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 البنك اإلسالمي السـوداني

SUDANESE ISLAMIC BANK 
 

 عضو في صندوق ضمان الودائع المصرفية

 شارع الجامعة -الخرطوم  -المركزالرئيسي 

 قاعة مجلس الشعب 4226صندوق البريد رقم 

 

 937144/37  – 944797/37 – 969727/37: تلفونات

 999677/37 – 996117/37:  فاكس 
 

 www.sib.sd : اإللكترونيالموقع 
 

  info@sib.sd :اإللكتروني البريد 
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أن نكون من الرواد في العمل المصرفي اإلسالمي  والخيار األفضل         

  .للعمالء

 
فضل الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية المنظورة وفق أفضل أتقديم       

 (.االدارية والمحاسبية  , التقنية, الشرعية ) والمعايير المعتمدة  وأحدث المنهجيات

 

 

 

 .إلتزامنا بمبادئ الشريعة اإلسالمية أخالقاً وسلوكاً هو اسلوب حياة ومنهج عمل          

  

 .نتواجد في السوق المصرفي حيث يوجد العميل 

 

نحرص على توخى الدقة في إنجاز العمل وإتخاذ القرار المناسب في الوقت 
 .المناسب 

 

 .نعتمد في نجاحنا على تضافر جهود كافة العاملين وروح الفريق الواحد 

 

 .نؤمن بأن من يفعل الصواب يعمل دائما في النور 
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 خطاب السيد رئيس مجلس اإلدارة باإلنابة في الجمعية العمومية للسادة المساهمين
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 وصلي اهلل علي سيدنا محمدا ذاتًا ووصفًا واسماً  اإلعانة بدءًا وختماً به 
 اإلخوة واألخوات مساهمو البنك اإلسالمي السوداني

 ممثلو الجهات الرقابية/ السادة 
 الحضور األعزاء/ السادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،

وأصالة عن نفس ي ونيابة عن   محمد عثمان امليرغنيبإسم راعي البنك إلاسالمي السوداني سيادة موالنا السيد 

أعضاء مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية والعاملين، يسرني أن أرحب بكم في مؤسستكم العمالقة والرائدة في العمل  

 أداء ونتائج البنك وموقفه  
ً
املصرفي ويطيب لي أن أخاطب جمعيتكم العمومية في إجتماعها الثالث والثالثون مستعرضا

م والتي كانت بحمد هللا وتوفيقه ممتازة رغم الظروف إلاقتصادية التي تمر بها البالد وذلك  8102عام املالي بنهاية ال

 ملا  
ً
بفضل الجهود التي بذلها مجلس إلادارة وإلادارة التنفيذية والعاملون سائلين هللا أن يسدد خطانا ويوفقنا جميعا

 .املؤسسة والوطنفيه تقدم وصالح هذه 

- : م1028زانية في عام مؤشرات أداء املي

  مقارنة  مع  العام  8102أظهر   موقف  أداء  امليزانية  في  عام  
ً
   ملحوظا

ً
 .م  8102م  تقدما

- :  (إجمالي  املوجودات  )  إجمالي   امليزانية  

وفي  (  .  ه ستة مليار وستمائة واحد وتسعون مليون جني)  696,0 م  مبلغ 8102بلغ   إجمالي  امليزانية  في  عام  

 % . 00,966ة  بنسبة زياد( ثالثة مليار ومائة وسبعة عشر مليون جنيه )  39002 م   مبلغ  8102عام  

- : الودائع  املحلية   وألاجنبية

خمسة مليار )   59530م  مبلغ 8102بلغ  إجمالي   ودائع   البنك   بالعملتين   املحلية   وألاجنبية  في  عام  

للعام ( اثنين مليار وخمسمائة ثمانية وخمسون  مليون جنيه ) 89552مقابل  ( وخمسمائة واحد وثالثون مليون جنيه 

 % .006م بمعدل نمو 8102

- :  حقوق   امللكية

مقابل   (خمسمائة أربعة وخمسون  مليون جنيه )   ,55م  مبلغ  8102بلغ   إجمالي  حقوق   امللكية   في  عام         

 % .21م بمعدل نمو 8102للعام   (ثالثمائة ستة وعشرون مليون جنيه )  386
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- :  إلاستثمار   والتمويل

( ثالثة مليار ثمانمائة وخمسة مليون جنيه )   39215م  مبلغ 8102إلاستثمار  والتمويل بنهاية عام  بلغ إجمالي

 % .25م بمعدل نمو 8102في عام ( اثنين مليار وثالثة وخمسون مليون جنيه  ) 89153 مقابل

 -: في  مجال  التمويل  ألاصغر

  ,81مليون جنيه مقابل  530م مبلغ 8102مساهمة البنك في مجال التمويل ألاصغر بنهاية العام  بلغ إجمالي

 %  .,05م  بزيادة  8102مليون جنيه بنهاية العام  

  -: إلايرادات

مليون جنيه   6,6 -م 8102في عام ( قبل إستقطاع أرباح ودائع إلاستثمار) 88,9,8291,6 بلغ إجمالي إلايرادات

 %  .22م بمعدل زيادة 8102مليون جنيه في عام  3,5مقابل 

 -: معدل  العائد  علي  رأس  املال

%  50921جنيه  بنسبة   393509538,جنيه وبلغ العائد عليه ,021902,920م مبلغ 8102رأس املال بنهاية عام 

 % . ,98,,بنسبة  جنيه   88,9,8291,6جنيه العائد   عليه   8,392389,26م  رأس  املال  8102،  أما  بنهاية  العام  

 أيها  املساهمون   الكرام

- :  في   مجال   التقنية

   إلالكتروني باملؤسسات الحكومية،  البيع وذلك لتغطية وسائل الدفع نقاط تم التوسع وإلانتشار في توزيع

 .ومحطات توزيع الوقود،  وخالفه

   عبر موقع البنك إلالكتروني( آمن ) تم إطالق خدمة املوبايل املصرفي 
ً
 .حيث يتم تحميله حاليا

   زال في مرحلة إلاختبارات والقبول، ومن املتوقع العمل به خالل   ما(  ميزان ) تطبيق النظام املصرفي املركزى

 .لنصف ألاول من العام الحالي ا

  تم إدخال جدار حماية علي البيانات لشبكة البنك بغرض التأمين من إلاختراقات الداخلية والخارجية. 

  ألاخطار، وبإذن هللا سيتم تنفيذه خالل هذا العام ، ومن ضد  تــم وضــع الخطــــة لعمــل مركــز بيانــات إحتيـاطــي

  .ضمن مباني البنك بفرع ود مدنياملقترح أن يكون موقعه 

- : في مجال التسويق والعالقات العامة وخدمات العمالء

  نقاط )تم عمل إعالنات تلفزيونية بعدد من القنوات شملت الخدمات املصرفية التي يقدمها البنك وبالتركيز علي

 إفتتاح فرع الكرين ببحرى ( ( آمن ) املوبايل املصرفي  -البيع  
ً
وتوكيل دال وحلقة كاملة عن إنجازات   –وشملت أيضا

 .الخرطوموتم بث شراء ألاضحية عبر  نقاط البيع في قناة   –م 8102البنك لعام 

 تم عمل لوحات إعالنية بوالية الخرطوم ومطار الخرطوم الدولي وفي مدينتي بورتسودان ونياال باألقاليم. 

  ومهرجان البيع املخفض عبر وسائل  –اتحاد املصارف السوداني  –إحتفال املتفوقين بمرحلة ألاساس ) املشاركة في

 ( .معرض  الخرطوم  الدولي  -مؤتمر الحلول  الذكية    -ملتقي  التقنية  املصرفية   –الدفع الالكتروني 

  مع خطة الدولة   تم 
ً
عمل تنوير بكل فروع العاصمة عن أهمية تفعيل الخدمات املصرفية الالكترونية تمشيا

 .ماكينة نقطة بيع  511من   تم توزيع أكثر .  لة القادمة وتقليل التعامل بالكاشللمرح
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 -:  في  مجال  التدريب

يعتبر التدريب من وسائل التعليم املستمر إلكتساب املهارات واملعرفة والخبرة لتحقيق التوازن والتكامل  

عليه بتنميته وتطويره ملواكبة املتغيرات في  السوق للمؤسسة،  ويعتبر العنصر البشرى هو ألاصل الثابت يجب املحافظة 

  (  ,,3)م شارك فيها عدد 8102دورة داخل وخارج السودان عام (   28) املصرفية وتم عقد 
ً
 .موظفا

- :  املسئولية  إلاجتماعية

ات الوطنية   إستمر البنك في القيام بدوره في مجال املسئولية إلاجتماعية ملا يمثله ذلك من أهمية لدعم املؤسس

 .   والجمعيات  والهيئات  الطوعية  في  مختلف  املجاالت  التعليمية  والصحية  والثقافية  وإلاجتماعية  والرياضية  

 -:  في  مجال  الفروع

الخرطوم بحرى وإفتتاح توكيل  -في إطار التوسع وإلانتشار املصرفي تم إفتتاح فرع قرى السوق بمنطقة قرى   

 .مدني شارع   –دال 

 املنطقة الصناعية -تمبول  -الضعين  -الفاشر  -الجنينة ) ويجرى آلان العمل علي فتح فروع للبنك في كل من 

 .بعد تحديد مواقعها والشروع في شراء ألادوات واملعدات الخاصة بها(  القضارف وفرع الروضة بأم درمان 

- : م20/1/1028السودان كما  في  موقف البنك وفق مؤشرات الرقابة الوقائية الصادرة من بنك

- :  تقييم البنك املركزى يصنف املصارف حسب موقفها  كاآلتي

 ضعيف   ،  -5غير مرض ي        -,وسط        -3مرض ي       - 8قوى    -0

 .وصنف البنك بمستوى وسط، وسنسعي جاهدين لتحسين املوقف إلي ألافضل    

 -: م8102توزيع أرباح  العام      

  علي  حملة  %   08من  ألارباح  وتوزيع  %  22يوص ي  مجلس  إلادارة  إلي  جمعيتكم  املوقرة  برسلمة  
ً
نقدا

 . ألاسهم  وذلك  لتقوية  رأس  مال  البنك  وبحمد  هللا  قد  وافق  بنك السودان  املركزى علي  هذه  التوصية 

 
 
 ختاما

ممثلو البنك املركزى واملسجل التجارى وسوق  / الشكر للسادةوبإسم جمعيتكم املوقرة ومجلس إلادارة نتوجه ب

هيئة الرقابة  / املراجع القانوني ومعاونيه والسادة/ الخرطوم لألوراق املالية وصندوق ضمان الودائع املصرفية والسيد

املراسلين والشكر  / دةاملتعاملين مع البنك والسا/ الشرعية وإلادارة التنفيذية والعاملين بالبنك والشكر موصول للسادة

