الر�ؤية
" الشريك االستراتيجي االمثل في تقدمي حلول مصرفية مبتكرة
للعمالء داخلي ًا و خارجي ًا ".

الر�سالة
«أن نُ رضي 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 -:
• جتميع وقبول مدخرات السودانيني بالداخل واخلارج.
• متويل عمليات التجارة الداخلية واخلارجية وتنشيط العالقات مع البنوك واملؤسسات املالية العاملية.
• متويل احتياجات القطاع اخلاص.
• املساهمة في متويل مختلف القطاعات االقتصادية واحملافظ االستثمارية.
• املساهمة الفاعلة في املسئولية االجتماعية ودعم جهود الدولة في توسعة قاعدة التمويل األصغر والتمويل ذو
البعد االجتماعي واحلرفيني وصغار املنتجني.
• تعميق وتطوير صيغ التمويل االسالمية.
• متويل مشروعات التنمية اإلقتصادية في مجاالت التعدين والزراعة والصناعة والنقل ومشروعات البنية التحتية
املختلفة.
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عضوية البنك فى املؤسسات واالحتادات -:
يشارك البنك في عضوية العديد من االحتادات واملؤسسات احمللية واالقليمية والدولية  ،أهمها-:
• عضو احتاد املصارف السوداني (.)SBU
• عضو احتاد املصارف العربية (.)UABS
• عضو هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية (.)AAOIFI
• عضو صندوق ضمان الودائع املصرفية السوداني (. )BDSF
• عضو شبكة التراسل الدولي (.)SWIFT
• عضو احتاد املؤسسات الوطنية للتمويل التنموي ()ADFIMI
• عضو املجلس العام للبنوك و املؤسسات املالية االسالمية ()CIBAFI
• املركز االسالمي الدولي للصلح و التحكيم ()IICRA
• عضوية العديد من املؤسسات االقليمية والدولية االخري.

الفروع والتواكيل العاملة
اسم الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرع
 .1اخلرطوم
 .2أمدرمان
 .3بورتسودان
 .4القيادة
 .5القضارف
 .6األبيض
 .7سنار
 .8السجانة
 .9الدمازين
.10نياال
 .11السوق احمللي -اخلرطوم
 .12سوق ليبيا-أمدرمان
 .13املقرن
 .14الصناعات /اخلرطوم بحري
 .15عطبرة
 .16شارع الوداي – امدرمان
 .17حلة كوكو
 .18مدني
 .19كوستي
 .20ربك
 .21محمد جنيب
 .22بحري السوق
 .23شارع عبيد ختم
 .24الكالكلة
 .25كسال
 .26جامعة السودان
 .27فرع جبرة
 .28فرع دنقال

مفتاح الدولة  /املدينة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتف
777219-777225-789124-789125
00249183
454895 - 455307
00249187
8 20870 - 8 26091
00249311
795230-794419– 952317
00249183
8 40082 – 8 43302
00249441
823740
00249611
824458
00249561
462951-488322-467784
00249183
822064-822081
00249551
832549 83706800249711
435176--431791 431790
00249183
585422 – 594340
00249187
766936 - 766925– 766909
00249183
320678-320677
00249185
832925
00249211
861-862 - 770400
00249183
815-816 - 770400
00249183
770400-640-641
00249183
770400-409-410
00249183
770400-420-421
00249183
770400-620-621
00249183
770400-310-311
00249183
770400-82-821
00249183
770400-780-781
00249183
770400-650-651
00249183
770400-325-326
00249183
770400-530-531
00249183
770400 -540-541
00249241

التواكيل العاملة
مفتاح الدولة /املدينة
اسم التوكيل
00249183
 .1توكيل برج املعاشيني /فرع القيادة
00249183
 .2السوق اجلنوبي  /فرع نياال
00249183
 .3توكيل هيئة املوانئ البحرية بورتسودان
 .4توكيل امليناء اجلنوبي بورتسودان /فرع بورتسودان 00249183
00249183
 .5نافذة سوق العناقريب  /امدرمان
00249183
 .6نافذة سوق ليبيا  /فرع سوق ليبيا
00249183
 .7نافذة برج جياد  /فرع اخلرطوم
 .8نافذة سوق  6الوحدة احلاج يوسف /فرع حلة كوكو 00249183
00249183
 .9نافذة السوق احمللي  /فرع السوق احمللي

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتف
770400-350
770400-737
770400-563
770400-563
770400-850
770400-759
770400-263
770400-830
770400-720
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خريطة االنت�شار اجلغرايف للفروع

بورتسودان
دنقال
عطبرة

اخلرطوم ( 16فـ ـ ـ ــرع)

كسال
القضارف
سنار

مدني
ربك

كوستي

األبيض

الدمازين
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

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
بحري السوق
شارع الوداي – امدرمان
حلة كوكو
محمد جنيب
شارع عبيد ختم
جامعة السودان
الكالكلة
فرع جبرة

فــروع الــواليات
 1بورتسودان
 2القضارف
 3األبيض
 4سنار
 5الدمازين
 6نياال
 7عطبرة
 8مدني
 9كوستي
 10ربك
 11كسال
 12دنقال

نياال

ا�سرتاتيجية امل�صرف
تأتي استراتيجية البنك حتقيق ًا لرسالته بأن ُيسهم بقوة في
بناء وطنه انطالق ًا من موروث شعبه احلضاري وقيمه لتحقيق
أهدافه التي تصب في مصلحة كافة األطراف ذات العالقة.
وكذلك انزا ًال لرؤيته في تقدمي خدمة مصرفية متميزة لعمالئه
حد
مبا يحقق تطلعات املودعني واملستثمرين واملساهمني علي ٍ
سواء باستخدام أفضل التقنيات واألدوات املصرفية احلديثة
وبكادر مؤهل استشراف ًا ملستقبل ُمشرق للسودان.
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 يقدمها البنك
إرضاء للعمالء.
ً
 .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 بإكمال مراحل إدخال النظام املصرفى
االلكترونى اجلديد  ،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

رئيس مج ـ ــلس اإلدارة
السيد /د  .محمد عثمان سليمان الركابي

نائب رئيس مج ـ ــلس اإلدارة
السيد /مساعد محمد أحمد عبد الكرمي
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هيئة الرقابة الشرعية
 /1السيد /د .أحمد علي عبد الله
 /2السيد /مخاوي مضوى مخاوي
 /3السيد /د .على عبدالله محمد احلسني
 /4السيد  /د .مصطفي حسبو بشير

رئيس الهيئة
نائب الرئيس
عضو ًا
عضو ًا

املستشار القانوني األستاذ /هاشم أبو بكر اجلعلي
بروفيسور /عوض حاج علي
املستشار التقني
املراجع القانوني ديوان املراجعة القومي
أمني مجلس اإلدارة السيد /أحمد أنور قاسم
السيد /د .امين محمد االمني عبدالله
مدير االلتزام
السيد /الباقر محمد عبد الكرمي
املراقب الشرعي

�أع�ضاء جمـل�س الإدارة
السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة /

مهنـ ــدس  .محمــد احلسن عبد الله

امنة ميرغني حسن التوم

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/

عبد الرحمن حسن عبد الرحمن

د  .مهلب حسن أحمد علي

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/
محمد احلسن الشيخ السنوسي

السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/
د .محمد الفاحت الفكي محمد

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/

د  /معتصم يوسف البدري
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا

الصادق يعقوب أحمد
عض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ًا
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السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد/
د /عبد احلميد محمد جميل
عضو مجلس االدارة  -املدير العام

الإدارة العلــــيا
املـدير العــام

د /عبد احلميد محمد جميل
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نائب املدير العام

السيد /يحيي محمد مختار

م�ساعدى املـدير العـام
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السيد /أحمد البشير محمد أحمد
مساعد املدير العام للعمليات

السيد /محمد األمني احلاج احلسني
مساعد املدير العام لالدارة و للسياسات

الإدارة التنفيذية
مديري اإلدارات:

السيد  /عبد الله خوجلي محمد الفكي
.1
السيد  /د .عمر حسن احمد حسن احلريف
.2
السيد  /حسني محمد علي عمر
.3
السيد  /نورالدين احمد محمد عبداملجيد
.4
السيد /محمد عبدالله على الشاعر
.5
السيد  /فيصل محمود عبدالله محمد
.6
السيد /عصام الدين عبدالرحيم ابراهيم
.7
السيد /د .عاطف الشيخ على محمد
.8
السيد/عصام الدين أبو العزيب ابو
.9
 .10السيد  /عبدالعزيز حسن محمد احمد كريري
 .11السيد  /خلف الله سعيد محمد احمد
 .12السيد /أسامة محمد اخلير عكاشة
 .13السيد /صديق محمد فرج الله
 .14السيد /د .محمد حسني عبدالرحمن هاشم
 .15السيد /ايهاب محمد عثمان
مديري الفروع :
ً
أوال  :فروع والية اخلرطوم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

السيد  /اسامة عبدالرحمن محمد على
السيد /معاوية احمد حسني
السيد /امير حسن البشير احلسن
السيد  /د .انس عثمان حسن مالك
السيد /يوسف هاشم احمد الفكي
السيد /د  .محمد احلسن عبد الغني
السيد /ابراهيم محمود يس كرار
السيد /عثمان محمد االزرق احمد
السيد /عبد الرحمن بابكر علي عثمان
السيد /عمار عبد الله محمد عبد الله
السيد /عماد الدين ميرغني الناير
السيد /صالح محمد عبدالله
السيد /الزبير ادريس محمد علي
السيد /محمد احلسن محمد علي
السيد  /خالد أحمد محمد عبد احلفيظ
السيد  /عبد الفتاح العوض احلسن

مدير وحدة مشروعات التقنية
مدير إدارة املراجعة الداخلية
مدير إدارة املوارد البشرية
مدير إدارة املخاطر
مدير إدارة تقنية املعلومات
مدير إدارة اخلدمات االدارية
مدير إدارة التمويل واالئتمان
مدير إدارة التسويق
مدير ادراة العمليات املركزية
مدير إدارة النظم والتطوير
مدير إدارة الشئون املالية
مدير إدارة الشئون القانونية
مدير إدارة العالقات اخلارجية واخلزانة
مدير إدارة التخطيط واجلودة
مدير املكتب التنفيذى

