وذلك للمحافظة علي كوادر البنك.
- إرتفاع المصروفات ا�دارية بنسبة ٥١٪ وهو نتيجة �رتفاع كافة 
العمل إضافة �رتفاع تكاليف  أسعار متطلبات تسيير دوالب 
ا�يجارات بصورة كبيرة، وهو أثر مباشر ناتج من الزيادة المتوالية 
مقابل  المحلية  العملة  قيمة  وإنخفاض  التضخم  معدل  في 

العملة االجنبية.
3. صافي ارباح: 

بلغ صافي أرباح البنك بنهاية العام 2018م مبلغ 91.7 مليون 

ممتازة جداً و تم الوصول إليها رغم سداد إلتزامات البنك تجاه 
حقوق المعاشـــيين والمتقاعدين، ويعتبر ذلك مؤشـــر على أن 
البنك نجح في إمتصاص االثـــار النقدية المترتبة  على معدالت 

التضخم المرتفعة خالل العام.
4. العائد على حقوق الملكية:

بلغ معدل العائد على حقوق الملكية  23.8٪ مقارنة ب ٪18.8 
في العام 2017م بنســـبة نمو 27 ٪، وذلك نتيجـــة لنمو ارباح 

بنسبة أعلي من نمو حقوق الملكية.
5. معدل العائد علي السهم:

بلغ معدل العائد علي السهم 35% مقارنة ب 26% للعام 2017م 
بنسبة نمو 35%، وهذه القفزة الممتازة تعتبر  واحدة من أهم 
ما استهدفته خطة البنك االســـتراتيجية بتعظيم العائد علي 

حقوق المساهمين.
إخوتي المساهمين:

مواصلًة لدور البنك في  تمويل المشروعات القومية فقد قام 
البنك بتمويل عدد من المشروعات الحيوية خالل العام 2018، 
باالضافـــة الـــي مشـــاريع التمويل اصغـــر والصغيـــر، وتمويل 
الشـــركات وافـــراد . و في جانب التوســـع واالنتشـــار  فقد تم 
بحمـــد ا¼ زيـــادة منافـــذ الخدمة بإفتتـــاح فروع ســـوق ليبيا، 
الجنينة والكالكلـــة، كما تم إفتتاح نافـــذة جامعة المغتربين 
بالخرطـــوم ونافـــذة بمجمـــع الشـــرطة الخرطـــوم (خدمات 
الجمهور)، وفي إطار التوســـع في الصرافات اÊلية خدمًة لكافة 
عمـــالء المصـــارف فقـــد تـــم تركيـــب عـــدد 9 صرافـــات آلية 

بالعاصمة والواليات، 
ودفعًا لمواصلة ا�رتقاء بخدماتنا المقدمة وتطويرها فقد تم 
إطـــالق عدد مـــن المنتجات خالل العـــام 2018 كمنتج ســـاهل 
للدفع ا�لكتروني لرسوم الجامعات والمدارس، منتج موبايل 

كاش (النســـخة الجديدة)، خدمة أهًال  للمرتبات ، خدمة الدفع 
عبر بطاقات كاش أمان للمجموعات، كما تم التوسع بصورة 
كبيـــرة في نقاط البيع و كل ذلـــك لمواكبة التطور في جانب 
الدفع ا�لكتروني، وفي جانـــب التقنية ومواكبة للتطور الذي 
حدث فـــي البنك فقد بدأنا في خطوات تغيير النظام المصرفي 
التقنـــي الذي نعمل به بنظام جديـــد يتوافق مع تطور البنك 
وســـوف يتم ذلك قـــريبًا بإذن ا¼ حالمـــا يتـــم إجـــراء كـــافة 

المتطلبات الالزمة.
ثانيًا: توصية مجلس ا�دارة الجتماعكم الموقر:

تأسيسًا على ما تقدم نوصي الجتماعكم الموقر باالتي:
- إجازة تقرير مجلس ا�دارة والقــوائم المالية المراجعة للعام 

المالي المنتهي في٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- إجازة تقرير المراجـع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 

31/ 12/ 2018م.
- إجـــازة تقرير هيئة الرقابة الشــرعية عن السنة المنتهية في 

31/ 12/ 2018م.
- الموافقة علي حافز مجلس ا�دارة للعام 2018م.

ا�خوة المساهمون افاضل:
في الختام  ال يسعني إال أن أعبر مرة اخري عن تقديري و شكري 
لحضوركم للوقوف علي نتائج أعمال البنك، كما أجزل الشكر 
والتقــــــدير لÌدارة التنفيذية وجميع العـــــاملين بالبنك على 
مابذلوه من جهد لتحقيق النتـــائج الطيبة  والشكـــر  لعمالئنا 
الكــــرام لثقتهم الغـــــــالية التي منحـــــوها لنا، وهـــذا دافــــع 
كبيــــــر للعمل علي رفع مسـتوي اداء و التحسين والتجويد 

بإذن ا¼ تعالي.
                                    

                                        والحمد والشكر أجزلهما ¼ رب العالمين،،،  

المهندس/ الحاج عطا المنان إدريس
 رئيس مجلس ا�دارة
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قائمة المركز المالي كما في 2018/12/31م

تعتبر االيضاحات المرفقة من (1) الي (48) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

م /  الحاج عطا المنان إدريس
رئيس مجلس ا�دارة

أحمد عبد الرحمن الحوري 
المدير العام

د.عبدالمنعم محمد الطيب
عضو مجلس االدارة 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

االيضاح البيان

جنيه الموجودات : 

النقد وما في حكمه

االحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي

صافي ذمم البيوع المؤجلة

صافي المقاوالت

صافي التمويالت االخرى

استثمارات في اوراق مالية

صافي المضاربات

صافي المشاركات

صافي المحافظ ا¡ستثمارية

مساهمات في رؤوس اموال شركات

موجودات أخرى

صافي الموجودات الثابتة

اجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق اصحاب حسابات

االستثمارات المطلقة  و حقوق الملكية :

المطلوبات:

الحسابات الجارية و االدخار

ذمم دائنة

مطلوبات أخرى

مخصصات

اجمالي المطلوبات

حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة

حقوق الملكية :

رأس المال المدفوع

االحتياطيات

االرباح المبقاة

اجمالي حقوق الملكية

اجمالي المطلوبات وحقوق اصحاب حسابات

االستثمار المطلقة وحقوق الملكية

الحسابات النظامية

2,088,297,274

1,194,280,811

3,174,715,204

2,017,015,161

251,737,678

1,312,275,500

249,670,676

416,262,998

142,090,285

20,127,196

894,943,687

277,547,976

12,038,964,446

8,069,634,732

244,195,377

305,815,972

67,935,889

8,687,581,970

2,903,450,526

300,000,000

67,110,184

80,821,766

447,931,950

12,038,964,446

642,634,503

698,506,972

567,292,678

1,576,199,935

1,573,819,291

209,939,035

978,590,648

115,829,108

261,150,526

132,834,405

6,069,226

746,968,323

202,327,557

7,069,527,704

4,387,162,306

112,848,392

89,914,908

52,176,713

4,642,102,319

2,103,351,966

231,363,153

27,169,383

65,540,883

324,073,419

7,069,527,704

299,575,309

2017 ديسمرب 31  ديسمرب 201831



29 28
بنك النيل
التقرير السنوي 2018

بنك النيل
التقرير السنوي 2018

تعتبر االيضاحات المرفقة من (1) الي (48) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

البيان

26

27

28

29

30

31

32

33

17

34

45

46

35

االيضاح

جنيه

االيضاحالبيان
قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31مجنيه

م /  الحاج عطا المنان إدريس
رئيس مجلس ا�دارة

أحمد عبد الرحمن الحوري 
المدير العام

د.عبدالمنعم محمد الطيب
عضو مجلس االدارة 

م /  الحاج عطا المنان إدريس
رئيس مجلس ا�دارة

أحمد عبد الرحمن الحوري 
المدير العام

د.عبدالمنعم محمد الطيب
عضو مجلس االدارة 

الدخل:

الدخل من البيوع المؤجلة

 الدخل من صيغ االستثمارات ا¡خرى

مجموع جزئي

يطرح: عائد اصحاب حسابات االستثمار المطلقة

صافي الدخل من البيوع المؤجلة و االستثمارات

ايرادات الخدمات المصرفية

دخل البنك من استثمارته الذاتية

ايرادات اخرى

اجمالي ايرادات البنك

المصروفات :

تكلفة العنصر البشري

المصروفات العمومية واالدارية

االستهالكات

مخصصات مخاطر التمويل و االستثمار

غرامات بنك السودان

اجمالي المصروفات

صافي الدخل قبل الزكاة و الضرائب

زكاة العام

ضريبة ارباح العام

صافي دخل العام 

العائد علي السهم ( جنيه سوداني )

298,965,719 

547,893,958 

846,859,677

(314,633,590)

532,226,087 

103,533,110 

360,728 

1,300,048 

637,419,973

385,473,695 

121,398,780 

22,274,145 

4,691,351 

21,750 

533,859,721

103,560,252 

(7,427,027)

(4,425,410)

91,707,815 

35%

157,379,541

382,979,625

540,359,166

(208,034,780)

332,324,386

55,081,955

392,890

392,494

388,191,725

234,184,983

79,078,210

18,844,933

0

60,000

332,168,126

56,023,599

(4,306,195)

0

51,717,404

26%

صافي ارباح العام 

تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات

استهالك الموجودات الثابتة 

مخصص الزكاة

مخصص الضريبة

مخصصات مخاطر التمويل و االستثمار 

عائد اصحاب االستثمار المطلق

خسائر (مكاسب) بيع اصول ثابتة 

تسوية سنوات سابقة

صافي التدفقات النقدية من العمليات 

التدفقات النقدية من االستثمار :

نقدية مدفوعة لشراء موجودات ثابتة 

نقدية مستلمة من بيع موجودات ثابتة

شراء اوراق مالية 

الزيادة / النقصان في المضاربات

الزيادة في ذمم البيوع المؤجلة 

الزيادة / النقصان في المشاركات 

الزيادة في المقاوالت 

الزيادة / النقصان في التمويالت االخرى 

الزيادة / النقصان في المساهمات في شركات 

الزيادة / النقصان في محافظ تمويلية 

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االستثمار

التدفقات النقدية من التمويل :

صافي الزيادة في حسابات االستثمارات المطلقة

صافي الزيادة في الحسابات الجارية و االدخارية  

الزيادة  في راس المال 

توزيعات اسهم مجانية 

توزيعات ارباح   

الزيادة في االحتياطيات 

المحول لالحتياطيات 

الزيادة في الموجودات االخرى 

الزيادة في االحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي 

الزيادة في المخصصات 

زيادة الذمم الدائنة 

النقصان في المطلوبات االخرى

صافي التدفقات النقدية الناتجة من التمويل  

صافي الزيادة في النقد 

النقد وما في حكمه بداية العام 

النقد و ما في حكمه نهاية العام  

51,717,404

18,844,933
4,306,195
0
0
208,034,780
20,179
(1,253,653)
281,669,838

(46,635,448)
401,030
(587,637,148)
(96,994,358)
(1,129,129,887)
(153,518,671)
(403,422,862)
15,623,812
(1,169,245)
(17,633,931)
(2,420,116,708)

