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الرؤية
“املصرف السوداني األول في الصناعة املصرفية
والتنمية والتجارة اخلارجية”.

الرسالة
“أن ُنرضي جميع األطراف بتقدمي منتجات
مصرفية متميزة بتقنية متقدمة وكادر مؤهل مع
االلتزام بإستدامة التفوق”.
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دليـل امل�صــــرف
تأسس بنك أمدرمان الوطني كشركة مساهمة عامة في يناير 1993م وزاول نشاطه املصرفي
في أغسطس 1993م وذلك بتقدمي كافة اخلدمات املصرفية واإلستثمارية وفق ًا ألحكام الشريعة
اإلسالمية ،ويعتبر بنك أمدرمان الوطني ركيزة هامة ودعامة من دعامات اإلقتصاد الوطني في
مجال الصيرفة واإلستثمار والتجارة اخلارجية عبر شبكة من املراسلني منتشرة في معظم أنحاء
العالم .

أهم أهداف البنك -:

 /1جتميع وقبول مدخرات السودانيني بالداخل واخلارج.
 /2متويل عمليات التجارة الداخلية واخلارجية وتنشيط العالقات مع البنوك واملؤسسات املالية
العاملية.
 /3متويل احتياجات القطاع اخلاص.
 /4املساهمة في متويل مختلف القطاعات االقتصادية واحملافظ االستثمارية.
 /5املساهمة الفاعلة في املسئولية االجتماعية ودعم جهود الدولة في توسعة قاعدة التمويل
األصغر والتمويل ذو البعد االجتماعي واحلرفيني وصغار املنتجني.
 /6تعميق وتطوير صيغ التمويل االسالمية.
 /7متويل مشروعات التنمية اإلقتصادية في مجاالت التعدين والزراعة والصناعة والنقل
ومشروعات البنية التحتية املختلفة.

عضوية البنك فى املؤسسات واالحتادات

يتميز البنك بعضوية العديد من االحتادات واملؤسسات احمللية واالقليمية والدولية  ،أهمها-:
 /1عضو احتاد املصارف السوداني (.)SBU
 /2عضو احتاد املصارف العربية (.)UABS
 /3عضو هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (.)AAOIFI
 /4عضو مجلس اخلدمات املالية واملصرفية االسالمية (.)IFSB
 /5عضو صندوق ضمان الودائع املصرفية السوداني (. )BDSF
 /6عضو شبكة التراسل الدولي (.)SWIFT
عضوية العديد من املؤسسات االقليمية والدولية االخري.
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الفروع والتواكيل العاملة
الف ـ ـ ــروع العاملة :
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اسم الفرع

مفتاح الدولة /
املدينة

هاتف

فاكس

 /1اخلرطوم

00249183

789125-789124-777225-777219

792955

 /2أمدرمان

00249187

454895 - 455307

455319

 /3بورتسودان

00249311

8 20870 - 8 26091

820870 - 826092

 /4القيادة

00249183

7794419-795230 – 952317

774658

 /5القضارف

00249441

8 40082 – 8 43302

843386

 /6األبيض

00249611

823740

823943

 /7سنار

00249561

824458

824208

 /8السجانة

00249183

467784-488322-462951

469764

 /9الدمازين

00249551

822081-822064

823124

 /10نياال

00249711

832549 - 837068

832544

 /11السوق احمللي -اخلرطوم 00249183

426710 426711 - 431791-435176 - 431790

 /12سوق ليبيا-أمدرمان

00249187

585422 – 594340

488181-593633

 /13املقرن

00249183

766936 - 766925– 766909

766936 - 766920

 /14الصناعات /اخلرطوم
بحري

00249185

320677-320678

320676

 /15عطبرة

00249211

832925

32920 - 32929

التواكيل العاملة
اسم التوكيل

مفتاح املدينة

 - 1توكيل برج املعاشيني /فرع القيادة 0183
 - 2السوق اجلنوبي  /فرع نياال

0711

هاتف

فاكس

400286 – 400374

400291

831654

832544

خريطة االنت�شار اجلغرايف للفروع

بورتسودان

عطبرة

اخلرطوم ( 8فـ ـ ـ ــروع)

القضارف

األبيض

سنار

نياال

الدمازين
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1
2
3
4
5
6
7
8

فـ ــروع العاصمة
اخلرطوم
أم ـ ــدرمان
القيادة العامة
السـ ــجانة
السوق احمللي  -اخلرطوم
سوق ليبيا  -أمدرمان
املق ـ ـ ـ ـ ـ ــرن
الصناعات  /اخلرطوم بحري

1
2
3
4
5
6
7

فــروع الــواليات
بورتسودان
القضارف
األبيض
سنار
الدمازين
نياال
عطبرة
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ا�سرتاتيجية امل�صرف
تأتي استراتيجية البنك حتقيق ًا لرسالته بأن ُيرضى
جميع األطراف عبر تقدمي منتجات مصرفية متميزة
بتقنية متقدمة وكادر مؤهل مع االلتزام بأستدامة
التفوق وذلك لتحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة
كافة األطراف ذات العالقة .وكذلك انزا ًال لرؤيته بأن
يكون املصرف األول في الصناعة املصرفية والتنمية
والتجارة اخلارجية .
أهم مالمح استراتيجية البنك :

 /1االلتزام بضبط مناشط البنك املختلفة بأحكام
الشريعة االسالمية.
 /2استخدام أحدث نُظم التقنية املصرفية ا ُملتاحة في
سبيل تطوير مستوي جودة اخلدمات املصرفية التي
إرضاء للعمالء.
يقدمها البنك
ً
 /3تطوير املهارات واخلبرات لرأس املال البشري عبر
التدريب والتأهيل املستمر.
 /4التوظيف األمثل للموارد لزيادة االيرادات وتعظيم
األرباح واحملافظة علي معدل تكلفة ُمنخفض.
 /5متتني وتوسيع عالقات البنك اخلارجية.

تطلعات امل�صرف امل�ستقبلية
 /1يتطلع املصرف إلي مواصلة االهتمام والتركيز
علي تطوير التقانة املصرفية وذلك ملواكبة الصناعة
املصرفية املتطورة.
 /2يسعي البنك الي التحسني املستمر لترقية جودة
اخلدمات املصرفية ودرجات رضا العمالء.
 /3يعمل البنك للمحافظة علي موقعه الريادي من
حيث استحواذه علي النصيب األكبر من املوجودات،
الودائع ،والتمويل في اجلهاز املصرفي السوداني.
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جمــلــ�س الإدارة

10

رئيس مج ـ ــلس اإلدارة

السيد /د .عبدالرحمن محمد ضرار

نائب رئيس مج ـ ــلس اإلدارة

السيد /د .صابر محمد حسن

�أع�ضاء جمـل�س الإدارة

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/
د .محمد عثمان سليمان الركابى
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/
محمد على الشيخ طريفى
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/

يحيى عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان على

محمد أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ــاج ماجد
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالح الدين موسى محمد
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

محمد احلسن الشيخ السنوسي
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا
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السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/
مهنـ ــدس  .محمــد احلسن عبد الله
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

هيئة الرقابة الشرعية

 /1السيد /د .أحمد علي عبد الله
 /2السيد /مخاوي مضوى مخاوي
 /3السيد /د .العبيد معاذ الشيخ

رئيس الهيئة
نائب الرئيس
عضو ًا

املستشار القانوني
			
املستشار التقني
املراجع القانوني
أمني مجلس اإلدارة
مسئول االلتزام
املراقب الشرعي

األستاذ /هاشم أبو بكر اجلعلي
بروفيسور /عوض حاج علي
ديوان املراجعة القومي
السيد /أحمد أنور قاسم
السيد /قيس محمد حمزة
السيد /ميرغنى عثمان على

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/
جنم الدين محمد عجب
(املدير العام) عضو ًا ومق ـ ـ ــرر ًا

الإدارة العلــــيا
املـدير العــام
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السيد /جنـ ـ ـ ــم الدين محمد عجب محمد نـ ـ ـ ـ ــور

نائب املدير العام

السيد /يحيي محمد مختار

م�ساعد املدير العام
13

السيد /النور النعيم احلسني

الإدارة التنفيذية
م ـ ــديري اإلدارات :
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 /1السيد /أحمد البشير محمد أحمد