مدير فرع اخلرطوم
مدير فرع السوق احمللى  -اخلرطوم
مدير فرع القيادة
مدير فرع املقرن
مدير فرع امدرمان
مدير فرع سوق ليبيا -امدرمان
مدير فرع الصناعات  -بحرى
مدير فرع السجانة
مدير فرع شارع الوداي– امدرمان
مدير فرع حلة كوكو
مدير فرع محمد جنيب
مدير فرع بحري السوق
مدير فرع شارع عبيد ختم
مدير فرع الكالكلة
مدير فرع جامعة السودان
مدير فرع جبرة

ثاني ًا :فروع الواليات االخرى
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.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28

السيد /علي عبد اللطيف عبد الرحيم
السيد /فارس حسن البنا كوكو
السيد /عمر محمد احمد عبدالله
السيد /حسن املساعد ليلي احمد
السيد  /عز الدين علي محمد احلاج
السيد /تاج الدين ابراهيم الشيخ
السيد /حمزة الضو بشير الضو
السيد /عمران عبدالله عبدالرحيم
السيد  /محمد احمد موسي حمدت الله
السيد /سامي عز الدين محمد الهادي
السيد  /محمد اونور محمد اسماعيل
السيد  /عبد احلفيظ محمد محمد خير

مدير فرع بورتسودان
مدير فرع الدمازين
مدير فرع عطبرة
مدير فرع نياال
مدير فرع االبيض
مدير فرع القضارف
مدير فرع سنار»مكلف»
مدير فرع مدني
مدير فرع كوستي
مدير فرع ربك
مدير فرع كسال
مدير فرع دنقال

م�ؤ�شرات �أداء االقت�صاد العاملي
خـالل العـام 2018م

بلغت معدالت منو االقتصاد العاملي خالل العام
2018م نسبة  % 3.7مقارنة بنسبة  % 3.8فى
العام 2017م ،حيث شهد النشاط االقتصادي في
االقتصاديات املتقدمة انخفاض ًا ملحوظ ًا سجل بنسبة
 % - 0.1عن العام 2018م مقارنة بنسبة ارتفاع  2.3في
العام 2017م  ،اما اقتصاديات الدولة النامية فقد شهدت
منوا بنسبة  % 4.6حيث سجلت كل من البرازيل معدل
منو  % 1.3في العام 2018م مقارنة بنسبة  % 1.1في العام
2017م وروسيا  % 1.7في 2018م مقارنة بانخفـ ـ ــاض بنسبة
 % 1.5في العام 2017م حني سجلت كل من الصني منوا ( )% 6.6والهند
( )% 7.3والهن ـ ــد  % 7.3كاكبر منو متوقع في 2018م ،ان الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان قدسجلت منو ( )2.4في 2018م مقارنة
ب ( )2.2في العام 2017م
التجارة العاملية:
منت التجارة العاملية فى العام 2018م بنسبة  4%مقارنة بنسبة  % 5.3في
العام 2017م  ،فقد انخفضت اإلقتصـ ــاديات املتقـ ـ ـ ـ ـ ــدمة حيث منت بنسبة
 % 3.2في العام  2018مقارنة ب  % 4.3في العام 2017م  ،اقتصادات األسواق
الصاعدة واإلقتصـ ــاديات النامية سجل منو بلغ  % 5.4في العام 2018م مقارنة
ب  % 7.1في العام 2017م
أسعار السلع األولية والنفط :
بلغ متوسط سعر برميل النفط بالدوالر األمريكي» النفط اخلام من أنواع
برنت اململكة املتحدة وفاحت دبي وغرب تكساس الوسيط مبلغ  68.58دوالر
للبرميل في عام  2018مقارنة ب  52.7دوالر امريكي للبرميل في العام
2017م.
اما اسعار السلع االساسية فقد سجلت في اإلقتصـ ــاديات املتقدمة نسبة تغير
بلغت (  )% 2في العام 2018م مقارنة ب (2017 )% 1.7م اما في اقتصاديات
األسـ ـ ــواق الصاعدة واإلقتصـ ــاديات النامية فقـ ـ ـ ــد سجلت نسبة تغير بلغت
( )% 4.9في الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام  2018مقارنة بنسبة ( )% 4.3في العام . 2017
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 2018م
شهد العام 2018م عدد من التغيرات االقتصادية على
احمليط االقليمي واحمللي مما كان له األثر على املؤشرات
الكلية لالقتصاد السودانى ،وفيما يلى أهم املؤشرات: 1
الناجت احمللي االجمالي -:
تشير التقديرات ان معدل النمو للناجت احمللي االجمالي
بلغ نسبة  % 2,3 -في العام 2018م مقابل % 1,4
في العام 2017م وذلك نتيجة لتراجع صادرات البترول
وتراجع عائدات صادر الذهب.
معدل التضخم-:
بلغ متوسط معدل التضخم للعام 2018م نسبة  % 72.9مقابل  % 32.6في
العام 2017م .
التجارة اخلارجية :
بلغت الصادرات السودانية حوالي  3.5مليار دوالر في العام 2018م مقارنة 4
مليار دوالر في العام 2017م اما الواردات فقد بلغت حوالى  7.9مليار دوالر في
العام 2018م مقارنة مببلغ 9.2مليار دوالر في العام2017م .
املؤشرات النقدية وسعر الصرف:
بلغ عرض النقود بنهاية العام 2018م حوالي  431مليار جنيه مقارنة بحوالى
 203مليار جنيه فى نهاية العام 2017م ،و بلغ متوسط سعر صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف اليورو
مبلغ  54.03جنيه فى ديسمبر  2018م مقارنة مببلغ  8.43جنيه في ديسمبر
2017م .
الودائع والتمويل:
ارتفعت الودائع بالبنوك التجارية بالسودان حيث بلغت  303مليار جنيه فى
نهاية العام 2018م مقارنة ب  140مليار جنيه فى العام 2017م .وبلغ التمويل
املصرفى بنهاية العام 2018م حوالي  147مليار مقارنة ب  103مليار جنيه
للتمويل فى العام 2017م .
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املص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر:
صندوق النقد الدولي
بنك السودان املركزي.

ت�صنيف بنك �أمدرمان الوطني
حتي العــــــام 2018م
مت تصنيف البنك خالل العام 2018م وفقا ملؤسسات
أقليمية وعاملية فى موقع الريادة والصدارة على
املصارف السودانية  ،حيث أشتمل التصنيف على :
أ ) مت تصنيف بنك أمدرمان الوطني في العام 2018م من
قبل الوكالة اإلسالمية الدولية للتصنيف في جانب االداء
املالي و احلوكمة و الضبط املؤسسي و الشرعي و قد بلغت
درجة االئتمان اإلجمالية للبنك في نطـ ــاق " ، "75 - 71مما
يعكس املعايير االئتمانية الكافية  ،حيث تعتبر حقوق أصحاب
املصلحة املختلفني محمية بشكل كاف .
ب) منح بنك أمدرمان الوطني جائزة البنك األول في السودان
فى العام 2018م للعام الرابع على التوالي و العاشر منذ تاسيس البنك
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.
ت) نال بنك أمدرمان الوطني جائزة املؤسسة املالية امللتزمة(التزام) في مجال
املسئولية املجتمعية للعام 2017م للمصارف االسالمية وذلك ضمن  12بنكا
من البنوك السودانية من خالل فعاليات مؤمتر وجائزة املسئولية املجتمعية
للمصارف االسالمية للعام 2017م الذي انعقد مبملكة البحرين.
ث) نال بنك أمدرمان الوطني اجلائزة العربية لالسر املنتجة للعام 2016م
كافضل داعم وراع لالسر املنتجة للعام 2016م التي تنظمها كل عامني مملكة
البحرين بواسطة وزارة العمل والتنمية االجتماعية بالبحرين .
ج ) نال بنك أمدرمان الوطني اجلائزة الوطنية لالسر املنتجة للعام  2016التي
تقدمها سنويا وزارة الرعاية و الضمان االجتماعي االحتادية بالسودان.
ح) حافظ بنك أمدرمان الوطني علي موقعه ضمن بنوك الصدارة في اجلهاز
املصرفي السوداني حيث صنف البنك فى املرتبة رقم ( )81ضمن قائمة اكبر
مؤسســة مالية إسـ ـ ـ ــالمية واملرتبة ( )73في تصنـيف املص ـ ــارف اإلسالمية في
العالم  ،واملرتبة األولى في تصنيف املؤسسات املالية السودانية وفقا لتصنيف
مؤسسة الفاينانشيال تاميز البريطانية ( ) THE BANKERالصادرة فى
2013م.
خ) حافظ بنك أمدرمان الوطني على صدارته للبنوك السودانية ضمن قائمة
مائة وخمسون مصرف عربي حسب مجلة احتاد املصارف العربية  ،في االعوام
2007م 2008 -م  2009 -م – 2010م – 2011م .
د) جاء بنك أمدرمان الوطني فى املرتبة رقم ( )81افريقيا ً ضمن قائمة أكبر
( )100مصـ ـ ـ ـ ـ ــرف افريقي حسب تصنيف مجلة ( )The Bankerعدد يناير
 2014م .
هـ) كما جاء بنك أمدرمان الوطني فى املرتبة رقم  117فى قائمة أول 150
مصرف عربي حسب حقوق املساهمني وذلك فى تصنيف مجلة االقتصاد
واالعمال ببيروت فى عددها رقم  418الصادر فى اكتوبر 2014م .