(999,124,833)
1,910,143,138
70,043,753
(14,732,195)
(14,742,272)
6,902,234
(5,171,740)
(24,034,085)
(300,803,812)
10,472,820
70,621,817
(47,167,261)
2,660,657,229
522,210,359 
176,296,613 
698,506,972 

91,707,815 

22,274,145 
7,427,027 
4,425,410 
4,691,351 
314,633,590 
(916,585)
0
444,242,753 

(101,484,018)
4,906,038 
(333,684,852)
(133,841,568)
(1,598,515,269)
(155,112,472)
(443,195,870)
(46,489,994)
(14,057,970)
(9,255,880)
(2,830,731,855)

485,464,970 
3,682,472,426 
68,636,847 
(23,273,595)
(23,270,506)
39,940,801 
(29,882,831)
(147,975,364)
(626,988,133)
3,906,739 
131,346,985 
215,901,065 
3,776,279,404 
1,389,790,302 
698,506,972 
2,088,297,274 

17

17

6
تعتبر االيضاحات المرفقة من (1) الي (48) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية  في 2018/12/31م

2017 ديسمرب 31  ديسمرب 201831

2017 ديسمرب 31  ديسمرب 201831
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أحمد عبد الرحمن الحوري 
المدير العام

د.عبدالمنعم محمد الطيب
عضو مجلس االدارة 

تعتبر االيضاحات المرفقة من (1) الي (48) جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

مكاسب أو (خسائر)
تقييم غير محققة

جنيه ســـــــــــــــوداني

رأس المال
المدفوع

إحتياطي
عام

إحتياطي
قانوني

ارباح 
المبقاة

االجمالي

231,363,153

0

23,273,595

0

0

45,363,252

300,000,000

161,319,400

0

14,732,195

0

0

0

55,311,558

231,363,153

23

1,730,493

0

0

10,057,970

0

0

11,788,463

0

0

0

476,840

0

1,253,653

0

1,730,493

24

0

0

0

20,712,050

0

0

20,712,050

0

0

0

0

0

0

0

0

24

25,438,890

0

0

9,170,781

0

0

34,609,671

20,267,149

0

0

5,171,741

0

0

0

25,438,890

24

65,540,883

91,707,815

(23,273,595)

(29,882,831)

(23,270,506)

-

80,821,766

49,723,340

51,717,404

(14,732,195)

(5,171,741)

(14,742,272)

(1,253,653)

0

65,540,883

324,073,419

91,707,815

0

10,057,970

(23,270,506)

45,363,252

447,931,950

231,309,889

51,717,404

0

476,840

(14,742,272)

0

55,311,558

324,073,419

البيان

قائمة التغير في حقوق اصحاب الملكية للسنة المنتهية في  2018/12/31م

في ١- يناير2018م

صافي ارباح العام

توزيعات اسهم مجانية 

المحول لالحتياطيات

توزيعات ارباح نقدية 

اكتتاب جديد خالل العام 

في 31 ديسمبر 2018م

الرصيد في 1 يناير 2017م

صافي ارباح العام

توزيعات اسهم مجانية

المحول لالحتياطيات 

توزيعات ارباح نقدية 

تسوية سنوات سابقة@

إكتتاب جديد خالل العام 

الرصيد في 31 ديسمبر2017

إيضاح

@تسوية سنوات سابقة عبارة عن فصل المكاسب الغير محققة تقييم االستثمارات االجنبية من االرباح المبقاة من تاريخ امتالكها حتى 31 ديسمبر2017م
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حول إيضاحات 
القوائم المالية

2- أسس إعداد القوائم المالية:
لمعايير  وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  تم   .2/1
المحاسبة  هيئة  من  الصادرة  المالية  المحاسبة 
وذلك  ا�سالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة 
السودان  بنك  ومتطلبات  السارية  القوانين  حسب 
ذات  للبنك  الشرعية  الهيئة  وتوجيهات  المركزي 
الصلة بإعداد هذه القوائم. وبناء على متطلبات هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ا�سالمية 
للتقارير  الدولية  المعايير  بتطبيق  البنك  يقوم 
تغطيها  ال  التي  لالمور  بالنسبة  الصلة  ذات  المالية 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  معايير 

المالية ا�سالمية.
2/2. تم إعداد القوائم المالية بالجنيه السوداني وهو 
العملة الوظيفية التي تعد بها القوائم المالية للبنك.

التكلفة  لمبدأ  وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  تم   .2/3
العادلة  بالقيمة  التقييم  اعادة  باستثناء  التاريخية 
المحتفظ  المالية  االوراق  في  لالستثمارات  بالنسبة 

بها لغرض المتاجرة والمتاحة للبيع.     
في  المحاسبي  ا�ستحقاق  أساس  البنك  يتبع   .2/4
تسجيل موجوداته ومطلوباته وإيراداته ومصروفاته.

ا�دارة  من  المالية  القوائم  هذه  إعداد  2/5.يتطلب 
قيم  علي  تؤثر  وتقديرات  وإفتراضات  أحكام  وضع 
والمصروفات  وا�يرادات  والمطلوبات  الموجودات 

الصادرة عنها القوائم المالية.
الخبرة  علي  وا�فتراضات  التقديرات  هذه  وتعتمد 
الممكن  ومن  اخري.  المؤثرة  والعوامل  التراكمية 
علي  المبنية  النتائج  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  أن 
بصورة  البنك  إدارة  تقوم  التقديرات.كما  تلك 
المحاسبية  التقديرات  في  النظر  بإعادة  مستمرة 
والفرضيات التي تأسست عليها ويتم إداراج ما يترتب 
فيها  تجري  التي  الفترة  في  تعديالت  من  ذلك  علي 
تلك  علي  تؤثر  المراجعة  كانت  اذا  التقديرات  مراجعة 
الفترة وحدها أو في فترة المراجعة والفترات الالحقة 
الحالية  الفترات  في  تؤثر  المراجعة  كانت  اذا 

والمستقبلية.  
2- أسس إعداد القوائم المالية (بقية)

 فيما يلي احكام وا�فتراضات والتقديرات المحاسبية 
الهامة المؤثرة في تطبيق السياسات المحاسبية:

1/5/2 خسائر انخفاض قيمة محافظ التمويل :
شهريا  التمويل  محافظة  بمراجعة  البنك  يقوم 
لتحديد ما اذا كان هناك إنخفاض في القيمة يستوجب 
تسجيل مخصص وتحديد مبلغ المخصص المطلوب. 
حول  االحكام  من  عدداً  تتخذ  أن  ا�دارة  علي  ويتوجب 
النقدية المستقبلية  التدفقات  تحديد مبلغ وتوقيت 
وهي  المطلوبة،  المخصصات  مستوي  تحديد  لغرض 
أحكام تقديرية مبنية علي أفتراضات وعوامل عددية 
التأكد  تستند علي درجات متفاوتة من أحكام وعدم 
أو  التمويل  ذمم  تحصيل  علي  السالبة  التغيرات  مثل 
اوضاع الوطنية وا�قتصادية التي تنعكس سلبًا علي 

1- التأسيس والنشاط:
          تأسس بنك التنمية التعاوني في عام 1982

عامة  مساهمة  شركة  الى  تحويله  تقرر  و  م 
وفقًا لقانون الشركات لسنة 1925م بتاريخ 24 
تغير  وقد   .16379 رقم  بتسجيل  2001م  مارس 
إسم البنك إلى بنك النيل للتجارة و التنمية في 
عام 2013م و تم رفع رأس المال المصرح به إلى 
هذه  تسجيل  وتم  سودانى  جنيه  مليون   300

الزيادة في المسجل التجاري.
اعمال  جميع  بممارسة  البنك  ويقوم 
الشريعة  حكام  وفقًا  المصرفية  وانشطة 
ا�سالمية.  يمارس البنك نشاطه من مركزه 
يقدم  كما   ،62 ص.ب  الخرطوم،   - الرئيسي 
المنتشرة  فروعه  خالل  من  خدماته  البنك 
بالواليات والتي بلغ عددها في 31 ديسمبر 2018م  
جميعها  وتعمل  فـــــرعًا)   40  :2017) فــــرع   43
بالســـــودان، بلغ عــــدد العـــــاملين بالبنـــك فى
31 ديسمبر 2018م:  962 موظفاً و عامًال  (2017: 904). 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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التدفقات  اÊليات وا�فتراضات المستخدمة في تقدير مبلغ وتوقيت  البنك بصورة منتظمة بمراجعة  إدارة  تقوم 
النقدية المستقبلية بهدف تقليل الفرق بين الخسائر التقديرية والخسائر الفعلية المحققة.

2/5/2 انخفاض قيمة االوراق المالية المتاحة للبيع:
يقوم البنك باتخاذ أحكام تقديرية للنظر فيما إذا كان هنالك إنخفاض في إستثمارات الصكوك المدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل حقوق الملكية. وتتضمن التقديرات تحديد ما إذا كان هنالك إنخفاض كبير ومستمر في القيمة 
ذلك  في  بما  االخري  العوامل  بتقييم  التقديرية  االحكام  هذه  اتخاذ  سبيل  في  البنك  ويقوم  تكلفتها  عن  العادلة 
ا�قتصادي  والقطاع  السوق  وأداء  فيها  المستثمر  المؤسسة  قوة  ومدى  الصكوك  أسعار  في  العادية  التقلبات 

والتدفقات النقدية.
3/5/2 القيمة العادلة لÐسهم والصكوك غير المتداولة في سوق نشط :

يستند تقييم ا�ستثمارات في اسهم والصكوك غير المتداولة في سوق نشط علي إستخدام آليات تقييم تتمثل 
بالمعدالت  المتوقعة مخصومة  النقدية  التدفقات  أو  العادلة دوات مالية مماثلة  القيمة  أو  في معامالت تجارية 

الحالية المطبقة علي أدوات ذات شروط وسمات ومخاطر مماثلة .
يمكن  ال  ا�ستثمارات  هذه  وبعض  جوهرية  تقديرات  يتطلب  المدرجة  غير  اسهم  من  النقدية  التدفقات  تقدير 
تدرج  المالية  الفترة  نهاية  في  ا�ستثمارات  هذه  لذلك  ونتيجة   ، الموثوقية  من  بدرجة  لها  التقديرات  هذه  إجراء 

بالتكلفة مخصومًا منها مخصص إنخفاض القيمة إن وجد.
3- السياسات المحاسبية :

فيما يلي السياسات المحاسبية  الهامة التي تم إعتمادها في إعداد هذه القوائم والتي تماثل تلك المتبعة في العام 
السابق:

1/3   الموجودات الثابتة :
يتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصًا مجمع ا�هالك وأى إنخفاض دائم في القيمة، ويتم إحتساب ا�هالك 
خالل  متناقصة   ، سنوية  أقساط  على  الثابتة  الموجودات  إهالك  عن  عبارة  وهي  المتناقص  القسط  لطريقة  وفقًا 

عمرها االفتراضي وفقًا لمعدالت االستهالك ، وهي على النحو اÊتي :-
3-  السياسات المحاسبية (بقية)

1/3 الموجودات الثابتة (بقية) :

أما ا�ضافات خالل العام فيتم اهالكها بواقع %100 من نسبة إهالكها المقررة بغض النظر عن تاريخ الشراء  خالل 
العام.

