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ر�سالـــــــــــــتنا

اأن يقدم البنك خدماته ال�شتثمارية وامل�شرفية وال�شت�شارية بال�شرعة الالزمة وال�سرية 

عمالء  لر�شاء  و�شوًل  مرن  اطار  يف  العالية  واجلودة  املنا�شبة  والتكاليف  املطلوبة 

وم�شاهمي البنك واملتعاملني معه والعاملني فيه. 

ر�ؤيتنـــــــــــــا

ال�شتثمارية  واملنتجات  اخلدمات  توفري  عرب  واقليميًا،  حمليًا  �شاماًل،  بنكًاً  نكون  اأن 

وامل�شرفية وال�شت�شارية للعمالء والقطاعات القت�شادية بجودة عالية واأ�شعار مناف�شة 

ومتفقة مع ال�شوابط ال�شارية. 
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هو البنك الأول  يف ال�شودان املتخ�ش�س يف التعامل مع اجلمهور واملوؤ�ش�شات وال�شركات يف ال�شتثمار يف 

منتجات ال�شواق املاليه ومتويل ال�شركات.

          -   تاأ�ش�س يف اكتوبر 1997م

          -   مار�س ن�شاطه يف يوليو 1998م 

          -   اأدرجت اأ�شهمه ب�شوق اخلرطوم لالأوراق املالية يف فرباير 1999م 

راأ�س املــــــال: 

راأ�س املال امل�شرح به : 100،000،000 جنيه  )مائة مليون جنيه �شوداين(. 

الف  وت�شعون  وثالثة  وت�شعمائة  مليون  وثمانون  )اثنان  فقط  جنيه   82،993،740  : املدفوع     املال  را�س 

و�شبعمائة واأربعون جنيه �شوداين(. 

القيمة الإ�شمية لل�شهم : 1،00 جنيه �شوداين )واحد جنيه �شوداين(. 

العــــــنوان: 

اخلرطوم ـــ �شارع ال�شيد عبد الرحمن ـــ برج املنار ـــ �س.ب : 12046 

تلفون  : 730300 (183 249+( 

فاك�س  : 730304 (183 249+(  

 FITBSDKH    :   شويفت�

 info@fibaonline.com  :  بريد الكرتوين

 www.fibaonline.com  :   انرتنت
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اأهدافــــــــنا

1- تن�شيط التعامل يف �شوق اخلرطوم لالأوراق املالية عن طريق �شراء وبيع الأ�شهم والرتويج ملختلف الأوراق 

املالية.

2- زيادة املوارد املالية ل�شركات امل�شاهمة العامة واخلا�شة وموؤ�ش�شات الدولة عن طريق امل�شاعدة يف ترويج 

اأو تغطية ا�شدارات روؤو�س الأموال اأو �شكوك التمويل خمتلفة الآجال.

3- اتاحة فر�س جديدة للم�شتثمرين اأفرادًا اأو هيئات عن طريق تكوين املحافظ  وان�شاء �شناديق ال�شتثمار 

ملختلف اأنواع الن�شاط القت�شادي.

4.  تقدمي الن�شح املايل والعمل كم�شت�شار مايل للعمالء وامل�شتثمرين يف جمال ال�شتثمار يف الوراق املالية 

وغريها من املجالت ال�شتثمارية.

عمليات  ذلك  يف  مبا  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  واخلا�شة  العامة  امل�شاهمة  �شركات  هيكلة  باعادة  القيام   -5

الدمج وال�شتحواذ واخل�شخ�شة.

العتمادات  وفتح   ، ال�شمانات  وتقدمي   ، ال�شتثمارية  احل�شابات  كقبول  امل�شرفية  بالعمليات  القيام   -6

واحل�شول علي ت�شهيالت متو�شطة وطويلة الأجل من موؤ�ش�شات التمويل املحلية والقليمية والعاملية لتمويل 

الن�شطة التي ميار�شها.

الدخار  وت�شجيع  واملقروءة  واملرئية  امل�شموعة  العالم  و�شائل  مبختلف  املالية  والثقافة  الوعي  ن�شر   -7

وال�شتثمار بني املواطنني والبيوت املالية.

املال  راأ�س  تدفق  وت�شجيع  ال�شودان  يف  لال�شتثمار  العام  املناخ  لتح�شني  املخت�شة  اجلهات  مع  التعاون   -8

املحلي والجنبي.
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منتجـــــــــاتنا 

1- اإن�شاء واإدارة ال�شناديق واملحافظ ال�شتثمارية اخلا�شة 

2- �شراء وبيع الأوراق املالية 

3- الرتويج لالكتتابات العامة 

4- تغطية ال�شدارات املالية للموؤ�ش�شات وال�شركات اجلديدة والقائمة 

5- اإعادة الهيكلة وال�شتخ�شا�س للقطاعني العام واخلا�س 

6- تقدمي اخلدمات امل�شرفية املتميزة لل�شركات واملوؤ�ش�شات 

7- ترتيب متويل القطاع اخلا�س 

8- تقدمي الن�شح وال�شت�شارات املالية ) فيبا ال�شت�شارية( 
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البنـــــوك املرا�ســــلة

بنك ال�شكان للتجارة والتمويل  ال�شركة العربية لال�شتثمار         

اململكة الردنية  البحرين       

�س.ب: 7693 عمان )11118( �س. ب: 5559 املنامة                       

تلفون: 17588888                                           تلفون: 962-6-5607315+

فاك�س: 17588885                                      فاك�س: 962-6-5678121+

HBHOJOAX :شويفت�                               TAIQBHBM :شويفت�

البنك الأهلي التجاري                                     بنك اليوباف العربي الدويل  