وجّل أن يجعل مؤستتكم هذه في مقدمة ركب املصارف السودانية   هللا عّز  من قبل ومن بعد هلل رب العاملين سائلين

 .والعربية والعاملية

 (سبحان  ربك  رب  العزة  عما  يصفون  وسالم  علي  املرسلين  والحمد  هلل  رب  العاملين  )  

 

 

 علي محمد الحسن عبدالسالم أبرسي                                                                                   

 مجلس  اإلدارة رئيس  نائب                                      



 

 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 
 

  

 .م  1811لقانون الشركات وسجل طبقا  1891تم إنشاء البنك اإلسالمي في عام / 1 
 .جنيه سوداني   055,555,555راس المال المصرح به / 1
 . جنيه سوداني  342,223,424راس المـــاـل المدفوع   / 3

 :األغراض 
 :يقوم البنك بجميع األعمال المصرفية والمالية التجارية وكافة أعمال اإلستثمار ويسهم في      

 .والصناعية والمؤسسات اإلقتصادية واإلجتماعية المشروعات الزراعية / 1
صحاب األعمال الصغيرة ومعاونتهم / 1 اإلهتمام بصغار الحرفيين وصغار المستثمرين وا 

 .ومساعدتهم في مشروعاتهم من أجل تحسين ظروفهم المعيشية 
لصالح تنشيط التجارة الخارجية ودفعها مما يحفظ التوازن المطلوب من الداخل والخارج / 3

 .اإلقتصاد السوداني 
 .أعمال التعدين ومشروعات الخدمات وغيرها من المشروعات اإلقتصادية / 4

 : الفروع
فرعا خارج والية  22وفرعا داخل والية الخرطوم  91يضم البنك اإلسالمي السوداني 

ل و توكيالخرطوم اضافة الى توكيل سوق العيش شندى وتوكيل النوراب و توكيل جمارك حلفا 
 .التركترات 

 :الشركات التابعة 
 شركة السالمة للتامين  /1

 %.9118وتبلغ مساهمة البنك  1884ُأنشئت في عام 
 شركة الفالح لألعمال المتقدمة المحدودة  /1

 %.81م وتبلغ مساهمة البنك 1111ُأنشئت في عام 
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 والمقاوالتالشركة اإلسالمية لإلسكان / 3
 %.91وتبلغ مساهمة البنك ( مجمدة النشاط ) م 1891ُأنشئت في عام  

 :الهيئة الشرعية 
يخضع البنك في جميع معامالته لهيئة الرقابة الشرعية التي تتبع لمجلس اإلدارة وتقوم 

 .بأداء أعمال الرقابة الشرعية من خالل فرق التفتيش 
 :المعامالت الضريبية والزكوية 

( ضريبة أرباح األعمال ) الضرائب السودانية  يخضع البنك من الناحية الضريبية لقوانين
 .ومن الناحية الزكوية يخضع المصرف لقوانين ديوان الزكاة السوداني 
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 فروع الخرطوم

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 الرئيسي 917978 976291 3810

 الخرطوم 913981 918176   - 918617 3810

 البلدية 999792 978288  -  917073 3810

 السوق العربي 912828 917780 3810

 الخرطوم جنوب 716997 826782 -  722631 3810

 السجانه 797378 727220 3810

 السوق المحلي 763023 763028 3810

 جبره 908708 908707  -  908700  -  908702 3810

 الكالكلة اللفه 908238 908232 - 908239 3810

 محمد نجيب ـــ 3888887666 - 3888881777 ـــ

 امدرمان فروع

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 امدرمان 820176 727788 -   886610 3819

 السوق الشعبي 899279 886082 3819

 القرشاالسر  828700 721617 3819

 سوق ليبيا 3887712760 3863972727  -  3863972792 ـــ

 بحــري فروع

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 الصناعات بحري 008806 601639  -  607800  -  602678 3818

 سعد قشرة 601773 083197 - 601707  -  601768 3818

 قري 083128 083197 3818

 الكرين بحري ـــ 3888883886 ـــ

 السوق قري ـــ 3888637270 - 3888637276 ـــ

 فروع  الوالية الشمالية

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 وادي حلفا 66360 66060 36881

 كرمة 908787 908781 3810

 البرقيق 908788 3863717801  -  908787 3810

 دنقال 68367 66816 36781

 كريمة 63660 63772 – 63666 36081

 الغابة ـــ 3863166639 - 3863177267 ـــ

 تنقاسي 908881 908889 - 908882 3810

 التضامن ـــ 3860781892 - 3866093936 ـــ

 الدبة 27449 27446- 27447- 27442 72773

 فروع والية نهر النيل

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 شندي 91777 96879 - 96871 36281

 عطبرة 903810 903817 - 903816 3818
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 فروع والية البحر االحمر

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 بورتسودان 63262- 60088 – 03080 60023- 60083 30881

 بورتسودان. ص  62073 62078 30881

 سنكات 908319 908312 3810

 هيا 908377 908378 - 908372 – 908379 3810

 فروع والية القضارف

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 القضارف 70970 70977 37781

 فروع والية كسال

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 كسال 61880 66088 37881

 شعبي كسال 908233 908238 3810

 غرب القاش 908237 908283 3810

 الجزيرة و المناقلفروع والية 

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 ود مدنـي 77031 78321 – 70679 38881

 الصناعات مدني 63012 78763 38881

 المناقــل 96368 96833 38891

 رفـاعة 908768 908766 3810

 فروع والية النيل االزرق و سنار

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 الدندر ـــ 3863171778 - 3867368173 

 الدمازين 67673 66081 38881

 سنجة 68322 66773 3810908838 – 3810908836 38261

 سنـار 60362 60831 - 66362 38261

 فروع والية النيل النيــل االبيض

 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 كوستي 67673 66877 - 69673 38981

 ربــك 68322 68623 - 69806 38961

 الدويـم 66372 68988 38081

 (دارفور  –كردفان ) فروع واليات غرب السودان 
 الفرع رقم الفاكس رقم التلفون المفتاح

 أم روابة 78383 3863106831 32881

 االبيض 68323 60096 32881

 نيـاال 06872 02677 39881
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 : رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 

  
 عثمان الميرغنيالسيد عبدهللا المحجوب محمد    

 
 رئيس مجلس اإلدارة

 :أعضاء مجلس اإلدارة    
 علي محمد الحسن عبدالسالم ابرسي/ السيد     
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة
 على إبراهيم مالك/ السيد

 
 عضو مجلس اإلدارة

 عبدالرحمن عباس محمد/ السيد

 
 عضو مجلس اإلدارة

 حمزة عثمان عبدالسالم .د /السيد
 

 مجلس اإلدارةعضو 
 مأمون بشير النفيدي/ السيد

 
 عضو مجلس اإلدارة

 عثمان محمود احمد التوم/ السيد

 
 عضو مجلس اإلدارة

 طيفور عبدالحكم طيفور/ السيد
 

 عضو مجلس اإلدارة
 عبدالمجيد عبدالرحيم الصادقمحمد / السيد 

 
 عضو مجلس اإلدارة

 :سكرتارية مجـلس اإلدارة 
 يوسف محمد أحمدحسن / السيد  
 :هيئة الرقابة الشرعية   
 الشيخ محمد أبوعاقلة الترابي   .د /السيد  
 أحمد الختم عبدهللا الحسن   .د /السيد  

 عبدالعزيز محمد الحسن/ الشيخ  
 يس محمد طه احمد البدوي/ الشيخ   
 ابوبكر أحمد الخليفة مكي عربي                                        / السيد   
 

 المدقق الشرعي
 -:هيئة اإلستشارات القانونية

 عبدهللا محمد أحمد ابراهيم/ االستاذ  
 

 مدير اإلدارة القانونية 
 -:المراجع القانونـى

 زين وشركاؤه/ السادة  
 -:اإلدارة التنفيذية  
 عبدهللا احمد علي فضل/ السيد  

 
 المدير العام 

 معتصم أحمد عبد الرحمن/ السيد
 

 نائب المدير العام
 عصام الدين فضل بخيت  / السيد

 
 مساعد المدير العام

 ايوب محمد احمد العجب                              . د / السيد

 
 مساعد المدير العام

 فضل المولى فضل العاطي جاد السيد                   / السيد 
 

 مساعد المدير العام
 -:مدير اإللتزام 

                                        عابدون حامد علي شريف / السيد  
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 مساهمو البنك وعدد األسهم

 مساهم    2.772  عدد المساهمين  

 سهم  7.391.476.171عدد األسهم        

 نداخل السودا: أوال 

 النسبة المئوية عدد األسهم النسبة المئوية عدد المساهمين الواليات م

 %76 7.644.461.734 %17 7774 والية الخرطوم 7

 %2 72.272.479 %77 249 الجزيرة النيل االبيض واألزرق 2

 %2 77.747.779 %72 247 اإلقليم الشرقي 7

 %7 76.774.467 %3 797 غرب السودان 6

 %7 37194.499 %77 276 نهر النيل 1

 %7 277677297 %7 13 الوالية الشمالية 4

 %777 7711177677239 %777 2734 مجموع جزئي 

 خارج السودان : ثانيا 

 النسبة المئوية عدد األسهم النسبة المئوية عدد المساهمين اسم القطر م

 %27 46963764 %33 279 المملكة العربية السعودية 7

 %4 73197776 %4 71 األمارت العربية المتحدة 2

 %77 62639674 %7 7 دولة الكويت 7

 %6 77299776 %7 2 جمهورية مصر العربية 6

 %77 62112116 %7 7 الشارقة 1

 %67 773711272 %7 9 دبي 4

 %7 7772 %7 7 عمان 9

 %777 727176273 %777 264 مجموع جزئي 

   7.391.476.171   2772 المجموع الكلي 
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 (22)العادي رقم قرارات االجتماع السنوي 
 لجمعية العمومية للمساهمينل

 
 هـ4114 رجــــــــب  13:  السبت

 م8111 مارس  31: الموافق 
- : أصدرت الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها أعاله القرارات التالية 

 م 29/93/9235عن القوائم المالية كما في مجلس االدارة وتقرير المراجع القانوني  تقرير : (9)قرار رقم 
 : وابراء ذمة أعضاء مجلس االدارةعن ذات العام وتقرير هيئة الرقابة الشرعية 

ك عن السنة بعد االستماع الي خطاب السيد رئيس مجلس االدارة وتقرير المراجع القانوني لحسابات البن
واستنادا علي قانون تنظيم العمل وتقرير هيئة الرقابة الشرعية م 31/11/1119المالية المنتهية في 