مدير إدارة العالقات اخلارجية

 /2السيد  /عبد الله خوجلي محمد الفكي

مدير وحدة مشروعات التقنية

 /3السيد /محمد عثمان محمود

مدير إدارة التخطيط والبحوث

 /4السيد  /محمد األمني احلاج احلسني

مدير إدارة املخاطر

 /5السيد  /حسني محمد علي عمر

مدير إدارة التنمية البشرية واخلدمات

 /6السيد  /نورالدين احمد محمد عبداملجيد

مدير إدارة الشئون املالية

 /7السيد  /الباقر محمد عبدالكرمي

مدير إدارة املراجعة الداخلية

 /8السيد /محمد عبدالله على الشاعر

مدير إدارة تقنية املعلومات

 /9السيد /عصام الدين عبدالرحيم ابراهيم

مدير إدارة االستثمار

 /10السيد /أسامة محمد اخلير عكاشة

مدير إدارة الشئون القانونية

 /11السيد/عصام الدين أبو العزيب ابو

مدير إدارة الشئون واخلدمات املصرفية

 /12السيد /ايهاب محمد عثمان

مدير املكتب التنفيذى

مديري الف ـ ـ ـ ـ ـ ــروع :

ً
أوال  :فروع والية اخلرطوم
 /1السيد  /النور النعيم احلسني

مدير فرع اخلرطوم

 /2السيد /املقبول محمد حامد املقبول

مدير فرع السجانة

 /3السيد /د .عمر حسن احمد حسن

مدير فرع السوق احمللى  -اخلرطوم

 /4السيد  /اسامة عبدالرحمن على محمد

مدير فرع املقرن

 /5السيد /امير حسن البشير احلسن

مدير فرع القيادة

 /6السيد /د .عاطف الشيخ على محمد

مدير فرع امدرمان

 /7السيد /عبيد الله على خليفة

مدير فرع سوق ليبيا -امدرمان

 /8السيد /محمد احلسن عبدالغنى

مدير فرع الصناعات  -بحرى

ثاني ًا :فروع الواليات االخرى
 /1السيد /فيصل محمود عبدالله محمد

مدير فرع بورتسودان

 /2السيد /صالح محمد عبدالله

مدير فرع الدمازين

 /3السيد /عمران عبدالله عبدالرحيم

مدير فرع عطبرة

 /4السيد /عبدالرحمن بابكر على عثمان

مدير فرع نياال

 /5السيد  /عادل محمد عبداخلالق

مدير فرع االبيض

 /6السيد /تاج الدين ابراهيم الشيخ

مدير فرع القضارف

 /7السيد /إبراهيم محمود ياسني

مدير فرع سنار

م�ؤ�شرات �أداء االقت�صاد العاملـــي
خـالل العـام 2015م
بلغت معدالت منو االقتصاد العاملي خالل العام 2015م نسبة  % 3.1مقارنة
بنسبة  % 3.4فى العام 2014م ،حيث ظل النشاط االقتصادي العاملي ضعيفا في
العام 2015م و تراجع النمو فى اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
للعام اخلامس على التوالي .
هنالك ثالثة متغيرات رئيسية اثرت فى منو االقتصاد العاملي للعـ ـ ــام 2015م
وهي  )1( :تباطؤ النشاط االقتصادي فى الصني واستعادته للتوازن بالتدريج
وحتوله نحو االستهالك واخلدمات بدال عن االستثمار  )2( .انخفاض اسعار
الطاقة وغيرها من السلع االولية  )3( .تشديد السياسة النقدية فى الواليات
املتحدة .
وقد سجلت االقتصادات املتقدمة نسبة منو  1.9%في العام 2015م ُمقارنة بنسبة
 % 1.8في العام 2014م ،أما االقتصادات الصاعدة والنامية فق ـ ــد سجلت نسبة
منو  % 4في العام 2015م ُمقـ ــارنة بـ  % 4.6في العام 2014م ،أما اقتصادات
الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقـ ـ ــد سجلت اقتصاداتها نسبة منو  2.5%في
العـ ـ ـ ــام ُ 2015مقارنة بـ  % 2.8في العام 2014م .
التجارة العاملية:
منت التجارة العاملية فى العام 2015م بنسبة  % 2.6مقارنة بنسبة  % 3.4معدل
منو العام 2014م  ،فقد زادت واردات االقتصاديات املتقدمة بنسبة  4%كما زادت
واردات االقتصاديات النامية  ،% 0.4مقارنة بنسب منو  % 3.4و  % 3.7على
التوالى خالل العام 2014م.
أسعار السلع األولية والنفط :
شهد العام 2015م تراجع ًا في أسعار النفط بنسبة اكبر من  % 30منذ سبتمبر
2015م  ،وذلك بعد كسر مستوى الـ  40دوالر  ،ويرجع هذا االنخفاض الى ضعف
الطلب غير املتوقع فى بعض االقتصادات الرئيسية خاصة فى اقتصادات األسواق
الصاعدة  ،لكن االنخفاض االكبر فى اسعار النفط يشير الى مساهمة مهمة من
عوامل تتعلق بالعرض النفطى مبا فيها قرار منظمة اوبك احلفاظ على مستويات
إنتاجها احلالية رغم االرتفاع املطرد فى إنتاج البلدان املنتجة غير االعضاء فى
املنظمة والسيما الواليات املتحدة االمريكية  ،حيث بلغ متوسط سعر البرميل فى
نهاية العام 2015م حوالى  36دوالر امريكى مقارنة بـ  49دوالر امريكى فى العام
2014م ،أما أسعار السلع األولية فقد انخفضت بنسبة  ، % 17.4مقارنة بنسبة
تراجع  % 4في العام 2014م.
املص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر:
* البنك الدولي
* صندوق النقد الدولي .
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م�ؤ�شرات �أداء االقت�صاد الوطني
خـالل العـام 2015م
شهد العام 2015م عدد من التغيرات االقتصادية التي كان لها األثر
الكبير علي مؤشرات االقتصاد السودانى ،وفيما يلى أهم املؤشرات:1
معدل التضخم-:
بعد أن واصل معدل التضخم ارتفاعه فى العام 2014م حتى بلغ
نسبة  % 25.7فى ديسمبر 2014م  ،انخفض معدل التضخم بصورة
تدريجية خالل العام 2015م حتى وصل الى  % 12.6فى ديسمبر
بسبب االصالحات االقتصادية والهيكلية التى انتهجتها السلطة
النقدية واملالية خالل العام 2015م .
التجارة اخلارجية :
فى مجال التجارة اخلارجية بلغت الصادرات مبلغ  3.2مليار دوالر
خالل العام2015م مقارنة مببلغ  4.4مليار دوالر عام 2014م ،اما
الواردات فقد بلغت  9.5مليار دوالر عام 2015م مقارنة مببلغ 9.2
مليار دوالر في العام 2014م .
املؤشرات النقدية وسعر الصرف:
بلغ عرض النقود بنهاية العام 2015م حوالي  94مليار جنيه مقارنة
بحوالى  76مليار جنيه فى نهاية العام 2014م ،في حني بلغ متوسط
سعر صرف اليورو مبلغ  6.66جنيه فى ديسمبر  2015م مقارنة
مببلغ  7.7جنيه في ديسمبر 2014م .كما بلغ سعر صرف الدوالر
االمريكي  6.09جنيه بنهاية عام 2015م مقارنة مببلغ  6.3جنيه
بنهاية عام 2014م
الودائع والتمويل:
ارتفعت الودائع بالبنوك التجارية بالسودان حيث بلغت  63مليار جنيه
فى نهاية العام 2015م مقارنة ب 53مليار جنيه فى العام 2014م.
وبلغ التمويل املصرفى بنهاية العام 2015م حوالي  50مليار جنيه
بنسبة  % 79من أجمالي الودائع باجلهاز املصرفى مقارنة بـ43مليار
جنيه للتمويل فى العام 2014م.

املص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر:
بنك السودان املركزي.