اململكة العربية ال�شعودية                                      البحرين 

�س.ب:  3555 جدة                                                                        �س.ب : 11529

تلفون:6493333-2-966+                                           تلفون: : 517722 17 00973

فاك�س: 6426637-2-966+                           فاك�س: 540094 17 00973

 ECBAEGCA  :شويفت�                               NCBKSAJE :شويفت�

م�شرف ابوظبي ال�شالمي                                امل�شرف العربي عرب القارات  

دولة المارات العربية املتحدة                                فرن�شا - باري�س

�س.ب:313  ابوظبي                                  تلفون: 33-153766262

تلفون:  6100600-2-971+                           تلفون: 33-153766262

فاك�س:  6654340-2-971+                           فاك�س: 33-142890959

BIARFRPP :شويفت�                                  ABDIAEAD :شويفت�

م�شرف قطر ال�شالمي                                              البنك ال�شالمي الردين للتمويل وال�شتثمار   

قطر                                  اململكة الردنية  

�س.ب: 926225 عمان )11190(  �س.ب: 955 الدوحة                                        

تلفون: 4409409-974+                                     تلفـون: 962-6-5666325+

فاك�س: 4412700-974+                                                               فاك�س: 962-6-5666326+              

                QISBQAQA :شويفت�                                                                  JIBAJOAM :شويفت�
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امل�صـــــــاهمـون    

 % 17.64 ال�سعودية    ـــ ال�شركة العربية لال�شتثمار   

% 15.23 الإمارات    ـــ �شركة هو�شبكو     

% 10.78 ال�شودان    ـــ كابنت/ النور عبد اهلل زروق   

% 10.23 ال�شودان     ـــ �شركة البحار الدافئة العاملية   

% 10.23 ال�شودان    ـــ �شركة البحار الدافئة القاب�شة    

%   9.99 ليبرييا    ـــ �شركة نورثن هام�شفري    

%   8.82 ال�شودان    ـــ بنك ال�شودان املركزي    

%   5.73 اليمن    ـــ بنك الت�شامن الدويل ال�شالمي   

%   3.31 ال�شودان    ـــ البنك ال�شوداين الفرن�شي   

%  2.20 ال�شودان    ـــ م�شرف التنمية ال�شناعية   

%  5.84 )داخل وخارج ال�شودان(  ـــ بقية امل�شاهمني      
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جملــ�س الإدارة 

1- الدكتور/ �شالح حلوان احلميدان                                               رئي�س جمل�س الدارة

2- ال�شيد/ فرج حممد �شلطان                                                         نائب الرئي�س.

3- ال�شيد/ نبيل عبداللطيف ال�شحاف                                           ع�شوًا.

4- املهند�س/ ع�شام الدين النور عبداهلل زروق                              ع�شوًا.

5- املهند�س/ منار الدين النور عبداهلل زروق                                 ع�شوًا.

6- ال�شيد/ عثمان ال�شيد اأحمد                                                        ع�شوًا. 

7- ال�شيد/ حممد الفاحت زين العابدين                                           ع�شوًا.

8- ال�شيد/  علي احل�شن عمر                                                          ع�شوًا.
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هيئة الرقابة ال�صرعية

الربوفي�شور/  حممد �شر اخلتم  حممد احمد                                                   رئي�س الهيئة 

الربوفي�شور/ ال�شديق حممد الأمني ال�شرير                                                   ع�شوًا

الأ�شـــــــــــتاذ/ اإبراهيم اأحمد ال�شيخ حممد الأمني.                                           ع�شوًا

املراجع القانونى

ال�شادة / عدار و�شركاه.

امل�ست�سار القانونى

الأ�شتاذ د/  اأحمد القا�شم م�شطفى.   

اأمني جمل�س الإدارة

ال�شيد/ خ�شر نورالدين خ�شر.
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الإدارة التـنفيذيـة

املديـــــــــر العــــــــــــام   1- ال�شيد/ اأحمد البدوى عبدالعظيم  

النائب الول للمدير العام 2- ال�شيد/ د. طه الطيب احمد   

النائب الثاين للمدير العام 3- ال�شيد/ عادل عبداحلميد احلكيم  

مدير الدارة امل�شرفية 4- ال�شيد/الهادى حممد اأحمد حمى الدين  

مدير اإدارة ال�شئون الدارية واملوارد الب�شريه  5- ال�شيدة/فتحية عثمان �شالح اأرباب  

مدير اإدارة احلا�شب الآيل  6- ال�شيد/ عبد اهلل ح�شن ابوبكر   

مدير اإدارة املحافظ وال�شناديق ال�شتثمارية     7- ال�شيد/د.فتح الرحمن علي حممد �شالح  

مدير اإدارة املراجعة الداخلية 8- ال�شيد/�شديق ح�شب الر�شول ال�شيخ  

مدير ادارة املخاطر  9- ال�شيد/ ابوبكر علي اليا�س   

مدير الدارة القانونية 10- ال�شيدة/  اأمرية الأمني م�شطفى  

رئي�س ق�شم احل�شابات 11- ال�شيد / عبداهلل عمر ال�شديق  

رئي�س ق�شم الت�شويق  12- ال�شيد / عبداملنعم علي الزاكي  
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الو�ســــــع الإقت�ســـادي

اأ(  الإقت�شاد العاملي: 

تتح�شن بف�شل تدخل احلكومات على  النمو  وبداأت معدلت  يتعايف  العاملي  الإقت�شاد  بداأ  بعد ركود عميق 

نطاق وا�شع للحد من حالة عدم اليقني واملخاطرالنظامية يف الأ�شواق املالية.