يتم مراجعة القيم المدرجة للموجودات الثابتة من حيث ا�نخفاض في الحاالت التي تشير إلى أن القيمة المدرجة 
غير قابلة لÌسترداد  يتم إعادة إدراج الموجودات الثابتة بالقيمة القابلة لÌسترداد في الحاالت التي تكون القيمة 

المدرجة أعلى من القيمة القابلة  لالسترداد .
2/3 إنخفاض قيمة الموجودات وعدم القدرة علي تحصيلها :

يقوم البنك بتاريخ كل مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية والموجودات الملموسة لتحديد 
ما إذا كان هناك مؤشر أو دليل علي وجود إنخفاض في القيمة. فإذا ما توفر مثل ذلك المؤشر أو الدليل يتم تحديد 
المبلغ المقدر الممكن إسترداده لÐصل وتدرج أية خسائر ناتجة من ا�نخفاض في القيمة بقائمة الدخل. با�ضافة 
أرصدة  مجموع  من   1% عام  مخصص  بحساب  البنك  يقوم  المركزي  السودان  بنك  لتوجيهات  وتطبيقا  ذلك  الي 

التمويل التي ال تخضع لمخصص خاص.

3/3 العمالت اجنبية :
بتاريخ تلك  السائدة  الصرف  السوداني حسب أسعار  الجنية  الي  بالعمالت اجنبية  التي تتم  المعامالت  يتم تحويل 
المالي  المركز  قائمة  تاريخ  في  اجنبية  بالعمالت  المسجلة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تحول  المعامالت. 
حسب أسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي.  ويتم إظهار ارباح والخسائر المحققة وغير المحققة 

عن عمليات التحويل في قائمة الدخل.
4/3 إثبات االيرادات

1/4/3 أرباح و خسائر المرابحات والمقاوالت وا�ستصناع :
المالية  الفترات  على  توزيعها  ويتم  التعاقد  عند  إثباتها  يتم  وا�ستصناع  والمقاوالت  المرابحات  خسائر  و  أرباح 
مالية  فترة   لكل  يخصص  بحيث   ، القائم  الرصيد  الي  إستناداً  زمني  أساس  على  فيها   تستحق  التى  المستقبلية 

نصيبها من ارباح خالل فترة العقد بطريقة معدل العائد الفعلي.
أرباح وخسائر المضاربات يتم إثباتها عند التحاسب التام أو في حدود ارباح التي توزع او في حالة تقديرها بالتنضيض 

الحكمى. وفي حالة وجود خسائر يتم إثباتها بتخفيض رأس مال المضاربة.
3- السياسات المحاسبية (بقية):

4/3 إثبات االيرادات (بقية)
2/4/3  أرباح وخسائر المشاركات :

يتم إثبات أرباح وخسائر عمليات المشاركة التي تنتهي خالل الفترة المالية عند التصفية ،أما المشاركة التي تستمر 
كثر من فترة مالية يثبت البنك نصيبه في ارباح عند تحققها بالمحاسبة التامة أو علي اي جزء منها في الفترة 
المالية التي حدثت فيها وفي حدود ارباح التي توزع . أما الخسائر فيتم إثباتها خصما من رأس مال المشاركة عند 

حدوثها.
3/4/3   أرباح وخسائر السلم  :

 يتم ا�عتراف بارباح أو الخسائر من عمليات السلم عندما تكون المخاطر والمنافع الرئيسية من ملكية البضائع  
قد  تم تحويلها إلى المشتري ويكون مبلغ ارباح قابل للقياس بصورة موثوقة .

4/4/3   أرباح وخسائر ا�جارة :
 تتحقق ا�يرادات من عمليات ا�جارة  للفترة على أساس توزيع نسبي خالل فترة ا�جارة.

5/4/3   المساهمات في المحافظ التمويلية المدارة بواسطة بنوك:
يتم اثبات الدخل منها وفق عقد المضاربة على اساس االستحقاق .

6/4/3  يتم االعتراف بالربح من الودائع االستثماراية وفق عقد المضاربة مع بنوك ومؤسسات مالية على اساس 
االستحقاق.

اساس  على  بالتكلفة  بها  المحتفظ  المالية  واالرواق  الصكوك  في  االستثمار  من  االيرادات  اثبات  يتم   7/4/3
االستحقاق.

8/4/3   يثبت البنك حصته في ارباح اسهم الشركات التى استثمر فيها امواله بما فى ذلك الشركات التابعة التى لم 
توحد قوائمها المالية عند االعالن عنها.

9/4/3   إيراد الخدمات المصرفية
يتم إثبات إيراد الخدمات المصرفية عند تقديم الخدمة للعميل. 

3- السياسات المحاسبية (بقية) :
3/5  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة

يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد دراسة الظروف المحيطة بتحصيل كل دين على حدة وفقًا 
لÐسس والضوابط الموضوعة بواسطة بنك السودان المركزي .

يتم إعدم ديون عمليات التمويل وا�ستثمار بقرار من مجلس ا�دارة وموافقة بنك السودان المركزي بينما يتم 
إعدام الديون اخرى بقرار من مجلس ا�دارة.

3/6  النقد وما في حكمه :
بالبنوك  الخزينة وارصدة  النقد في  النقد وما في حكمه يشتمل على  النقدية فإن  التدفقات  إعداد قائمة  لغرض 

(حسابات جارية) وارصدة لدى البنك المركزي (ما عدا ا�حتياطي النقدي) . 
3/7  المطلوبات :

أن  يحتمل  وأنه   ، سابق  حدث  عن  ناتج  متوقع)  أو  (قانوني  حالي  إلتزام  أى  البنك  على  كان  إذا  المطلوبات  إثبات  يتم 
يتطلب إستخدام مصادر تتضمن منفعة إقتصادية لتسوية ا�لتزام ، كما يمكن عمل تقدير واقعي لمبلغ ا�لتزام.

المباني

السيارات

الدراجات البخارية والعادية

االت

المعدات

التركيبات

اثاثات

3%

15%

15%

7%

8%

3%

10%
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3/8 قياس العمليات التمويلية وا�ستثمارية
1/8/3 ذمم البيوع المؤجلة و المقاوالت :

المالية  السنة  نهاية  في  وتقاس  بالتكلفة،  إقتنائها  عند  المقاوالت  و  بالمرابحة  للبيع  المتاحة  الموجودات  تقاس 
على أساس التكلفة  أو صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها ايهما اقل، بحيث يتم تخفيضها بارباح المؤجلة و 

بمخصص هبوط قيمتها والذي يتم حسابه حسب منشور بنك السودان المركزي .
2/8/3 المضاربات:

تقاس االستثمارات في المضاربة بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف المضارب ويحسم من هذه القيمة ما 
أو  تعدي  بدون  المضاربة  مال  رأس  هلك  إذا  أما  السنة.  نهاية  في  وجد،  إن  المضاربة  مال  رأس  من  البنك  استرده 
مال  رأس  البنك  يستلم  ولم  صفيت  أو  المضاربة  انتهت  واذا  البنك،  علي  خسارة  يعالج  المضارب  من  تقصير 

المضاربة وارباح تسجل ذمم مدينة علي المضارب.
3/8/3 المشاركة:

تقاس االستثمارات في المشاركة في قائمة المركز المالي بالقيمة التاريخية اي المبلغ الذي دفع أوالمبلغ الذي قوم 
به العين المسلمة للشريك (المدير)عند التعاقد، ويتم حسم الحصة المباعة بالقيمة العادلة المتفق عليها بين 

البنك والشريك،  محسومًا منها مخصص مخاطر االستثمار إن وجد، في نهاية السنة. 
3- السياسات المحاسبية (بقية)

3/8   قياس العمليات التمويلية وا�ستثمارية (بقية)
4/8/3  السـلم:

المال في  أو تمكينه منه، سواء أكان رأس  إليه  إلى المسلم  المال  التمويل بالسلم عند دفع رأس  تثبت عمليات 
صورة نقد أم عين أم منفعة. ويقاس رأس المال - عند دفعه- بالمبلغ المدفوع. أما رأس المال العيني أو المقدم 
في صورة منفعة فيقاس بالقيمة العادلة (للعين أو المنفعة) التي يتفق عليها بين البنك والعميل. ويقاس رأس 
المال في نهاية الفترة المالية بالقيمة العادلة، أما إذا تبين للمصرف عدم قدرة المسلم إليه على الوفاء بالمسلم 
العجز  بقيمة  مخصص  تكوين  فيجب  فيه  المسلم  قيمة  بانخفاض  قوي  احتمال  وجود  أو  بعضه  أو  كله  فيه 

المحتمل.
5/8/3  إستثمارات في صكوك واوراق مالية متاحة للبيع:

يتم  ا�ستثمارات  هذه  السيولة.  غراض  بيعها  إمكانية  مع  محددة  غير  لفترة  بها  المحتفظ  ا�ستثمارات  هي 
ا�عتراف بها بالتكلفة عند الشراء وتشمل التكلفة كل المصروفات المتعلقة بالحصول على هذه ا�ستثمارات، 
وفي نهاية الفترة المالية فإن هذه ا�ستثمارات يتم إعادة تقييمها وفقا للقيمة العادلة وتدرج ارباح أو الخسائر 
تلك  بيع  عند  العادلة.  القيمة  إحتياطي  بند  تحت  الملكية  حقوق  ضمن  التقييم  إعادة  من  الناتجة  محققة  الغير 

ا�ستثمارات فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة والمعترف بها مسبقا يتم تحويلها الي قائمة الدخل.
6/8/3  إستثمارات في صكوك محتفظ بها لغرض المتاجرة :

الشراء  عند  بالتكلفة  بها  ا�عتراف  يتم  القصير،  المدي  علي  عائد  تحقيق  لغرض  بها  المحتفظ  ا�ستثمارات  هي 
وتشمل التكلفة كل المصروفات المتعلقة بالحصول علي هذه ا�ستثمارات، وفي نهاية الفترة المالية فإن هذه 

ا�ستثمارات يتم إعادة تقييمها وفقا للقيمة العادلة وتدرج ارباح أو الخسائر الغير محققة في قائمة الدخل.
7/8/3  ا�ستثمارات في صكوك مدرجة بالتكلفة:

االستثمارات التى ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بسعر السوق لكون انها غير مدرجة بالسوق أو ليست لها سوق 
مالية نشطة او اليمكن تحديد قيمتها العادلة بأي طرق مناسبة أخرى فأنه يتم اثباتها بالتكلفة ناقصًا أي إنخفاض 

في القيمة
إن وجد، ويتم تقدير االيرادات المتعلقة بها استناداً الى معدالت االرباح التى تم توزيعها فعليًا خالل الفترة السابقة، 

كما يتم اثبات أي مكاسب أو خسائر على مثل هذه االستثمارات في قائمة الدخل عند بيعها أو التخلص منها.
8/8/3 ا�ستثمارات في بنوك ومؤسسات مالية :

يتم قيد الحسابات ا�ستثمارية المودعة لدى بنوك ومؤسسات مالية على اساس عقد المضاربة بالتكلفة ناقصًا 
اي مخصص انخفاض في القيمة إن وجد.