والنظام األساسي للبنك المادة ( 1)الفقرة ( 11)والمادة ( 1)الفقرة ( 14)م المادة 1114المصرفي للعام 
المراجع / الدارة وعلي تقرير السيدفان الجمعية العمومية تصادق علي خطاب السيد رئيس مجلس ا( 13)

وتعتمد ما ورد فيه وتعتبره مبرئا لذمة كافة أعضاء مجلس االدارة ، كما أن متمضنا القوائم المالية القانوني 
من الناحية  هتقرير هيئة الرقابة الشرعية اطمأنت الي سالمة موقف البنك وأداء ومن خاللالجمعية 
 1الشرعية 

وتقرير المستشار القانوني للبنك عن االجراءات  المراجع القانوني عن المخالفات واالختالساتتقرير  : (3)قرار رقم 
 :التي اتخذت 

م حول التقارير التي يجب عرضها 1118أبريل  18عمال بتعميم بنك السودان المركزي بخطابه بتاريخ 
للبنك الجمعية العمومية بعدم وجود المراجع القانوني / علي الجمعيات العمومية للمصارف ، فقد أفاد السيد

القانوني للبنك عدم اتخاذ إجراءات قانونية  كما أفاد المستشار م ،1119مخالفات واختالسات خالل العام 
لعدم وجود مخالفات مشيدا بالجهود التي بذلت من المجلس واالدارة في هذا الصدد والروح التي تحلي بها 

  .أخذت الجمعية علما بذلك العاملين،

 :CAELتصنيف المصرف وفق مؤشرات  : (2)قرار رقم 

م حول ادخال موقف البنك من اعادة الهيكلة 1113مايو  8عمال بتعميم بنك السودان المركزي بتاريخ 
ضمن بنود اجتماع الجمعية العمومية وتعميم بنك السودان المركزي حول   CAELوتصنيفه وفقا لمؤشرات 

/ تقرير السيدضمن فقد اخذت الجمعية العمومية علما بما ورد جتماع العام للمساهمين االية في فالشفا
رئيس مجلس االدارة عن موقف المصرف من برنامج اعادة الهيكلة وتصنيف المصرف وفق مؤشرات 

CAEL 5والذي كان وسطم 3592من العام  لثالثكما في الربع ا 
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 : م3592ورسملة أرباح العام  توصية مجلس االدارة بتوزيع : (4)قرار رقم 

م مبلغ 1119من أرباح العام % 99برسملة  علي توصية مجلس االدارة الجمعية العمومية وافقت 
جنيه ، بعد أن تمت موافقة بنك السودان  مليون 27ر6مبلغ% 11مليون جنيه وتوزيع  901ر91

 1م52/3/5102المركزي علي ذلك بخطابهم بتاريخ 

 : م3592مكافأة عضوية مجلس االدارة عن العام  : (0)قرار رقم 

( 13)م وفقا لماجاء بالمادة1119وافقت الجمعية العمومية علي مكافأة عضوية مجلس االدارة عن العام 
 1بتعميمه في هذا الصدد   من النظام األساسي والضوابط التي حددها بنك السودان المركزي

 : ن المراجع القانوني وتحديد أتعابهتفويض مجلس االدارة بتعيي : (4)قرار رقم 

فوضت الجمـــــــــــعية العمومــــــــــية من النظام األساسي للبنك ( 91)و(  13) عمال بما جاء بالمــــــــــــــــــادتين 
 1مجلس االدارة  بتعيين المراجع القانوني وتحديد أتعابه

 : هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهمتفويض مجلس االدارة بتعيين أعضاء  : (1)قرار رقم 

فوضت الجمـــــــــــعية العمومــــــــــية من النظام األساسي للبنك ( 91)و(  94) عمال بما جاء بالمــــــــــــــــــادتين 
 .مجلس االدارة  بتعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم

 : عبد المجيد عبدالرحيم الصادق عضوا بمجلس االدارةمحمد / تعيين السيد : (2)قرار رقم 

من النظام األساسي للبنك وبعد موافقة بنك السودان المركزي علي (  41) عمال بما جاء بالمــــــــــــــــــادة 
أيدت الجمعية العمومية قرار محمد عبد المجيد عبدالرحيم الصادق عضوا بمجلس االدارة / ترشيح السيد

 .التعيين 

 

       

 حسن يوسف محمد احمد                                                                         

 سكرتير مجلس اإلدارة                                                                                                        
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    :تمهيد

إلالكترونية كمصلح وعلم في آلاونة الاخيرة بسبب عدد من املعطيات التي خلقت الحوجة إليجاد بديل للنقود ظهرت النقود 

املعروفة تستطيع أن تؤدي نفس الدور املطلوب من النقود كمقياس للقيمة ومستودع لها ، ووسيلة مقبولة للتداول ، 

 
 
 .  الش ئ الذي  أوجد الحاجة للتعرف عليها بصورة اكثر تفصيال

   
 

ها إلالكترونية  النقود   تعرف َوْصف   ، ب 
 
 :أهمهما أنها  ، كثيرة بتعريفات    علما

وقيعات البروتوكوالت من مْجموعة  (2)
ّ
  إلالكترونية  للرسالة تتيح التي  الرقمية والت

ْ
حّل  أن

َ
 َمحّل  ت

 
  العمالت تبادل فعليا

 .التقليدية 

ي   املكافئ  (1) دنا   التقليدية للنقود إلالكترون 
َ
 .تداولها  التي اعت

ة مَن  جديد   نوع (2)
ْ
مل   ؛ الع 

ْ
زين إلكتروني للنقود بديل   : هي إذ

ْ
داول  قابل للتخ

ّ
ية تزييفه عدم مع والت

ّ
  فهي . قابل

 
 أرقام   عن عبارة

ب   نقلها من  يتم   حاس 
ْ
  ال

ْ
ب   إلى بالبنك الخاّص حاس 

ْ
الخاص باملشتري ومنه إلي الحاسب الخاص بالبائع عن طريق القرص  ال

 . الصلب املثبت علي الحاسب 

قود   هي (1)
 
ا َمعنوية تحمل ن ها ، خاّصة أرقام 

َ
ها ل منها  و قيَمت 

َ
ْصَدر ة  املؤسسات   لدى ث

َ
ْجري  ، لتلَك النقود   امل

َ
 عمليات وفق ت

  .إلانترنت  شبكة عبَر  املالّية للبيانات  الرقمي القيد

 َوغير   فوعةدم ، إلكترونية   بطريقة  مخزنة نقدية  قيمة (5)
 
قدما  . بنكّي   بحساب مرتبطة   م 

ب   ة ذاكر أو كبطاقة ، إلكترونية وسيلة   على إلكترونية بطريقة مخزنة نقدية قيمة (6)  ، ومقبولة كوسيلة  للّدفع حاس 

تي  املؤّسسة  غير   متعهدين بواسطة
ّ
تناول  وْضعها  ويتم . أصدرْتها ال   في م 

َ
 العمالت   عن كبديل   إلستعمالها  املستخدمين

حداث بهدف وذلك ؛ والورقية  النقدية ْحويالت   إ 
َ
 . محّددة  قيمة ذات   ملدفوعات   إلكترونية   ت

ل   في نقدية ّ  قيمة  (7)
ْ
ل مخزنة ائتمانية   وحدات شك

ْ
ها املستهلك  إلكترونية   أداة َعلي  أو إلكترونّي   بشك

 
 .يحوز

(8)  
 
 .نقود يتم نقلها الكترونيا

- :من هذه التعرفات املتعددة نالحظ أن السمات الرئيسية للنقود الالكترونية تتمثل في أنها 

 .لها قيمة نقدية  .2

 .مخزنة علي وسيلة الكترونية ، وهو العنصر ألاهم الذي يميزها  .1

الدفع الالكتروني ، حيث تعتبر النقود الالكترونية غير مرتبطة بحساب بنكي ، وهو العنصر الذي يميزها عن باقي وسائل  .2

 
 
 .اداة محمولة مدفوعة مقدما

 .تحظي بقبول واسع من غير من قام بإصدارها   .1

 .وسيلة  للدفع لتحقيق اغراض مختلفة  .5

 :نشأة وتطور النقود الالكترونية 

كة الانترنت بألنها خلقت ملواجهة إحتياجات املتعاملين عبر ش ود الالكترونية مرتبطة باالنترنتيتجه البعض إلي أن نشأة النق

 منيالزمه ما، كوسيلة مناسبة لتسوية املدفوعات الصغيرة الفيمة ، وذلك لعدم مالئمة التعامل ببطاقات إلائتمان و 
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أطلقت هذه الشركة وقد   (Digi Cash)علي يد شركة هولندية تسمي  2115ويرجع ظهورها الاول للعام . تكاليف وإجراءات  

 .علي هذه النقود اسمها ، ثم أطلقت بعد ذلك العديد من التسميات 

ويرجع البعض ظهورها الي البطاقات البالستيكية الالكترونية ، النها تعد الصورة الرئيسية للنقود الالكترونية التي عرفت 

الشريحة الالكترونية املثبتة علي البطاقة الذي ركز علي تطوير ( Kunitaka Arimura )  علي يد الياباني 2170عام 

 . البالستيكية والتي تحتوي علي املخزون  النقدي 

ومن اشهر البطاقات الذكية التي تحمل  2186بعد سلسة من التطورات كان اول ظهور للبطاقة الذكية التقليدية في العام 

 . 2110ملية والتي ظهرت في العام وتوزع النقود بطاقة موندكس ، وهي  تابعة ملؤسسة ماستر كارد العا

 ، إلي 
 
وقد كان النقد الالكتروني يمثل في بدايته مشكلة مثيرة للكتابة املشفرة ، حيث كان إنتشاره وإستعماله منخض نسبيا

 مفي كندا نظا Intreracأن القي نظام بطاقة اخطبوط هونغ كونغ النجاح الكبير ، ثم توالت النجاحات حيث طورت شبكة 

 النق
 
 كبيرا

 
ومن ثم اصبحت النقود . د الالكتروني ، كما ظهرت في سنغافورة تجربة تطبيقية للنقد الالكتروني القت نجاحا

الالكترونية تنتشر بإنتشار التطور الالكتروني ، حيث زاد إنتشارها في اليابان بعد أن أضافت مؤسسة دوكومو  محوالت 

 كان الاختالف في نشاة النقود الالكترونية ، فإن   1001الجوالة في العام  نقود الكترونية  الي اخر نموذج من هواتفها
 
وايا

 :ثمة عوامل كانت هي السبب في نشاة وتطور النقود الالكترونية تتمثل في 

 .التطور التقني  في عالم الاتصاالت والانترنت  .2

 في خفض تكلفة املعامالت  .1
 
 .انتشار التجارة الالكترونية رغبة

 . السلطة النقدية املتمثلة في البنوك واملؤسسات املصرفية بخدماتها عبر الانترنتتطور  .2
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 :عداد القوائم المالية إسس أ/ 3