بناء  اإعادة  اإىل  م�شتمرة  واحلاجة  تزال �شعيفة  ل  املالية  النظم  لأن  بطيئًا جدًا  كان  التعايف  اأن هذا  غري 

املدخرات ومعاجلة اإرتفاع معدلت البطالة وك�شاد اأ�شعار الأ�شول – ول يزال الأمر يتطلب اإ�شتعادة �شحة 

القطاع املايل واحلفاظ على ال�شيا�شات الإقت�شادية الكلية التي تدعمه  حتى ي�شبح التعايف عميق اجلذور.

والإ�شتقرار  الآ�شيوية  الإقت�شاديات  اأداء  بقوة  مدفوعًا  جديد  من  التو�شع  يف  العاملي  الإقت�شاد  بداأ  لقد 

املتوا�شع يف الإقت�شاديات املتقدمة بف�شل ال�شيا�شات العامة القوية التي اإعتمدتها الإقت�شاديات املتقدمة.  

اأما الإقت�شاديات ال�شاعدة والنامية فقد قطعت �شوطًا اأطول على طريق التعايف.

ولقد كان رد فعل البنوك املركزية �شريعًا متثل يف النخفا�س الكبري يف اأ�شعار الفائدة والتدابري غري التقليدية 

بتقدمي  البنوك  – وذلك مب�شاهمة احلكومات يف دعم  الإئتمان  اإ�شتمرارية  ال�شيولة واحلفاظ على  ل�شخ 

ال�شمانات و�شخ روؤو�س الأموال – وقد �شاعدت هذه التدابري كثريًايف حت�شني الأو�شاع املالية العاملية.

ت�شري التنبوؤات اإىل اأن الن�شاط الإقت�شادي العاملي قد تو�شع بن�شبة 3 % يف عام 2010م بعد اإنكما�س بلغ %1 

يف عام 2009م.  هذا ومن املتوقع حدوث تو�شع بطئ يف اإقت�شاديات الدول املتقدمة ب�شبب اإرتفاع معدل 

البطالة بن�شبة تقدر بحوايل 1.25 % يف عام 2010م بعد اإنكما�س بلغ 3.5 % يف عام 2009م .

الناجت املحلي  اإجمايل  النمو احلقيقي يف  ن�شبة  تبلغ  اأن  املتوقع  الإقت�شاديات ال�شاعدة والنامية فمن  اأما 

احلقيقي لها حوايل 5 % يف عام 2010م مقارنة بن�شبة 1.75 % يف عام 2009م – وذلك بفعل منو القت�شاد 

ال�شيني وعدد من الإقت�شاديات الآ�شيوية ال�شاعدة .  

ب(  الإقت�شاد املحلي: 

2009م نتيجة لتداعيات الأزمة املالية العاملية  التي ادت اإىل  تباطاأ منو الإقت�شاد ال�شوداين خالل العام 

تدين التدفقات النقدية يف �شادرات النفط .

2009م. واإنخف�س  4 % يف عام  2008م اإىل  6.8 % يف عام  فقد انخف�س منو الناجت املحلي الإجمايل من 

معدل الت�شخم من 14.3 % يف عام 2008م اإىل 9 % يف عام 2009م . وذلك ب�شبب تدين اأ�شعار ال�شلع عامليًا 

وال�شيا�شات النقدية واملالية املحكمة . 

اأما �شعر �شرف اجلنيه ال�شوداين فقد تدهور �شريعًا مقابل الدولر الأمريكي بن�شبة 8 % يف عام 2009م 

مقابل 4 % يف عام 2008م. وا�شتمر نظام �شعر ال�شرف املرن خالل عام 2009م حيث ركزت مبيعات النقد 



15

ال�شودان املركزي يف �شوق  ال�شوق كما كان تدخل بنك  اإحتياجات  البنك املركزي على خدمة  الأجنبي يف 

النقد الأجنبي يف حده الأدنى خالل عام 2009م.

يف  دولر  بليون   2 اىل  قيمته  و�شلت  اأن  فبعد   - تدهوركثريًا  فقد  2009م  عام  يف  اخلارجي  احل�شاب  اأما 

اأغ�شط�س عام 2008م ، اإنخف�س ر�شيد هذا احل�شاب اإىل حواىل 1 بليون يف نهاية عام 2008م . ثم تدهور 

مرة اأخرى فو�شل 300 مليون دولر يف عام 2009م. 

الإيرادات احلكومية من حوايل  اإنخف�شت  . فقد  العاملية  املالية  بالأزمة  اأي�شًا  تاأثر  للحكومة  املايل  الأداء 

21.8 بليون جنيه اإىل حوايل 14.7 بليون جنيه �شوداين يف عام 2009م  بينما اإنخف�س الإنفاق احلكومي 

من 23.2 بليون جنيه �شوداين يف عام 2008م اإىل حوايل 19.5 بليون جنيه يف عام 2009م ، ونتيجة لذلك 

بلغ العجز املايل حوايل 4.8 بليون جنيه �شوداين.

اأما قطاع التجارة اخلارجية فقد تاأثر �شلبًا اأي�شًا . حيث اإنخف�شت ال�شادرات من 12.394 مليون دولر يف 

عام 2008م اإىل  5.939 مليون دولر يف عام 2009م،  واإنخف�شت الواردات اأي�شًا من 9.097 مليون دولر 

اإىل 6.616 مليون دولر .