15

م�ؤ�شــــــرات االداء املايل للبنك
(2012م 2018 -م)
(املبالغ باالف اجلنيهات السودانية)

اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول التالى يوضح اهم املؤشرات املالية :
اجلدول التالى يوضح اهم املؤشرات املالية :
البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

املوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودات

9,165,359

10,561,174

12,607,097

13,992,164

15,574,165

28,358,964

75,530,186

ال ـ ـ ـ ـ ــودائع حتت الطلب

2,115,397

2,413,425

2,864,531

4,787,312

5,741,962

10,494,701

25,568,458

حقوق اصحاب حسابات
االستثم ـ ـ ـ ـ ــار

4,489,368

5,275,374

5,657,779

6,552,219

7,009,359

13,872,458

42,460,574

رأس امل ـ ـ ـ ـ ــال املدفوع

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000

1,000,000

1,340,055

حقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق امللكية

1,121,817

1,217,670

1,306,296

1,469,842

1,615,911

2,143,895

3,333,115

االيرادات اإلجمالية

707,706

714,943

887,073

1,196,336

1,651,733

2,383,067

4,397,672

املصروفات التشغيلية

118,444

141,016

165,977

212,635

298,006

362,434

591,782

املخصصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

110,580

30,569

75,281

66,303

60,975

120,800

126,187

صافي ال ـ ـ ــدخل

102,331

166,594

258,944

396,806

479,348

703,485

1,478,782

املوجـ ـ ـ ـ ــودات
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الودائع حتت الطلب

حقــوق اصحاب حسابات االستثمار

رأس املال املدفوع

حقوق امللكية

االيرادات اإلجمالية

صافى الدخل
17

تقريررئي�س جمل�س الإدارة عن العام 2018م
يف اجتماع اجلمعية العمومية «الثالثة والع�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 :
اليوم نلتقي بكم في اجتماع دورة االنعقاد الثالثة والعشرون
للجمعية العمومية للبنك لنتصفح و لنقييم مؤشـ ـ ـ ـ ــرات األداء
للعام 2018م  ،حيث شهد العام 2018م احتفاالت البنك
باليوبيل الفضي في يوم  14أغسطس حتت شعار( 25عام ًا من
االجناز و التميز) و استمرت حتي نهاية العام و جاء االحتفال
باليوبيل الفضي عرفان ًا للمؤسسني و توثيق ًا لالجنازات و
استشرافا للمستقبل حيث نتطلع لتحقيق رؤيا جديدة مبفاهيم
جديدة بإذن الله خدمة للصيرفة االسالمية وتطويرا لالقتصاد
الوطنى ورفاهية للشعب السوداني األبي .
ففي العام 2018م بحمد الله وعونه مت حتقيق كافة أهدافنا
اإلستراتيجية و متكنا بفضل الله من االرتقاء باملؤسسة من خالل
العمل املستمر و الدوؤب والتعاون املشترك بني مجلس االدارة
وجلانه املختلفة واالدارة التنفيذية والعاملني رغم الصعوبات و
الظروف االقتصادية العامة .
األخوة االعزاء نلتقيكم لنستعرض أهم االجنازات التي حققها
البنك خالل العام 2018م  ،و التشاور معا في دعم االيجابيات,
وتفادي السلبيات  ،حتي نؤكد التزامنا الدائم برسالتنا وشعارنا
حتقيقا لرؤيتنا اجلديدة أن نكون «الشريك االستراتيجي األمثل
في تقدمي حلول مصرفية مبتكرة للعمالء داخلي ًا و خارجي ًا»
واستمرار البنك في ريادة اجلهاز املصرفى السودانى و ان يظل
منوذجا للمؤسسات الوطنية في دعم االقتصاد القومي.
ً
األخوة الكرام:
لقد شهد البنك خالل العام 2018م تطورات إيجابية واضحة
في حجم ونتائج أعماله و مواصلة تصدره للمصارف السودانية
نتيجة لوض ـ ـ ــع 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 البداية أن أخلص لكم أهم النتائج املالية التي
حققها البنك في العام 2018م والتي تعكس في كل مؤشراتها
منو ًا ايجابي ًا في كل البيانات مما ساعد على احتفاظ البنك
مبوقعه املتقدم في اجلهاز املصرفي ،وقد متكن البنك من حتقيق
أهداف خطة وموازنة العام 2018م وبنسب أداء ممتازة و احلمد
لله.
وذلك علي النحو التالي -:

ً
أوال :املوجودات :
بلغ حجم املوجودات في العام 2018م مبلغ  75.53مليار جنيه
ً
مقارنة بـ  28.36مليار جنيه في الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام 2017م بنسبة منو
. % 166
ثاني ًا :املطلوبات و حقوق أصح ـ ـ ـ ــاب حسابات
االستثمارات :
بلغ حجم املطلوبات في العام 2018م مبلغ  72.20مليار
ً
مقارنة بـ  26.22مليار جنيه في العام 2017م ،بنسبة
جنيه
منو . 175%
أهم بنود املطلوبات و حقوق أصحاب االستثمار :
أ /الودائع الكلية
بلغ حجم الودائع بشقيها احمللى واألجنبي  68.03مليار جنيه
في العام 2018م بينما كانت  24.43مليار جنيه في العام 2017م
بنسبة منو  ، % 180ويظهر ذلك في التفاصيل التالية-:
 /1الودائع اجلارية -:
بلغت جملة الودائع اجلارية  20.13مليار جنيه في العام
2018م مقارنة بـ 7.85مليار جنيه في العام 2017م بنسبة منو
. % 156
 /2الودائع االدخارية -:
زادت الودائع االدخارية في العام2018م حيث بلغت  3.1مليار
جنيه ُم ً
قارنة بـ 1.6مليار جنيه) في العام 2017م بنسبة منو
.% 90
 /3التأمينات والهوامش -:
ً
مقارنة ب
بلغت التأمينات  2.62مليار جنيه في العام 2018م
1.04مليار جنيه في العام 2017م بنسبة منو % 153
 /4احلسابات االستثمارية (حسابات أصحاب االستثمار) -:
بلغت احلسابات االستثمارية 42.5مليار جنيه في العام 2018م
ً
مقارنة مببلغ  13.9مليار جنيه في العـ ـ ـ ـ ـ ــام 2017م بنسبة منو
.% 206
ثالث ًا :حقوق امللكية :
زادت حقوق امللكية في العام 2018م بنسبة  % 55عن العام
2017م حيث بلغت  3.33مليار جنيه مقارنة مببلغ  2.14مليار
جنيه فى العام 2017م .وهذه الزيادة ناجتة عن زيادة رأس املال
املدفوع وزيادة االرباح واالحتياطيات .
رابع ًا :أنشطة البنك االستثمارية :
ظل البنك يلعب دوره الرائد في دعم االقتص ــاد الوطني حـيث
بلـغ حجم التمويل و االستثمار للقـطـاعات املخـتلفـة حوالى
 22.7مليار جنيه بنهاية العام 2018م مقارنة مببلغ 15.3مليار

جنيه عام 2017م بنسبة زيادة . % 48
واصل البنك في إستراتيجيته اخلاصة بتمويل شركات القطاع
اخلاص والعام املعنية مبشاريع البنية التحتية واملشـ ـ ــاريع
التنموية  ،كما ساهم البنك في كل احملافظ التمويلية التي
نفذها اجلهاز املصرفي فى مختلف قطاعات االعمال في
الصناعة و الزراعة و التع ـ ـ ــدين و الطاقة و النفط و البني
التحتية  ،وخالل العام 2018م مت متويل العديد من الطرق
أهمها (طريق الصادرات القومي» امدرمان-جبرة الشيخ – بارا»)
بطول 105كلم مببلغ 250مليون جنيه و طريق السليم ناوا
بالوالية الشمالية مببلغ جتاوز ال  247مليون جنيه
أما في مجال متويل القطاعات الصغيرة واألسر ا ُملنتجة فقد
واصل البنك سياسته فى دعم هذا القطاع إميان ًا منه بأن متويل
هذه الشرائح وإدخالها في دائرة اإلنتاج هو الطريق األمثل
الخراجهم من الفقر وتقليل البطالة ،كذلك توسعة قاعدة
النشاط االقتصادي لدعم زيادة الناجت القومى .
و في مجال التمويل االصغر انتهج البنك توسعة مظلة ونشاط
التمويل بالتركيز على تدريب املستهدفني بالتمويل قبل املنح فى
شكل دفعات متوالية مع اجلهات املنظمة  .وقد عقد البنك أكثر
من ( )30دورة خالل اخلمسة أعوام املاضية قام فيها بتدريب
أكثر من  3200من 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
اضافة الي عدم وجود تعثر يذكر في العمليات املنفذة .
خامس ًا  :في مجال التجارة اخلارجية:
برز دور البنك كمؤسسة مالية داعمة لالقتصاد السوداني خاصة
في مجال التجارة اخلارجية حيث يعتبر البنك الشريك
االستراتيجي االفضل للصادر والوارد على الرغم من الصعوبات
االقتصادية ،حيث جنح البنك في تنفيذ عمليات الصادر و
الوارد لعمالئه ويرجع ذلك لسياساته الداخلية الرشيدة في ادارة
النقد االجنبي والتي ساعدت علي متتني عالقة البنك باملراسلني
عبر االستمرار في الوفاء بالتزامات البنك جتاه املراسلني .و بعد
قرار رفع العقوبات املفروضة علي البالد توسعت شبكة املراسلني
بصورة اكبر في كل انحاء العالم خاصة في اوربا واسيا .
سادس ًا  :إجمالي الـ ـ ـ ــدخل وصافي األرباح (قائمة
الدخل) :
بلغ صافي أرباح البنك بنهاية العام 2018م مبلغ 1,479
مليون جنيه ُم ً
قارنة بـ 703مليون جنيه في العـ ـ ـ ــام 2017م
بنسبة منو  . % 110ومت حتقيق هذه األرباح نتيجة لإليرادات
العالية التي حققها البنك هذا الع ـ ـ ـ ـ ــام والتي بلغت  4.4مليار
جنيه قبل خصم ارباح حسابات االستثمار وقد بلغت نسبة
املصروفات التشغيلية  % 13فقط من حجم اإليرادات  ,مما
يؤشر بقوة إلي كفاءة و مقدرة البنك على توليد اإليرادات وحسن
إدارة املصروفات  ،و بلغ معدل التكلفة الكلي حوالي  % 46في