9/3 مخصص مكأفاة نهاية الخدمة للعاملين
يتم حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالبنك وفقا حكام قانون العمل السوداني وسياسة البنك 

الداخلية الخاصة بالموارد البشرية.
3- السياسات المحاسبية (بقية)

10/3 المعامله الزكويه والضريبيه :

يخضع البنك للزكاه طبقا لمنشورات ديوان الزكاه وقرارات هيئة الرقابة الشرعية بنسبة 2,579 من وعاء الزكاة. 
اما من الناحيه الضريبيه فالبنك يخضع لضريبة ارباح االعمال بمعدل %30 (2016: %30) من وعاء الضريبة. 

11/3  عائد أصحاب حسابات ا�ستثمار المطلقة :
والبنك  الودائع  أصحاب  مع  عليها  المتفق  لÐسس  وفقًا  سنويًا   المطلقة  االستثمار  حسابات  أرباح  إحتساب  يتم 
والمجازة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك ويجوز  للمتعامل سحب حسابه أو جزءا منه قبل مضى المدة المتفق 

عليها، وفى حالة ودائع المضاربه لمدد ثابته يحق للبنك بصفته مضاربا انفاذ وديعة المضاربه لنهاية مدتها.
يتم توزيع ارباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وأصحاب حقوق الملكية على أساس نصيب كل طرف في 
الفتوى  هيئة  إعتماد  بعد  وذلك  العمالء  حساب  الى  االستثمارية  الحسابات  هذه  أرباح  وتضاف  المستثمرة  اموال 
والرقابة الشرعية وموافقة الجهات الرسمية المختصه ، يشترك أصحاب ودائع ا�ستثمار في ا�يرادات ما عدا عائد 

الخدمات المصرفية ودخل البنك من استثماراته الذاتية وا�يرادات اخري.
مصروفات العمليات ا�ستثمارية المباشرة والتي تشمل جميع المصروفات المرتبطة بصورة مباشرة بانشطة 
من  للعائد  تحميلها  يتم  والخاصة،  العامة  التمويل  خسائر  مخصصات  ذلك  في  بما  وا�ستثمارية  التمويلية 

العمليات ا�ستثمارية قبل التوزيع، يتحمل البنك كل المصروفات ا�دارية.
12/3  االيرادات المخالفة للشريعة االسالمية :

أيه أنشطة غير شرعية وعليه فإن مثل تلك  ايرادات تنتج عن  بأية  الدخل  البنك بعدم االعتراف في قائمة  يلتزم 
وا�جتماعية  الخيرية  اعمال  على  اموال  تلك  وتصرف  الخيرية  االعمال  حساب  في  تسجل  حصلت،  لو  االيرادات، 

باستثناء المساجد.
4- الجهة ا�شرافية والرقابية:

 2002 المركزى  السودان  بنك  لقانون  وفقًا  المركزى  السودان  بنك  ورقابة  تنظيم  الشراف،  البنك  نشاط  يخضع 
وقانون تنظيم العمل المصرفى 2004. يلتزم البنك بما يرد فى منشورات وتعاميم بنك السودان المركزى.

5-هيئة الرقابة الشرعية :
يخضـع نشـاط البنك �شـراف هيئة الرقابة الشرعية والتى تتكون من ثالثة أعضاء تم تعيينهم بواسطة الجمعية 
عمـليات  على  الرقابي  للبنك  الشرعي  المراقب  طريق  عن  و  مباشرة  بصورة  بالدور  وتقوم  للبنك   العمومية  
ومعـامالت البنك من الناحـية الشرعـية. كما تقـوم هـيئة الرقـابة الشـرعية بإعداد تقرير في نهاية السنة وتقديمه 

للجمعية العمومية السنوية للبنك.
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 ديسمرب 31البيان

جنيه ســــــوداني

2017

نقدية بالخزينة ( محلي )

نقدية بالخزينة ( أجنبي )

نقدية بالصرافات ا�لية

بنك السودان المركزي حساب جاري (محلي)

بنك السودان المركزي حساب جاري (أجنبي)

نقد لدى مراسلين  بالخارج

االجمالي

35,272,387 

170,327,246 

7,296,000 

1,180,707,010 

377,670,522 

317,024,109 

2,088,297,274

177,595,479

22,328,261

13,048,270

327,981,395

35,016,488

122,537,079

698,506,972

البيان

جنيه ســــــوداني

البيان

جنيه ســــــوداني

البيان

جنيه ســــــوداني

ا�حتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي ( محلي )

ا�حتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي ( أجنبي )

االجمالي

1,125,071,742 

69,209,069 

1,194,280,811

551,127,956

16,164,722

567,292,678

مرابحات

ا¡رباح المؤجلة مرابحات

مخصص مخاطر التمويل المرابحات ( إيضاح رقم 34)

مجموع جزئي

السـلم

مخصص مخاطر التمويل سلم ( إيضاح رقم 34)

مجموع جزئي

صافي ذمم البيوع المؤجلة

4,290,253,118

(1,107,626,884)

(28,206,228)

3,154,420,006

20,500,200

(205,002)

20,295,198

3,174,715,204

2,135,843,324

(544,060,142)

(25,763,942)

1,566,019,240

10,283,530

(102,835)

10,180,695

1,576,199,935

3,962,188

119,047,188

140,674,002

17,090,982

0

(12,496,053)

(16,540,629)

251,737,678

ا�جارة

بيع آجل (ذمم مدينة)( ايضاح رقم 1/10)

قرض حسن الموظفين

قرض حسن عمالء

خطابات ا�عتماد المتعثرة

االرباح المؤجلة

مخصص مخاطر ا�ستثمار (إيضاح رقم 34)  

صافي التمويالت اخرى

3,714,413

99,817,961

108,416,324

13,481,611

998,733

(13,285,881)

(3,204,126)

209,939,035

البيان

جنيه ســــــوداني

بيع محاصيل

بيع سلع أخرى

بيع عقارات

حوالة دين

االجمالي 

25,608,232

50,886,336

35,749,737

6,802,883

119,047,188

41,739,118

2,900,381

47,273,402

7,905,060

99,817,961

6- النقد وما في حكمه

7- ا�حتياطي النقدى لدى بنك السودان المركزي

8- ذمم البيوع المؤجلة

البيان

جنيه ســــــوداني

مقاوالت مؤسسات حكومية وشركات

ا¡رباح المؤجلة مقاوالت 

مخصص مخاطر التمويل المقاوالت ( إيضاح رقم 34)

صــأفـي المقــــــاوالت

 3,278,529,542 

 (1,255,259,419)

 (6,254,962)

 2,017,015,161 

2,509,873,999

(917,489,712)

(18,564,996)

1,573,819,291

9- المقاوالت 

10- تمويالت أخرى 

1/10   ذمم مدينة 

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

 ديسمرب 201831
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البيان

جنيه ســــــوداني

6,500,000

5,000,000

7,362,254

32,000,000

2,354,054

570,565

1,300,000

419,820 

600,000

0

2,232,777

1,570,178

0

0

7,037,010

11,000,000

1,613,060

2,323,357

3,699,994

10,000,000

12,499,999

2,500,000

2,000,000

10,000,000

8,985,296

2,298,225

10,000,000

143,866,589

(1,776,304)

142,090,285

6,500,000

0

7,432,761

32,000,000

2,411,602

570,565

1,600,000

559,760

600,000

651,645

2,699,589

1,806,837

1,668,000

1,980,000

8,404,000

11,000,000

2,000,000

0

4,000,000

3,000,000

20,000,000

2,500,000

2,000,000

10,000,000

10,482,845

1,172,867

0

135,040,471

(2,206,066)

132,834,405

14- محافظ تمويلية
البيان

جنيه ســــــوداني

783,540,000

50,935,500

262,800,000

200,000,000

15,000,000

1,312,275,500

شهادات شهامة (11 /1)

صكوك شاشة  (إيضاح رقم 2/11)               

صندوق إدارة السيولة بين المصارف(إيضاح رقم( 3/11)

شهاب

 صكوك بريق

االجمالي

808,588,148

5,935,500

164,067,000

0

0

978,590,648

11- إستثمارات فى أوراق مالية 

1/11 شهادات شهامة:
عبارة عن شهادات تصدرها وزارة المالية وفق عقد المشاركة وهي متداولة في سوق الخرطوم لÐوراق المالية وقد 
ظلت تحقق عائداً إستثماريًا اليقل عن %14 منذ انطالقتها في 1999م. الشهادات التى تمت تصفيتها خالل هذا 

العام حققت ارباحًا تترواح ما بين %17 الى 19%.
2/11  شهادات صكوك اجارة اصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء (شاشة):

شركة  بواسطة  يدار  للتجديد  قابل  مغلق  صندوق  في  المضاربة  اساس  على  قائمًا  استثماراً  االوراق  هذه  تمثل 
الكهرباء  الصندوق يتم تخصيصها لشراء اصول شركة توزيع  المحدودة. مساهمات  المالية  السودان للخدمات 
والتى يعاد تأجيرها لوزارة المالية بعقد ايجار تشغيلي ويمتد لفترة 4 سنوات يتم في نهايتها تصفية اصول الصندوق 
باسعار السوق السائدة في تاريخ التصفية. ويسمح بتداول هذه الصكوك في السوق الثانوية ما بين البنوك. ويتوقع 

ان يكون العائد على االستثمار في حدود %5 سنويًا.  
3/11 صندوق ادارة السيولة

هو عبارة عن صندوق يهدف الى ادارة السيولة ما بين المصارف تساهم فيه كافة المصارف العاملة في السودان 
القيمة االسمية  750.000 صك  الى  750 مليون جنيه مقسم  المالي برأسمال قدره  ويدار بواسطة بنك االستثمار 
هو  الصندوق  من  والغرض  المالية.  لالوراق  الخرطوم  بسوق  مدرجة  غير  الصكوك  هذه  جنيه.  الف  تبلغ  للصك 
ضوابط  بموجب  المركزي  السودان  بنك  لدى  المحلية  بالعملة  للمصارف  المكشوفة  الجارية  الحسابات  تغطية 
بصورة  المالية  اوراق  تقييم  يتم   . شهامة  شهادات  في  اموال  فوائض  باستثمار  الصندوق  يقوم  كما  محددة. 

يومية بواسطة إدارة الصندوق ويتم توزيع ارباح بصورة نصف سنوية.