ال�شالم واحلاجة  اتفاقية  تنفيذ  وبعد  البرتول  باإنخفا�س عائدات  تاأثرت  فقد  الدين اخلارجي  اأما خدمة 

املا�شة ملواجهة الفقر واإعادة البناء فقد اإرتفعت ديون ال�شودان من 34 بليون دولر يف عام 2008م اإىل حواىل 

37 بليون دولر يف عام 2009م. 

وعلى الرغم من تداعيات الأزمة املالية العاملية ال اأن اأداء القطاع املايل قد حت�شن خالل عام 2009م – حيث 

اإنخف�شت ن�شبة تعرث الديون من 26 % يف عام 2007م اإىل22 % يف عام 2008م و 23 % يف عام 2009م 

لقد عّقدالإنخفا�س الكبري يف اأ�شعار املواد البرتولية كثريًا اإدارة الإقت�شاد الكلي ، فاإيرادات البرتول متثل 

90 % من عائدات ال�شادر وما يقارب 50 % من الإيرادات احلكومية.  عالوة على ذلك اأدت الأزمة املالية 

واإىل   ، النمو  اأ�شا�شيًا من م�شادر  املبا�شر الذي كان ميثل م�شدرًا  الإ�شتثمار اخلارجي  اإىل تدين  العاملية 

اإنخفا�س التحويل اخلارجي الذي تاأثر بامل�شاكل املالية لدى الدول املقر�شة.

الإقت�شاد  التدهور يف  باإيقاف  الإ�شالحية  �شيا�شاتها  وا�شلت احلكومة  املتعدده  ال�شكاليات  ويف ظل هذه 

ال�شوداين بالرتكيز على الآتي : 

زيادة قوة دوافع النمو الإقت�شادي .  -

-  حتقيق الإ�شتقرار يف الإقت�شاد الكلي .

اإعادة بناء اإحتياطيات النقد الأجنبي .  -

الو�ســــــع الإقت�ســـادي
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تقرير جمل�س الإدارة للم�ساهمني

احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم علي اأ�شرف املر�شلني �شيدنا حممد وعلي اآله و�شحبه و�شلم.

الإخوة والأخوات امل�شاهمون الأفا�شل ... ال�شالم عليكم ورحمة اهلل تعايل وبركاته ،،،

ي�شرين اأ�شالًة عن نف�شى ونيابًة عن زمالئي اأع�شاء جمل�س الإدارة واإدارة البنك والعاملني فيه اأن اأ�شع بني 

2009م، م�شت�شحبًا فى ذلك  للعام  اأعماله  ونتائج  املايل  ال�شتثمار  لن�شاط بنك  ال�شنوي  التقرير  اأيديكم 

واأن�شطة  املحلي  اقت�شادنا  على  املبا�شر  وغري  املبا�شر  التاأثري  ذات  واملحلية  العاملية  الإقت�شادية  الظروف 

البنك املختلفة ، وم�شتعر�شًا النتائج التي مت حتقيقها خالل العام املا�شى و�شوًل لتو�شيات جمل�س الدارة 

جلمعكم املوقر.  

املالية  الأزمة  بعد  الإجمالية  ن�شبيًا يف معدلت منوه  2009م حت�شنًا  نهاية عام  العاملي يف  �شهد القت�شاد 

والقطاعات  املناطق  بني  درجاته  تفاوتت  الذي  التح�شن  هذا  يف  �شاهم  وقد  منها.  عانى  التي  اخلانقة 

القت�شادية املختلفة، الإجراءات ال�شتثنائية الفاعلة التي اتخذتها دول العامل ملواجهة تداعيات واإفرازات 

هذه الأزمة.

املحلي  الناجت  معدل منو جيد يف  2009م  العام  بنهاية  ال�شوداين  القت�شاد  الظروف، حقق  تلك  ويف ظل 

انخفا�شًا عن  العام م�شجاًل  11.2% خالل  الت�شخم  بلغ متو�شط معدل  املقابل  6.1%. ويف  بلغ  الإجمايل 

العام املا�شي، بينما ارتفع �شعر �شرف العمالت الأجنبية مقابل اجلنيه ال�شوداين مقارنة مبا كان عليه فى 

العام 2008م.

املالية خالل  اأداء �شوق اخلرطوم لالأوراق  والإقليمية، �شجل  العاملية  املال  اأ�شواق  اأداء  تباطوؤ منو  ويف ظل 

العام حت�شنًا ن�شبيًا مقارنة باأداء اأ�شواق املال العربية. 

امل�شاهمون الأفا�شل ...

نحمد اهلل كثريًا اأن البنك، كجزء فاعل فى منظومة القت�شاد ال�شودانى، قد متكن من حتقيق نتائج مر�شية 

يف ظل الظروف ال�شائدة رغم تاثره بها كغريه من املوؤ�ش�شات املاليه.

اإن القوائم املالية املدققة، وتقرير املراجع اخلارجي، وتقـرير هيئة الرقابة ال�شرعية، للعـام املنتـهي فى 31 

دي�شمرب 2009م، والتى هى اأمامكم، تعك�س جممل الأداء خالل العام املن�شرم وتوؤكد اأن البنك واإن تاأثر 

مبا حوله من اأحداث واأزمات اإقت�شادية اإلأ اأن م�شريته تظل م�شتقرة وواثقة اخلطى نحو التطوير والريادة 

وذلك بتحويل التحديات املاثلة لفر�س ا�شتثمارية واعدة.
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وقد اأو�شحت القوائم املالية مايلي :

اأ( قائمة املركز املاىل:  

    1- اجماىل املوجودات:

 255،793 مقابل  جنيه  الف   434،706 اىل  2009م  عام  نهاية  يف  البنك  موجودات  اإجمايل  حجم  ارتفع 

70% . ويعزى ذلك  2008م، بزيادة قدرها 178،913 الف جنيه، بن�شبة زيادة بلغت  الف جنيه فى العام 

للتطور الكبري الذى حدث فى املوارد الذاتية واخلارجية للبنك، الأمر الذي يعك�س التو�شع الكبري يف اأن�شطته 

املختلفة.