العام 2018م علما بان بالنسبة املعيارية العاملية .% 55
سابع ًا :أرباح أصحاب حسابات االستثمار :
بلغت استحقاقات أصحاب حسابات الودائع االستثمارية
بنهاية العام 2018م مبلغ  1,638مليون جنيه ُم ً
قارنة بـمبلغ
 980مليون جنيه في العام 2017م .ومت توزيع أربـ ـ ـ ـ ـ ــاح بنسبة
 % 15للودائع طويلة االجل و % 14.5للودائع املطلقة و املقيدة
االجل بالعملة احمللية مقارنة بنسبة  % 15و  % 13.5فى
العام 2017م  ،كما مت توزيع ارباح بنسبة  % 6للودائع بالعمالت
األجنبية فى العام 2018م كما في العام 2017م و مما يجب
ذكره ان الودائع االستثمارية بالبنك متثل نسبة  % 42من حجم
الودائع االستثمارية باجلهاز املصرفي حيث بلغت  42.5مليار
جنيه بنهاية العام 2018م .
ثامن ًا :اخلدمات التقنية :
واصل البنك في العام 2018م تطبيق وتفعيل استراتيجيته
التقنية الرامية لتطوير وحتديث اخلدمات التقنية املصرفية
عبر وسائل الدفع االلكتروني بالبنك ( نقاط البيع ،الصراف
اآللي ،الرسائل القصيرة،تطبيق بنك امدرمان الوطني  ،احملفظة
االلكترونية واألنترنت املصرفي )باعتبارها بدائل تساعد على
اإلنتقال التدريجي من استخدام النقود الورقية إلى مجتمع بال
نقود ورقية،حيث توسع البنك في تقدمي هذه اخلدمات لعمالئه
في كافة املعامالت واالنشطة التجارية كشراء الكهرباء وشحن
رصيد الهواتف و التسجيل ملعظم اجلامعات و ودفع فواتيير
هيئة اجلمارك......الخ .
وفي اطار مواكبة البنك ملشروع احلكومة االلكترونية وقع البنك
خالل العام  2018العديد من العقود مع جهات متخصصة
في مجال تقنية الدفع االلكتروني مت مبوجبها انطالق توفير
خدمة احملفظة االلكترونية جلميع املواطنني  ،حيث شهد العام
2018م تدشني بطاقة محفظة بنك امدرمان الوطني املصرفية
االلكترونية مبجمعات خدمات اجلهمور بالسجل املدني(
السجانة،امدرمان وبحري)
تاسع ًا :مؤشرات اإلنذار املبكر :
شهد العام 2018م استقرار ًا ملحوظ ًا فى تصنيف البنك وفق ًا
ملعيار الرقابة الوقائية ( )CAELو حسب تقارير بنك السودان
املركزي الربع سنوية  ،حيث ظل تصنيف البنك في مستوى
مرضي ( .)Satisfactory
اإلخوة الكرام :
إن العنصر البشري يعتبر أهم االصول التي متتلكها املنشات
احلديثة 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 2018م  1680فرصة تدريبية داخل وخارج السودان
وذلك مبعدل اكثر من فرصة تدريبية للموظف الواحد بالبنك.
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كما حرصت اإلدارة علي سياستها اخلاصة بتحفيز العاملني
واستمرار حتسني املستوى املعيشي واملادي املستمر حيث شهد
العام  2018م زيادة عدد املترقني  ،و زيادة حجم السلفيات
للعاملني .سعي ًا لتحقيق الرضا الوظيفي وحثهم لبذل املزيد
من العطاء وتنشيط برامج تقوية ال ُلحمة االجتماعية بني
العاملني .
حيث انعكس ذلك كله إيجاب ًا على أداء العاملني بالبنك في
حتقيق أهدافه املختلفة إضافة إلى متكني البنك من احملافظة
على الكفاءات البشرية املوجودة وزيادة تعزيز والء و انتماء
العاملني جتاه البنك .
االخوة األكارم :
مت عكس االنشطة املصرفية والتمويلية عبر الوسائط االعالمية
املختلفة « احمللية والقومية « مما ساعد في ترسيخ الصورة
الذهنية للبنك واعطت تواجدا و حضورا وبعدا جديدا للنشاط
الترويجي و في اطار سعي البنك لتعظيم حصته السوقية فقد
مت تنفيذ استراتيجية الشم ـ ــول املالي حيث شهدت األعـ ــوام
(  2016و حتي 2018م) افتتاح ( 17فرع ًا) حيث مت افتتاح
فرعي كوستي وربك بوالية النيل االبيض و فرع مدني بوالية
اجلزيرة و فرع شارع الثورة بالوداي مبحلية كرري وفرع حلة كوكو
مبحلية شرق النيل وفرع شارع محمد جنيب و فرع بحري السوق
و فرع شارع عبيد ختم و فرع الكالكلة و فرع جامعة السودان و
فرع مدينة كسال بوالية كسال و فرع جبرة  ،اضافة الي نافذتي
سوق العنافريب و سوق ليبيا مبدينة امدرمان و نافذة برج جياد
و نافذة السوق احمللي باخلرطوم و نافذة سوق  6باحلاج يوسف
الوحدة و في العام احلالي مت افتتاح فرع مدينة دنقال بالوالية
الشمالية وسوف يتم افتتاح املزيد من الفروع املصرفية بوالية
اخلرطوم والواليات االخري .
اإلخوة االفاضل :
مت البدء في مشروع برج البنك حيث مت بحمد الله وعونه شراء
قطعة مبساحة كلية تبلغ  14الف متر مربع تقريبا مطلة على
النيل االبيض مبدينة السنط في منطقة املقرن التجارية
حيث مت اختيار التصميم من خـ ـ ـ ــالل تكوين جلنة استشارية
هندسية  .وسوف نقوم فى خالل هذا العام باذن الله بتدشني
العمل واالجناز ليكون حتفة معمارية ومنارة سامقة في العاصمة
اخلرطوم ومنارة تليق بالبنك االول في السودان .
اإلخوة احلضور :
وفى مجال اهتمام البنك باملسئولية االجتماعية فقد واصل
البنك دوره املعهود فى الدعم املباشر حلاجيات املجتمع افراد ًا
ومؤسسات مثل تأهيل املرافق التعليمية والصحية والدعوية ،كما
شهد العام 2018م مواصلة مشروع فرحة اليتيم والذي شمل
توزيع كسوة العيد لالطفال االيتام  ،كما اطلق البنك في 2018م
العديد من الباقات التمويلية التي استهدفت الهئيات والنقابات
ورابطة املرأة  .و دشن البنك منتج «عمرتك علينا» لتمويل مناسك

العمرة  ،و اميانًا من البنك بأهمية دور الشباب في كافة املجاالت
فقد نظم البنك دورات رياضية للناشئني والبراعم والشباب بعدد
من واليات السودان املختلفة كما واصل البنك نشاطه املميز
فى شهر رمضان إلفطار ما ال يقل عن  3000صائم يوميا فى
املساجد العتيقة مبدن العاصمة الثالث  ،باإلضافة الي إفطار
عابري السبيل في الطرق الرئيسية للعاصمة .
اإلخوة الكرام:
و تتويج ًا للنجاحات واالجنازات التي حققها البنك خالل
العام 2018م  ،فقد حصل مصرفكم علي عدد من التقديرات
والتصنيفات التي جتريها املؤسسات املالية واملصرفية املتخصصة
علي النطاق اإلقليمي والعاملي على ترتيب متقدم  ،حيث حافظ
البنك فى العام  2018على صدارته للبنوك السودانية و نال
جائزة البنك االول فى السودان للعام 2018م حسب تصنيف
مجلة  The Bankerالبريطانية للمرة الرابعة علي التوالي
و العاشرة منذ تاسيسه  ،و قد حجز موقعه الريادي هذا بني
مجموعة الكبار في العالم حيث فازت بهذه اجلائزة كوكبة من
املؤسسات املصرفية و املالية من  149دولة في مختلف انحاء
املعمورة .
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 واملستشار القانوني  ,كما نرفع لكم كذلك
مقترح توزيع األرباح للعام 2018م .

والله ولي التوفيق
-والسالم عليكم و رحمة الله و بركاته-

د.محمد عثمان سليمان الركابي
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية للعام 2018م
احلمد لله الوالي الكرمي والصالة علي سيدنا محمد وآله مع التسليم
 16رمضان  1440هـ
 21مايو  2019ميالدية

الي السادة  :مساهمي بنك امدرمان الوطني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة الي أمر تأسيس هيئة الرقابة الشرعية ومعيار احلوكمة للمؤسسات املالية واإلسالمية 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 حسب ماهو مدون في محاضر إجتماعات الهيئة .
قامت هيئة الرقابة الشرعية واملراقب الشرعي بزيارة كل فروع البنك 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 2018م .
وعليه تري هيئة الرقابة الشرعية اآلتي:
 /1إن معامالت البنك فيما إطلعنا عليه فى السنة املنتهية فى  2018/12/31م قد متت وفق ًا 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.

ع /الدكتور/علي عبد الله احلسني
عضو الهيئة

الدكتور  /مصطفي حسن بشير
عضو الهيئة

موالنا  /مخاوي مضوي مخاوي
نائب رئيس الهيئة
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تقرير املراجع امل�ستقل
لل�ســادة م�ساهمي بنك امدرمان الوطني
الرأي :
لقد قمنا مبراجعة القوائم املالية املوحدة لبنك
امدرمان الوطني والتي حتتوي على قائمة املركز املـ ــالي
املوحدة كما في ديسمبر 2018 / 31م  ،قائمة ال ــدخل
املوحـ ـ ـ ــدة  ،قائمة التغيرات في حقوق امللكية املوحدة
وقائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنة املنتهية في ذلك
التاريخ واإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة متضمنة
السياسات احملاسبية الهامة .
في رأينا أن القوائم املالية املوحدة املرفقة تعبر بصورة
حقيقية وعادلة عن املركز املالي املوحد للبنك كما في
ديسمبر 2018, 31م وأدائه املالي وتدفقاته النقدية
املوحدة للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا ملعايير
التقارير املالية الدولية ومعايير احملاسبة الصادرة من
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
ومتفقة مع القوانني واللوائح .

اساس الرأي :
لق ـ ــد متت مراجعتنا وفق ًا للمعايير الـ ـ ـ ــدولية للمراجعة
إن مسئوليتنا علي ضوء هذه املعايير سوف ترد الحق ًا
ضمن فقرة مسئولية امل ـ ـ ــراجع عن مراجعة القوائم املالية
املوحدة  .إن استقالليتنا تتطلب أن نتقيد مبتطلبات
قواعد السلوك املهني وفق ًا ملعايير و أخالقيات مهنة
احملاسبة الدولية بجانب املتطلبات األخالقية ذات الصلة
مبراجعة القوائم املالية املوحدة .
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إننا نعتقد أن ادلة املراجعة التي حتصلنا عليها كافية
ومالئمة وتوفر اساس ًا إلبداء رأينا.