البيان

جنيه ســــــوداني

12-  مضاربات

شركات

مخصص مخاطر االستثمار  (إيضاح رقم  34)

صافي المضاربات

251,182,501

(1,511,825)

249,670,676

116,999,099

(1,169,991)

115,829,108

البيان

جنيه ســــــوداني

13- مشاركات

شركات

مخصص مخاطر االستثمار  (إيضاح رقم 34)

صافي المشاركات

420,467,675

(4,204,677)                      

416,262,998

264,726,825

(3,576,299)

261,150,526

محفظة الزيوت النباتية الدورة الخامسة 2018 /2017

محفظة الصمغ العربي 2018 /2017

محفظة االسكان والتعمير والية البحر االحمر

المحفظة االستثمارية االولى لمجموعة الوطن

محفظة تمويل االسكان االقتصادى/ بنك الخرطوم

محفظة الهدى واالضاحي للعام 1431

محفظة البنوك لالسكان االقتصادى/ والية كسال

محفظة شراء اراضى زراعية بمشروع الجزيرة

محفظة االكاديمية االستثمارية

محفظة تاهيل شبكات الرى بمشروع الجزيرة

محفظة االسكان والتعمير والية كسال- المرحلة الثانية

محفظة االسكان بالوالية الشمالية 

محفظة تمويل الكهرباء

محفظة تمويل كهرباء قرى والية الجزيرة 

محفظة تمويل كهرباء قرى والية نهر النيل

محفظة تمويل االسكان الشعبى والية نهر النيل

محفظة تمويل شبكة كهرباء قرى محلية بربر

محفظة االسكان الشعبي المرحلة الثالثة / الدبة

محفظة الوالية الشمالية المرحلة الثانية- كريمة

محفظة تمويل اصغر بنك االبداع

محفظة استكمال المدينة الرياضية

محفظة تمويل الخريجيان الثالثة

محفظة السكن االقتصادى والية سنار 

محفظة قوت العاملين القومية

المصنع السودانى للبطاريات / بنك الخرطوم

محفظة تمويل اعالف الدواجن (  ايضاح رقم 1/14)

المحفظة السلعية الخامسة

اجمالي المحافظ

مخصص مخاطر االستثمار

صافي المحافظ ا�ستثمارية

2017 ديسمرب 31 2017 ديسمرب 31 ديسمرب 201831  ديسمرب 201831
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1/14  محفظة تمويل اعالف الدواجن

البيان

جنيه ســــــوداني

نسبة المساهمةالبيان

جنيه ســــــوداني

15- مساهمات في رؤوس أموال شركات

مساهمات في رؤوس أموال مؤسسات بالداخل (إيضاح رقم 1/15)

مساهمات في  رؤوس أموال مؤسسات بالخارج (إيضاح رقم 2/15)

االجمالي

7,746,308

12,380,888

20,127,196

3,746,308

2,322,918

6,069,226

البيان

جنيه ســــــوداني

2/15  مساهمات في رؤوس أموال شركات بالخارج

المؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة (جدة)

االجمالي

2,322,918

2,322,918

12,380,888

12,380,888

1/15  مساهمات في رؤوس أموال شركات بالداخل

الشركة التعاونية للتأمين

الشركة الوطنية للبترول سودان المحدودة

شركة التنمية لÄستثمار و الصناعة

بنك الثروة الحيوانية

شركة الخدمات المصرفية االلكترونية

الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات

شركة ا¡نظمة المالية و المصرفية المحدودة

وكالة ضمان التمويل ا¡صغر

شركة اصول لالوراق المالية

شركة المستقبل للتمويل االصغر المحدودة

االجمالي

14.9%

0.13%

31.7%

0.003%

1%

0.54%

9.72%

0.1%

40.0%

20.0%

1,270,359

38,404

540,000

5,419

220,126

300,000

714,000

658,000

2,000,000

2,000,000

7,746,308

1,270,359

38,404

540,000

5,419

220,126

300,000

714,000

658,000

0

0

3,746,308

عبارة عن مساهمة البنك في هذه المحفظة التي يديرها البنك نيابة عن البنوك المساهمة في المحفظة.
البيان

جنيه ســــــوداني

16- موجودات أخرى

15,289,699

374,940,670

268,385,897

6,095

802,395

829,342

252,396

75,849,512

2,622,727

182,067

7,807,523

0

746,968,323

34,607,274

700,460,819

150,039,553

3,962

0

823,882

0

0

8,273,664

0

202,287

532,246

894,943,687

مصروفات مدفوعة مقدمًا

إيرادات مستحقة

أراضي آلت للبنك سداد مديونيات

بوالص البريد السريع المشتراه

حافز استقطاب تحويالت السودانيين بالخارج 

مخزون البطاقات الممغنطة

اتعاب اشراف مقاوالت

معالجة العجز في مخصص مابعد الخدمة

حساب التحويالت للبطاقة المصرفية

الشيكات الممغنطة

مصروفات تأسيس فروع

االيداع الفوري لحسابات التجار

االجمالي

2017 ديسمرب 31  ديسمرب 201831
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ت الثابتة
17- الموجودا

ضي
ا¡را

مباني
ال

ت
سيارا

ال
ت

الدراجا
البخارية
والعادية

ت
ا¡ال

ت
معدا

ال
ت

ا¡ثاثا
ت

التركيبا
ا�جمالي

القيمة الدفترية

م
في ١ يناير 2018

القيمة الدفترية

م
سمبر 2018

في ٣١ دي

ك
ال

ا�هـــــــــ

م
في ١ يناير 2018

ت
ضافا

ك ا�
ال

إه

ت
ضافا

ا�

ت
ستبعادا

ا�

م
سمبر 2018

31 دي

م
سمبر 2018

٣١ دي

م
سمبر 2017

٣١ دي

202,327,557
44,934,345

29,056,106
1,634,940

71,113,010
325,475

19,509,934
27,904,825

7,848,922

101,484,017
20,066,830

12,511,766
253,541

16,332,235
592,313

8,893,600
17,191,233

25,642,499

(3,989,453)
(3,116,098)

(349,111)
(69,936)

(271,992)
0

(167,864.00)
(14,452.00)

0

299,822,121
61,885,077

41,218,761
1,818,545

87,173,253
917,788

28,235,670
45,081,606

33,491,421

18,844,933
1,389,722

3,228,456
142,169

9,721,183
57,437

3,442,930
863,036

0

3,429,212
466,830

893,420
3,315

703,583
80,231

792,421
489,412

0

22,274,145
1,856,552

4,121,876
145,484

10,424,766
137,668

4,235,351
1,352,448

0

277,547,976
60,028,525

37,096,885
1,673,061

76,748,487
780,120

24,000,319
43,729,158

33,491,421

202,327,557
44,934,345

29,056,106
1,634,940

71,113,010
325,475

19,509,934
27,904,825

7,848,922

البيان

ســــــوداني
جنيه 

البيان

جنيه ســــــوداني

18- الحسابات الجارية واالدخار

3,157,463,140

99,086,017

1,124,416,322

6,196,827

4,387,162,306

 6,446,571,971 

 313,947,693 

 1,288,823,390 

 20,291,678 

8,069,634,732

الودائع الجارية محلى

الودائع الجارية أجنبى

ودائع ا�دخار محلى 

ودائع ا�دخار أجنبى 

االجمالي

البيان

جنيه ســــــوداني

20-  مطلوبات أخرى

البيان

جنيه ســــــوداني

19-  ذمم دائنة

 241,528,654 

 2,666,723 

244,195,377

112,581,348

267,044

112,848,392

أوراق دفع محلى

أوراق دفع أجنبي

االجمالي

 24,746,903 

 10,130,811 

 1,058,287 

 4,354,489 

 125,229 

 31,245 

 0 

 2,764,238 

 325,000 

 46,378,706 

89,914,908

96,474,070

24,569,421

2,147,478

624,421

217,218

51,855

341,400

15,526,313

557,750

165,306,046

305,815,972

تأمينات الضمانات واالعتمادات

التحاويل 

مستحقات ديوان الضرائب الدخل الشخصي 

امانات تحت الطلب

مصروفات مستحقة

أرباح االدخار و االستثمار 

غرفة النقد االجنبي 

دائنو الرئاسة و الفروع

مخصص أتعاب مراجعة

أرصدة مستحقة أخرى  (إيضاح رقم (1/20)

اجمالي

م 
سمبر 2018 

هية في 31 دي
سنة المنت

م المالية لل
ت حول القوائ

ضاحا
إي
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البيان

جنيه ســــــوداني

20- مطلوبات أخرى (بقية)

مستحقات العاملين 

تأمين عمليات التمويل

المساهمة في عالج الزمالء

مطالبات المحول القومي

الشيكات الممغنطة 

مستحقات شركة الخدمات المصرفية

 سداد الفواتير

أمانات الصراف االلى

مستحقات االستعالم االئتماني

تحويالت الصراف االلى

صندوق التأمين االجتماعي

أرصدة دائنة أخرى

أمانات الفروع

مستحقات الشركات

ضمان حسن تنفيذ مقاوالت

حساب التحويالت للبطاقات المصرفية

مطالبات الفروع

السويفت

حساب أرباح أسهم تحت التوزيع

مستحقات المتقاعدين االجلة

مستحقات وزارة المالية

عائد حصايل صادر مشاركة مع مصنع سوراي

تسوية عمالء الدفع عبرالموبايل

االحتياجات التدريبية

تجديد البطاقة الممغنطة

محفظة طلمبات الطاقة @ 

توصيل بطاقات 

االجمالي

 60,871,500 

 189,859  

 2,865 

 5,633,804 

 84,910 

 0   

 522,725 

 575,897 

 18,578 

 139,276 

 4,129,466 

 34,169 

 49,508 

 12,574,367 

 8,954,804 

 4,616,547 

 4,507,744 

 87,094 

 7,748,675 

0

 0   

 12,409,356 

 4,158,707 

 353,699 

 27,452 

 37,600,000 

 15,044 

165,306,046

 -   

 260,021 

 2,765 

 2,770,508 

 75,148 

 44,623 

 23,186 

 530,067 

 10,696 

 62,031 

 3,763,814 

 34,169 

 9,650 

 6,140,389 

 13,437,784 

 3,371,219 

 1,916,169 

 424 

 1,932,417 

 2,381,572 

 9,009,000 

 0   

 603,054 

 0   

 0   

 0   

 0   

46,378,706

1/20  أرصدة مستحقة أخرى

محفظة طلمبات الطاقة @
محفظة يديرها البنك و تم استالم جزء من راس مال المحفظة و لم يكتمل استالم بقية رؤوس اموال المساهمين في المحفظة .

البيان

جنيه ســــــوداني

21- مخصصات

مخصص مكافأة العاملين

مخصص فوائد مابعد الخدمة

مخصص الزكاه

مخصص الضرائب

مخصص مكافأة اعضاء مجلس االدارة

االجمالي

43,371,202 

10,383,500 

7,427,027 

4,425,410 

2,328,750 

67,935,889

31,341,418

14,919,100

4,306,195

0

1,610,000

52,176,713

البيان

جنيه ســــــوداني

22-  حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

ودائع ا�ستثمار عملة محلية

ودائع ا�ستثمار عملة أجنبية

اجمالي

عائد أصحاب ودائع ا�ستثمار

سلفية علي ذمة الودائع االستثمارية

االجمالي

2,074,087,988 

516,147,073 

2,590,235,061

314,644,613 

(1,429,148)

2,903,450,526

1,819,419,904

76,474,958

1,895,894,862

208,076,853 

(619,749)

2,103,351,966

البيان

جنيه ســــــوداني

23- رأس المال 

حسب  قرار االدارة لهذا العام فإن توزيعات أرباح أصحاب ا�ستثمار محلى  بلغت نسبة 12.30% (2017 : 12.25%) وأرباح أصحاب
 ا�ستثمار أجنبي6.67 %(2017: 6.65%) وأرباح ا�دخار %2.75 (2017: %2.7) .

300,000,000

300,000,000

300,000,000

231,363,153

رأس المال المصرح به (إيضاح رقم 1/23)

رأس المال المدفوع  (إيضاح رقم 2/23)
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1/23 رأس المال المصرح به

 

23- رأس المال  (بقية)

رأس المال المصرح به ثالثمائة مليون جنيه سودانى مقسمة على 300 مليون سهم قيمة السهم واحد جنيه سوداني.