 :اإللتزام بالمعايير المحاسبية  3-9
تم إعداد القوائم المالية للمصرف وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة 

المالية اإلسالمية وذلك بموجب متطلبات بنك السودان المركزي وفتاوي وقرارات  هيئة  للمؤسسات
الرقابة الشرعية للبنك والهيئة العليا للرقابة الشرعية  ببنك السودان المركزي وقانون الشركات لعام 

 .م1811
 :أساس القياس المحاسبي  3-3

القوائم المالية ومبدأ اإلستحقاق المحاسبي في تسجيل يتبع المصرف مبدأ التكلفة التاريخية في إعداد 
يراداته ومصروفاته   .أصوله وخصومة وا 

 :عملة القيد والعرض  3-2
 .يتم عرض القوائم المالية بالجنيه السوداني والذي يمثل عملة القيد للبنك 

 -:إستخدام التقديرات واإلفتراضات  3-4
وفروض تؤثر علي قيمة األصول واإللتزامات المحتملة إن إعداد القوائم المالية يتطلب تقديرات 

وعلي الرغم من أن ، في تاريخ القوائم المالية وكذلك علي اإليرادات والمصروفات خالل السنة المالية 
هذه التقديرات يتم إعدادها طبقا ألفضل معلومات متاحة لإلدارة عن الظروف واألحداث الجارية إال أن 

 .لف عن هذه التقديرات الناتج النهائي قد يخت
 :السياسات المحاسبية الهامة / 2

 :إثبات اإليرادات  2-9
 :المرابحة  2-9-9

تثبت األرباح الناتجة من عمليات المرابحة بعد إسترداد مبلغ اإلستثمار واألرباح من العميل جزئيا في 
 .حالة السداد بأقساط وكليا في حالة السداد بنهاية فترة التمويل 

 :المشاركة  2-9-3
 تثبت األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات المشاركة عند تصفية العملية 

 :المضاربة  2-9-2
 .تثبت األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات المضاربة عند تصفية العملية 
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 :السلم  2-9-4
 يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن السلم بعد بيع المسلم فيه 

 :المساهمات الرأسمالية  2-9-0
 .يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن المساهمات الرأسمالية بعد إستالم األرباح فعليا 

 :الخدمات البنكية  2-9-4
 .تثبت رسوم الخدمات البنكية عند تقديم الخدمة للعميل 

 :اإليرادات األخري  2-9-1
 .تثبت اإليرادات األخري عند إستحقاقها 

 :النقد ومافي حكمة  2-3
يتكون رصيد النقد وما في حكمة من االرصدة النقدية بخزائن البنك وارصدة حسابات البنك ببنك 

 .السودان المركزي والمراسلين بالخارج والبنوك المحلية والشيكات تحت التحصيل 
 :الموجودات الثابتة  2-2

ويتبع ، نية تحمل كمصاريف حال تكبدها وتكاليف الصيانة واإلصالحات الروتي، تظهر بسعر التكلفة 
البنك طريقة القسط الثابت في اهالك موجوداته الثابتة التي يقتنيها بغرض االستخدام وفقا لالعمار 

 :االفتراضية التالية 
            بيان 

 سنة 41    عقارات 
 سنة 8   وسائل النقل

 سنة 8  اجهزة كمبيوتر واتصال
 سنة11 -8   ةاجهزة الكترونية وكهربائي
 سنة 13-11  اثاثات ومعدات أخري

 :اإلستثمارات  2-4 
 تظهر األوراق المالية في قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية  :األوراق المالية 2-4-9
 . تظهر االستثمارات في المشاركات في قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية :المشاركات 2-4-3
 تظهر المضاربات في قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية : المضاربات 2-4-2
 .تظهر المتاجرات في قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية  :المتاجرات 2-4-4
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 .تظهر المحافظ في قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية  :المحافظ 2-4-0
المساهمات .ي قائمة المركز المالي بالتكلفة التاريخية تظهر المساهمات ف: المساهمات 2-4-4

 .بالنقد األجنبي تثبت بالجنيه السوداني بالسعر السائد في تاريخ الشراء 
تظهر المخزونات في قائمة المركز المالي بسعر التكلفة التاريخية وقت الشراء  :المخزونات 2-4-1

 .او السعر السوقي ايهما اقل 
 :ؤجلة ذمم البيوع الم 2-0

تظهر ذمم البيوع المؤجلة في قائمة المركز المالي لألرصدة المستحقة علي المدينين مخصوما منها 
 (.المرابحات ) مخصص مخاطراالستثمار والتمويل واالرباح المؤجله 

 :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  3-4
مئوية للمخاطر العامة باالضافة الي نسبة ، يتم تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

تحسب من مجموع التمويل مستبعدا منها االرصدة المغطاة بودائع وكفاالت مصرفية صادرة من بنوك 
 .خارجية ذات مالءة وذلك في ضوء خبرة االدارة والدراسات التفصيلية الدورية الرصدة التمويل

ها وذلك خصمًا علي يتم إعدام الديون في حالة عدم جدوي اإلجراءات المتخذة حيال تحصيل
وذلك بعد أخذ موافقة . المخصص والذي يضاف إليه المتحصالت من الديون التي سبق إعدامها 

 .مجلس اإلدارة وبنك السودان المركزي 
% 1يحتسب المخصص حسب جدول تعمير الديون الصادر من البنك المركزي والذي يبدأ من 

 .حسب عمر الدين وقوة الضمان% 111ويتصاعد ألى
 :المعاملة الزكوية 2-1

يخضع المصرف للزكاة الشرعية حسب قانون ديوان الزكاة في السودان، وقانون الزكاة يمنع جباية او 
 .صرف الزكاة اال عن طريق ديوان الزكاة مما يمنع ظهور قائمة صندوق الزكاة 

 :المعاملة الضريبية  2-2
 .سودانيخضع المصرف لضريبة الدخل بموجب قانون الضرائب في ال

 :فوائد ما بعد الخدمة  2-1
 .يتم إحتساب فوائد ما بعد الخدمة للعاملين بالبنك وفقا لالئحة شروط خدمة العاملين بالبنك

 :هيئة الرقابة الشرعية  2-95
 .يخضع نشاط المصرف إلشراف هيئة شرعية مكونة من اربعة اشخاص
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 :راس المال المصرح به والمدفوع 2-99
 جنيه سوداني  055.555.555: المصرح به   راس المال / أ
 جنيه سوداني  342.223.424 :     راس المال المدفوع/ ب
 :عائد اصحاب حسابات االستثمار ومافي حكمها في الدخل والخسارة 3-93

 % 4واالجنبي % 13تم إحتساب عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلق بالمحلي
 : الديون المعدومة والديون المشكوك فيها  2-92
  -:يتم اعتبار الدين معدومًا او مشكوكا فيه اذا توافرت فيه الشروط التالية  

 في حالة بيع الضمان بمبلغ اقل من حجم المديونية. 
 في حالة هالك الضمان الخاص بالعملية االستثمارية. 
 انه أصبح ذو قيمة ضعيفة جداً  اي، في حالة عمل عدة مزادات وفشل بيع الضمان. 
 سبق تصنيفه كدين ردئ ومضي علي تاريخ إستحقاقه مدة ال تقل عن خمسة سنوات. 
 تعذر استرداده كليا او جزئيا مع استنفاد كافة الوسائل المتاحة. 
 توفي المدين دون تركه ما يمكن التنفيذ عليه. 
  ًهروب المدين وتعذرت مالحقته قضائيا. 
 وجب اهالك الدين وفقا لتقدير ادارة البنكأي سمات أخري تست. 
  مع توفر االسباب اعاله يتم اخذ موافقة مجلس االدارة والبنك المركزي. 

 :االلتزامات العرضية واالرتباطات 2-94
إلتزامات "تظهر االلتزامات العرضية والتي يدخل فيها البنك طرفا خارج المركز المالي تحت بند 

 .رها ال تمثل اصول او التزامات فعلية في تاريخ المركز المالي باعتبا" عرضية وارتباطات
 :المعامالت بالعمالت االجنبية  2-90

المعامالت الناشئة بعمالت اجنبية يتم تحويلها الي جنيه سوداني بأسعار الصرف المعلنة بتاريخ 
حدوث تلك المعامالت ويتم إثبات  فروقات االسعار الناتجة عن قبض وسداد المعامالت األجنبية 

لقائمة كإيرادات او مصروفات في بيان الدخل للفتره الجارية ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات ا
لعمالت اجنبية في تاريخ القوائم المالية الي جنيه سوداني باسعار الصرف المعلنة من البنك في تاريخ 

 . الميزانية 
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 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة  2-94
للبنك معامالت مع أطراف ذات عالقة تتمثل في المعامالت مع أعضاء مجلس االدارة والمنشأت   

 .ات تابعة للبنك التابعة لهم وشرك
دارة المخاطر المتعلقة بها ( 4)   : االدوات المالية وا 
 :االدوات المالية ( 4/9)

وتتضمن االصول المالية أرصدة النقدية ، تتمثل االدوات المالية للبنك في االصول وااللتزامات المالية 
للعمالء وتتضمن االلتزامات والحسابات الجارية والودائع لدي البنوك واالستثمارات المالية والقروض 

المالية ودائع العمالء والمستحق للبنوك والقروض طويلة األجل كما تتضمن االدوات المالية الحقوق 
رتباطات   .والتعهدات المدرجة ضمن بند إلتزامات عرضية وا 

شأن من االيضاحات المتممة للقوائم المالية السياسات المحاسبية المتبعة ب( 3)ويتضمن إيضاح رقم 
 .أسس االعتراف والقياس ألهم االدوات المالية وما يرتبط بها من إيرادات ومصروفات 

 -:القيمة العادلة لألدوات المالية -(ب)
لتزامات البنك والوارده باإليضاحات المتممة للقوائم   طبقا ألسس التقييم المتبعة في تقييم أصول وا 

ال تختلف إختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية في تاريخ المالية، فإن القيم العادلة لألدوات المالية 
 .المركز المالي

 :إدارة المخاطر المتعلقة باألدوات المالية( 4/3)
 :مخاطر اإلئتمان -(أ)

يعتبر تمويل العمالء والبنوك واإلستثمارات المالية في صورة شهادات وصكوك وكذلك أرصدة 
والحقوق والتعهدات من الغير من األصول المالية المعرضة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك  

لخطر اإلئتمان المتمثل في عدم قدرة تلك األطراف على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ 
 .اإلستحقاق

ويقوم البنك باتباع عدة إجراءات بما يؤدي إلى خفض الخطر اإلئتماني إلى الحد األدنى ومن 
 -:أمثلتها