مسئـ ــولية االدارة والقائمني علي احلوكمة عن
القوائم املالية املوحدة :
اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم
املالية املوحدة مبا يتفق مع معايير التقارير املالية الدولية

ومعايير احملاسبة الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية  .وعن نظام رقابة داخلية وفق
ما حتدده اإلدارة لغرض إعداد قوائم مالية موحدة خالية من
التحريفات اجلوهرية سواء بسبب اإلحتيال او اخلطأ .
عند اعداد هذه القوائم تكون االدارة مسئولة عن تقييم مدي
قدرة البنك علي االستمرارية  ،واإلفصاح إذا إقتضي األمر عن
البنود املتعلقة باالستمرارية  ،وإستخدام مبدأ اإلستمرارية
مالم تعتزم اإلدارة تصفية البنك أو التوقف عن العمل  ،أو
عند عدم وجود بديل حقيقي لإلدارة لتقوم به .
إن مسئولية القائمني علي احلوكمة هي اإلشراف علي عملية
إعداد التقارير املالية للبنك .

مسئ ــولية املراجع عن مراجعة القوائم املالية :
إن اهدافنا هي احلصول علي تأكيد معقول عما إذا كانت
القوائم املالية املوحدة ككل خالية من التحريفات اجلوهرية
سواء بسبب الغش أو اخلطأ  ،و إصـ ـ ـ ـ ــدار تقرير يتضمن
رأينا .
إن التأكيد املعقول ميثل مستوي عال من التأكيد  ،ولكن
ليس ضمان ًا أن املراجعة التي متت وفق ًا للمعايير الدولية
للمراجعة دائم ًا ما تكشف األخطاء اجل ـ ـ ـ ــوهرية عند
وجودها  .األخطاء ميكن أن تنشأ بسبب الغش أو اخلطأ
وتعتبر جوهرية إذا كانت فردية أو مجتمعة  ،ويتوقع تأثيرها
علي القرار اإلقتصادي للمستخدمني املتخذ علي أساس
هذه القوائم املالية املوحدة .
كجزء من املراجعة وفق ًا ملعايير املراجعة الدولية فإننا نقوم
مبمارسة التقدير املهني ونحافظ علي نزعة الشك املهني
خالل املراجعة  .كما قمنا أيض ًا مبا يلي :
• حتديد وتقييم مخاطر وجود التحريفات اجلوهرية في
القوائم املالية املوحدة سواء كان ناجت ًا عن الغش أو اخلطأ
 ،وتصميم وتنفيذ إجراءات املراجعة ملواجهة تلك املخاطر ،

واحلصول علي ادلة مراجعة كافية ومالئمة توفر أساس ًا إلبداء
رأينا  .يعد خطر عدم إكتشاف التحريفات اجلوهرية الناجتة عن
الغش أعلي من اخلطر الناجت عن اخلطأ  ،ألن الغش قد ينطوي
علي تواطؤ أو تزوير أو حزف متعمد أو إفادات مضللة أو جتاوز
إلجراءات الرقابة الداخلية .
• فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة من أجل تصميم
إجراءات مراجعة مالئمة وفق ًا للظروف .
• تقييم مدي مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة  ،ومدي
معقولية التقديرات احملاسبية و اإلفصاحات ذات الصلة التي
قامت بها اإلردارة .
• إستنتاج مدي مالءمة إستخدام اإلدارة ملبدأ اإلستمرارية
احملاسبي  ،بناء علي ادلة املراجعة التي حصلنا عليها  ،فيما
إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد
تثير شك ًا جوهري ًا حول قدرة البنك علي االستمرار في النشاط
وفق ًا ملبدأ اإلستمرارية  .و إذا إستنتجنا وجود عـ ــدم تأكد
جوهري يتعني علينا لفت اإلنتباه في تقديرنا إلي االفصاحات
ذات الصلة الواردة في القوائم املالية املوحدة للبنك  ،و إذا كانت
تلك االفصاحات غير كافية  ،فيتعني علينا تعديل رأينا  .تستند
إستنتاجاتنا إلي أدلة املراجعة التي مت احلصول عليها حتي
تاريخ تقريرنا  .و مع ذلك  ،فأن األحداث أو الظروف املستقبلية
قد تؤدي إلي توقف البنك عن االستمرار في النشاط وفق ًا ملبدأ
اإلستمرارية.
• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوي القوائم املالية املوحدة
مبا في ذلك اإلفصاحات وفيما إذا كانت القوائم املالية املوحدة
تظهر املعامالت و األحداث بطريقة حتقق عرض ًا عاد ًال
لألنشطة.
• احلصول علي ادلة مراجعة كافية ومالئمة بالنشطة التجارية
داخل البنك إلبداء رأينا حولها في القوائم املالية املوحدة  .إننا
مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بأعمال املراجعة للبنك
ونظل نحن فقط املسؤولون عن رأينا في املراجعة.

نقوم بإبالغ املكلفني باحلوكمة  ،من بني أمور أخري  ،بشأن النطاق
والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج املهمة للمـ ـ ــراجعة  ،مبا
في ذلك أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية والتي مت
إكتشافها خالل مراجعتنا .
ومن بني املالحظات التي مت التوصل حولها مع املكلفني
باحل ـ ــوكمة  ،قمنا بتحديد املالحظات أالكثر آهمية خالل
مراجعة القوائم املـ ـ ـ ـ ــالية املوحدة احلالية  .نقوم بوصف هذه
املالحظات في تقريرنا  ،إال في حال وجود قانون أو لوائح متنع
اإلفصاح العلني عن هذه املالحظات أو عندما نقرر في حاالت
إستثنائية نادرة للغاية  ،عدم اإلفصاح عن املالحظة في تقريرنا
إلحتمال أن تفـ ـ ــوق اآلثار السلبية أهداف املصلحة منه .

الطاهر عبد القيوم FCCA
املراجع العـام
جلمهورية السودان
اخلرطوم في  28مارس 2019م
املوافق  21رجب  1440هـ
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قائمة املـــــركز املـايل املوحدة كما يف 2018/12/31م
( املبالغ باجلنيه السوداني )
2018/12/31م

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رقم اإليضاح
املوجودات -:
53,843,116,311
3
النقد ومافي حكمه
14,485,398,716
4
ذمم البيوع املؤجلة
4,497,411,651
5
اإلستثمارات قصيرة األجل
480,234,919
6
اإلستثمارات طويلة األجل
1,119,772,408
7
املوجودات األخري
71,728,426
8
أصول حتت التنفيذ
1,032,523,681
9
صافي املوجودات الثابتة
75,530,186,112
إجمالى املوجودات
املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية -:
املطلوبات -:
20,126,189,035
10
الودائع اجلارية
3,051,114,017
11
الودائع اإلدخارية
4,127,007,606
12
ذمم دائنة
2,391,154,611
13
مطلوبات أخري
29,695,465,269
إجمالي املطلوبات
42,460,573,877
14
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة
41,031,654
15
حقوق االقلية
إجمالي املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
72,197,070,800
املطلقة وحقوق األقلية
حقوق امللكية
رأس املال املصرح به ( ثالثة مليار جنيه)
1,340,054,740
16
رأس املال املدفوع
649,960,972
17
اإلحتياطيات
1,343,099,600
أرباح مبقاة
3,333,115,312
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار
75,530,186,112
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية
34,029,060,530
18
احلسابات النظامية
24

2017/12/31م
12,788,758,326
9,244,604,131
3,609,947,730
327,941,154
1,436,385,785
9,531,799
941,795,317
28,358,964,242
7,850,988,822
1,605,086,618
1,785,366,786
1,101,168,294
12,342,610,520
13,872,458,230
0
26,215,068,750

1,000,000,000
503,840,673
640,054,819
2,143,895,492
28,358,964,242
7,902,590,373

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

د .عبد احلميد محمد جميل

مساعد محمد احمد عبد الكرمي

د .محمد عثمان سليمان الركابي

املدير العام

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

قائمة الـــــــــدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 2018/12/31م
( املبالغ باجلنيه السوداني )
2017/12/31م
2018/12/31م

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الدخل -:
البيوع املؤجلة
اإلستثمارات قصيرة األجل
ناقص ًا :إستحقاقات أصحاب حسابات اإلستثماراملطلقة
نصيب البنك من دخل اإلستثمارات (بصفته مضارب ًا ورب
مال)
إيرادات البنك من إستثماراته الذاتية (مساهمات رأسمالية)
إيرادات اخلدمات املصرفية
أرباح بيع وشراء عمالت أجنبية
إيرادات أخري
إجمالي الدخل
ناقص ًا  :املصروفات
مصروفات العاملني
املصروفات العمومية
مخصص اإلهالك
املخصصات
غرامات بنك السودان
إجمالي املصروفات اإلدارية والعمومية
الدخل قبل الزكاة والضرائب
ناقص ًا  :زكاة العام
ناقص ًا  :ضرائب العام
صافي الدخل
نصيب البنك من صافي الدخل
نصيب األقلية من صافي الدخل

رقم اإليضاح
2,145,257,904
19
486,257,741
20
2,631,515,645
1,638,000,000

21
22
23
24
25

26

1,230,253,522
450,008,712
1,680,262,234
980,000,000

993,515,645

700,262,234

0
508,267,983
1,230,413,442
27,475,421
2,759,672,491

791,002
543,588,161
143,581,517
14,844,253
1,403,067,167

357,036,179
234,745,893
39,071,800
126,187,047
20,500
757,061,419
2,002,611,072
62,374,286
461,454,660
1,478,782,126
1,471,750,472
7,031,654

220,133,881
142,299,632
23,810,673
120,799,613
52,000
507,095,799
895,971,368
28,940,747
163,545,692
703,484,929
0
0