ت�صنيف البنــــك
خـــالل العـــام 2015م

مت تصنيف البنك خالل العام 2015م وفق ًا ملؤسسات
أقليمية وعاملية فى موقع الريادة والصدارة على املصارف
السودانية  ،حيث أشتمل التصنيف على:
أ /منح بنك أمدرمان الوطني جائزة البنك األول في
السودان فى العام 2015م من مجلة The Banker
 Awardsالتى تصدر من مؤسسة فاينانشال تاميز
البريطانية  ،وذلك لتمتع البنك بأكبر حجم موجودات ،
إضافة الى معدل العائد على حقوق امللكية وصافي األرباح
 ،وقدرة البنك على إمتصاص األزمات وجتاوز الصعاب التي
قد تعترض مسيرته.
ب  /حافظ بنك أمدرمان الوطني علي موقعه ضمن بنوك
الصدارة في اجلهاز املصرفي السوداني حيث صنف البنك
فى املرتبة رقم ( )81ضمن قائمة اكبر مؤسسة مالية
إسالمية واملرتبة ( )73في تصنيف املصارف اإلسالمية
في العالم  ،واملرتبة األولى في تصنيف املؤسسات املالية
السودانية وفقا لتصنيف مؤسسة الفاينانشيال تاميز
البريطانية ( ) THE BANKERالصادرة فى 2013م.
ج /حافظ بنك أمدرمان الوطني على صدارته للبنوك
السودانية ضمن قائمة مائة وخمسون مصرف عربي
حسب مجلة احتاد املصارف العربية  ،في االعوام 2007م-
2008م-2009م – 2010م – 2011م .
د /جاء بن ـ ـ ــك أمدرمان الوطني فى املرتبـ ــة رقم ()81
افريقيا ً ضمن قائمة أكبر ( )100مصرف افريقي حسب
تصنيف مجلة ( )The Bankerعدد يناير 2014م .
هـ  /كما جاء بنك أمدرمان الوطني فى املرتبة رقم 117
فى قائمة أول  150مصرف عربي حسب حقوق املساهمني
وذلك فى تصنيف مجلة االقتصاد واالعمال ببيروت فى
عددها رقم  418الصادر فى اكتوبر 2014م .
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م�ؤ�شرات االداء املايل للبنك
()2015 - 2009
(املبالغ باالف اجلنيهات)

اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول التالى يوضح اهم املؤشرات املالية :
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2010م

2011م

2012م

2014م

2013م

2015م

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2009م

املوجودات

13,992,164 12,607,097 10,561,174 9,165,359 6,570,265 7,715,682 7,371,025

الودائع حتت الطلب 2,413,425 2,115,397 1,720,614 1,512,930 1,439,359

2,864,531

3,519,450

حقوق اصحاب
حسابات االستثمار

5,657,779

6,552,219

800,000

800,000

1,306,296

1,469,842

887,073

1,196,336

165,977

212,635

75,281

66,303

233,050

358,397

5,275,374 4,489,368 3,483,388 4,308,340 4,157,704
800,000

رأس املال املدفوع

523,320

523,320

523,320

800,000

حقوق امللكية

691,120

734,175

256,251

1,217,670 1,121,817

االيرادات اإلجمالية 507,910

555,914

631,187

707,706

714,943

املصروفات
التشغيلية

104,034

124,289

98,954

118,444

141,016

املخصصات

7,988

8,042

69,712

110,580

30,569

صافى االرباح
القابلة للتوزيع

50,877

70,590

91,465

102,331

166,594

13,992,164

3,519,450

املوجـ ـ ـ ـ ــودات

الودائع حتت الطلب

6,552,219
حقوق اصحاب حسابات االستثمار

800,000

1,469,842
حقـ ـ ــوق امللـكية

رأس املــال املدفوع

1,196,336

212,635

االيرادات اإلجمالية

املصروفات التشغيلية
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66,303

358,397

املخصصات

صافي االرباح

تقرير جمل�س الإدارة عن العام 2015م
يف اجتمــــاع اجلمعية العمــومية الع�شرون
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األخوة احلضور ....

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
احلمد لله رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة
والسالم على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلي آله وصحبه
أفضل الصالة وأمت التسليم...
األخوة األفاضل :
يطيب لنا في هذا اليوم أن نلتقي بكم في االجتماع العادي
لدورة االنعقاد العشرون للجمعية العمومية للبنك لتقييم األداء
خالل العام 2015م للوقوف على االجنازات وااليجابيات لدعمها,
وتفادي السلبيات والتشاور الستمرار ريادة هذا البنك للجهاز
املصرفى السودانى (وهو األكبر حجم ًا و تأثير ًا في منظومة البنوك
ومنوذجا للمؤسسات الوطنية ليواصل دعمه القوي
السودانية)
ً
لالقتصاد القومي.

األخوة الكرام:

لقد شهد البنك خالل العام 2015م تطورات إيجابية واضحة
في حجم ونتائج أعماله و مواصلة تصدره للمصارف السودانية
نتيجة لتبنيه خطة طموحه (استصحبت كل املؤثرات الداخلية
واخلارجية ) و اعتماده على ذات النسق من األداء السابق مبهنية
متطورة و ضبط مؤسسي و شفافية .
اسمحوا لي في البدء أن أخلص لكم أهم النتائج املالية التي
حققها البنك في العام 2015م والتي تعكس في كل مؤشراتها منو ًا
ايجابي ًا في كل البيانات مما ساعد على احتفاظ البنك مبوقعه
الريادي في اجلهاز املصرفي ،وقد متكن البنك من حتقيق أهداف
خطة وموازنة العام 2015م وبنسب أداء ممتازة واحلمد لله.
وذلك علي النحو التالي -:
ً
أوال :املوجودات
بلغ حجم املوجودات في العام 2015م مبلغ  14مليار جنيه
ً
مقارنة بـ  12.6مليار جنيه في العام 2014م ،بنسبة منو. % 11
ثاني ًا :املطلوبات و حقوق أصحاب حسابات االستثمارات
بلغ حجم املطلوبات في العام 2015م مبلغ  12.5مليار جنيه
ً
مقارنة بـ  11.3مليار جنيه في العام 2014م ،بنسبة منو. % 11
أهم بنود املطلوبات و حقوق أصحاب االستثمار :
أ /الودائع الكلية
بلغ حجم الودائع بشقيها احمللى واألجنبي  11.3مليار جنيه

في العام 2015م بينما كانت في العام 2014م مبلغ 10.2
مليار جنيه بنسبة منو كلية  ، % 11ويظهر ذلك في التفاصيل
التالية-:
 /1الودائع اجلارية -:
بلغت جملة الودائع اجلارية  2.9مليار جنيه في العام 2015م
مقارنة بـمبلغ  2.4مليـ ـ ـ ـ ــار جنيه في العام 2014م بنسبة منو
. % 21
 /2الودائع االدخارية -:
زادت الودائع االدخارية في العام 2015م حيث بلغت  615مليون
جنيه ُم ً
قارنة بـمبلغ  446مليون جنيه في العام 2014م بنسبة
منو .% 38
 /3التأمينات والهوامش -:
ً
مقارنة
بلغت التأمينات  1,268مليون جنيه في العام 2015م
مببلغ 1,687مليون جنيه في العام 2014م .
 /4احلسابات االستثمارية (حسابات أصحاب االستثمار) -:
بلغت احلسابات االستثمارية  6.55مليار جنيه في العام 2015م
ً
مقارنة مببلغ  5.66مليار جنيه في الع ـ ـ ــام 2014م بنسبة منو
.% 16
ثالث ًا :حقوق امللكية
زادت حقوق امللكية بنسبة  % 13عن العام 2014م حيث بلغت
 1,470مليون جنيه مقارنة مببلغ 1,306مليون جنيه فى العام
2014م .وهذه الزيادة ناجتة عن زيادة االرباح واالحتياطيات .
رابع ًا :أنشطة البنك االستثمارية
واصل البنك في إستراتيجيته اخلاصة بتمويل شركات القطاع
اخلاص والعام املعنية مبشاريع البنية التحتية واملشاريع التنموية
 ،كما ساهم البنك في كل احملافظ التمويلية التي نفذها اجلهاز
املصرفي فى مجاالت املنتجات الزراعية والصناعية وزيادة الصادرات
غير البترولية واإلسكان بجانب متويل نشاط التمويل األصغر
والتمويل ذو البعد االجتماعي  ،وظل البنك يلعب دوره الرائد في
دعم االقتص ــاد الوطني حـيث بلـغ حجم و االستثمار للقـطـاعات
املخـتلفـة حوالى  8.15مليار جنيه بنهاية العام 2015م مقارنة
مببلغ  7.2مليار جنيه عام 2014م بنسبة زيادة .% 13
وهذا يؤكد كذلك تأثير البنك و فعاليته في دعم االقتصاد القومي
إذ أن البنك يساهم مبا يعادل % 17من إجمالي حجم التمويل
املمنوح من اجلهاز املصرفي.
ُ
أما في مجال متويل القطاعات الصغيرة واألسر املنتجة فقد
واصل البنك سياسته فى دعم هذا القطاع إميان ًا منه بأن متويل
هذه الشرائح وإدخالها في دائرة اإلنتاج هو الطريق األمثل حملاربة