راسات اإلئتمانية عن العمالء والبنوك قبل التعامل معهم وتحديد معدالت الخطر اإلئتماني إعداد الد
 .المتعلقة بذلك

 .الحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك
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واإلئتمانية وتقدير المخصصات المتابعة والدراسة الدورية للعمالء والبنوك بهدف تقييم مراكزهم المالية 
 .المطلوبة لألرصدة غير المنتظمة

 .توزيع محفظة التمويل واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفيا لتركز المخاطر
 :مخاطر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية  -(ب)

مر قد يعرضه  نظرا لتعامل البنك في عدد من العمالت األجنبية طبقا لطبيعة نشاطه ، فإن األ
لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية وألغراض تخفيض تلك المخاطر الى الحد 
األدني ، فإن البنك يراعي التوازن في مراكز العمالت األجنبية وفقا للتعليمات الصادرة عن بنك 

 . السودان المركزي
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 8102نتائج أعمال البنك خالل العام 

 (الجنيهات  اإلف) 

 معدل النمو 1118 1119 
 %001 7.779.731 4.477.779 إجمالي األصول
 %001 2.113.413 1.177.696 إجمالي الودائع

 %22 7.749.267 7.977.129 صافي اإلستثمار والتمويل
 %10 772.771 197.923 إجمالي اإليرادات

 %82 797.376 212.639 إجمالي المصروفات والمخصصات
 %081 777.177 729.267 الدخل قبل الزكاة والضرائبصافي 

 

 

 خالل خمس سنوات: المؤشرات المالية 
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 إجمالي األصول

 الف جنيه

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 3320038 3008122 0212991 0251125 0521825 إجمالي األصول

 %002 %33 %52 %02 %0 معدل النمو

 

 

 النقد ومافي حكمه 

 جنيهالف 

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 5232922 222202 215333 315202 522922 النقد ومافي حكمه

 %022 %82 %33 %08 %(9) معدل النمو
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 التمويل

 الف جنيه 

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 3811258 0238592 0519059 0132292 222812 التمويل

 %22 %33 %03 %50 %3 معدل النمو

 

 

 حقوق المساهمين

 الف جنيه 

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 229182 353588 599593 510022 032802 حقوق المساهمين

 %81 %39 %50 %02 %2 معدل النمو
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 إجمالي ودائع العمالء

 الف جنيه

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 2230989 5222322 0982029 0033215 228001 إجمالي ودائع العمالء

 %003 %83 %58 %02 %3 معدل النمو

 

 

 إجمالي اإليرادات

 الف جنيه 

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 282852 315312 082532 098899 015891 إجمالي اإليرادات

 %20 %85 %02 %99 %0 معدل النمو
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 إجمالي المصروفات واإلهالكات واإلطفاءات

 الف جنيه

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 525928 081219 018285 011209 83252 إجمالي المصروفات واألهالكات واإلطفاءات

 %92 %22 %8 %30 %01 معدل النمو

 

 

 صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب

 الف جنيه

 2773 2779 2774 2771 2776 السنوات

 358590 030210 38333 98531 53502 صافي الدخل قبل الزكاة والضرائب

 %092 %22 %93 %21 %(08) معدل النمو
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  2773-2776 تحليل نتائج األعمال    

 الف جنيه    

 2773 2779 2774 2771 2776 البيان

 282852 315312 082532 098899 015891 إجمالي اإليرادات

 525928 081219 018285 011209 83252 المصروفات

 358590 030210 38333 98531 53502 قبل الزكاة والضرائباألرباح 

 28303 32021 03225 00502 3521 الزكاة والضرائب

 552252 23320 21900 33105 02232 صافي االرباح

 %093 %22 %91 %21 %(51) نسبة النمو

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

;  إجمالي اإليرادات
197923 

إجمالي 
;  المصروفات
212639 

االرباح قبل الزكاة 
;  والضرائب
729267 

;  الزكاة والضرائب
79777 
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 تحليل اإليرادات  

 الف جنيه   

 2773 2779 2774 2771 2776 البيان

 933833 518215 055292 29323 23323 صافي أرباح البيوع واإلستثمارات

 039533 23280 21992 92233 95232 إيرادات الخدمات المصرفية

 2853 01935 5595 9922 3882 إيرادات أخري

 282852 315312 082532 098899 015891 إجمالي اإليرادات

 %20 %85 %02 %99 %0 نسبة النمو السنوي لإليرادات

 

 تحليل المصروفات  

 الف جنيه   

 2773 2779 2774 2771 2776 البيان

 012352 88538 93232 92332 52288 تكلفة القوي العاملة

 22233 39223 32222 39202 30315 مصروفات التسيير

 1 1 1 93 0 غرامات بنك السودان

 02591 09233 03323 05350 00333 اإلهالكات واإلطفاءات

 52122 03282 2111 8811 9305 المخصصات

 525928 081219 018285 011209 83252 إجمالي المصروفات والمخصصات

 %92 %22 %8 %35 %01 نسبة النمو السنوي

 

صافي أرباح 
البيوع 

 واالستثمارات
91% 

ايرادات الخدمات 
 المصرفية

27% 

 إيرادات اخري
2% 
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 :تكلفة القوى العاملة 

  

 

 :مصروفات التسيير 

 

 

 :االهالكات واالطفاءات 
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 :المخصصات 

 

 :اجمالي المصروفات والمخصصات 

 

 العائد علي حقوق المساهمين

 الف جنيه

 3592 3591 3594 3590 3594 البيان

 331132 12209 05499 24593 91124 صافي الدخل بعد الزكاة والضرائب

 342223 925924 941145 932220 990492 راس المال اإلسمي

 %14 %03 %24 %32 %91 العائد علي راس المال اإلسمي

 004512 234311 344342 359920 941192 إجمالي حقوق المساهمين

 %49 %31 %39 %92 %93 العائد علي حقوق المساهمين
 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

2014 2015 2016 2017 2018 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

2014 2015 2016 2017 2018 



 

 41 
 

 

 تحليل السيولة

 الف جنيه

 البيان

 

3594 

% 

3590 

% 

3594 

% 

3591 

% 

3592 

% 

 04 40 41 45 45 ودائع العمالء/ الموجودات السائلة 

 42 45 43 20 20 المطلوبات المتداولة/ الموجودات السائلة 

 954 952 951 951 952 المطلوبات المتداولة/ الموجودات المتداولة 

 41 11 29 21 21 (تتضمن ودائع االستثمار)الودائع / عمليات اإلستثمار 

 تحليل الربحية

 الف جنيه

 3592 3591 3594 3590 3594 البيان

 011132 253250 910320 941144 953145 (بعد خصم عائد حسابات اإلستثمار) اإليرادات 

 %13 %12 %92 %44 %9 نسبة الزيادة في اإليرادات

 231349 929059 41242 41325 34390 األرباح قبل الزكاة والضرائب

 %04 %42 %22 %23 %34 الي اإليراداتقبل الزكاة والضرائب نسبة األرباح 

 331132 12209 05499 24593 91120 (بعد الزكاة والضرائب ) صافي األرباح 

 %45 %25 %31 %34 %91 نسبة صافي األرباح الي اإليرادات

 303421 915254 951213 955094 14030 المخصصاتالمصروفات و 

 %42 %04 %43 %42 %14 الي اإليرادت والمخصصاتنسبة المصروفات 
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م 8102 ـــ 8108التوزيع حسب القطاع االقتصادي بنهاية األعوام   

( الف جنيه)    

 6381 6389 6382 6388 6387 السنوات

 النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم القطاع
 %11558 218155 %11515 511117 %15521 131111 %11511 113515 %7531 85137 الزراعة
 %17531 172117 %11527 575151 %11535 553121 %55551 555151 %52515 511111 الصناعة

 %53535 1512575 %51551 511113 %11518 551111 %12533 131171 %11525 17515 النقل
 %151 . %1571 18311 %1511 15718 %1535 3381 %5513 53517 العقارات

 %5522 158517 %8511 151851 %1551 5511 %2 21113 %1512 35711 التجارة الدولية
 %5557 72517 %1551 155153 %1551 5115 %1555 5225 %1515 3212 الحرفيون والمهنيون

 %5555 155737 %2572 13517 %1512 75351 %3513 35153 %1517 35118 التمويل األصغر
 %1573 51232 %11555 555111 %17513 552371 %12532 131127 %15552 115871 التجارة المحلية
 %11512 212811 %15511 551513 %13512 111151 %13551 138153 %13552 151721 األوراق المالية

 %11557 251117 %1 1 %1 1 %1 1 %1 1 التعدين
 %5531 15255 %1517 151315 %3571 11111 %15555 157151 %11533 11513 أخري

 %111 5811358 %111 1118521 %111 1512152 %111 1157727 %111 731811 اإلجمالي
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  8102 -8108ي التوزيع حسب القطاع اإلقتصاد

 الزراعة :ــ

 

 الصناعة:ــ
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 العقارات :ــ

 

 التجارة الدولية :ــ

 

 الحرفيين والمهنيين :ــ
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 التمويل االصغر :ــ

 

 التجارة المحلية:ــ

 

 األوراق المالية :ــ
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 أخري :ــ

 

 

 

 

 

م 8102 -8108لتوزيع حسب وسائل التمويل بنهاية  األعوام   ا  

(الف جنيه)    
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 6381 6389 6382 6388 6387 السنوات

 النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم النسبة الحجم الصيغ

 %22.17 6798031 %82 8370872 %80.87 277922 %72.88 791771 %01.71 003198 المرابحات

 %3.31 6797 %3 231 %3.37 798 %3.36 879 %3.87 8218 السلم

 %6.72 837877 %2 863823 %7.01 86926 %9.68 98032 %7.73 76839 المشاركات

 %8.37 01206 %6 00882 %8.89 81111 %3.78 7667 %8.07 88878 المقاولة

 %3 3 %3 62 %3.38 870 %3.32 206 %3.38 076 االستصناع

 %86.79 728708 %68 788886 %89.07 631278 %82.79 892037 %67.60 631033 المضاربات

 %83.77 737932 %86 607028 %88.70 878768 %88.63 889768 %88.07 808173 االوراق المالية

 %8.97 27697 %8 82976 %8.03 88816 %8.88 88813 %3.13 2178 مساهمات رأسمالية

 %0.11 870817 %6 71867 %8.18 93772 %86.19 800299 %87.29 862806 اخري

 %833 0933869 %833 8729677 %833 8637867 %833 8301171 %833 187937 اإلجمالي
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   8102 -8108التوزيع حسب وسائل التمويل 

 المرابحات :ــ 

 

 السلم :ــ

 

 المشاركات :ــ
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 المقاولة :ــ

 

 المضاربات :ــ

 