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

25

د .عبد احلميد محمد جميل

مساعد محمد احمد عبد الكرمي

د .محمد عثمان سليمان الركابي

املدير العام

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 2018/12/31م
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الب ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
التدفقات النقدية من العمليات
صافي الدخل
تسويات صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناجت من
العمليات-:
إهالك األصول الثابتة
مخصص الديون املشكوك في حتصيلها
مخصص فوائد مابعد اخلدمة
مخصص فوائد مابعد اخلدمة املدفوع
مخصص الزكاة
مخصص الضرائب
الزكاة املدفوعة
الضرائب املدفوعة
مخصص عائد أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة
مخصص عائد أصحاب حسابات اإلستثمار املدفوع
تسوية سنوات سابقة
مكاسب بيع موجودات ثابتة
صافي التدفقات النقدية من العمليات
التدفقات النقدية من اإلستثمار -:
شراء أصول ثابتة
متحصالت بيع أصول ثابتة
الزيادة في األصول حتت التنفيذ
الزيادة في ذمم البيوع املؤجلة
الزيادة/النقص في اإلستثمارات قصيرة األجل
الزيادة في اإلستثمارات طويلة األجل
صافي التدفقات النقدية من املستخدم في اإلستثمار
التدفقات النقدية من التمويل-:
الزيادة في حسابات اإلستثمار املطلقة
الزيادة في احلسابات اجلارية واإلدخارية
توزيعات نقدية للمساهمني
الزيادة في الذمم الدائنة
الزيادة في املطلوبات األخري
النقص /الزيادة في املوجودات األخري
الزيادة في حقوق األقلية
صافي التدفقات النقدية من التمويل
الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد ومافي حكمه في بداية السنة
النقد ومافي حكمه في نهاية السنة

رقم إيضاح

( املبالغ باجلنيه السوداني )
2017/12/31م
2018/12/31م
1,478,782,126

703,484,929

39,071,800
853,283
()191,422
62,374,286
461,454,660
()28,940,747
()163,545,692
1,638,000,000
()740,643,666
17,469,427
()7,252,369
2,757,431,686

23,810,673
39,358,711
2,000,000
()1,321,355
28,940,747
163,545,692
()28,882,898
()66,049,334
980,000,000
()716,366,835
()126,967,521
()3,177,578
998,375,231

()125,533,476
7,880,172
()67,091,119
()5,240,794,585
()887,463,921
()152,293,765
()6,465,296,694

()571,212,282
4,315,231
()7,721,060
()4,578,838,623
402,860,488
()15,285,208
()4,765,881,454

28,588,115,647
13,721,227,613
()300,000,079
2,341,640,820
60,625,615
316,613,377
34,000,000
44,762,222,993
41,054,357,985
12,788,758,326
53,843,116,311

6,863,099,688
4,669,166,754
()100,659,570
338,637,626
24,044,958
()938,541,264
10,855,748,192
7,088,241,969
5,700,516,357
12,788,758,326

تعتبر اإليضاحات املرافقة من الرقم ( )1إلي الرقم ( )27جزء ًا ال يتجزأ من القوائم املالية
د .محمد عثمان سليمان الركابي
مساعد محمد احمد عبد الكرمي
د .عبد احلميد محمد جميل
املدير العام

عضو مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 2018/12/31م
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146,120,299
359,859,246

70,348,493
213,738,947

143,390,454

القانوني

173,005,066

173,005,066

117,096,660

117,096,660

52,126,400

117,096,660

املدير العام

عضو مجلس اإلدارة

مساعد محمد احمد عبد الكرمي

رئيس مجلس اإلدارة

د .محمد عثمان سليمان الركابي

434,545,474
()100,659,570
()200,000,000
()126,967,521
703,484,929
()70,348,493
640,054,819
()300,000,079
()340,054,740
17,469,427
1,471,750,472
()146,120,299
1,343,099,600

أرباح /وخسائر
إعادة تقييم األصول مبقاة

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

1,340,054,740

340,054,740

1,000,000,000

200,000,000

800,000,000

رأس املال املدفوع

د .عبد احلميد محمد جميل

الرصيد في 2016/12/31م
توزيعات نقدية للمساهمني
إعادة تقييم املساهمات
توزيعات عينية للمساهمني
تسوية سنوات سابقة
صافي أرباح العام
احملول لإلحتياطي القانوني
الرصيد في 2017/12/31م
توزيعات نقدية للمساهمني
توزيعات عينية للمساهمني
تسوية سنوات سابقة
صافي أرباح العام
احملول لإلحتياطي القانوني
الرصيد في 2018/12/31م

البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

ايضاح

اإلحتياطيات
إحتياطي
إستثمارات
120,878,666

(املبالغ باجلنيه السوداني)
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1,615,911,254
()100,659,570
52,126,400
()126,967,521
703,484,929
2,143,895,492
()300,000,079
17,469,427
1,471,750,472
3,333,115,312

اإلجمالي

�إي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 2018/12/31م
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إيضاح رقم ()1
التأسيس والنشاط
تأسس بنك أمدرمان الوطني في شهر يناير1993/م كشركة
مساهمة عامة ذات مسؤولية محدودة مبوجب قانون الشركات
لسنة 1925م تعديل 2015م ،زاول البنك نشاطه املصرفي
الفعلي في أغسطس 1993م  ،يقدم البنك كافة اخلدمات
املصرفية واإلستثمارية وفق ًا ألحكام الشريعة اإلسالمية .
يعتبر بنك أمدرمان الوطني من املؤسسات الوطنية الرائدة
وركيزة هامة ودعامة من دعامات اإلقتصاد الوطني في مجال
الصيارفة واإلستثمار 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 16فرع في والية اخلرطوم وعدد  11فرع
بالواليات األخرى باإلضافة إلي  9تواكيل .
رأس املال املصرح به ثالثة مليار جنيه سوداني.
رأس املال املدفوع واحد مليار و ثالثمائة و اربعون مليون و اربعة
و خمسون الف و سبعمائة و اربعون جنيه ًا .
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
اإلجتماعي والقطاع التعاوني وقطاعات احلرفيني واملهنيني.
*تقدمي الدعم اإلجتماعي والتكافلي خلدمة العاملني بالدولة
واملعاشني.
*العمل علي حتقيق العدالة اإلجتماعية والتنمية املتوازنة وذلك
بإنشاء الفروع في كل واليات السودان.
*إنشاء الشركات اخلاصة بالبنك واملساهمة في إنشاء شركات مع
الغير خلدمة أهداف البنك.
إيضاح رقم ()2
السياسات احملاسبية
أ/أسس إعداد القوائم املالية-:
تعد القوائم املالية وفق ًا ملعايير هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ومعايير احملاسبة الدولية 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

2018/12/31م بسعر47.6188جنيه مقابل الدوالر وبسعر
 54.4149جنيه مقابل اليورو  ،وبسعر12.6947جنيه للريال
السعودي.
ج /اإليرادات واملصروفات-:
تقيد اإليرادات واملصروفات وفق ًا ملبدأ اإلستحقاق ويقيد الدخل
من عمليات البيوع املؤجلة (املرابحات،املقاوالت ،عمليات البيع
بالتقسيط  .....الخ) واألوراق املالية وفق ًا لذلك .
كما يقيد الدخل من صيغ التمويل قصير االجل (املشاركات
واملضاربات  .....الخ) بعد التحصيل النقدي الفعلي و التصفية
حسب العقود وفق ًا ملعايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية .
تقيد اإليرادات واملصروفات بالنقد األجنبي بالسعر املعادل
احمللي السائد في تاريخ االستحقاق .
د /إهالك املوجودات الثابتة-:
تهلك املوجودات الثابتة وفق ًا لطريقة القسط الثابت ،كما
يحسب اإلهالك للموجودات املضافة خالل العام شهري ًا من
تاريخ تفعيلها بنسبة اإلهالك السنوي احملددة لبنود املوجودات
الثابتة املختلفة.
هـ  /يتم تقييم املخزون -:
يتم تقييم املخزون اخر املدة بسعر التكلفة .
و /تبويب القوائم -:
مت تعديل تبويب القوائم املالية للعام 2017م لتتوافق مع
القوائم املالية للعام  2018م حسب معايير هيئة احملاسبة
الدولية ومعايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية و معايير احملاسبة الدولية .
ز /أسس توزيع أرباح حسابات االستثمار -:
يتم حتديد نصيب حسابات اإلستثمار من األرباح حسب أوزان
مساهمتها في محفظة التمويل بطريقة معدل الرصيد ومنر
احلسابات ويتم خصم نسبة من األرباح لصالح املساهمني
كهامش إدارة نظير قيام البنك بإدارة عمليات التمويل بصفته
مضارب ًا .

ايضاح رقم ( ) 3
النقد ومافي حكمه
البيان
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
نقدية طرف الشركات التابعة
اإلجمالي

ايضاح رقم ( ) 4
ذمم البيوع املؤجلة
البيان
املرابحات
السلم
مقاوالت
بيع بالتقسيط
ناقص ًا:أرباح البيوع املؤجلة
ناقص ًا :مخصص الديون الهالكة واملشكوك في حتصيله
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
46,731,764
469,530,142
2,564,436,895
41,605,669,436
4,669,575,101
455,839,145
1,979,333,674
2,037,277,749
14,722,405
53,843,116,311

2018/12/31م
جنيه سوداني
11,401,310,272
18,505,787
6,459,730,160
251,500,113
18,131,046,332
()3,279,823,729
14,851,222,603
()365,823,887
14,485,398,716

2017/12/31م
جنيه سوداني
373,870,000
67,461,175
1,576,564,562
8,186,838,649
667,589,980
464,290,550
1,013,068,364
439,075,046
12,788,758,326

2017/12/31م
جنيه سوداني
4,796,462,610
14,098,494
6,539,206,879
256,387,172
11,606,155,155
()2,120,401,247
9,485,753,908
()241,149,777
9,244,604,131
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ايضاح رقم ( ) 5
االستثمارات قصيرة االجل
البيان
إستثمارات في أوراق مالية(شهامة +صرح +شهاب)
إستثمارات في أوراق مالية(شاشة +شامة)
اوراق مالية شهامة بغرض املتاجرة
املضاربات
املشاركات
اإلجارة
محافظ التمويل
القرض احلسن
اإلعتمادات املصادرة
خطابات الضمان املصادرة
حوالة الدين
بضائع اليفاء االلتزامات
ناقص ًا :مخصص مخاطر التمويل
اإلجمالي
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2018/12/31م
جنيه سوداني
2,349,853,500
1,095,469,000
92,437,541
68,302,919
181,211,635
6,814,216
618,893,297
4,000,000
121,326,898
18,803,563
69,597,158
7,052,842
4,633,762,569
()136,350,918
4,497,411,651