الفقر وتقليل حدته ،كذلك توسعة قاعدة النشاط االقتصادي لدعم
زيادة الناجت القومى  ،وانتهج البنك فى ذلك توسعة مظلة ونشاط
التمويل األصغر بالتركيز على تدريب املستهدفني بالتمويل قبل
املنح فى شكل دفعات متوالية مع اجلهات املنظمة  .وقد عقد البنك
أكثر من ( )15دورة خالل االربعة أعوام املاضية قام فيها بتدريب
أكثر من  2000من الشرائح املستهدفة من اسر الشهداء ومعاشي
القوات املسلحة و االرامل واملجموعات التي مت التنسيق فيها مع
احتاد املرأة السوداني ومنحها جميعها فرص التمويل واثبتت
التجربة جناحها باألثر الواضح على مستوى األسر املستفيدة
والتعثر املنعدم متام ًا  .كما يحرص البنك على توظيف نسبة مقدرة
من محفظته التمويلية فى التمويل ذو البعـ ـ ـ ـ ـ ــد االجتماعى .
خامس ًا  :إجمالي الدخل وصافي األرباح (قائمة الدخل) :
بلغ صافي أرباح البنك بنهاية العام 2015م  397مليون جنيه
ُم ً
قارنة بـ  259مليون جنيه في العام 2014م بنسبة منو % 53
 .ومت حتقيق هذه األرباح نتيجة لإليرادات العالية التي حققها
البنك هذا العام والتي بلغت  1,196مليون جنيه قبل خصم إرباح
حسابات االستثمار بتكلفة مصروفات تشغيلية
فى حدود  % 18فقط من حجم اإليرادات  ,علم ًا بأن املعدل
املعياري العاملي لنسبة املصروفات لاليرادات فى حدود  % 35مما
يؤشر بقوة إلي كفاءة مقدرة البنك على توليد اإليرادات وحسن
إدارة املصروفات  ،و بلغ معدل التكلفة الكلي حوالي  % 46مقارنة
بالنسبة املعيارية العاملية . 55%
سادس ًا  :أرباح أصحاب حسابات االستثمار
بلغت أرباح أصحاب حسابات الودائع االستثمارية بنهاية العام
2015م مبلغ  455مليون جنيه ُم ً
قارنة بـمبلغ  355مليون جنيه
في العام 2014م .ومت توزيع أرباح بنسبة  % 13للودائع طويلة
االجل و % 12للودائع املطلقة و املقيدة االجل بالعملة احمللية
مقارنة بنسبة  % 7 ، % 11 ، % 13فى العام 2014م علي التوالي
 ،كما مت توزيع ارباح بنسبة  % 6للودائع بالعمالت األجنبية فى

العام 2015م كما في العام 2014م (مشيرين الى ان حجم ودائع
االستثمار لهذا العام بلغ 6مليار جنيه متثل نسبة  % 30من حجم
الودائع االستثمارية باجلهاز املصرفي ) .
سابع ًا :مؤشرات اإلنذار املبكر :
شهد العام 2015م تطور ًا ملحوظ ًا فى تصنيف البنك وفق ًا ملعيار
الرقابة الوقائية ( )CAELو حسب تقارير بنك السودان املركزي
الربع سنوية  ،حيث ارتفع تصنيف البنك من مستوى Marginal
الى مستوى . Satisfactory
ويرجع ذلك الى التحسن الواضح فى أهم العناصر املكونة للمعيار
(كفاية رأس املال  ،الربحية  ،السيولة  ،جودة األصول و التعثر )
والتي تعكس حتسن وتطور األداء باستمرار .

اإلخوة الكرام :

إن تنمية العنصر البشري هو األساس الرئيسى ومفتاح النجاحات
واالجن ـ ــازات ل ــذلك فق ــد رك ــز مجــلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية
علي ت ـ ــوفير البيئة املمـ ـ ــتازة للعاملني بالب ـ ـ ــنك ،مع التركيز علي
رفع مستويات
األداء عبر التدريب املستمر داخلي ًا وخارجي ًا  ،حيث بلغت الفرص
التدريبية فى العام 2015م  1175فرصة تدريبية داخل وخارج
السودان مبعدل دورتني لكل موظف تقريب ًا.
كما حرصت اإلدارة علي سياستها اخلاصة بتحفيز العاملني
واستمرار حتسني املستوى املعيشي واملادي املستمر لهم سعي ًا
لتحقيق الرضا الوظيفي وحثهم لبذل املزيد من العطاء وتنشيط
برامج تقوية ال ُلحمة االجتماعية بني العاملني .
و شهد البنك خالل العام 2015م مزيد ًا من حتسني بيئة العمل و
ذلك بتأهيل و إعادة تأهيل مباني البنك في الرئاسة باخلرطوم و
فروع الواليات .

االخوة احلضور:

وفى مجال التطور التقني فقد شهد البنك فى أكتوبر 2015م
تطبيق نظام مصرفي الكتروني متطور يعرف ب()BANKS
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جاء ذلك ملواكبة التطورات التقنية املصرفية التى يشهدها العالم
،ويتميز هذا النظام بالعديد من املزايا أهمها املركزية  ،واملرونة فى
تنويع اخلدمات واملنتجات املصرفية ،و الشمولية فى تغطية كآفة
أنشطة البنك

اإلخوة احلضور :

22

وفى مجال اهتمام البنك باملسئولية االجتماعية فقد واصل البنك
دوره املعهود فى الدعم املباشر جتاه حاجيات املجتمع افراد ًا
ومؤسسات مثل تأهيل املرافق التعليمية والصحية والدعوية  ،كما
يواصل البنك نشاطه املميز فى شهر رمضان إلفطار ما ال يقل
عن  3000صائم يوميا فى املس ـ ـ ــاجد العتيقة مبدن العاصمة
الثالث  ،باإلض ـ ـ ـ ــافة الي إفطار عابري السبيل في الطرق الرئيسية
للعاصمة .

األخوة الكرام :

نحمد الله ونشكره علي االجنازات املتميزة التي جاءت بعد
توفيق الله وعونه ثم بتضافر مجهودات كبيرة بذلها املساهمون
ومجلس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية العليا وجميع العاملني
بالبنك ،فإننا نؤكد أن مسيرة االجنازات لن تقف عند هذا احلد،
مع يقيننا باستمرار بنك أمدرمان الوطني في أن يكون اخليار
املصرفي األول للعمالء بالسودان واملراسلني باخلارج .
وقبل اخلتام نرفع لسيادتكم توصياتنا املتعلقة بإجازة القوائم
املالية  ،وتقارير مجلس اإلدارة وديوان املراجعة القومي وهيئة
الرقابة الشرعية  ,كما نرفع لكم كذلك مقترح توزيع األرباح للعام
2015م .

اإلخوة الكرام:

تتويج ًا للنجاحات واالجنازات التي حققها البنك خالل العام
2015م  ،فقد حصل مصرفكم علي عدد من التقديرات والتصنيفات
التي جتريها املؤسسات املالية واملصرفية املتخصصة علي النطاق
ً
متقدم،وحقيقة هذا تكرار وتأكيد
اإلقليمي والعاملي على ترتيب
لريادة البنك للجهاز املصرفي في السودان  ،حيث حافظ البنك
فى العام  2015على صدارته للبنوك السودانية و نال جائزة
البنك االول فى السودان للعام 2015م  ،حسب تصنيف مجلة
 The Bankerالبريطانية في عددها  34الصادر في 2015م .
كما جاء البنك في املرتبة رقم  81ضمن قائمة أكبر البنوك في
القارة األفريقية وفق ًا لنفس التصنيف وكأكبر بنك في السودان.
كما جاء فى املرتبة رقم  117فى قائمة أول  150مصرف عربي
حسب حقوق املساهمني وذلك فى تصنيف مجلة االقتصاد
واألعمال ببيروت كأكبر بنك في السودان .
و كما تعلمون أن البنك يستفيد كثير ًا من نتائج التقييم التي
تقوم بها تلك اجلهات العاملية واإلقليمية املعروفة ذات الثقة في
التسويق اخلارجي جلذب املزيد من التسهيالت وخطوط االئتمان
من البنوك واملؤسسات اخلارجية .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته -د.عبد الرحمن محمد ضرار
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية للعام 2015م
احلمد لله الوالي الكرمي والصالة علي سيدنا محمد وآله مع التسليم
 6جمادى الثانية  1437هـ
 6مارس2016م .