 مساهمات رأسمالية :ــ
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 اخرى : 
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 :شبكة المراسلين

 دولة االمارات العربية المتحدة

 العنوان اسم البنك

 بنك ابوظبي االسالمي

 

 أبوظبي  2070333-6-978ت  - 080بريد 

 

 بنك النيلين فرع ابوظبي
 2627778ت  – 267971فاكس 

 

 جمهورية مصر العربية
 العنوان اسم البنك

 القاهرة 6772بريد  بنك فيصل اإلسالمي المصري

 اميدان الجالء

   6378670191-  70199  : تلفون

 المملكة العربية السعودية

 العنوان اسم البنك

 0888بريد  -جده البنك األهلي التجاري

 

 اثيوبيا 

 العنوان اسم البنك

 اثيوبيا -اديس ابابا  األثيوبيالبنك التجاري 

 

 تركيا

 العنوان اسم البنك

 تركيا -استنبول  بنك أكتف يتريم 
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    2773 المعامالت الخارجية خالل العام

 مليون دوالر   

 إستخدامات الصرافة موارد الصرافة الصادر اإلستيراد التحاويل الواردة التحاويل الصادرة

49 43 344 31 45 31 
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7% 
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

77/72/2773قائمة المركز المالي في   

29/93/3592 إيضاح بيان  
 جنيه سوداني

29/93/3591  
 جنيه سوداني

    الموجودات
(0) النقد ومافي حكمه  3.040.400.244 211.191.241 

    ذمم البيوع المؤجلة واإلستثمارات
(4) ذمم البيوع المؤجلة  3.094.191.359 9.934.210.050 

(1) أوراق مالية  454.154.292 321.244.411 
(2) مشاركات  951.012.212 935.001.425 
(1) مضاربات  449.420.531 490.099.111 
(بضائع ) متاجرات    39.224.944 140.292 
اإلجارةموجودات    4.251.232 91.133.054 

(95) إستثمارات أخري  23.242.224 3.451.294 
(99) محافظ  23.459.425 31.532.501 

(93) مساهمات  44.312.131 94.119.151 
 9.141.342.422 2.155.031.244  مجموع ذمم البيوع واإلستثمارات

(92) ذمم مدينة  10.240.392 12.941.409 
أخرىحسابات مدينة   (94)  940.044.413 02.193.402 
(90) مصروفات مؤجلة  90.321.549 95.913.454 

(94) صافى الموجودات الثابتة  941.534.329 993.243.919 
  430.900.551 341.194.411 

 2.991.520.394 4.419.921.191  إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 

    وحقوق المساهمين:

-:المطلوبات     
وادخارحسابات جارية   (91)  4.442.213.344 3.331.524.454 

(92) ذمم دائنة  413.514.505 942.550.224 
(91) دائنة اخري  922.095.243 44.942.055 

 3.401.920.322 0.312.114.422  مجموع المطلوبات

     

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)الرقم  تشكل اإليضاحات المرفقة من  
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

77/72/2773قائمة المركز المالي في   

 29/93/3592 إيضاح بيان
 جنيه سوداني

29/93/3591 
 جنيه سوداني

 229.433.951 242.523.430 (35) حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
 3.115.251.240 4.921.501.542  مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

    -:حقوق المساهمين
 925.924.194 342.223.424 (39) رأس المال المدفوع

 942.914 942.914  عالوة إصدار
 19.515.331 929.441.912 (33) إحتياطيات
 14.211.123 912.422.114  أرباح مبقاة

 234.311.241 004.512.404  إجمالى حقوق المساهمين
 2.991.520.394 4.419.921.191  مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات

    االستثمارات المطلقة وحقوق المساهمين
 41.011.434 093.494.314 (32) حسابات نظامية لها مقابل

 

 

 

 

 

عبداهلل احمد علي فضل/ عثمان محمود احمد التوم            السيد/ الحسن عبدالسالم ابرسي             السيدعلي محمد / السيد  

 مجلس اإلدارة                             عضو مجلس اإلدارة                             المدير العام نائب رئيس                      
   

 

 

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)المرفقة من الرقم تشكل اإليضاحات   
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

77/72/2773قائمة الدخل للسنه المنتهية في   

 29/93/3592 إيضاح بيان
 جنيه سوداني

29/93/3591 
 جنيه سوداني

    -:اإليرادات
 901.255.320 223.159.122 (34) المؤجلةمن صافى البيوع 

 12.453.911 915.224.954 (30) من االستثمارات
 305.153.493 052.124.544  مجموع الدخل من البيوع واإلستثمارات

    ناقصاً 
 (42.555.555) (41.555.555)  عائد حسابات اإلستثمارالمطلقة
 351.153.493 424.124.544  نصيب البنك من دخل اإلستثمار
 19.211.200 994.934.414 (34) إيرادات الخدمات المصرفية
 93.512.432 92.921.229 (31) عائد معامالت النقداالجنبي

 95.423.944 2.134.941  إيرادات أخرى
 253.250.021 011.132.144  إجمالي اإليرادات

    ناقصاً 
 11.344.241 951.430.300 (32) تكلفة العاملين

 44.114.091 10.024.495 (31) المصروفات اإلدارية
 94.043.491 92.345.222 (25) اإلهالكات واإلطفاءات

 92.112.555 31.520.555 (29) مخصصات
 915.254.551 303.421.302  إجمالي المصروفات والمخصصات
 929.059.023 231.349.412  الدخل قبل الزكاة والضرائب

 (22.905.555) (11.292.441) (23) الزكاة والضرائب
 12.209.023 331.132.544  صافي دخل السنه

 

 

 

 

 

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم   
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

77/72/2773قائمة التدفقات النقدية في   

 29/93/3592 إيضاح بيان
 جنيه سوداني

29/93/3591 
 جنيه سوداني

    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 12.209.023 667.761.372  صافى دخل السنة

 تسوية صافي الدخل مع صافي الزيادة 
    :فى النقد الناتج من العمليات

 0.039.142 2.402.113  إهالكات الموجودات الثابتة
 (1.310.314) (4.944.522)  مكاسب بيع موجودات ثابتة
 9.411.404 3.421.412  إطفاء مصروفات مؤجلة 
 0.542555 0.545.512  اطفاء فوائد مابعد الخدمة

 3.255.555 3.255.555  أطفاء فروقات سعر الصرف
 1.044.555 93.491.223  مخصص الزكاة

 25.024.555 24.410.040  مخصص الضرائب
 (94.103.555) (22.905.555)  الزكاة والضريبة المدفوعة 
 91.953.519 92.055.555  مخصص مخاطر اإلستثمار

 42.555.555 41.555.555  عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة 
 929.122.142 222.424.532  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (444.024.924) (9.454.142.442)  ذمم البيوع المؤجلة 

 (41.444.911) (940.249.424)  أوراق مالية 
 (41.104.504) 99.453.192  مشاركات
 (399.224.449) (44.132.949)  مضاربات
 3.491.445 (39.515.202)  (بضائع)متاجرات 

 2.211.232 99.494.422     موجودات اإلجارة   
 911.402 (0.012.432)  محافظ

 (9.395.522) (41.421.535)  مساهمات
 4.511.551 (22.424.291)  االعتمادات المدفوعة

 (94.145.224) (33.910.143)  ذمم مدينة
 (95.399.592) (11.912.194)  مدينة أخرى

 (25.414.144) (40.412.931)  شراء موجودات ثابتة



 

 61 
 

 1.411.910 4.902.453  عائد بيع موجودات ثابتة
 (0.122.410) (1.054.995)  زيادة مصروفات مؤجلة

صافى التدفقات النقدية من األنشطة 
 االستثمارية

 (9.143.904.910) (220.111.250) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم   
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

77/72/2779قائمة التدفقات النقدية في   

 29/93/3592 إيضاح بيان
 جنيه سوداني

29/93/3591 
 جنيه سوداني

    -:التدفقات النقدية من األنشطة  التمويلية
 9.540.034.394 3.449.200.243  واالدخاريةالحسابات الجارية 

 (1.294.905) 911.150.341  ذمم دائنة
 (99.122.315) 41.244.243  دائنة أخرى
 24.145.293 029.445.292  المطلقة االستثمارحسابات 

 (95.514.131) (99.329.145)  أرباح موزعة
 (90.555) (254.205)  تسوية مصروفات سنوات سابقة

 ــــ 95.402.195  ازيادة في مساهمات رأسمالية
األنشطة  من النقدية صافى التدفقات

 يةالتمويل
 2.391.550.419 9.509.233.949 

 211.322.254 9.440.020.091  حكمه في النقد وما في( النقص)الزيادة 
 053.424.042 211.191.241  بداية السنة فيحكمه  في النقد وما
 211.191.241 3.040.400.244  نهاية السنة فيحكمه  في النقد وما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم   
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

77/72/2773للفترة المنتهية   

 

 

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم 

 احتياطي تقييم احتياطي عام احتياطي قانوني عالوة اإلصدار رأس المال المدفوع البيان
 عمالت

 اإلجمالي أرباح مبقاة احتياطي إعادة تقييم احتياطي راسمالى

 344.342.943 45.311.151 39.132.922  9.220.112 94.999.499 94.441.042 942.914 941.101.123 9/9/2017الرصيد فى 
 90.555- 90.555-        تسوية سنوات سابقة

 12.209.023 12.209.023        أرباح العام
 - 92.404.255-   133.255 2.455.555 1.224.555   المحول لألحتياطيات

  122.324-   122.324-       أطفاء فرق اعادة تقييم المباني
 - 25.334.123-       25.334.123 المحول لرأس المال

 -243592  -243592       إعادة تقييم عمالت النقد االجنبي

 95.514.131- 95.514.131-        ارباح موزعة نقدا
 234.311.241 14.211.123 35.414.300  3.502.112 33.099.499 34.552.042 942.914 925.924.194 29/93/3591الرصيد في 

 254.205- 254.205-        تسوية سنوات سابقة
 331.132.544 331.132.544        ارباح العام

 - 05.121.155-   1.252.019 35.412.034 33.113.250   المحول لالحتياطيات
 9.544.401-  9.544.401-       اطفاء فرق اعادة تقييم المباني

 - 42.441.113-       42.441.113 المحول لرأس المال
 99.329.145- 99.329.145-        ارباح موزعة نقدا
 95.402.195   95.402.195      ارباح راسمالية
 004.512.404 912.422.114 91.409.014 95.402.195 1.243.244 42.350.920 42.114.212 942.914 342.223.424 29/93/3591الرصيد في 
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

م77/72/2773ايضاحات حول القوائم المالية كما فى   

   :النقد ومافي حكمه  -0
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 319.295.909 03.454.109 نقد بالخزينة
 432.951.414 3.093.205.490 أرصدة لدي البنك المركزي وبنوك خارجية