ايضاح رقم ( ) 6
2018/12/31م
االستثمارات طويلة األجل
جنيه سوداني
البيان
مساهمة البنك في الشركة السودانية للمناطق واألسواق احلرة 4,217,260
18,222,142
مساهمة البنك في شركة صوامع ومطاحن احلظا
1,000,000
مساهمة البنك في شركة املتخصصة للتامني الطبي
123,658
مساهمة البنك في شركة اخلدمات املصرفية
5,000,000
مساهمة البنك في شركة مغامن للتمويل االصغر
450,607,859
مساهمة البنك في مشروع سكر النيل األبيض
مساهمة البنك في الوكالة الوطنية لتأمني ومتويل الصادرات 350,000
714,000
مساهمة البنك في شركة األنظمة املالية واملصرفية
480,234,919
اإلجمالي

2017/12/31م
جنيه سوداني
1,855,527,500
1,265,032,500
21,387,848
77,895,020
5,764,429
345,329,612
4,158
12,760,056
24,896,799
90,086,152
24,386,501
3,723,070,575
()113,122,845
3,609,947,730

2017/12/31م نسبة املساهمة
جنيه سوداني
%1
4,217,260
% 17 18,222,142
% 10
1,000,000
%1
123,658
% 25
% 7 303,314,094
%1
350,000
% 10
714,000
327,941,154

ايضاح رقم ( ) 7
املوجودات األخرى
البيان
سلفيات العاملني
سلفية علي ذمة األرباح املتوقعة
ذمم مرابحات حتت التنفيذ
إيرادات أوراق مالية وإيرادات أخري مستحقة
دفعات مقدمة ذمم دائنة  -مصروفات مدفوعة مقدم ًا
جاري مخازن األدوات واملعدات املكتبية
جاري مخازن املطبوعات
جاري مخازن  /أصول
عهدة املشتريات
مشتروات الكهرباء مباشر
مدينون
جاري املركز والفروع
املوجودات األخري (هايبر ديل)
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
467,928,740
17,319,117
45,787,025
557,210,598
6,155,619
3,179,629
2,710,537
848,462
2,996,507
6,397,667
1,699,418
1,270,873
6,268,216
1,119,772,408

2017/12/31م
جنيه سوداني
126,978,540
13,963,435
560,177,633
706,509,915
9,400,860
2,408,259
1,758,944
793,994
1,307,585
12,770,163
316,457
1,436,385,785
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ايضاح رقم ( ) 8
أصول حتت التنفيذ
البيان
مشروع إنشاء فرع دنقال
مشروع مركز خدمات العمالء
مشروع إنشاء فرع دنقال  -االثاث
مشروع إنشاء برج رئاسة البنك
مشروع إنشاء فرع االبيض اجلديد
مشروع برنامج غسيل االموال
مشروع تاهيل صالة فرع نياال
مشروع تأهيل نافذة امدرمان
مشروع األرشيف الضوئي
مشروع إنشاء فرع الستني
مشروع نظام احملافظ االستثمارية
مشروع تطوير واجهة الربط مع احملول
مشروع شراء أجهزة خدمة ذاتية
مشروع خدمات تطبيق املوبايل املصرفي
مشروع تأهيل نافذة امدرمان السوق
مشروع تأهيل نافذة سوق ليبيا
مشروع تشييد نافذة بنت خويلد الصناعات
مشروع جتليس اإلدارات اجلديدة
مشروع تشييد صراف وزارة الصحة األبيض
مشروع تأهيل نافذة معرض جياد
مشروع تطوير أجهزة السرية
مشروع تشيد صراف آلي نياال  -وزارة املالية
مشروع تشيد فرع جبرة
مشروع شراء مبدل شبكة مركزية
اإلجمالي
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2018/12/31م
جنيه سوداني
30,072,457
1,484,187
2,529,584
1,616,290
26,369,775
1,170,956
236,477
689,400
2,674,878
60,000
200,000
1,317,186
1,386,420
1,920,816
71,728,426

2017/12/31م
جنيه سوداني
1,928,394
60,000
170,000
892,493
1,386,420
200,000
912,913
877,740
589,028
402,049
118,670
572,724
198,711
33,210
47,291
1,142,156
9,531,799

10,286,109

16,450,397

16,100,826

136,944,587

75,475,427

623,177,468

2018/01/01م

اجلملة

أجهزة الكمبيوتر

املاكنات وأ.احلاسبة

اخلزن والكابنت

العدد وأ .امليكانيكية

28,068,243

7,351,841

6,672,221

7,132,640

31,019,610

941,804

2,977,920

4,550,047

11,687,507

10,900,000

19,126,136

اإلضافات

229,421

16,027

-

2

637,296

5,380

15,285

37,917

2,794

-

-

اإلهالك

%15

%7.5

%5

%10

%15

%10

%10

%10

%5

0

%0

-

92,369,572

22,489,899

2,686,049

1,296,310

2,255,401

10,956,730

3,944,486

3,230,162

4,428,186

29,166,066

11,916,283

-

34,757,318 16,885

4,264,324 14,498

1,803,158

3,848,849

20,438,261 234,618 184,339 2,804,579

4,970,346

4,949,891

6,186,189 34,713

36,253,980

66,379,203

17,851,186

11,671,242

18,135,722

56,126,960

6,252,187

14,463,141

14,426,767

112,375,320

32,748,019

1,032,523,681 131,309,394 316,317 184,339 6,323,781

-

2

5,380

7,427

10,454,989

505,516

172,650

213,336

51,169

141,167

289,631

281,626

2,794

1,829,315

1,087,257

334,198

1,380,114

6,727,231

980,071

1,585,989

1,503,085

6,809,082

1,886,003

34,792

-

-

13,837,078

2018/12/31م 2018/12/31م

72,538,349

-

إهالك
اإلستبعاد

جملة اإلهالك
في

صافي األصول في

642,303,604
-

إهالك
اإلضافات

معاجلات
تاريخية

املبالغ باجلنيه السوداني
مجمع اإلهالك
املرحل
نسبة
اإلهالك في
2018/01/01م 2018/01/01م

- 1,163,833,075 184,339

101,136,521

22,115,510

13,474,400

21,984,571

76,565,221 184,339

11,222,533

19,413,032

20,612,956

148,629,300

86,375,427

642,303,604

إجمالي األصول
اإلستبعادات معاجلات في
تاريخية
2018/12/31م

944,122 130,427,969 1,034,164,889

73,297,699

14,779,696

6,802,179

14,851,933

السيارات ووسائل النقل 45,998,568

أجهزة اإلتصال

املكيفات والثالجات

األثاث وم.املكتبية

ديكور املباني

املباني

األراضي

البيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

إجمالي األصول
في

إيضاح رقـ ـ ــم ()9
صافي املوجودات الثابتة
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ايضاح رقم ( ) 10
الودائع اجلارية
البيان
احلسابات اجلارية محلي
احلسابات اجلارية أجنبي
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
10,628,065,960
9,498,123,075
20,126,189,035

ايضاح رقم ( ) 11
الودائع االدخارية
البيان
احلسابات اإلدخارية محلي
احلسابات اإلدخارية أجنبي
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
2,015,173,575
1,035,940,442
3,051,114,017

ايضاح رقم ( ) 12
الذمم الدائنة
البيان
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
صندوق ضمان الودائع املصرفية
فوائض مراسلني محلي وأجنبي
وسيط شركات مصدرة الفواتير  /مركز تسديد فوري
مطالبات محول القيود القومي
أرصدة دائنة أخري ()17/1
<الذمم الدائنة هايبر ديل
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
672,220,365
22,380,975
2,601,239,648
34,981,643
13,381,032
565,934,010
153,600,426
18,505,177
1,896,861
3,782,743
32,263,041
882,880
5,938,805
4,127,007,606

2017/12/31م
جنيه سوداني
6,356,545,366
1,494,443,456
7,850,988,822

2017/12/31م
جنيه سوداني
1,455,581,578
149,505,040
1,605,086,618

2017/12/31م
جنيه سوداني
348,839,338
24,789,805
1,013,835,809
191,986,801
80,693,687
46,200,720
50,627,614
13,424,170
12,452
739,469
10,935,020
3,281,901
1,785,366,786

ايضاح رقم ( ) 13
مطلوبات أخرى
البيان
مخصص أرباح حسابات االستثمار حتت التوزيع
مخصص حافز العاملني
مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص رسوم املراجعة
مخصص الزكاة
مخصص الضرائب
مخصص املستشار القانوني
مخصص فوائد مابعد اخلدمة
مخصص مصروفات مستحقة الدفع
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
1,722,417,963
115,087,047
23,700,000
650,000
62,374,286
461,454,660
2,160,000
1,921,243
1,389,412
2,391,154,611

2017/12/31م
جنيه سوداني
825,061,629
64,890,902
14,800,000
400,000
28,940,747
163,545,692
1,350,000
1,259,382
919,942
1,101,168,294

ايضاح رقم ( ) 14
حقوق اصحاب حسابات االستثمار املطلقة
البيان
حسابات اإلستثمار احمللي
حسابات اإلستثمار األجنبي
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
5,896,417,954
36,564,155,923
42,460,573,877

2017/12/31م
جنيه سوداني
6,527,610,674
7,344,847,556
13,872,458,230

ايضاح رقم ( ) 15
حقوق االقلية
البيان
شركة مجموعة جياد الصناعية احملدودة
شركة السالسل الفضية للصناعة واخلدمات احملدودة
نصيب األقلية من أرباح الشركات التابعة
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
20,000,000
14,000,000
7,031,654
41,031,654

2017/12/31م
جنيه سوداني
-
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ايضاح رقم ( ) 16
رأس املال املدفوع
البيان
بنك السودان املركزي
بدائل للمقاوالت واالنشاءات
شركة اخلرطوم للتجارة واملالحة
الهيئة اإلقتصادية الوطنية
منظمة الشهيد
شركة قرين زون للتجارة واالستثمار
السالسل الفضية للصناعة واخلدمات
شركة ماربيل الهندسية
شركة شيكان للتأمني
شركة كرري للطباعة والنشر
الصندوق القومي لتطوير اخلدمات الطبية
اخري
اإلجمالي
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2018/12/31م
752,853,410
148,868,540
122,648,340
97,919,170
58,654,660
42,292,530
42,292,530
38,063,280
20,948,470
5,578,270
4,955,800
4,979,740
1,340,054,740