2- حقوق امل�شاهمني: 

 ارتفعت حقوق امل�شاهمني يف نهاية عام 2009م بن�شبة 11.5% لتبلغ 117،787 الف جنيه، مقابل 105،659 

األف جنيه للعام 2008م، ويعزى ذلك اىل زيادة راأ�س مال البنك وزيادة الحتياطيات واأرباح العام ، وي�شري 

هذا اإيل ا�شتمرار البنك يف املحافظة علي اأموال امل�شاهمني وتنميتها وفقًا لتطلعاتهم. 

3- حمفظة البنك . 

ارتفع �شايف حجم ال�شتثمار يف حمفظة الوراق املالية وال�شتثمارات املقيدة للبنك   يف نهاية عام 2009م 

بن�شبة 30%  لتبلغ 238.512 الف جنيه مقابل 183،360 الف جنيه للعام 2008م ، ويدل هذا علي قدرة 

البنك علي اإعادة ا�شتثمار اأرباحه وموارده املتحققة بكفاءة عالية.

ب( قائمة الدخل:  

1- االيرادات: 

حقق البنك يف نهاية عام 2009م زيادة فى الإيرادات بن�شبة 4.5%، حيث بلغت جملة اليرادات 30،038 

 ،%85 املاىل  ال�شتثمار  ايرادات  ن�شبة  بلغت  وقد  2008م.   عام  فى  الف جنيه  مقابل 28،784  الف جنيه 

يف  البنك  ا�شتمرار  يعك�س  الذي  الأمر  الإيرادات،  جملة  من   %15 ن�شبة  والتمويل  امل�شرفية  واليرادات 

جمالت عمله الرئي�شية من خالل عمليات اأ�شواق املال. 

تقرير جمل�س الإدارة للم�ساهمني
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2- التكلفة الدارية:

بلغت ن�شبة التكلفة الدارية للبنك 34% يف عام 2009، مقارنة بن�شبة 33% للعام 2008م، وهى متثل ن�شبة 

اإجماىل امل�شروفات اىل اجماىل اليرادات. وتعك�س هذه الن�شبة كفاءة البنك يف اأداء اأعماله، الأمر الذي 

الن�شبة  باأن  علمًا  املوارد.  ا�شتخدام  وكفاءة  بالربحية  املتعلقة  املالية  البنك  موؤ�شرات  علي  اإيجابًا  انعك�س 

املعياريه للتكلفة الإدارية من قبل بنك ال�شودان يف حدود %55.

3- حقوق ا�شحاب الودائع ال�شتثمارية:

تطور الداء فى جانب ودائع ال�شتثمار امل�شتمر، حيث بلغت ودائع ال�شتثمار امل�شتمر امل�شتقطبة من عمالء 

البنك من املوؤ�ش�شات يف عام 2009 مبلغ 85.166 الف جنيه مقابل 53،247 الف جنيه للعام 2008م وميثل 

هذا زياده بن�شبة 60%. ويعزى هذا التطور للجهود التى بذلت فى تنويع اأن�شطة البنك يف اأو�شاط جمتمع 

الأعمال املحلي والأجنبي. 

وبلغت ن�شبة التوزيع لرباح ودائع ال�شتثمار امل�شتمر 7% يف عام 2009، مقارنة بن�شبة  5.16% للعام 2008م. 

ويعود ذلك اىل ازدياد العائد من ا�شتثمارات البنك.

4- �شافى الأرباح:

بلغت 17،804 الف جنيه مقابل   الزكاة وال�شرائب  اأرباحًا �شافية بعد  2009م  نهاية عام  البنك يف  حقق 

مبلغ 16.701 األف جنيه يف العام 2008 بن�شبة زيادة بلغت 7%. واأو�شى جمل�س الدارة بتوزيع اأرباح على 

امل�شاهمني بن�شبة 18% من القيمة ال�شمية لل�شهم ، على ان تكون 10% نقدًا و8% منحة اأ�شهم كما كان احلال 

عليه للعام 2008م.  ويوؤ�شر هذا ل�شتقرار اأعمال البنك يف ظل الظروف احلالية لالقت�شاد ال�شوداين. 

)ج( ت�شنيف البنك وفقا ملوؤ�شرات الرقابة الوقائية:

2009م ووفقًا ملوؤ�شرات الرقابة الوقائية ال�شادرة عن بنك ال�شودان املركزي،  يف الربع الأخري من العام 

حقق البنك ت�شنيفًا مر�شيًا حمافظًا على ذات الت�شنيف خالل الفرتات ال�شابقة، مما يعني ا�شتقرار بيئة 

العمل املالية والت�شغيلية يف البنك. 

تقرير جمل�س الإدارة للم�ساهمني
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امل�شاهمون الأفا�شل ...

لقد ركز البنك اإهتمامه خالل العام املن�شرم يف جمالت عمله الرئي�شية يف الأن�شطة املعتمدة علي اأ�شواق 

راأ�س املال اإ�شدارًا وترويجًا وبيعًا و�شراًء ومتوياًل حيث �شكلت ن�شبة م�شاهمة هذا القطاع حوايل 85% من 

الأويل  �شقيه  يف   ، املالية  لالأوراق  اخلرطوم  �شوق  تن�شـيط  يف  ريادته  علي  وحمافظًا  الإيرادات،  اإجمايل 

والثانوي بنهاية 2009م. 