نسبة المساهمةالبيان

جنيه ســــــوداني

2/23  رأس المال المدفوع 

45,791,332 

45,706,150 

27,173,288 

27,000,000 

22,633,800 

20,906,894 

0

0

12,741,260 

12,399,307 

6,031,307 

6,362,700 

3,001,422 

1,615,693 

231,363,153

50,397,025 

50,303,275 

29,906,378 

29,715,660 

24,410,308 

28,009,710 

25,000,000 

14,169,009 

14,022,776 

12,546,430 

9,435,256 

7,002,660 

3,303,306 

1,778,207 

300,000,000

16.79%

16.77%

9.97%

9.91%

8.14%

9.34%

8.33%

4.72%

4.67%

4.18%

3.15%

2.34%

1.10%

0.59%

100.00%

شركةالسالمة للتجارة

والية الخرطوم

الشركة الوطنية القابضة

شركة كوكي العالمية

شركة مينا للمشاريع المتطورة

شركة شريان الشمال للطرق و السدود

شركة المنحنى للطباعة والنشر والتجارة          

شركة عابرين لالستيراد والتصدير                

جمعية الرضوان الخيرية                       

شركة مديورو للخدمات المالية                   

االفراد                                         

القطاع التعاونى                                

شركة الجمعة للتجارة واالستثمار                 

حكومة السودان (اتحادية - والئية )             

االجمالي

البيان

جنيه ســــــوداني

24- ا�حتياطات

إحتياطي قانوني ( إيضاح رقم 1/24) 

مكاسب(خسائر) غير محققة( ايضاح رقم 2/24)

احتياطي عام

االجمالي

34,609,671 

11,788,463 

20,712,050 

67,110,184

25,438,890

1,730,493

0

27,169,383

إعتمدت الجمعية العمومية العادية في إجتماعها رقم( 4) بتاريخ 25 اكتوبر 2018 زيادة رأس المال عن طريق منح 
سوداني  جنيه  مليون   45 قيمة  بحوالى  العام  خالل  إكتتاب  و  سوداني  جنية  مليون   23 مبلغ  بحوالي  مجانية  اسهم 
ليصبح رأس المال المدفوع في 2018م 300 مليون جنيه سوداني (2017 :231 مليون جنية سوداني) وذلك بناء علي 

توصية من مجلس ا�دارة وموافقة بنك السودان المركزي . 

2003 وتعميم بنك السودان المركزي بتاريخ7/4/2007م  يتم  وفقًا لمتطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لعام 
تحويل نسبة %10من صافى أرباح السنة إلى ا�حتياطي القانوني ويتم وقف هذا التحويل عندما يساوي رصيد ا�حتياطي 

القانوني %100 من رأس المال المدفوع.  

2/24 مكاسب وخسائر غير محققة :
يتم تقييم االستثمارات بالعمالت االجنبية وفقًا لسعر الصرف السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية، ويتم االعتراف 
وأصحاب  الملكية  حقوق  اصحاب  مايخص  بين  الفصل  مع  الملكية  حقوق  ضمن  محققة  غير  خسارة  أو  ربح  بالفرق 
حقوق االستثمار. في حالة بيع االستثمارات بالعمالت االجنبية يتم االعتراف بفروقات العملة ربح أو خسارة في قائمة  

الدخل مع االفصاح عنهاوذلك وفقًا لمتطلبات بنك السودان المركزي.

1/24  ا�حتياطي القانوني :

0

224,130,642

9,217,000

5,911,109

60,316,558

299,575,309

84,717,903

488,225,799

9,217,000

0

60,473,801

642,634,503

التزامات االعتمادات المستندية

التزامات العمالء لخطابات الضمان

حسابات عمالء صناديق  إستثمارات مقيدة

المحافظ ا�ستثمارية المقيدة

ديون تم إهالكها

االجمالي

البيان

جنيه ســــــوداني

27- الدخل من صيغ االستثمارات اخرى 

البيان

جنيه ســــــوداني

26-  الدخل من البيوع المؤجلة 

155,251,837

2,127,704

157,379,541

293,647,624 

 5,318,095 

298,965,719

أرباح المرابحات

أرباح السلم

االجمالي

ا¡وراق المالية

مشاركة

مقاولة 

مضاربة  

إجارة

أرباح بضاعة

االجمالي           

109,360,558

59,327,619

370,411,103

7,831,568

963,110

0

547,893,958

74,224,411

31,959,314

271,597,711

2,208,398

2,358,509

631,282

382,979,625
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البيان

جنيه ســــــوداني

30- دخل البنك من استثماراته الذاتية

البيان

جنيه ســــــوداني

البيان

جنيه ســــــوداني

28- عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
4

29-  إيرادات الخدمات المصرفية 

316,769,749

(34,383,294)

282,386,455

36,419,140

(4,172,005)

32,247,135 

314,633,590

عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلق قبل نصيب البنك

بصفته مضاربًا ورب مال بالعملة المحلية

نصيب البنك بصفته مضارب ورب مال بالعملة المحلية

عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بالعملة المحلية

عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة قبل نصيب البنك

بصفته مضاربًا ورب مال بالعملة ا¡جنبية

نصيب البنك بصفته مضارب ورب مال بالعملة ا¡جنبية

عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بالعملة ا¡جنبية

اجمالي العائد

236,974,789

(38,510,071)

198,464,718

10,132,888

(562,826)

9,570,062

208,034,780

12,684,585

15,962,363

1,043,248

7,954,875

10,461,529

1,648,162

2,605,078

2,722,115

55,081,955

 18,194,280 

 19,630,205 

 3,029,325 

 11,367,892 

 47,569,745 

 673,997 

 162,467 

 2,905,199 

103,533,110

عمولة على الحسابات الجارية

عمولة على التحاويل

عمولة على الكمبياالت

عمولة على الضمانات

عمولة على االعتمادات

عائد الخدمات االلكترونية

عائد بيع وشراء العمالت االجنبية

إيرادات أخرى

اجمالي

البيان

جنيه ســــــوداني

أرباح موجودات مؤجرة

أرباح المساهمات الرأسمالية

اجمالي

 360,728 

 0   

360,728

199,251

193,639

392,890

البيان

جنيه ســــــوداني

31-  ايرادات أخرى

32-  تكلفة العنصر البشرى

(20,179)

412,673

392,494

 916,585 

 383,463 

1,300,048

مكاسب(خسائر)   بيع موجودات ثابتة

إسترداد الديون المشطوبة

االجمالي

139,394,835

4,642,318

669,624

29,985,220

5,851,546

53,641,440

234,184,983

 238,816,258 

 8,230,000 

 1,142,590 

 41,979,307 

 9,073,028 

 86,232,512 

385,473,695

المرتبات واالجور

التدريب

مالبس العمال

حوافز الموظفين

العالج

فوائد ما بعد الخدمة 

إجمالي تكلفة العنصر البشري

33- المصروفات العمومية وا�دارية

البيان

جنيه ســــــوداني

مصروفات السفر 

ايجارات و عوائد

مطبوعات

تأمين ضد المخاطر المختلفة

الصيانة و االصالحات

تسيير و صيانة العربات

تكريم و ضيافة

ادوات النظافة

صحف و كتب و مجالت

الماء و الكهرباء

ادوات مكتبية

 4,132,811 

 9,903,793 

 4,290,282 

 5,204,818 

 7,468,033 

 9,215,597 

 3,969,458 

 2,762,254 

 259,158 

 7,038,754 

 4,856,430 

2,393,038

5,498,563

2,723,506

4,182,555

3,016,997

5,493,638

2,374,143

1,876,269

166,505

4,405,860

2,519,612
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البيان

جنيه ســــــوداني

ادوات مكتبية

مصروفات االتصاالت

مصروفات السالمة والتامين

رسوم محليات 

المسئولية االجتماعية

الدعاية و االعالن

االشتراكات

بحوث و دراسات 

مصروفات مراسلين

مكافأة أعضاء مجلس االدارة

مصروفات اعضاء مجلس االدارة 

مصروفات هيئة الرقابة الشرعية

أتعاب المراجعة

مصروفات تحويل و تحريك السيولة

مساهمة البنك في صندوق الودائع المصرفية

مصروفات زيادة رأس المال

مصروفات التقاضي

أتعاب مركز الخدمات القانونية

رسوم و تكلفة خدمات شركة الخدمات المصرفية

المصروفات التشغيلية للصرافات ا�لية

المصروفات التشغيلية للتقنية

القيمة المضافة على أتعاب المراجعة

الضريبة على مكافأة أعضاء مجلس االدارة

فاقد ضريبي

أتعاب االستشاري الهندسي

االجمالي

 4,856,430 

 4,609,891 

 2,885,779 

 906,166 

 10,667,642 

 14,763,143 

 660,973 

 49,450 

 582,689 

 2,025,000 

 2,484,095 

 385,420

 485,000 

 3,243,574 

 3,889,912 

 10,264 

 135,317 

 715,312 

 1,664,607 

 5,064,707 

 3,791,543 

 72,750 

 303,750 

 0   

 2,900,408 

121,398,780 

2,519,612

3,143,167

2,327,357

534,583

7,154,256

8,314,200

428,099

62,031

556,860

1,400,000

2,029,595

102,943

400,000

3,112,781

2,153,103

25,172

122,898

661,976

1,092,292

4,828,604

1,823,448

60,000

210,000

1,678,997

2,205,162

79,078,210

33-   المصروفات العمومية وا�دارية (بقية)

ت
مرابحا

ال
م

سل
ال

ت
مقوال

ال
ت

ضاربا
م

ت
شاركا

م
ال

ظ
محاف

ال
أخري@

ا�جمالي

م
صيد في بداية العا

الر

م
 2017

م
 2018

م
الل العا

ل خ
المحم

م
الل العا

سترداد ديون خ
إ

م
الل العا

ب ديون خ
ط

ش

54,588,255
3,204,126

2,206,066
3,576,299

1,169,991
18,564,996

102,835
25,763,942

م
الل العا

ف خ
صني

إعادة ت

م
صيد في بداية العا

الر

م
الل العا

سترد خ
الم

م
الل العا

ب ديون خ
ط

ش

م
سمبر2017  

االجمالي في 31 دي

ضاح
إي

م
الل العا

ف خ
صني

إعادة ت

-
8,261,689

(429,762)
628,378

341,834
(12,310,034)

102,167
3,405,728

4,691,351
4,691,351

-
-

-

-
383,463

-
-

(383,463)

(579,979)
-

-

---

---

---
-

(579,979)

57,316,412
2,380,691

2,206,066
681,662

190,250
34,588,216

106,464
17,163,063 

-
2,463,625

2,894,637
 979,741 

(16,023,220)
(3,629)

9,688,846 

(412,673)
-

-
-

(412,673)

(2,315,484)
(1,640,190)

-

--

--
-

(675,294)

8
8

9
13

14
10

12

54,588,255
3,204,126

2,206,066
3,576,299

1,169,991
18,564,996

102,835
25,763,942

م
سمبر 2018 

االجمالي في 31 دي
58,699,627

16,540,629
1,776,304

4,204,677
1,511,825

6,254,962
205,002

28,206,228 ستثمار
ل واال

طرالتموي
ت مخا

صا
ص

34-   مخ
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البيان

البيان

جنيه ســــــوداني

كان تصنيف مخصصات العام كما يلي

23,389,109 

35,310,518 

58,699,627

مصنف

غير مصنف

ا�جمالي

18,938,884

35,649,371

54,588,255

35-  العائد على السهم

جنيه ســــــوداني

@صيغ اخرى تشمل (ا�جارة – قرض حسن للعمالء- قرض حسن موظفين- مطالبات خطابات االعتماد- الذمم المدينة)