2017/12/31م
جنيه سوداني
845,850,625
19,566,525
73,071,025
34,302,262
15,632,550
4,162,725
3,698,212
3,716,076
1,000,000,000

النسبة لإلجمالي
جنيه سوداني
% 56.181
% 11.109
% 9.152
% 7.307
% 4.377
% 3.156
% 3.156
% 2.840
% 1.563
% 0.416
% 0.370
% 0.37
% 100

ايضاح رقم ( ) 17
االحتياطات
البيان
اإلحتياطي القانوني
إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
إحتياطي إعادة تقييم األصول
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
359,859,246
173,005,066
117,096,660
649,960,972

ايضاح رقم ( ) 18
احلسابات النظامية
البيان
إلتزامات البنك جتاه اإلعتمادات إستيراد
إلتزامات البنك جتاه خطابات الضمان البنكية
التزامات البنك جتاه عقودات التمويل
التزامات البنك جتاه العمليات املهلكه
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
32,118,990,398
329,099,330
880,996,911
699,973,891
34,029,060,530

2017/12/31م
جنيه سوداني
6,402,244,685
342,410,074
966,858,312
191,077,302
7,902,590,373

ايضاح رقم ( ) 19
الدخل من البيوع
البيان
عائد املرابحات
عائد املقاوالت
عائد السلم
بيع التقسيط
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
1,189,763,762
938,677,270
9,032,218
7,784,654
2,145,257,904

2017/12/31م
جنيه سوداني
544,368,655
670,481,785
1,557,850
13,845,232
1,230,253,522

2017/12/31م
جنيه سوداني
213,738,947
173,005,066
117,096,660
503,840,673

ايضاح رقم ( ) 20
الدخل من االستثمارات قصيرة األجل
البيان
عائد اإلستثمار املباشر(مشاركات،مضاربات،صيغ أخري)
عائد احملافظ والصناديق اإلستثمارية
ايرادات وكالة استثمارية بنوك محلية
عائد اإلستثمار في األوراق املالية
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
10,722,387
56,802,808
1,440,057
417,292,489
486,257,741

ايضاح رقم ( ) 21
ايرادات اخلدمات املصرفية
البيان
عائد اخلدمات التقنية
عمولة دفاتر الشيكات
عمولة شيكات مصرفية وحتاويل
عمولة الضمانات
عمولة اإلعتمادات والكمبياالت
عمولة مسك الدفاتر
إيرادات مصرفية أخري
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
4,655,388
2,983,820
198,890,017
12,695,718
283,618,606
3,411,003
2,013,431
508,267,983

2017/12/31م
جنيه سوداني
4,737,679
1,985,461
337,433,528
15,338,938
179,050,049
3,283,655
1,758,851
543,588,161

ايضاح رقم ( ) 22
االيرادات االخرى
البيان
إيرادات وسائل اإلتصال
عائد اإليجارات والتخزين
عمولة وكالة تأمني
عائد بيع أصول ثابتة
عمولة تصوير مستندات من األرشيف
عمولة تنفيذ عمليات استثمارية لفروع اخري
عمولة اكتتاب في اوراق مالية
عمولة ارسال رسائل اسوفت
عموالت وسائل الدفع مختلفة
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
651,404
2,956,267
16,017,237
7,252,369
1,569
593,644
2,931
27,475,421

2017/12/31م
جنيه سوداني
1,166,330
1,623,518
2,223,389
3,177,578
2,232
3,356,772
1,514,733
215,403
1,564,298
14,844,253

2017/12/31م
جنيه سوداني
6,842,947
40,401,409
402,764,356
450,008,712
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ايضاح رقم ( ) 23
مصروفات العاملني
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
الراتب األساسي
عالوة غالء معيشة
بدل متثيل
بدل إنتقال
طبيعة عمل
منحة األطفال
بدل الضيافة
العالوة املوحدة
العالوة اإلجتماعية
منحة السكن
مالبس املوظفني
مصاريف اإلجازة
منحة العيدين
فوائد مابعد اخلدمة
التأمينات اإلجتماعية
األجر اإلضافي
مالبس العمال
العالج
العالوة الفنية
عالوة الشدة
مصاريف النقل
بدل مسؤلية
منحة املدارس
التكافل اإلجتماعي
حافز اداء
اإلجمالي
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2018/12/31م
جنيه سوداني
35,990,824
3,902,289
2,684,943
8,615,020
11,777,161
5,171,390
1,698,312
8,513,358
6,490,371
17,430,413
32,370,849
68,243,629
46,470,667
853,790
15,242,898
9,514,519
5,016,978
38,823,314
2,123,832
3,356,297
234,484
689,083
15,364,914
694,292
15,762,552
357,036,179

2017/12/31م
جنيه سوداني
25,661,187
2,833,225
2,489,604
5,954,485
8,499,685
3,053,231
1,254,480
5,807,962
4,784,412
6,849,214
23,492,450
49,807,807
28,258,189
2,000,000
10,953,421
5,993,273
2,317,100
20,675,791
1,302,047
1,287,072
488,911
335,438
5,711,202
323,695
220,133,881

ايضاح رقم ( ) 24
املصروفات العمومية
البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
املاموريات اخلارجية
املاموريات الداخلية
املعدات واألدوات املكتبية واملطبوعات
الكهرباء واملياه
التأمني علي املباني والسيارات والنقدية
اإليجارات والعوائد
اجلرائد واملجالت
البريد والتلفون والسويفت والفاكس
الضيافة
التبرعات واإلعانات
اخلدمات اإلجتماعية
العتالة والترحيل اجلماعى للعاملني
األمن واحلراسة
النظافة
العموالت املدفوعة للبنوك وعموالت فرز النقدية
الدعاية والترويج واإلعالم والتسويق
اإلصدارات والكتب والدوريات ومجلة البنك والتقرير السنوى
اإلستشارات والبحوث واإلشتراك في املوسسات املالية واملصرفية
رسوم قانونية ومحاكم
مصروفات مجلس اإلدارة
مصروفات هيئة الرقابة الشرعية
التدريب اخلارجي
التدريب الداخلي
املصروفات اإلدارية ملشروعات حتت التنفيذ
مصروفات الصيانة
صندوق ضمان الودائع املصرفية
مصاريف إتصاالت خدمات التقنية ومصاريف املراسلني
إرسالية النقد األجنبي
وقود وزيوت السيارات واملولدات
مصروفات أخري غير مبوبة
شراء اسم العمل هايبر ديل
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
13,569,112
2,112,290
12,325,343
10,117,741
4,702,407
5,282,005
348,210
2,284,576
1,927,465
5,916,348
7,702,527
1,869,168
6,014,210
4,651,825
825,343
34,585,153
445,581
2,634,853
7,210,845
5,665,018
255,000
29,368,479
3,248,342
228,239
34,296,569
16,600,000
13,281,346
3,691,946
2,853,064
72,888
660,000
234,745,893

2017/12/31م
جنيه سوداني
8,211,026
1,817,570
6,145,510
5,161,818
2,651,193
2,811,455
188,800
1,704,004
1,147,014
6,858,358
6,509,662
1,625,116
4,876,248
3,429,881
692,231
19,726,077
303,059
1,387,012
2,626,926
3,646,022
174,000
15,310,128
1,993,951
424,489
16,285,639
12,600,000
7,397,810
3,980,109
2,393,860
220,664
142,299,632
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ايضاح رقم ( ) 25
مخصصات مختلفة
البيان
مخصص حافز العاملني
مخصص الديون الهالكة واملشكوك في حتصيلها
مخصص مكافاة أعضاء مجلس اإلدارة
مخصص رسوم املراجعة
مخصص أتعاب املستشار القانوني
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
99,677,047
23,700,000
650,000
2,160,000
126,187,047

ايضاح رقم ( ) 26
الضرائب
البيان
نصيب منظمة الشهيد من الضرائب (معفي)
الضرائب
ضرائب هايبر ديل
اإلجمالي

2018/12/31م
جنيه سوداني
20,164,233
440,518,287
772,140
461,454,660

2017/12/31م
جنيه سوداني
64,890,902
39,358,711
14,800,000
400,000
1,350,000
120,799,613

2017/12/31م
جنيه سوداني
5,609,987
157,935,705
163,545,692

 /27تسويات سنوات سابقة
مبلغ  17.469.427جنيه الظاهر ضمن قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير فى حقوق امللكية كتسوية سنوات سابقة عبارة عن
مبالغ مت خصمها من ارباح العام  2017م واضافتها ملخصصات (حافز العاملني  ,ومصروفات مستحقة الدفع  ,والضرائب)  ,وبعد
الدفع الفعلي مت حتويل فائض تلك املخصصات الى االرباح املتراكمة .
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مرحب ًا بك فى البنك الذى أخترته ملعامالتك املالية  ،و أعلم أن :
• جميع ودائعك ( جارية و إدخارية و إستثمارية ) لدى املصارف العاملة بالبالد مضمونة بواسطة صندوق
ضمان الودائع املصرفية .
• وعند حدوث تصفية أى مصرف أو توقفه عن العمل  ،يلتزم الصندوق بصرف الودائع املضمونة فى حدود
احلد األعلى املضمون  ،و ذلك فى مدة ال تتجاوز شهر ًا واحد ًا .
احلد األعلى املضمون يتم تعديله من حني آلخر حسب تطور موارد الصندوق .
• الصندوق مينحك حماية متعددة لودائعك إذا كانت فى مصارف متعددة .
• كل املصارف العاملة بالبالد أعضاء فى الصندوق  ،ألن العضوية إلزامية .
• ودائع غير السودانيني بالعملة احمللية يشملها الضمان  ،ألن جنسية املودع ال تؤثر على ضمان الوديعة
إذن  ( :أعقلها وتوكل ) و مبعنى آخر  ،دع أموالك بطرفنا وكن مطمئن ًا على أنها فى أمن وأمان وفى متناول يدك
فى أية حلظة بعد اإلنتشار الواسع للصرافات اآللية .