الي السادة  :مساهمي بنك امدرمان الوطني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة الي أمر تأسيس هيئة الرقابة الشرعية ومعيار احلوكمة للمؤسسات املالية واإلسالمية الصادر من هيئة احملاسبة
واملراجعة بالبحرين والي منشور بنك السودان املركزي حول تعيني هيئة الرقابة الشرعية وإختصاصاتها وتقريرها تقدم هيئة
الرقابة الشرعية للجمعية العمومية لبنك امدرمان الوطني التقرير اآلتي :
تقع مسئولية اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها وإخضاع كل معامالت البنك لتلك األحكام واملبادئ على إدارة البنك
بإعتبارها عم ًال يومي ًا ونشاط ًا تنفيذي ًا ،وتتولي هيئة الرقابة الشرعية مع إدارة التدريب بالبنك تقدمي ورش عمل كما تتولي
إصدار الفتاوي والقرارات والتوجيهات التي تضع أسس العمل املصرفي وتبني أحكامه  ،وتتولي مسئولية إصدار رأي مستقل
يعكس نتيجة مراقبتها ألعمال البنك ،ووجهت ما أبدته من مالحظات لتحقيق الهدف املنشود من العمل اجلاد ملوافقة األحكام
الشرعية .
قامت هيئة الرقابة الشرعية واملراقب الشرعي بزيارة كل فروع البنك وعقدت ( )15إجتماع ًا خالل العام وقامت بأصدار عدد من
الفتاوي والسماع لكل الشكاوي املقدمة ضد البنك من بعض العمالء اضافة لعقد عدد من الورش واحملاضرات ببعض فروع البنك
والرئاسة وإطلعت على تقرير ادارة املراجعة الداخلية حول صحة معامالت البنك التي راجعتها وعلى تقرير الشئون القانونية حول
مالحظاتها نتيجة للمراجعة التي قامت بها وعلى شهادة إدارة الشئون املالية فى صرف الكسب غير املشروع فى أوجه البر .
كما اطلعت على تقرير ديوان املراجعة القومي بشأن توزيع األرباح بني أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وأصحاب حقوق
امللكية وما ورد حول زكاة أموال البنك للعام املالي 2015م .
وعليه تري هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
ً
 /1إن معامالت البنك فيما إطلعنا عليه فى السنة املنتهية فى  2015/12/31م قد متت وفقا ألحكام الشريعة
االسالمية
 /2إن املكاسب التي حتققت بطرق غير مشروعة (قد جنبت ككسب غير مشروع ) وصرفت فى وجوه البر كما هو منصوص
عليه .
 /3إن الزكاة قد خصصت وفق ًا لألسس الشرعية ووفق ًا لقانون الزكاة ومنشورات ديوان الزكاة .
وتود هيئة الرقابة الشرعية أن تشكر إلدارة البنك تعاونها معها وحتمد لها إهتمامها باإللتزام باألحكام الشرعية وحفزها
للعاملني لإلهتمام بترقية إميانهم ومراقبة أعمالهم ذاتي ًا ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
اخلرطوم فى  26جمادى الثانية  1437هـ املوافق  06مارس2016م .

الدكتور /العبيد معاذ الشيخ
عضو الهيئة

موالنا  /مخاوي مضوي مخاوي
نائب رئيس الهيئة

د .أحمد علي عبد الله
رئيس الهيئة
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قائمة املـــــركز املـايل
كما يف 2015/12/31م

( املبالغ باجلنيه السوداني)
رقم اإليضاح

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
املوجـ ـ ــودات
النقد ومافي حكمه
ذمم البيوع املؤجلة
اإلستثمارات قصيرة األجل
املوجودات األخري
اإلستثمارات طويلة األجل
اصول مقتناه بغرض البيع
اصول ثابتة حتت التنفيذ
صافي املوجودات الثابتة

)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9
)(10

إجمـ ـ ـ ـ ــالي املوج ـ ـ ــودات

 2015 /12/31م

 2014 /12/31م

5,237,303,799
4,298,147,854
3,594,126,117
289,984,268
257,430,893
45,903,322
39,183,702
230,084,059

4,898,638,247
3,453,597,822
3,475,263,921
219,755,581
253,566,505
60,369,627
14,049,442
231,855,446

13,992,164,014

12,607,096,591

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة وحقوق امللكية
املطلوبـ ـ ـ ـ ــات
احلسابات اجلارية
احلسابات اإلدخارية
ذمم دائنة
مطلوبات أخري
إجمالي املطلوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة
إجمالي املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة
حقوق امللكية

)(11
)(12
)(13
)(14
)(15

رأس املال املصرح به ( مليار ومائتان مليون جنيه)
راس املال املدفوع
اإلحتياطيات
أرباح مبقاة
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة
وحقوق امللكية
احلسابـ ـ ــات النظام ـ ــية

)(16
)(17

)(18

2,904,084,477
615,365,614
1,751,675,224
698,976,817
5,970,102,132
6,552,219,551
12,522,321,683

2,418,300,444
446,230,240
2,276,229,544
502,260,658
5,643,020,886
5,657,779,422
11,300,800,308

800,000,000
311,445,173
358,397,158
1,469,842,331

800,000,000
273,246,405
233,049,878
1,306,296,283

13,992,164,014

12,607,096,591

4,607,905,787

3,176,608,895

تعتبر اإليضاحات املرفقة من الرقم ( )1إلي الرقم ( )27جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية

يحيي محمد مختار

د.صابر محمد حسن

د .عبدالرحمن محمد ضرار

املدير العام

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
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قائمة الـــــــــدخل
لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
( املبالغ باجلنيه السوداني)
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

26

رقم اإليضاح

 2015 /12/31م

 2014 /12/31م

البيوع املؤجلة

()19

594,251,813

387,591,152

اإلستثمارات قصيرة األجل

()20

372,778,050

321,609,988

967,029,863

709,201,140

ناقص ًا :إستحقاقات أصحاب حسابات االستثماراملطلقة

455,000,000

354,642,882

نصيب البنك من دخل االستثمارات (بصفته مضارب ًا ورب مال)

512,029,863

354,558,258

إيرادات البنك من إستثماراته الذاتية (مساهمات رأسمالية)

656,098

51,865

ايرادات اخلدمات املصرفية

()21

أرباح بيع وشراء عمالت أجنبية
()22

إيرادات أخري
إجمالي الدخل

157,238,007

136,188,531

55,969,811

34,856,378

15,442,603

6,774,870

741,336,382

532,429,902

املصروفات-:
املصروفات اإلدارية

()23

155,065,874

115,931,127

املصروفات العمومية

()24

57,569,284

50,045,597

مخصصات مختلفة

()25

66,303,000

75,281,067

غرامات بنك السودان

18,000

2,500

مخصص االهالك

12,741,343

10,552,320

إجمالي املصروفات

291,697,501

251,812,611

الدخل قبل الزكاة والضرائب

449,638,881

280,617,291

()52,832,407

()21,672,982

396,806,474

258,944,309

زكاة وضرائب العام

()26

صافي الدخل

تعتبر اإليضاحات املرفقة من الرقم ( )1إلي الرقم ( )27جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية

يحيي محمد مختار

د.صابر محمد حسن

د .عبدالرحمن محمد ضرار

املدير العام

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م

( املبالغ باجلنيه السوداني)
رقم اإليضاح  2015 /12/31م
396,806,474

 2014 /12/31م
258,944,309

التدفقات النقدية من العمليات
صافي الدخل
تسويات صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناجت من العمليات-:
12,741,343
إهالك األصول الثابتة
10,552,320
3,200,000
مخصص الديون املشكوك في حتصيلها
3,000,000
60,239,666
مخصص فوائد مابعد اخلدمة
40,000,000
()4,341,191
مخصص فوائد مابعد اخلدمة املدفوع
()3,030,942
27,065,288
مخصص الزكاة
21,672,982
25,767,119
مخصص الضرائب
()21,672,982
الزكاة املدفوعة
()16,431,763
354,642,882
455,000,000
مخصص أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة
()341,355,149( )355,109,481
عائد أصحاب حسابات اإلستثمار املدفوع
()27
تسويات ارباح لتغطية عجز مخصصات التمويل
()181,010,535( )233,049,878
1,271,331
ارباح مبقاه استرداد فائض مخصصات 2014م
()10,865,983
مكاسب بيع موجودات ثابتة
()3,741,007
357,051,706
صافي التدفقات النقدية من العمليات
143,243,097
التدفقات النقدية من اإلستثمار -:
الزيادة في ذمم البيوع املؤجلة
()685,286,121( )847,750,032
()16,942,283
شراء أصول ثابتة
()50,087,288
10,888,309
متحصالت بيع أصول ثابتة
4,466,954
198,168,837
النقص في اإلستثمارات قصيرة االجل
696,038,205
الزيادة في اإلستثمارات في األوراق املالية
()491,343,967( )317,031,033
14,466,305
الزيادة /النقص في االصول املقتناه بغرض البيع
()28,113,760
()40,793,416
603,732
الزيادة /النقص في اإلستثمارات طويلة األجل
()595,119,393( )957,596,165
صافي التدفقات النقدية من املستخدم في اإلستثمار
صافي التدفقات النقدية من التمويل-:
894,440,129
الزيادة في حسابات اإلستثمار املطلقة
369,117,494
654,919,407
الزيادة في احلسابات اجلارية واإلدخارية
451,105,272
الزيادة  /النقص في ذمم دائنة
(1,043,146,949 )524,554,320
9,767,740
الزيادة في املطلوبات األخري
38,428,340
()25,134,280
النقص /الزيادة في االصول حتت التنفيذ
5,136,576
()70,228,665
النقص /الزيادة في املوجودات األخري
429,227,382
939,210,011
صافي التدفقات النقدية من التمويل
2,336,162,013
338,665,552
الزيادة في النقد وما في حكمه
1,884,285,717
النقد ومافي حكمه في بداية السنة
3,014,352,530 4,898,638,247
النقد ومافي حكمه في نهاية السنة
4,898,638,247 5,237,303,799
تعتبر اإليضاحات املرفقة من الرقم ( )1إلي الرقم ( )27جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية

يحيي محمد مختار

د.صابر محمد حسن

د .عبدالرحمن محمد ضرار

املدير العام

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
اعادة تقييم املساهمات
اصول ثابتة مباعة
استرداد فائض مخصصات 2014م
صافي أرباح العام
احملول لإلحتياطي القانوني
الرصيد في2015/12/31م

أرباح العام  2014احملولة ملخصص
مخاطر التمويل

أرباح العام  2013احملولة ملخصص
مخاطر التمويل
اعادة تقييم املساهمات
إهالك إعادة تقييم أصول ثابتة
تسويات أسهم مجانية
تسويات سنوات سابقة
صافي أرباح العام
احملول لإلحتياطي القانوني
الرصيد في2014/12/31م

الرصيد في  2013/ 12/31م

البيان

28

-

()27

()27

4,468,120

()5,950,000

123,046,660 94,424,766

10,903,698
()69,000
-

املدير العام

يحيي محمد مختار

عضو مجلس اإلدارة

د.صابر محمد حسن

رئيس مجلس اإلدارة

د .عبدالرحمن محمد ضرار

4,468,120
()5,950,000
1,271,332
396,806,474
1,469,842,331

()233,049,878( )233,049,878

258,944,309
()25,894,431
233,049,878

10,903,698
()69,000
()142,101
258,944,309
1,306,296,283

()181,010,535( )181,010,535

181,010,536

1,217,669,912

اإلجمالي

1,271,332
396,806,474
()39,680,648
- 39,680,648
358,397,158
117,096,660 98,892,886
- 95,455,627 800,000,000
تعتبر اإليضاحات املرفقة من الرقم ( )1إلي الرقم ( )27جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية

25,894,432
- 55,774,979 800,000,000

()142,101

إعادة تقييم األصول
123,115,660 83,521,068

احتياطي
حقوق أخري
استثمارات
142,101 29,880,547 800,000,000

إيضاح رأس املال املدفوع

القانوني

االحتياطيات

ارباح /وخسائر
مبقاة

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
لل�سنة املنتهية يف 2015/12/31م
إيضاح رق ـ ــم ()1

التأسيس والنشاط
تأسس بنك أمدرمان الوطني في شهر يناير1993/م كشركة مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة مبوجب قانون الشركات لسنة
1925م  ،زاول البنك نشاطه املصرفي الفعلي في أغسطس 1993م،يقدم البنك كافة اخلدمات املصرفية واالستثمارية وفق ًا ألحكام
الشريعة اإلسالمية .
يعتبر بنك أمدرمان الوطني من املؤسسات الوطنية الرائدة وركيزة هامة ودعامة من دعامات اإلقتصاد الوطني في مجال الصيرفة
واالستثمار والتنمية والتجارة اخلارجية ولديه شبكة واسعة من املراسلني منتشرة في معظم أنحاء العالم  .وميارس البنك نشاطه
املصرفي من خالل الرئاسة وفروعه املنتشرة داخل السودان منها عدد 8فروع داخل والية اخلرطوم وعدد 7فروع بالواليات األخرى
باإلضافة إلي توكيلني .
رأس املال املصرح به واحد مليار ومائتان مليون جنيه سوداني.
رأس املال املدفوع ثمامنائة مليون جنيه.
أهم أهداف البنك -:
* حشد وجذب مدخرات اجلمهور في جميع أنحاء السودان وجتميع وقبول مدخرات السودانيني العاملني باخلارج.
* متويل مشروعات التنمية اإلقتصادية ومتويل قطاع التعدين والقطاعات اإلنتاجية وعمليات التجارة اخلارجية عموم ًا.
* دعم ومتويل قطاع التمويل الصغير و األصغر والتمويل ذو البعد االجتماعي والقطاع التعاوني وقطاعات احلرفيني واملهنيني.
* تقدمي الدعم اإلجتماعي والتكافلي خلدمة العاملني بالدولة واملعاشني.
* العمل علي حتقيق العدالة االجتماعية والتنمية املتوازنة وذلك بإنشاء الفروع في كل واليات السودان.
* إنشاء الشركات اخلاصة بالبنك واملساهمة في إنشاء شركات مع الغير خلدمة أهداف البنك.

إيضاح رقـ ـ ــم ()2

السياسات احملاسبية

أ/أسس إعداد القوائم املالية-:
تعد القوائم املالية طبق ًا ملعايير احملاسبة املتبعة والتي تتسق مع معايير احملاسبة الدولية ومعايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية وسياسات ومنشورات بنك السودان املركزي  ،ويتم إعداد البيانات املالية وفق ًا ملبدأ التكلفة التاريخية.
ب /املعامالت بالعمالت األجنبية-:
جترى حسابات البنك باجلنيه السوداني ،وتثبت العمالت األجنبية األخري خالل السنة املالية علي أساس سعر الصرف السائد
في تاريخ االستحقاق ومت تقييم املوجودات واملطلوبات املسجلة بالعمالت األجنبية في القوائم املالية في  2015 /12/ 31م
بسعر6.43جنيه مقابل الدوالر  ،وبسعر  7.0306جنيه مقابل اليورو ،وبسعر1.7131جنيه للريال السعودي.
ج /اإليرادات واملصروفات-:
حتسب اإليرادات واملصروفات وفق ًا ملبدأ اإلستحقاق وتقيد العائدات من عمليات البيوع املؤجلة (املرابحات،املقاوالت  ،عمليات البيع
بالتقسيط) واألوراق املالية وفق ًا ملبدأ اإلستحقاق .
تقيد عائدات املشاركات واملضاربات بعد التحصيل النقدي الفعلي حسب معايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
د /إهالك املوجودات الثابتة-:
تهلك املوجودات الثابتة وفق ًا لطريقة القسط الثابت ،كما يحسب اإلهالك للموجودات املضافة خالل العام بنسبة  % 50من نسبة
اإلهالك السنوي احملددة لبنود املوجودات الثابتة املختلفة.
هـ  /يتم تقييم املخزون آخر املدة بسعر التكلفة.
و /مت تعديل تبويب القوائم املالية للعام  2014لتتوافق مع القوائم املالية للعام 2015م حسب معايير هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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 /3النقدية ومافي حكمها

30

البيـ ـ ــان
النقدية باخلزينة بالعملة احمللية
النقدية باخلزينة بالعملة األجنبية معادل باحمللي
حساب جاري بنك السودان محلي
حساب جاري بنك السودان أجنبي معادل باحمللي
حسابات جارية لدي املراسلني باألجنبي معادلة باحمللي
حسابات هوامش محجوزة لدي املراسلني باألجنبي معادلة
باحمللي
اإلحتياطي النقدي القانوني محلي
اإلحتياطي النقدي القانوني أجنبي
اإلجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

(املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
98,087,775
26,713,720
345,403,453
3,498,769,448
455,644,216

 2014/12/31م
111,309,887
51,618,842
191,293,099
3,418,175,518
445,850,893

45,571,771

57,943,693

347,889,277
419,224,139
5,237,303,799

245,980,387
376,465,928
4,898,638,247

 /4ذمم البيوع املؤجلة
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
املرابحات
السلم
مقاوالت
بيع بالتقسيط
ناقص ًا:أرباح البيوع املؤجلة
ناقص ًا :مخصص الديون الهالكة واملشكوك في حتصيلها
اإلجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي
 /5االستثمارات قصيرة االجل
البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إستثمارات في أوراق مالية(شهامة +صرح +شهاب)
إستثمارات في أوراق مالية (شاشة +شامة)
حسابات االستثمار مراسلني باألجنبي معادلة باحمللي
أوراق جتارية مشتراة
املضاربات
املشاركات
اإلجارة
محافظ التمويل
القرض احلسن
اإلعتمادات املصادرة
خطابات الضمان املصادرة
العمليات اإلستثمارية األخري
حوالة دين سلع استراتيجية /وزارة املالية واإلقتصاد القومي
بضائع اليفاء االلتزامات
ناقص ًا :مخصص مخاطر التمويل
اإلجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

(املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
1,783,521,170
5,819,938
3,237,416,192
382,579,417
()1,050,936,925

 2014/12/31م
1,921,456,509
10,493,862
1,881,405,038
463,773,149
()772,074,420

4,298,147,854

3,453,597,822

()60,251,938

()51,456,316

(املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
1,785,351,500
1,231,754,000
85,655,000
15,549,565
126,174,962
394,212
173,766,773
92,556
67,142,602
39,487,431
88,078,117
100,000,000
2,898,794
()122,219,395
3,594,126,117

 2014/12/31م
1,347,866,467
1,352,208,000
83,965,000
3,251,281
87,962,058
156,767,608
219,342
103,770,795
87,772
107,837,423
61,153,090
74,552,804
200,000,000
()104,377,719
3,475,263,921

 /6املوجودات األخرى
البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان
سلفيات العاملني
سلفية علي ذمة األرباح املتوقعة
ذمم مرابحات حتت التنفيذ

(املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م

46,755,127
10,718,083
17,722,670

 2014/12/31م

28,369,137
8,848,074
60,738,330

إيرادات أوراق مالية وإيرادات أخري مستحقة

133,148,545

118,320,843

مصروفات مدفوعة مقدم ًا

12,500

399,322

جاري مخازن األدوات واملعدات املكتبية
جاري مخازن املطبوعات
جاري مخازن أصول أخري
مطالبات محول القيود القومي
جتنيب صادر بنوك محلية
مشتروات الكهرباء مباشر
التزامات حساب جاري بنوك محلية اجنبي معادل محلي
مدينون
اإلجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

772,168
447,622
791,284
183,933
45,010,000
34,422,336
289,984,268

 /7االستثمارات طويلة األجل

174,896

1,541,154
681,296
219,755,581

(املبالغ باجلنيه السوداني)

البي ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مساهمة البنك في الشركة السودانية للمناطق واألسواق احلرة
مساهمة البنك في شركة اخلدمات املصرفية
مساهمة البنك في بنك اخلرطوم
مساهمة البنك في مشروع سكر النيل األبيض

 2015/12/31م
4,217,260
123,657
210,904,000

مساهمة البنك في بنك اإلستثمار املالي

-

مساهمة البنك في الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات
مساهمة البنك في شركة األنظمة املالية واملصرفية
املساهمة البنك في خزان كهرباء كجبار
مساهمة البنك في الشركة الوطنية للبترول
مساهمات اخرى
اإلجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

294,552
387,977

350,000
714,000
41,121,976
257,430,893

 2014/12/31م
4,217,260
123,657
335,780
206,435,880
182,952

350,000
714,000
60,000
25,000
41,121,976
253,566,505
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 / 8أصول مقتناه بغرض البيع
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(املبالغ باجلنيه السوداني)

البيـ ـ ــان
اراضي سكنية
اراضي زراعية

 2015/12/31م
18,357,212
6,390,000

 2014/12/31م
20,185,459
-

اجهزة طبية

673,724

874,144

اليات ومعدات
منظومة تصوير جوي
عربات ليموزين

17,111,800
3,370,586
-

17,111,800
3,363,650
3,990,000

خيم

-

محطة كهرباء
اإلجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي

45,903,322

 / 9أصول حتت التنفيذ
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مشروع انشاء فرع عبيد ختم
مشروع محول القيود القومي
مشروع النظام املصرفي اآللي
مشروع انشاء فرع الدمازين
مشروع انشاء فرع سنار
مشروع كاميرات املشاهدة واملراقبة
مشروع شراء أجهزة قاري الشيكات
مشروع حتديث موقع البنك علي األنترنت
مشروع تركيب الكبانية
مشروع تاهيل مباني الرئاسة
مشروع تاهيل مباني بالفروع
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

2,400,000

12,444,574
60,369,627

(املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
6,059,334
109,166
12,030,100
10,088,300
9,887,406
28,068
128,137
43,500
291,375
518,316
39,183,702

 2014/12/31م
109,166
6,519,783
4,029,612
2,584,603
595,681
118,659
43,500
48,438
14,049,442

اجلملة

أجهزة الكمبيوتر

املاكنات وأ.احلاسبة

اخلزن والكابنت

العدد وأ .امليكانيكية

السيارات ووسائل النقل

أجهزة اإلتصال

املكيفات والثالجات

االثاث وم.املكتبية

ديكور املباني

املباني

االراضي

البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيان

األضافات

2,804,950

1,979,935

80,028

19,890

2,805,906

1,476,474

1,137,642

737,982

499,476

2,196

391

110

38

54

393

603

4,932

84

معاجلات
تاريخية

8,801 16,942,283 278,266,381

27,525,417

3,461,366

2,064,768

2,796,080

11,549,436

5,472,199

4,732,992

7,032,505

57,591,104

54,291,678

0

5,400,000 101,748,837

إجمالي
األصول في
2015/01/01

صافي املوجودات الثابتة

إيضاح رقـ ـ ــم ()10

10,262,124

2,591,294

73,643

27,398

44,550

6,744

63,131

384,442

973,057

137,216

0

5,960,650

استبعادات

%15

%7.5

%5

%10

%15

%10

%10

%10

%5

0 284,955,341

27,741,269

5,368,049

2,117,509

2,771,458

14,348,652

6,885,935

5,486,795

6,802,363

57,953,447

54,291,678

0

%0 101,188,187

1,357,292

3,804,905

258,766

102,762

277,381

1,732,415

544,063

454,077

393

603

4,932

391

110
2,196 210,371

74,248

2,001

995

38

54 210,443

73,804

56,882

36,919

12,487

84

20,878,738

37,074,709

1,488,076

1,259,965

3,879,973

1,511,493

996,480

4,948,576

54,871,282 4,289,797

230,084,059

17,696,387

1,121,028

9,400,076

2,237,197

3,901,012

4,164,983

4,648,738

1,585,782

2,637,379

10,044,882 2,591,294

71,211

21,338

44,550

6,575

63,131

384,975

969,508

137,216

0

0

8,794,206

45,497,472

0

0

0

101,188,187

8,801 678,149 12,063,195 46,410,935

8,618,704

1,225,882

912,946

1,026,102

3,012,239

1,682,068

1,459,195

2,909,627

655,409

2,876,125 18,127,259

7,436,914

0

0

مجمع االهالك
إجمالي االصول
املرحل في
نسبة
في
 2015/12/31االهالك  2015/01/01إهالك العام

إهالك
االضافات

معاجلات
تاريخية

إهالك
االستبعاد

صافي
جملة
األصول في
اإلهالك في
2015 /12/ 31 2015 /12 /31

املبالغ باجلنيه السوداني
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 /11احلسابات اجلارية
(املبالغ باجلنيه السوداني)
البي ـ ـ ـ ــان
احلسابات اجلارية محلي
احلسابات اجلارية أجنبي
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

34

 2015/12/31م

2,027,199,730

876,884,747
2,904,084,477

 2014/12/31م

1,444,921,189

973,379,255
2,418,300,444

 /12احلسابات االدخارية
(املبالغ باجلنيه السوداني)
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
احلسابات اإلدخارية محلي
احلسابات اإلدخارية أجنبي
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

 2015/12/31م
589,860,871
25,504,743
615,365,614

 2014/12/31م
440,392,399
5,837,841
446,230,240

 /13الذمم الدائنة
(املبالغ باجلنيه السوداني)
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
أوراق دفع
تأمينات نقدية مقابل إعتمادات وضمانات محلي
تأمينات نقدية مقابل إعتمادات وضمانات أجنبية
أمانات حتت الطلب محلي وأجنبي
مبالغ محجوزة محلي وأجنبي
حصيلة صادر وإستيراد سلعي
حتاويل ألشخاص ليست لديهم حسابات
سندات حكومية متحصلة
جاري الفروع
صندوق ضمان الودائع املصرفية
فوائض مراسلني محلي وأجنبي
وسيط شركات مصدرةالفواتير
مطالبات محول القيود القومي
مقابل التزامات حساب جاري بنوك محلي
أرصدة دائنة أخري
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

 2015/12/31م
141,757,252
36,461,662

1,231,400,696

23,507,935
126,710,868
97,260,071
4,472,231
8,291,404
372,708
3,057,689

9,687,739
68,600,000
94,969
1,751,675,224

 2014/12/31م
166,915,576
28,506,387

1,658,810,157
30,569,344
191,121,155
165,480,408
1,267,842
18,720,000
6,021,172
8,216,185
486,446
114,872
2,276,229,544