صافي ا¡رباح للسنة

المتوسط الترجيحي لعدد االسهم

ربح السهم - جنيه سوداني

91,707,815

265,681,576

35%

51,717,404

196,341,277 

26%

جنيه ســــــوداني

36-  التوزيع القطاعي للتمويل 

زراعة

صادر 

صناعه

تعدين

نقل

تجارة

تمويل أصغر

بنية تحتية

عقاري

قطاعات أخرى

المجموع

8%

4%

5%

3%

4%

1%

6%

12%

13%

44%

100%

6%

1%

4%

0%

6%

23%

7%

0%

0%

53%

100%

البيان

بلغ إجمالي الرصيد القائم للتمويل للسنة المنتهية فى31 ديسمبر 2018م   7,563,767,502   جنيه سوداني

ف31 ديسمبر 2017م    4,848,362,947  جنيه سوداني. وكان توزيع النسب على القطاعات المختلفة كالتالي 

37-  معامالت مع أطراف ذات عالقة
وكبار  ا�دارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين  مثل  العالقة  ذات  اطراف  مع  المعامالت  العمليات  هذه  تمثل 
المسؤولين  وكبار  الزميلة  والشركات  مشتركة  أو  فردية  بصورة  لهم  التابعة  والمؤسسات  بالبنك  المسئولين 
بالبنك وأفراد أسرهم وأقاربهم بموجب تعريف البنك المركزي .كبار المساهمين هم المساهمون الذين يملكون 
أكثر من %5 من رأس مال البنك المصدر. كبار المسؤولين هم اشخاص الذين لديهم الصالحيات والمسئوليات 
أعضاء  ذلك  في  بما  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة  كان  سواء  البنك  أنشطة  علي  والرقابة  والتوجيه  للتخطيط 
مجلس ا�دارة. إن أرصدة المعامالت مع اطراف ذات العالقة تتم على أساس شروط تجارية عادية ووفق ضوابط 
البنك المركزي. أهم ارصدة المتضمنة في المركز المالى وقائمة ا�يرادات مع اطراف ذات العالقة بنهاية العام 

كانت كما يلى:-

2018

جنيه ســــــوداني

مرابحات

مشاركات

ذمم مدينة

مقاوالت

اعتمادات ضمان

مساهمات في رؤوس
 أموال شركات

المجموع

125,790,123

32,427,467

23,636,367

315,668,011

214,284,600

2,000,000

713,806,568

13,200

0

0

164,064

0

0

177,264

27,104,245

0

1,422,960

81,871,473

2,000,000

0

112,398,678

بنود قائمة المركز
 المالي

أعضاء مجلس المساهمين
ا�دارة

كبارالمسؤولين 
بالبنك

المجموع في
2018 ديسمبر 31

2017

جنيه ســــــوداني

مرابحات

مشاركات

ذمم مدينة

مقاوالت

سلفيات

اعتمادات ضمان

المجموع

144,829,927

0

0

351,092,610

0

38,194,133

534,116,670

9,151,447

6,000,000

4,385,828

218,743

0

0

19,756,018

0

0

0

0

5,080,815

0

5,080,815

153,981,374

6,000,000

4,385,828

351,311,353

5,080,815

38,194,133

558,953,503

152,907,568

32,427,467

25,059,327

397,703,548

216,284,600

2,000,000

826,382,510

بنود قائمة المركز
 المالي

أعضاء مجلس المساهمين
ا�دارة

كبارالمسؤولين 
بالبنك

المجموع في
2017 ديسمبر 31

2017 ديسمرب 31  ديسمرب 201831

2017 ديسمرب 31  ديسمرب 201831

2017 ديسمرب 31  ديسمرب 201831
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38-  مخاطر االئتمان:
إن المعلومات حول التركيز القطاعي لمخاطر االئتمان واالستثمار مبينة في إيضاح (36).

39-  مخاطرالسيولة:
تنتج  التمويلية.  إحتياجاته  بصافي  الوفاء  على  البنك  قدرة  عدم  في  تكمن  التي  المخاطر  هي  السيولة  مخاطر  إن 
مخاطر السيولة عن التقلبات في السوق أو تدني درجة ا�ئتمان مما قد يتسبب في نضوب بعض مصادر التمويل على 
في  السيولة  أخذ  مع  الموجودات  وإدارة  التمويل  مصادر  بتنويع  ا�دارة  قامت  المخاطر،  هذه  من  وللوقاية  الفور. 

االعتبار، واالحتفاظ برصيد كافي للنقد والبنود المماثلة للنقد واوراق المالية القابلة للتداول.
تحديد  تم  2018و2017لقد  عام  بنهاية  البنك  ومطلوبات  موجودات  استحقاق  تواريخ  التالي  الجدول  يلخص 
االستحقاق التعاقدي للموجودات والمطلوبات على أساس الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي إلى تاريخ 
كان  وقد  الكافية  بالسيولة  االحتفاظ  من  للتأكد  االستحقاق  تواريخ  بمراقبة  ا�دارة  وتقوم  التعاقدي.  االستحقاق 

موقف استحقاق موجودات ومطلوبات البنك كما يلي:

النقد وما في حكمه

ا�حتياطي النقدى لدى
 بنك السوداا المركزي

مضاربات

إستثمارات في أوراق مالية

ذمم البيوع المؤجلة

مشاركات

مقاوالت

تمويالت اخرى

محافظ استثماريه

موجودات أخرى

مساهمات في شركات

صافي الموجودات الثابتة

مجموع الموجودات

2,088,297,274

0

0

0

1,488,751

0

0

327,102

1,613,060

44,443,315

0

0

2,136,169,502

0

0

0

126,250,000

2,130,606

0

0

20,676,153

21,500,000

0

0

0

170,556,759

0

0

10,000,000

652,290,000

54,669,625

14,085,625

4,068,858

2,008,750

10,600,000

0

0

0

747,722,858

0

1,194,280,811

239,670,676

533,735,500

3,116,426,222

402,177,373

2,012,946,303

228,725,673

108,377,225

850,500,372

20,127,196

277,547,976

8,984,515,327

2,088,297,274

1,194,280,811

249,670,676

1,312,275,500

3,174,715,204

416,262,998

2,017,015,161

251,737,678

142,090,285

894,943,687

20,127,196

277,547,976

12,038,964,446

 من 3 شهورخالل 3 شهورالموجودات
إلى 6 شهور 

 من 6 شهور
أكثرمن سنةإلى 12 شهور 

2018 لعام

المجموع

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات

الحسابات الجارية و ا�دخارية

ذمم دائنة

مخصصات

مطلوبات أخرى

أصحاب حقوق االستثمار

إجمالش حقوق الملكية

إجمالي الحقوق 
والمطلوبات

8,069,634,732

244,195,377

372,197,002

305,815,972

2,588,805,913

0

11,580,648,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,383,500

0

0

447,931,950

458,315,450

8,069,634,732

244,195,377

382,580,502

305,815,972

2,588,805,913

447,931,950

12,038,964,446

 من 3 شهورخالل 3 شهورالمطلوبات
إلى 6 شهور 

 من 6 شهور
المجموعأكثرمن سنةإلى 12 شهور 



النقد وما في حكمه

ا�حتياطي النقدى لدى
 بنك السوداا المركزي

مضاربات

إستثمارات في أوراق مالية

ذمم البيوع المؤجلة

مشاركات

مقاوالت واستصناع

تمويالت اخرى

محافظ استثماريه

موجودات أخرى

مساهمات في شركات

صافي الموجودات الثابتة

مجموع الموجودات

698,506,972

0

0

0

8,855,872

0

0

0

5,395,076

28,411,994

0

0

741,169,914

0

0

0

136,814,809

2,022,297

0

0

113,002,544

12,052,000

0

0

0

263,891,650

0

0

10,000,000

671,773,339

10,332,671

0

0

9,054,623

34,000,000

0

0

0

735,160,633

0

567,292,678

105,829,108

170,002,500

1,554,989,095

261,150,526

1,573,819,291

87,881,868

81,387,329

718,556,329

6,069,226

202,327,557

5,329,305,507

698,506,972

567,292,678

115,829,108

978,590,648

1,576,199,935

261,150,526

1,573,819,291

209,939,035

132,834,405

746,968,323

6,069,226

202,327,557

7,069,527,704

 من 3 شهورخالل 3 شهورالموجودات
إلى 6 شهور 

 من 6 شهور
أكثرمن سنةإلى 12 شهور 

2017 لعام

المجموع

2018البيان

جنيه ســــــوداني

2017
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40- مخاطر السوق
تنتج مخاطر السوق عن التغير في معدالت العوائد العالمية والمحلية على ادوات المالية وأسعار صرف العمالت 
ا�دارة  البنك وأسعار اسهم. لقد وضع مجلس  التي قد تؤثر بصورة غير مباشرة على قيمة موجودات  اجنبية 

حدوداً لقيمة المخاطر الممكن تقبلها والتي تراقبها بشكل متواصل لجنة الموجودات والمطلوبات بالبنك.

41-  مخاطر أسعار اسهم
ونوعية  لمبلغ  حدوداً  ا�دارة  مجلس  وضع  لقد  اسهم.  اسعار  في  التغيرات  عن  اسهم  أسعار  مخاطر  تنتج 

ا�ستثمارات الممكن قبولها. ويتم مراقبة هذه الحدود بإستمرار من قبل لجنة إستثمارات البنك.
42- مخاطر معدل الربح:

كمؤسسة مالية إسالمية يتعرض البنك لتقلبات على دخل موجوداته وتكلفة مطلوباته. يقوم البنك بإثبات دخل 
بعض موجوداته المالية على اساس التناسب الزمني. لقد وضع مجلس ا�دارة حدوداً لمخاطر معدل الربح.

43- صافي مخاطر العملة:
إن مخاطر العملة االجنبية هى مخاطر تقلب قيمة اداة المالية بسبب التغير في أسعار صرف العمالت اجنبية. 
من  للتأكد  دوري  بشكل  المراكز  مراقبة  ويتم  العملة،  حسب  المراكز  على  حدود  بوضع  ا�دارة  مجلس  قام  لقد 

بقائها ضمن الحدود المقبولة.
ا�لتزامات  مجموع  من  أعلى  اجنبية  بالعمالت  اصول  مجموع  أن  يعني  اجنبية  للعمالت  دائن  مركز  صافي 

بالعمالت اجنبية ، والعكس يعني صافي مركز مدين .
44-كفاية رأس المال: 

يتم احتساب نسبة مخاطر الموجودات وفقًا لمنشورات بنك السودان المركزي.

45- الزكاة:
أن  البنك  إدارة  وترى   2018 لعام  الالزم  المخصص  عمل  وتم   2017 عام  حتى  الزكوية  التزاماته  كافة  البنك  سدد 

التقدير النهائي سوف ال يختلف جوهريا مع المخصص المحتسب لهذا العام.
46- ضريبة أرباح اعمال:

المخصص  النهائي سوف ال يختلف جوهريا مع  التقدير  أن  البنك  إدارة  2018 وترى  لعام  الالزم  المخصص  تم عمل 
المحتسب لهذا العام.