 211.191.241 3.040.400.244 االجمالى
 941.202.011 421.410.325 (محلي)أرصدة لدي البنك المركزي
 941.250.152 9.319.212.210 (أجنبي)أرصدة لدي البنك المركزي 

 329.151.241 021.324.012 (محلي)اإلحتياطي القانوني 
 35.322.539 950.915.224 (أجنبي) االحتياطي القانوني 

 2.253.091 21.224.502 نقدية لدي بنوك خارجية
 432.951.414 3.093.205.490 االجمالي

   -:يتمثل النقد في الخزينة في األتي 
 344.544.421 43.149.241 نقد بالعملة المحلية
 30.151.241 1.292.320 نقد بالعملة االجنبية

 20.240 40.511 طوابع بريد
 319.295.909 03.454.109 االجمالى

   
   -:ذمم البيوع المؤجلة  -4

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 9.294.409.392 2.555.403.441 مرابحات محلية
 9.239.032 . مرابحات أجنبية

 492.155 2.505.305 ذمم سلم
 34.555 . إستصناع
 22.145.211 21.132.125 مقاوالت
 (34.013.303) (42.224.404) مخصص االستثمار والتمويل ناقصا
 (914.440.129) (422.911.113) ارباح مرابحات معلقة ناقصا

 9.934.210.050 3.094.191.359 االجمالى
   
   -:األوراق المالية  -1

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 394.402.555 214.122.242 شهادات شهامة
 34.154.411 31.191.440 صكوك اإلستثمار

 321.244.411 454.154.292 االجمالى
جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم   
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

م77/72/2773ايضاحات حول القوائم المالية كما فى   

   -:المشاركات  -2
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 932.259.225 993.212.494 المشاركات
 (2.349.155) (3.111.049) المخصص ناقصا

 935.001.425 951.012.212 االجمالى
   
   -:المضاربات  -1

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 422.192.441 412.249.452 المضاربات 

 (92.454.415) (91.454.029) المخصص ناقصا
 490.099.111 449.420.531 االجمالى

   
   -:إستثمارات أخرى  -95

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 45.292.451 934.304.134 -:اإلعتمادات المدفوعة 

 (22.351.310) 49.499.015 المخصص ناقصا
 3.451.294 23.242.224 االجمالي

   
   -:المحافظ  -99

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 344.225 5 محفظة أعالف الدواجن

 3.451.233 3.203.292 محفظة تمويل السكن اإلقتصادي
 3.055.555 3.055.555 محفظة تمويل مشروعات الخريجين

 9.111.429 9.101.003 محفظة تمويل االسكان والتعمير البحر االحمر
 9.991.204 9.991.204 محفظة تمويل سكر النيل االبيض

 002.004 002.004 محفظة تمويل صادرات الهدي االضاحي
 311.243 392.212 معالجة اراضي مشروع الجزيرة

 455.555 455.555 محفظة األكاديمية
 0.555.555 95.555.555 محفظة قوت العاملين القومية

 0.555.555 5 الوالئية  قوت العاملينمحفظة 
 3.555.555 3.555.555 محفظة االسكان الشعبي نهر النيل

 5 4555.555 محفظة تمويل الصمغ العربي
 

 جزء اليتجزا من القوائم المالية(  06)الي ( 8)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم 
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 البنك االسالمي السوداني
 مسؤلية محدودةشركة مساهمة عامة ذات 

 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 
   

 055.555 055.555 محفظة تمويل خدمات الكهرباء والمياه البحر االحمر 
 0.555.555 0.555.555 محفظة تصنيع الزيوت النباتيه

 31.532.501 23.459.425 االجمالى
   :المعامالت مع االطراف ذات العالقة

   التمويل المباشر والغير مباشر
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 40.934.441 353.315.394 مرابحات
 94.305.555 94.503.555 مشاركات
 354.139.924 919.023.445 مضاربات

 9.221.255 4.341.401 خطابات ضمان
 321.420.022 213.904.999 االجمالي

   
   -:المساهمات  -93

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
   :شركات تابعة للبنك  فيأسهم 

 2.152.095 93.201.335 شركة السالمة للتامين
 25.402 25,402 الشركة اإلسالمية لإلسكان

 2.055.555 21.455.555 شركة الفالح لالعمال المتقدمة
 22.244 22,244 الشركة اإلسالمية للخدمات الزراعية

 93.442.594 05.039.134 اإلجمالي
    أخرى بنوكشركات و  فيأسهم 

 952.952 952,952 شركة التنمية اإلسالمية
 0.430 0,430 شركة الخدمات الطبية

 400.441 391,222 شركة الخدمات المصرفية
 194.555 194,555 شركة االنظمة المالية والمصرفية

 3.322.010 99,154,159 $305.555المؤسسة المالية للتجارة
 402.555 402,555 وكالة ضمان التمويل االصغر

 30.325 30,325 بنك الشمال
 939.424 939,424 بنك البركة

 3.351 3,351 بنك تنمية الصادرات
 40 40 شركة إعادة التامين

 4.232.212 92,101,352 االجمالى
 

 جزء اليتجزا من القوائم المالية(  06)الي ( 8)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم 
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 البنك االسالمي السوداني
 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 
   

   :موقف مخصص اإلستثمار والتمويل 
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
   -:مخصص التمويل العادى  

 1.455.055 92.533.551 القائم في اول العام الرصيد
 2.439.051 5 العجز فى المخصص خالل العام

 5 5 الفائض فى المخصص خالل العام
 92.533.551 92.533.551 الرصيد القائم نهاية العام

   -:مخصص التمويل المتعثر  
 01.141.244 42,431,125 الرصيد القائم في اول العام

 2.425.024 92,055,555 المخصص خالل العامالعجز فى 
 5 5 الفائض فى المخصص خالل العام

 5 3,429 سداد مديونيات 
 42.431.125 24.125.249 الرصيد القائم نهاية العام

 24.441.121 954.103.242 اجمالى مخصص التمويل العادىوالمتعثر
   

  - :ذمم مدينة -92
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 22.922.144 03,942,209 سلفيات العاملين
 24.120.421 42,914,243 مدفوعات مقدمة

 12.941.409 10,240,392 االجمالى
 

 

 

 

 

 

 

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم   
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 البنك االسالمي السوداني
 مسؤلية محدودةشركة مساهمة عامة ذات 

 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 
    

   :حسابات مدينة أخرى -94
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 4.013.544 3.313.544 (أ94)فروقات تخفيض اسعار الصرف 
 292.921 221.121 مدفوعات ضرائب تحت التسوية

 9.235.135 140.240 (ب94)   متنوعة تحت التسوية حسابات
 9.244.419 2.445.193 طبوعاتالم

 35.252.490 45.941.914 أرباح مستحقة
 0.545.512 5 (ج 94)تسوية حقوق العاملين 
 92.292.294 11.411.354 إلتزامات مذكرة التفاهم

 02.193.402 940.044.413 األجمالي
   

   :فروقات تخفيض اسعار الصرف  -أ 94
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 4.213.544 4,013,544 فروقات تخفيض اسعار الصرف
 (3.255.555) (3,255,555) اإلطفاء السنوي

 3,313,544 4.013.544 
   

   :    متنوعة تحت التسوية حسابات -ب 94
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 21.242 414.922 $95.555الحرة رسوم تسجيل شركة فرع قرى 
   :قضايا بالمحاكم 

 0.199 9.555 فرع امروابة
 9.301.191 5 فرع السجانة

  92.002 فرع بورتسودان
 440.141 441.011 فرع البلدية
 9.235.135 140.240 األجمالي

   
   (ج 94)تسوية حقوق العاملين 

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 95.522.512 0.545.512 تسوية حقوق العاملين

 0.542.555 0.545.512 اإلطفاء السنوي
 0.545.512 5 االجمالي
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 البنك االسالمي السوداني
 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 

   ( :مصروفات تأسيس ) المصروفات المؤجلة  -90
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 99.912.520 94,114,045 الرصيد أول العام
 0.122.410 1,054,995 إضافات

 - 41,422 إستبعادات
 94.114.045 34,493,123 اإلجمالي

 0.954.055 4,254,904 متراكم اإلطفاء
 9.411.404 3,449,312 إطفاء العام

 - (19,092) استبعادات خالل العام
 1,912,149 4.254.904 

 95.913.454 90,321,549 أخر العام الدفتريالرصيد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزء اليتجزا من القوائم المالية(  72)الي ( 7)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم   
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               الموجودات الثابتة  -82

 وسائل النقل مبانى  أراضى  البيان 
واالتصال أجهزة  

 المجموع  اثاثات ومعدات أخرى أجهزة الكترونية وكهربائية الكمبيوتر

 م2773التكلفة 

  716233964  71127767  77477694  22692447  72997717  67774777  23173772 م2773/  7/ 7

  41497727  74717767  6477373  3737277  77472974  437127  7176927 إضافات

  717473-    7747-  773791-  747776-     استبعادات

  7             إعادة التقييم

  277472279  72692737  74277761  77611936  44777997  67773177  77777771 م 2773/ 72/  77

 االهالكات

 67624191  1667727  6924377  76731769  9227376  7417277  7 م2773/  7/ 7

 9417372  7772669  7226764  7971176  7762447  73244  7 اهالك العام

 371747  797276  777764  779677  3777    7 اهالك االضافات

 7766413          7766413  7 إعادة التقييم

  712247-      773791-  716776-     االستبعادات

 17199714  4727746  4247737  74267799  77627473  77977776  7 م 2773/ 72/  77

 747726237  21167777  7747742  76271979  11377797  77241731  77777771 صافي القيمة الدفترية

               م2779التكلفة 

  724934763  77171777  3191444  77772772  73777677  67777494  29927626 م2779/  7/ 7

  77476964  6769617  7766237  7647147  74467464  2616774  7767333 إضافات

  2391711-  47977-  77697-  27271-  2997339-     استبعادات

  779177-          763177-  747777- إعادة التقييم

 716233964 71127767 77477694 22692447 72997717 67774777 23173772 م 2779/ 72/  77

 :االهالكات

 79644377 6673349 7971966 72937679 9317617 3479262 7 م2779/  7/ 7

 1737169 7772977 371174 7637731 7944797 73244 7 اهالك العام

 773674 37617 771777 722341     7 اهالك االضافات

 737234         737234 7 إعادة التقييم

 2161699- 47977- 77697-   2771927- 43136-   االستبعادات

 67624191 1667727 6924377 76731769 9227376 7417277 7 م 2779/ 72/  77

 :صافى القيمة الدفترية

 77273427797 7777377379 473977131 377397777 2171117711 7774447937 2371737772 م 2779/ 72/  77
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 البنك االسالمي السوداني
 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