 35.4 بحجم  ا�شتثماريني  �شندوقني  ت�شفية  العام  خالل  مت  ال�شتثمارية،  ال�شناديق  �شناعة  جمال  ويف 

مليون جنيه، واإ�شدار ثالثة �شناديق جديدة براأ�شمال 56.9 مليون جنيه، لي�شبح عدد ال�شناديق العاملة 

عند نهاية العام �شبعة �شناديق ا�شتثمارية براأ�شمال 127.2 مليون جنيه.

داخل   %80 بن�شبة  التطبيقات  برنامج  تنفيذ  من  النتهاء  اهلل  بحمد  مت  املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  ويف 

اإدارات البنك املختلفة اإ�شافة اىل جتديد وتطوير ال�شبكة الداخلية للحوا�شيب وبداأت الدارة فى حتديث 

واأن�شطة  ال�شودان عمومًا  فى  املاىل  ال�شتثمار  ن�شاط  متكاملة عن  �شورة  ليعك�س  للبنك  اللكرتونى  املوقع 

البنك علي وجه اخل�شو�س.

وحتقيقا لأهداف البنك فى ن�شر الثقافة املالية والوعى الإدخارى والإ�شتثمارى فقد وا�شل البنك م�شاركته 

فى العديد من الندوات واللقاءات واملعار�س التى اأقيمت بالبالد مما اأك�شب البنك �شمعًة طيبة، كما اإهتم 

البنك بالعن�شر الب�شرى بتوفري التدريب الفنى واملهنى لكوادره داخل وخارج البالد بغر�س تاأهيله والإرتقاء 

به خا�شًة واأنه ميثل اأهم عوامل النجاح.

م�شاهمة من بنك ال�شتثمار املاىل على ت�شجيع ال�شتثمارات واملنتجات اجلديدة فقد �شاهم البنك كموؤ�ش�س 

رئي�س فى ال�شركة العربية لالإجارة مببلغ 1.5 مليون دولر اأمريكى وهى �شركة م�شاهمة عامة ي�شارك فيها 

راأ�س املال ال�شودانى بجانب بع�س املوؤ�ش�شات املالية الرائدة فى منطقة اخلليج العربى.

واإت�شاقًا مع توجه البنك نحو التطوير فقد بداأ العمل خالل العام اجلارى 2010م يف تنفيذ اخلطة الإ�شرتاتيجية 

للبنك لالأعوام 2010م ـ 2014م. وبحمد اهلل متكن البنك من البدء فى العمل التنفيذى لإن�شاء مقره الدائم  

مبنطقة اخلرطوم غرب وهو عبارة عن مبنى ي�شم عدة طوابق نتوقع اإكتمال العمل فيه خالل ثمانية ع�شر 

�شهرًا من تاريخ بدء العمل فيه وقد اكتملت جوانبه الت�شميمية والهند�شية. ول �شك من ان لهذا املقر الدائم 

اآثار ايجابية علي بيئة العمل بالبنك ونتائجه املاليه خالل الفرتات القادمة اإن �شاء اهلل. 

تقرير جمل�س الإدارة للم�ساهمني
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امل�شاهمون الأفا�شل ...

عليكم  اأطرح  اأن  2009م  للعام  البنك  ن�شاط  عن  الإدارة  جمل�س  تقرير  على  اإطالعكم  وبعد  ىل  اإ�شمحوا 

التو�شيات التى ي�شعها جمل�س الإدارة اأمام اإجتماعكم املوقر وهى:

1-   اإجازة تقرير املراجع اخلارجي للح�شابات، وتقرير هيئة الرقابة ال�شرعية ، امل�شادقة على احل�شابات 

اخلتامية للبنك عن ال�شنة املنتهية يف 2009/12/31م.

2-   املوافقة على تو�شية جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح على امل�شاهمني لعام 2009م مبقدار يعادل 18% من 

القيمه الإ�شميه لل�شهم بواقع 10% نقدًا و 8% منحة اأ�شهم.

3-   املوافقة على تو�شية جمل�س الإدارة ب�شرف :

اأ . مكافاأة اأع�شاء جمل�س الإدارة للعام 2009م )مبقدار5 % من ارباح العام(.

ب.  مكافاأة هيئة الرقابة ال�شرعية للعام 2009م.

4-    تفوي�س جمل�س الإدارة لإختيار املراجع القانونى للبنك وحتديد اأتعابه. 

فى  اإجازتها  �شتتم  والتى  املركزى  ال�شودان  بنك  لتوجيهات  وفقا  التاأ�شي�س  لئحة  بنود  بع�س  تعديل     -5

اإجتماع فوق العادة بقرار خا�س من جمعيتكم املوقرة.

اإخوتي امل�شاهمون الأفا�شل ...

اإن ما حققه البنك خالل العام 2009م وفى ظل الأزمة الإقت�شادية وتبعاتها املختلفة نتج عن جهد مقدر 

كان من وراءه مثابرة العاملني بالبنك ودعم امل�شاهمني ومن ثم جمل�س الإدارة.

وفى اخلتام ل ي�شعنى ال اأن اأ�شكر لكم دعمكم امل�شتمر مل�شرية البنك ولدارته مما �شاعد على حتقيق تلك 

املنجزات، وا�شمحوا ىل عربكم اأن اأعرب عن جزيل ال�شكر والتقدير لكل من وزارة املالية والقت�شاد الوطني 

وبنك ال�شودان املركزي، و�شوق اخلرطوم لالأوراق املالية، و�شركة ال�شودان للخدمات املالية وامل�شجل التجاري 

العام، وهيئة الرقابة ال�شرعية، واملراجع اخلارجي، واأع�شاء جمل�س الإدارة واملدير العام وكل العاملني على 

جهودهم وتعاونهم وتفانيهم، اآملني اأن تتوا�شل امل�شرية ملا فيه تقدم وجناح هذا البنك. 