47- أرقام المقارنة:
تم إعادة  تصنيف بعض أرقام المقارنة لسنة 2017  لتتناسب مع عرض السنة الحالية. إن هذا التصنيف لم يؤثر على 

صافي الربح، أو حقوق الملكية أوالتدفقات النقدية.
48-إعتماد القوائم المالية:

تم إعتماد القوائم المالية بواسطة مجلس ا�دارة فى إجتماعه  بتاريخ 28 مارس  2019م.

الحسابات الجارية و ا�دخارية

ذمم دائنة

مخصصات

مطلوبات أخرى

أصحاب حقوق االستثمار

إجمالي حقوق الملكية

إجمالي الحقوق 
والمطلوبات

4,387,162,306

112,848,392

52,176,713

89,914,908

2,103,351,966

0

6,745,454,285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324,073,419

324,073,419

4,387,162,306

112,848,392

52,176,713

89,914,908

2,103,351,966

324,073,419

7,069,527,704

 من 3 شهورخالل 3 شهورالمطلوبات
إلى 6 شهور 

 من 6 شهور
المجموعأكثرمن سنةإلى 12 شهور 

صافي رأس المال ا¡ساسي

إجمالي البنود داخل وخارج الميزانية المرجحة بأوزان المخاطر

نسبة كفاية رأس المال الفعلية

الحد المطلوب

463,114

4,747,651

9.75%

12%

292,722

3,324,500

8.80%

12%

حقوق الملكية والمطلوبات
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بلغت جملة الموجودات مبلغ  12,039 مليون جنيه بنهاية العام 2018م مقارنة بمبلغ 7,069 مليون جنيه بنهاية 
البالغ قدرها  المؤجلة واالستثمارات قصيرة االجل  البيوع  70%، وتشكل ذمم  م، محققًة معدل نمو   2017 العام 
63%من إجمالي الموجودات، فيما تمثل ارصدة النقدية وما في حكمها والتي بلغت  مليون جنيه نسبة   7,564

2,088 مليون جنيه نسبة 17%من جملة الموجودات.

6,746 مليون جنيه بنهاية  11,591 مليون جنيه مقارنًة بمبلغ  2018م مبلغ  بلغت جملة المطلوبات بنهاية العام 
العام 2017م محققًة معدل نمو قدره 72%، وتشكل الودائع وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة والبالغ 

قدرها 10,973 مليون جنيه نسبة 94% من إجمالي المطلوبات بنهاية 2018م.

اداء المالي
للعـــام ٢٠١٨م

1/  الموجودات

أوًال : الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية

2/  المطلوبات

20182017البيان

النقد وما في حكمه

االحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي

ذمم البيوع المؤجلة واالستثمارات قصيرة ا¡جل

االستثمارات طويلة ا�جل

الموجودات ا¡خرى

الموجودات الثابتة

إجمالي الموجودات

2,088

1,194

7,564

20

895

278

12,039

 699

 567

4,848

   6

  747

  202

 7,069

(ماليين الجنيهات)

20182017البيان

الودائع وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

الذمم الدائنة ا¡خرى

المطلوبات ا¡خرى

مخصصات

إجمالي المطلوبات

10,973

 244

 306

  68

11,591

6,491

113

 90

 52

6,746

(ماليين الجنيهات)

20182017
  3/  حقوق الملكية

البيان

رأس المال المدفوع

االحتياطيات

االرباح المبقاة

إجمالي حقوق الملكية

(ماليين الجنيهات)

300

67

81

448

231

27

66

324
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بلغ إجمالي الموارد بنهاية العام 2018م مبلغ 12,039 مليون جنيه مقارنًة بمبلغ 7,070 مليون جنيه بنهاية العام 
2017م محققًا معدل نمو 70%، وفيما يلي تفاصيل النمو في إجمالي الموارد:  

(أ) بلغت جملة الموارد الذاتية مبلغ 448 مليون جنيه بنهاية العام 2018م مقارنًة بمبلغ 324 مليون جنيه بمعدل 
نمو قدره 38% عن العام 2017م. 

(ب) أيضًا إرتفع إجمالي الموارد الخارجية بنهاية 2018م إلى 11,591 مليون جنيه مقارنًة بمبلغ 6,745 مليون جنيه 
بنهاية 2017 م محققًا معدل نمو %72. 

(1) ا�يرادات:
بلغت جملة ا�يرادات بنهاية العام 2018م مبلغ 637 مليون جنيه، ويمثل الدخل من العمليات االستثمارية والبالغ 
 %16 نسبة  جنيه  مليون   104 قدره  والبالغ  المصرفية  الخدمات  من  والدخل   %83 نسبة  جنيه  مليون   533 قدره 

وااليرادات االخري البالغ قدرها 1 مليون جنيه نسب أقل من 1% من اجمالي االيرادات للعام 2018م.

(2) المصروفات:
مليون جنيه بنهاية العام   332 مليون جنيه مقارنة بمبلغ   534 2018م مبلغ  بلغ إجمالي المصروفات بنهاية العام 

2017م بزيادة قدرها 202 مليون جنيه بنسبة %60.

(3) صافي ارباح:
بلغ صافي ارباح بنهاية العام المالي 2018م مبلغ 92 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 52 مليون جنيه بنهاية العام 2017

م بزيادة قدرها 40 مليون جنيه بنسبة %77 . 

4/  هيكل الموارد

20182017البيان

رأس المال المدفوع

االحتياطيات

االرباح المبقاة

إجمالي الموارد الذاتية

الموارد الخارجية

إجمالي الموارد

نسبة الموارد الذاتية

نسبة الموارد الخارجية

المجموع

300

67

81

448

11,591

12,039

4%

96%

100%

231

27

66

324

6,745

7,070

5%

95%

100%

(ماليين الجنيهات)

20182017البيان
ثالثأ: السيولة

النقد وما في حكمه

الودائع

النسبة

(ماليين الجنيهات)

2,088

10,973

19%

698

6,491 

11%

رابعًا: نتائج اعمال:
20182017البيان

اجمالي ا�يرادات

اجمالي المصروفات

الدخل قبل الزكاة والضرائب

الزكاة والضرائب

صافي الربح المستحم للمساهمين

تكلفة التشغيل لÌيرادات

637

534

104

12

92

83%

388

332

56

4

52

85%

(ماليين الجنيهات)
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2/ ا�ستثمارات حسب الصيغ ا�سالمية لعام 2018م

النسبة من المجموعالمبلغالصيغة

مرابحات

مشاركات

مضاربات

بيع سلم

مقاوالت

أخرى

الجملة

3،154

416

250

20

2,017

1,707

7,564

42%

1%

27%

7%

3%

20%

100%

( المبالغ بماليين الجنيهات)

2018 النسبة من المجموعا�ستثماراتالبيان

الخاص 

العام

تعاوني

الجملة

(ماليين الجنيهات)

4,312

3,101

151

7,564

57%

41%

2%

100%

القطاع  نسبة  وتمثل  جنيه  مليون   7,572 مبلغ  2018م  للعام  المختلفة  القطاعات  في  ا�ستثمارات  جملة  بلغت 
حجم  يوضح  التالي  والجدول  ا�ستثمارات،  إجمالي  من   ,%2 التعاوني  والقطاع   ،%41 العام  والقطاع   ،%57 الخاص 

ا�ستثمارات في هذه القطاعات:

اخرى،  ا�سالمية  والصيغ  والمقاوالت  السلم  المضاربات،  المشاركات،  المرابحات،  صيغ  وفق  التمويل  منح  يتم 
الجدول التالي يوضح إستثمارات البنك حسب الصيغ للعام 2018م:

اداء ا�ستثماري
للعام 2018م

1/ جملة ا�ستثمارات

3/ ا�ستثمارات حسب انشطة ا�قتصادية لعام 2018م

النسبة من المجموعالمبلغالصيغة

(ماليين الجنيهات)

567

328

396

257

304

448

74

8%

4%

5%

3%

4%

6%

1%

الزراعي

الصادر

الصناعي

التعدين

النقل

التمويل ا¡صغر

التجارة المحلية
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المسئولية
ا�جتمــــاعية

4/ ا�ستثمارات حسب الفترات الزمنية للعام2018م

النسبة من المجموعالمبلغالصيغة

151

2,421

4,992

7,564

2%

32%

66%

100%

قصيرة ا¡جل

متوسطة ا¡جل

طويلة ا¡جل

الجملة

(ماليين الجنيهات)

النسبة من المجموعالمبلغالصيغة

(ماليين الجنيهات)

991

911

3,288

7,564

13%

12%

44%

100%

عقاري

خدمي

أخرى

الجملة
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المساهمةالقطــــاع

المجال  في  التنمية  وجهود  المجتمع  خدمة  ببرامج  إنشائه  منذ  البنك  إهتم  ا�جتماعية  المسؤولية  إطار  في 
الثروة  وتوزيع  الفقر  ومكافحة  المجتمع  نحو  ا�سالمية  البنوك  بدور  راسخة  قناعة  من  إنطالقًا  وذلك  ا�جتماعي 
وا�سهام في نشر العدالة ا�جتماعية، وفي هذا ا�طار قدم بنك النيل نماذج متعددة في مختلف إحتياجات المجتمع 
القطاعات  ودعم  التكافل  في  ا�سالمية  القيم  بترسيخ  البنك  إهتم  كما  السودان،  ربوع  جميع  وفي  السوداني 

المختلفة في المجتمع.
وقد بلغت جملة مساهمات البنك في المسئولية ا�جتماعية خالل العام 2018م مبلغ 10.7 مليون جنيه تمثلت في 

االتي:

دور البنك في المسئولية االجتماعية

أخى المواطن :
مرحبًا بك فى البنك الذى إخترته لمعامالتك المالية ، و أعلم أن :

ــ  جميع ودائعك ( جارية و إدخارية و إستثمارية ) لدى المصارف العاملة بالبالد مضمونة بواسطة صندوق ضمان 
الودائع المصرفية .

الحد  المضمونة فى حدود  الودائع  الصندوق بصرف  ، يلتزم  العمل  أو توقفه عن  ــ  وعند حدوث تصفية أى مصرف 
اعلى المضمون ، و ذلك فى مدة ال تتجاوز شهراً واحداً .

ــ  الحد اعلى المضمون يتم تعديله من حين Êخر حسب تطور موارد الصندوق .
ــ  الصندوق يمنحك حماية متعددة لودائعك إذا كانت فى مصارف متعددة .

ــ  كل المصارف العاملة بالبالد أعضاء فى الصندوق ، ن العضوية إلزامية .
ــ  ودائع غير السودانيين بالعملة المحلية يشملها الضمان ، ن جنسية المودع ال تؤثر على ضمان الوديعة .

إذن : (  أعقلها وتوكل ) و بمعنى آخر ، دع أموالك بطرفنا وكن مطمئنًا على أنها فى أمن وأمان وفى متناول يدك فى 
أية لحظة بعد ا�نتشار الواسع للصرافات اÊلية .

صندوق ضمان الودائع المصرفية

المساهمة المجتمعية(الجمعيات و ا�تحادات و المنظمات)

القطاع الصحي و العالجي

المساجد و الخالوى

الجامعات والمدارس والطالب

القطاع الرياضي

مشاريع تنموية

الجملة

4,766,700

1,763,240

835,742

1,068,000

395,000

1,838,960

10,667,642