 م08/86/6381فى ايضاحات حول القوائم المالية كما 
   -:الحسابات الجارية واإلدخار -91

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 9.143.141.224 4,941,111,222 الحسابات الجارية
 444.322.015 035,213,242 حسابات االدخار

 3.331.524.454 4,442,213,344 االجمالى
   -:تتمثل الحسابات الجارية فى 

 9.444.152.532 2,435,321,232 محلي=      
 991.244.299 031,145,545 أجنبي=     
 9.143.141.224 4,941,111,222 االجمالى

   -:تتمثل حسابات اإلدخار فى 
 449.910.054 053,044,492 محلى=      
 2.992.544 91,231,105 أجنبي=     
 444.322.015 035,213,242 االجمالى

   
   -:دائنة  ذمم . 92

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 42.001.313 945,409,214 أوراق دفع وشيكات معتمدة
 3.212.101 39,220,419 هامش خطابات اإلعتماد
 2.414.545 22,032,442 هامش خطابات الضمان

 - - حسابات الصادر
 1.101 01,213,340 حسابات االستيراد

 0.344.351 2,244,324 المستحقات
 0.205.334 2,943,244 أمانات تحاويل ورادة

 - - أمانات حسابات مجمدة
 141.110 4,221,234 أرباح ودائع االستثمار

 2.112.555 1,120,555 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 95.555.555 92,255,555 الحافز التشجيعي

 9.241.322 3,491,959 مخصص فوائد ما بعد الخدمة
 1.044.555 93,491,223 مخصص الزكاة

 25.024.555 24,410,040 مخصص الضرائب
 42.555.555 41,555,555 مخصص أرباح ودائع استثمار

 942.550.224 413,514,505 االجمالى
 جزء اليتجزا من القوائم المالية(  23)الي ( 9)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم 
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 السودانيالبنك االسالمي 
 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 
   

   -:حسابات دائنة أخرى  -91

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 30.123.320 23,494,344 أمانات تحت التسوية

 2.141 5 أرباح استصناع آجلة

 2.440.041 1,051,412 أرباح مقاوالت آجلة

 294.355 9,999,555 رأس مال مضاربات

 024.114 93,092 رأس مال مشاركات

 9.441.454 3,902,293 للقيود يمطالبات المحول القوم
 94.921 1,452 التامين االجتماعي

 93,130,111 99,414,423 تسوية كمبياالت واعتمادات
 4,010,339 32,911,934 دمغة ضرائب محصلة
 1,904 31,054 الكسب غير المشروع

 9,554,411 3,945,552 حسابات بنك السودان ظل
 1,549,101 9,321,511 مشتريات نقد اجنبي

 44.942.055 922,095,243 الجملة
   
   

 -:حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة  -35
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 359.232.141 299,129,422 محلي
 925.312.922 009,205,121 اجنبي
 229.433.951 242,523,430 الجملة

   

   

   -:رأس المال  -39

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 055.555.555 055.555.555 رأس المال المصرح به

   
 925.924.194 342,223,424 رأس المال المدفوع

 942.914 942.914 عالوة اإلصدار
 925.231.195 342.110.423 الجملة

   

 جزء اليتجزا من القوائم المالية(  23)الي ( 9)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم 
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   -:االحتياطيات  -33

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 34.552.042 71.772.090 االحتياطي القانوني

 33.099.499 70.638.808 إحتياطى عام
 35.414.300 8747884872 إحتياطي إعادة التقييم

 3.502.112 7,026,027 إحتياطي إعادة التقييم عمالت
 5 95.402.195 إحتياطي راسمالي

 19.515.331 929.441.912 االجمالى
   

   -:حسابات نظامية لها مقابل  -32

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 5 2,225,912 التزامات خطابات االعتماد
 41.244.023 059,220,134 التزامات خطابات الضمان

 90.555 23,055 كمبياالت وشيكات تحت التحصيل
 3.391.244 3.391.214 ديون هالكه
 41.011.434 093.494.314 االجمالى

   
   -:أرباح البيوع المؤجلة  -34

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 900.920.222 231,251,449 أرباح مرابحات

 22.141 112,122 أرباح سلم
 3.930.420 3,492,044 أرباح مقاوالت

 901.255.320 223,159,122 االجمالى
   

   -:إيرادات اإلستثمار -30
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 1.401.402 22,030,540 أرباح المشاركات
 22.212.133 42,192,214 أرباح المضاربات

 3.222.145 9,192,221 محافظ بنوك
 31.294.949 40,244,159 أوراق مالية

 15.299 175.107 مساهمات رأسمالية
 91.112.015 45,421,115 إيرادات أخرى

 12.453.911 915,224,954 االجمالى
 جزء اليتجزا من القوائم المالية(  23)الي ( 9)تشكل اإليضاحات المرفقة من الرقم 
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 البنك االسالمي السوداني
 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 

   -:إيرادات الخدمات المصرفية  -34
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 2.234.244 4,504,411 عمولة خطابات اإلعتماد
 4.244.413 0,550,221 عمولة خطابات الضمان

 1.112.252 92,400,120 عمولة خدمات الحسابات الجارية
 99.213.219 94,205,911 عمولة الشيكات والتحاويل

 32.135.290 49,090,433 عمولة الكمبياالت
 2.359.402 2,305,495 إيرادات وسائل اإلتصال

 1.155.225 93,414,443 إيرادات المطبوعات
 19.211.200 994,934,414 االجمالى

 93.512.432 92,921,229         -:عائد معامالت النقد األجنبى -31
 95.423.944 2,134,941 إيرادات أخري

   عائد معامالت النقد األجنبى تتمثل        ( أ31) 
 99.215.232 5 ارباح موارد النقد االجنبي

 133.255 1,252,019 االجنبيةناتج تقييم العمالت 
 - 95.224.295 عائد معامل الصرافة

 93.512.432 92,921,229 االجمالي
   :المصروفات االدارية وتكلفة العاملين -32

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 31.025.415 42,159,032 مرتبات واجور

 95.921.340 94,009,119 مصروفات العالج
 95.442.931 90,439,040 (إجازة)السفر تذاكر 

 95.530.431 90,501,121 مالبس العاملين
 1.321.114 1,340,429 منح األعياد

 2.305.212 0,304,242 األجر اإلضافي
 4.224.235 4,523,131 مساهمة البنك في التأمين اإلجتماعى

 44.342 10,124 مصروفات نقل العاملين
 3.935.214 9,249,341 والتأهيلمصروفات التدريب 

 11.344.241 951,430,300 االجمالى
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 البنك االسالمي السوداني
 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة

 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 
   -:المصروفات اإلدارية  -31

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 9.191.243 2,451,511 مصروفات السفر في مهام

 4.135.501 2,011,424 إيجارات وعوائد
 3.012.241 0,100,530 صيانة و تسيير العربات
 2.212.142 95,293,024 صيانة المعدات والمباني
 294.234 9,252,519 صيانة وتسيير المولدات
 3.449.122 4,201,094 تكلفة الكهرباء والمياه

 141.412 9,232,951 مصروفات التامين
 9.231.041 9,403,342 مصروفات األمن والحراسة
 9.459.324 3,225,024 وسائل االتصال والبريد

 2.404.042 0,443,345 الحاسوب
 9.340.432 648804117 مطبوعات وأدوات مكتبية

 220.245 9724788 النظافة
 25.455 684018 مصروفات بستانية

 9.032.122 640794287 ضيافة وبوفيه
 123.225 1694100 مصروفات الترحيل والنقل

 3.415.114 648304912 مصروفات النقدية وعموالت التحاويل
 249.911 0624926 مصروفات المتابعة

 312.914 6174973 القانونية تالمصروفا
 0.941.213 740084970 اإلعالم والعالقات العامة

 9.224.440 843834280 مجلس اإلدارة والجمعية العمومية
 303.921 7314167 هيئة الرقابة الشرعية
 0.425.101 748104213 الرسوم و االشتراكات

 14.424 84881 مدفوعة تعموال
عانات  9.145.035 646884333 تبرعات وا 
 905.555 0834333 القانونيأتعاب المراجع 

 20.555 93.333 مصروفات المراجع القانوني
 91.953.519 92,055,555 التغير في مخصص التمويل
 44.114.091 10.024.495 إجمالي المصروفات اإلدارية

 943.342.222 350.949.240 اجمالي المصروفات اإلدارية والعاملين
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 البنك االسالمي السوداني

 شركة مساهمة عامة ذات مسؤلية محدودة
 م08/86/6381ايضاحات حول القوائم المالية كما فى 

طفاءات -25    -:إهالكات وا 
ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

3591 
 0.542555 0,545,512 إطفاء جزئى لحقوق العاملين

 3.255.555 3.255.555 فروقات سعر الصرف 
 9.411.404 3,449,312 المصروفات المؤجلة
 0.039.142 2,402,113 أهالك األصول الثابته

 94.043.491 92,345,222 االجمالى
    

   -:توزيع مخصصات -29
 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان

 - 9,555,555 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 2.112.555 1,120,555 مكافأة مجلس اإلدارة

 95.555.555 92,255,555 مخصص الحافز السنوي
 92.112.555 31,520,555 االجمالى

   
   -:الزكاة والضرائب -23

 3591ديسمبر   29 3592ديسمبر   29 البيان
 1.044.555 93,491,223 مخصص الزكاة

 25.024.555 24,410,040 مخصص الضرائب
 22.905.555 11,292,441 االجمالى
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 :أخى المواطن 

 بك فى البنك الذى أخترته ملعامالتك املالية ، و أعلم أن     
 
 :مرحبا

  لدى املصارف العاملة بالبالد مضمونة بواسطة ( إستثمارية جارية و إدخارية و ) جميع ودائعك

 .صندوق ضمان الودائع املصرفية 

  وعند حدوث تصفية أى مصرف أو توقفه عن العمل ، يلتزم الصندوق بصرف الودائع املضمونة فى

 
 
 واحدا

 
 .حدود الحد ألاعلى املضمون ، و ذلك فى مدة ال تتجاوز شهرا

  تعديله من حين آلخر حسب تطور موارد الصندوق الحد ألاعلى املضمون يتم. 

  الصندوق يمنحك حماية متعددة لودائعك إذا كانت فى مصارف متعددة. 

  كل املصارف العاملة بالبالد أعضاء فى الصندوق ، ألن العضوية إلزامية. 

  ضمان ودائع غير السودانيين بالعملة املحلية يشملها الضمان ، ألن جنسية املودع ال تؤثر على

 .الوديعة 

 على أنها فى أمن وأمان وفى متناول ( أعقلها وتوكل  :(إذن 
 
و بمعنى آخر ، دع أموالك بطرفنا وكن مطمئنا

 .يدك فى أية لحظة بعد إلانتشار الواسع للصرافات آلالية 

 

 

 