» وقل اإعملوا ف�شريى اهلل عملكم ور�شوله واملوؤمنون «

 �شدق اهلل العظيم.

                                                         د. �شالح احلميدان

                                                                                   رئي�س جمل�س الإدارة

تقرير جمل�س الإدارة للم�ساهمني
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الأداء املايل للبنك بنهاية العام 2009 

املوجــــــودات: 

  255.793.309.05 2009م  مقارنة مع   434.705.623.04 جنيه بنهاية عام  بلغ اجمايل املوجودات 

جنيه بنهاية العام 2008م بزيادة ن�شبتها %70.

اجلدول )1( تف�شيل اأر�شدة املوجودات

20052006200720082009البند/ العام

358638820.52226438942.78190864983.5249374828.12458561385.77املوجودات املتداولة

3279738.363799270.453914470.116418480.936144237.27املوجودات الثابتة

361918558.88230238213.23194779453.61255793309.05434705623.04اجمايل املوجودات

املطلوبات واحل�شابات الإ�شتثمارية: 

بلغ اجمايل املطلوبات  وحقوق ا�شحاب ال�شتثمار امل�شتمر  316.918.126.72  جنيه بنهاية العام 2009 

مقارنة مع 150134471.8جنيه بنهاية العام 2008 .

اجلدول )2( تف�شيل اأر�شدة احل�شابات ال�شتثماريه واملطلوبات

20052006200720082009البند العام

ح�شابات ال�شناديق 

واملحافظ 

19494369.525660764.799678948.1726872032.5152508473.67

5478829.66998235.235748495.815616533.875238709.34املخ�ش�شات 

239624814.0650919891.1451817836.3764398836.99174005019.69اخري

264598013.1683578891.1667245280.3596887403.37231752202.70اجمايل املطلوبات 

ح�شابات ال�شتثمار 

امل�شتمر 

33055577.1865331730.1832017136.2153247068.4385165924.02

اجمايل املطلوبات 

وحقوق  ا�شحاب 

ال�شتثمار امل�شتمر 

297653590.34148910621.3499262416.55150134471.8316918126.72
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حقــــوق امل�شاهمــــني: 

مببلغ    مقارنة   ، 2009م  العام  بنهاية  جنيه   117.787.496.32 امل�شاهمني  حقوق  اجمايل  بلغ 

105.658.837.25جنيه بنهاية العام 2008م. 

اجلدول )3( تف�شيل ار�شدة حقوق امل�شاهمني

20052006200720082009البند/ العام

6350919563509195698600297684605582993740.00را�س املال املدفوع

168716.814504785.489550719.3914014989.4616685561.43الحتياطيات

587056.7313313611.4116106288.6714797792.7916084073.37الأرباح املبقاة

احتياطي القيمة 

العادلة لال�شتثمارات

----2024121.52

اجمايل حقوق 

امل�شاهمني

64264968.5481327591.8995517037.06105658837.25117787496.32

االيــــــــــرادات : 

بلغ اجمايل اليرادات 30،037،710،55جنيه بنهاية العام 2009م مقارنة مببلغ 28،783،949،52  بنهاية 

العام 2008م. 

اجلدول )4( تفا�شيل تطور اليرادات

20052006200720082009البند/ العام

ايرادات ال�شتثمار 

بالوراق املالية

21097684.2526336569.4630817795.9626948804.5829114767.47

ايرادات الوحدة 

امل�شرفية

1796144.433340781.141960812.711778391.67878666.68

2893.0111728.9554806.8156753.2744276.40ايرادات اخري

22869891.6929689079.5532833415.4828783949.5230037710.55اجمايل اليرادات

الأداء املايل للبنك بنهاية العام 2009 
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امل�شروفـــــــــــات: 

بلغ اجمايل امل�شروفات 10.323.207.73   جنيه بنهاية العام2009م ، مقارنة مببلغ  9.552.852.66 

جنيه بنهاية العام 2008م. 

اجلدول )5( تفا�شيل تطور اجمايل امل�شروفات

20052006200720082009البند/ العام

6650935.078063310.0710038861.619552852.6610323207.73اجمايل امل�شروفات 

الأربـــاح قــبل الزكــاة وال�شـــرائب: 

مببلغ   مقارنة   ، 2009م  العام  بنهاية  19714502.82جنيه  وال�شرائب  الزكاة  قبل  الرباح  اجمايل  بلغ 

19.231.096.86جنيه بنهاية العام 2008م. 

اجلدول )6( تفا�شيل تطور الرباح قبل الزكاة وال�شرائب :

20052006200720082009البند/ العام

الرباح قبل الزكاة 

وال�شرائب

16218956.6221625769.4822794553.8719231096.8619714502.82

توزيع الأرباح علي امل�شاهمني: 

بلغت ن�شبة الرباح املوزعة للم�شاهمني للعام 2009( 18 %( من راأ�س املال املدفوع .                        

اجلدول )7( تفا�شيل �شايف الدخل  وتوزيعه. 