 /14مطلوبات أخرى (أرصدة املخصصات)
( املبالغ باجلنيه السوداني)
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
مخصص أرباح حسابات االستثمار حتت التوزيع
مخصص حافز العاملني
مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص رسوم املراجعة
مخصص الزكاة والضرائب
مخصص املستشار القانوني
مخصص فوائد مابعد اخلدمة
مصروفات مستحقة الدفع
اإلجمالي

 2015/12/31م
455,000,000
28,000,000
5,500,000
303,000
52,832,407
500,000

156,057,748
783,662
698,976,817

 2014/12/31م
355,109,481
21,625,000
2,858,000
303,000
21,672,982
274,000

100,159,273
258,922
502,260,658

 /15حقوق اصحاب حسابات االستثمار املطلقة
( املبالغ باجلنيه السوداني)
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
حسابات اإلستثمار احمللي
حسابات اإلستثمار األجنبي
اإلجمالي اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

/16رأس املال املدفوع
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
بنك السودان املركزي
الهيئة الوطنية اإلقتصادية
منظمة الشهيد
املؤسسة التعاونية الوطنية
شركة شيكان للتأمني
مساهمون آخرون
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

 2015/12/31م
3,544,096,990
3,008,122,561
6,552,219,551

 2014/12/31م
2,849,964,564
2,807,814,858
5,657,779,422

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م

676,680,500
58,456,820
27,441,810
15,653,220
12,506,040
9,261,610
800,000,000

 2014/12/31م

676,680,500

58,456,820
27,441,810
15,653,220
12,506,040
9,261,610
800,000,000

35

 /17االحتياطات
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
اإلحتياطي القانوني

36

إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
إحتياطي إعادة تقييم األصول
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

 /18احلسابات النظامية
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إلتزامات البنك جتاه اإلعتمادات إستيراد
إلتزامات البنك جتاه خطابات الضمان البنكية
التزامات البنك جتاه عقودات التمويل
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

 /19الدخل من البيوع
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
عائد املرابحات
عائد السلم
عائد املقاوالت
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

 /20الدخل من ا االستثمارات قصيرة االجل
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
عائد اإلستثمار املباشر (مشاركات  ،مضاربات  ،أخري)
عائد احملافظ والصناديق اإلستثمارية
عائد اإلستثمار في األوراق املالية
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م

95,455,627

98,892,886
117,096,660
311,445,173

 2014/12/31م

55,774,979

94,424,766
123,046,660
273,246,405

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
4,000,594,044
293,367,989
313,943,754
4,607,905,787

 2014/12/31م
2,812,788,096
363,820,799
3,176,608,895

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م

263,931,599
586,948
329,733,266
594,251,813

 2014/12/31م

211,729,286
1,396,434
174,465,432
387,591,152

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م

19,344,307

13,082,372
340,351,371
372,778,050

 2014/12/31م

19,742,860

11,182,949
290,684,179
321,609,988

/21ايرادات اخلدمات املصرفية
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
عائد اخلدمات التقنية
عمولة دفاتر الشيكات
عمولة شيكات مصرفية وحتاويل
عمولة الضمانات
عمولة اإلعتمادات والكمبياالت
عمولة مسك الدفاتر
إيرادات مصرفية أخري
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

/ 2 2االيرادات االخرى
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
إيرادات وسائل اإلتصال
عائد اإليجارات والتخزين
عمولة وكالة تأمني
عائد بيع اصول ثابتة
عمولة تصوير مستندات من األرشيف
إيرادات أخري متنوعة
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
3,847,263
1,299,317
29,258,368
23,982,814
94,574,440
3,392,020
883,785
157,238,007

 2014/12/31م
3,975,358
1,003,889
18,710,829
15,541,191
92,538,873
1,679,133
2,739,258
136,188,531

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
568,689
1,019,385
514,947
10,865,983
5,427
2,468,172
15,442,603

 2014/12/31م
394,401
555,926
426,600
3,741,007
4,422
1,652,514
6,774,870
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/23املصروفات االدارية (مصروفات العاملني )
( املبالغ باجلنيه السوداني)
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البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الراتب األساسي
عالوة غالء معيشة
بدل متثيل
بدل انتقال
طبيعة عمل
منحة األطفال
بدل الضيافة
العالوة املوحدة
العالوة اإلجتماعية
منحة السكن
مالبس املوظفني
مصاريف اإلجازة
منحة العيدين
فوائد مابعد اخلدمة
التامينات اإلجتماعية
اإلجر اإلضافي
مالبس العمال
العالج
العالوة الفنية
عالوة الشدة
مصاريف النقل
بدل مسؤلية
منحة املدارس
بدل اثاث
التكافل اإلجتماعي
إجمالي املصروفات اإلدارية

 2015/12/31م
15,270,718
1,703,664
1,355,615
3,631,426
5,115,766
1,714,860
536,789
3,624,764
3,070,831
3,872,348
14,177,606
23,875,676
16,837,131
31,399,787
5,833,153
4,130,278
1,334,116
11,567,405
646,537
887,971
300,058
105,758
3,308,230
701,924
63,463
155,065,874

 2014/12/31م
13,092,958
1,453,595
1,082,192
3,114,546
4,361,307
1,382,236
477,175
3,111,910
2,641,726
3,310,589
12,013,454
19,401,689
14,225,723
16,427,210
4,993,234
3,218,476
1,105,093
8,997,920
484,614
650,465
239,818
94,693

50,504
115,931,127

/24املصروفات العمومية
( املبالغ باجلنيه السوداني)
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

 2015/12/31م

 2014/12/31م

املاموريات اخلارجية

474,144

320,001

املاموريات الداخلية

936,005

721,395

املعدات واألدوات املكتبية واملطبوعات

2,659,597

2,412,670

الكهرباء واملياه

2,430,025

2,198,411

التامني علي املباني والسيارات والنقدية

1,790,912

1,728,740

اإليجارات والعوائد

1,026,004

1,111,022

اجلرائد واملجالت

103,442

103,167

البريد والتلفون والسويفت والفاكس

922,503

925,456

الضيافة

579,527

502,607

التبرعات واإلعانات

2,292,272

2,077,981

اخلدمات اإلجتماعية

3,592,613

2,827,921

العتالة والترحيل املنقوالت والترحيل اجلماعى للعاملني

610,436

686,233

األمن واحلراسة

2,001,305

1,708,923

النظافة

1,925,419

1,684,013

العموالت املدفوعة للبنوك وعموالت فرز النقدية

349,817

298,087

الدعاية والترويج واإلعالم

9,431,348

5,331,369

اإلصدارات والكتب والدوريات ومجلة البنك والتقرير السنوى

172,805

210,702

اإلستشارات والبحوث واإلشتراك في املوسسات املالية واملصرفية

532,532

512,777

رسوم قانونية ومحاكم

407,580

251,606

مصروفات مجلس اإلدارة

632,016

597,859

مصروفات هيئة الرقابة الشرعية

44,000

44,000

التدريب اخلارجي

2,708,247

2,580,436

التدريب الداخلي

1,153,507

1,013,563

املصروفات االدارية  -ملشروعات حتت التنفيذ

1,245,229

1,555,821

مصروفات الصيانة

8,094,915

7,506,649

صندوق ضمان الودائع املصرفية

7,166,670

7,200,000

مصاريف اتصاالت خدمات التقنية ومصاريف املراسلني

2,653,916

1,990,977

ارسالية النقد األجنبي

120,239

377,591

وقود وزيوت السيارات واملولدات

1,381,469

1,283,659

مصروفات أخري غير مبوبة

130,790

281,961

إجمالي املصروفات العمومية

57,569,284

50,045,597
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/25املخصصات
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

40

مخصص حافز العاملني
مخصص الديون الهالكة واملشكوك في حتصيلها
مخصص مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص رسوم املراجعة
مخصص أتعاب املستشار القانوني
مخصص فوائد مابعد اخلدمة
مصروف إطفاء خسائر السنوات السابقة
جملة املخصصات

/26الزكاة والضرائب
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الزكاة
الضرائب
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

 /27توزيعات ارباح لتغطية عجز مخصصات التمويل
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
سلع استراتيجية /وزارة املالية واإلقتصاد القومي
مخصص مخاطر التمويل
اإلجم ـ ـ ـ ـ ــالي

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م

28,000,000
3,200,000
5,500,000
303,000
500,000
28,800,000
66,303,000

 2014/12/31م
21,625,000
3,000,000
2,858,000
303,000
274,000
40,000,000
7,221,067
75,281,067

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م

27,065,288
25,767,119
52,832,407

 2014/12/31م

21,672,982

21,672,982

( املبالغ باجلنيه السوداني)
 2015/12/31م
100,000,000
133,049,878
233,049,878

 2014/12/31م
126,069,242
54,941,293
181,010,535