ن�شبة ربح ال�شهم  %الأرباح املوزعة�شايف  الدخل القابل للتوزيعالعام

40 •12.755.857.9ا�شهم 2005

20 % (10% نقدًا ، 10 % عينًا( 200616.779.602.5512.701.839

20 % (10% نقدًا ، 10 % عينًا(200720.203.015.5613.972.005.80

18 % (10% نقدًا ، 8 % عينًاً(.200816.710.955.4113.832.289.90

18 % (10 % نقدًا ، 8 % عينًا(200917.803.813.1514939057.20

ال�شابقة. العوام  من  املبقاة  الرباح  من  وجزء  القانوين  الحتياطي  توزيع  • مت 

الأداء املايل للبنك بنهاية العام 2009 
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اهم الن�شب املالية للبنك: 

ي�شري اجلدول رقم )8( ايل حت�شن املوؤ�شرات املالية للبنك مما يعك�س الكفاءة املالية والدارية خالل هذه 

الفرتة . 

اجلدول )8( تفا�شيل باأهم الن�شب املاليه

200920082007البند

2 %2.5%1.4 %املوجودات الثابتة / اجمايل املوجودات 

49 %41%27 %حقوق ا�شحاب امللكية / اجمايل املوجودات 

61 %58%59 %�شايف الأرباح / اجمايل اليرادات 

21 %16%15 %�شايف الأرباح / حقوق ا�شحاب امللكية 

30 %33%34 %امل�شروفات / اليرادات 

69.86 %76.84%82.99 %را�س املال املدفوع/ را�س املال امل�شرح به 

الأداء املايل للبنك بنهاية العام 2009 



25



26



27

قائمة املركز املايل  لل�سنة املالية املنتهية يف 12/31/ 2009م

2008/12/31       2009/12/31اإي�شاحالبيان 

جنيه �شوداين جنيه �شودايناملوجودات :

3176،127،186.4750،916،687.62النقد وما يف حكمه

4620،906.28231،753.47ذمم البيوع املوؤجلة

54،568،511.024،658،433.27ال�شتثمارات ق�شرية الأجل

50.003،608،887.81متويل اأخري

6187،727،148.78142،507،625.20حمفظة الأوراق املالية املتاحة للبيع

750،785،330.8540،852،384.95ا�شتثمارات مقيدة ) �شناديق ا�شتثمار ( املتاحة للبيع

83،628،949.345،585،011.66الذمم املدينة

94،341،570.00412،500.00م�شاهمات راأ�شمالية

10688،108.89490،950.36املوجودات الأخرى

1173،674.14110،593.78م�شروفات التاأ�شي�س

126،144،237.276،418،480.93املوجودات الثابتة

13434،705،623.04255،793،309.05اإجمايل املوجودات

املطلوبات :

1452.508.473.6726،872،032.51ح�شابات املحافظ وال�شناديق

33،557.1650،238.97ح�شابات ال�شترياد اأجنبي

153،996،298.86475،547.25اأوراق دفع و�شيكات معتمدة

1680،140،978.4331،291،282.45ذمم دائنة

1715.910.385.8218،958،375.41توزيعات اأرباح �شهامة وال�شكوك 

1815،015،600.005،003،000.00اكتتاب يف اإ�شدارات مالية بالعملة املحلية

1958،908،199.428،620،392.91املطلوبات الأخرى

205.238.709.345.616.533.87املخ�ش�شات

231.752.202.7096.887.403.37اإجمايل املطلوبات 

حقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر :

81،504،434.9950،898،637.42 21ح�شابات ودائع ال�شتثمار امل�شتمر 

223،056،881.302،348،431.01عائد اأ�شحاب ح�شابات  ودائع ال�شتثمار امل�شتمر 

28604،607.730.00احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات 

85،165،924.0253،247،068.43 اإجمايل حقوق اأ�شحاب ودائع ال�شتثمار امل�شتمر

حقوق امللكية  :

2382.993.740.0076.846.055.00راأ�س املال املدفوع

2416،685،561.4314،014،989.46الحتياطيات

2516.084.073.3714.797.792.79الأرباح املبقاة

282،024،121.520.00احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات 

117.787.496.32105.658.837.25اإجمايل  حقوق امللكية

13434.705.623.04255،793،309.05اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

احل�شابات النظامية  : 

264،708،976.082،836،020.11التزامات الإعتمادات وال�شمانات

906،225،496.46609،940،719.34 ال�شناديق ال�شتثمارية واملحافظ اخلا�شة

910،934،472.54612.776.739.45 اإجمايل احل�شابات  النظامية
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قائمة الدخل لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

2009/12/312008/12/31اإي�شاحالبيان

جنيه �شوداين �شوداينجنيه �شوداين وداينالدخل :

152،098.21117،388.71   ذمم البيوع

253،672.20280،096.39امل�شاركات

552،566.9263،123.29امل�شاربات

ال�شتثمارات يف الأوراق املالية :

2714،858،300.3611،818،067.19توزيعات اأرباح نقدية مت�شلمة

594،966.42514،448.41اأرباح راأ�شمالية

8،307.55230،196.04اأرباح ودائع ال�شتثمار

549،946.371،129،897.38عائد العمالت الأجنبية

(2،915،314.13(2800.0)-( خ�شائر غري حمققة من تقومي ال�شتثمارات

16،969،858.0311،237،903.28جملة الإيرادات امل�شرتكة

3،821،101.622،472،033.01عائد اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر قبل ن�شيب البنك ب�شفته م�شاربًا

(123.602.00()764،220.32( )-( ن�شيب البنك ب�شفته م�شاربًا

3،056،881.302،348،431.01�شايف عائد اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر

13،912،976.738،889،472.27ن�شيب البنك من دخل ال�شتثمار ب�شفته م�شاربًا ورب مال

ن�شيب البنك من ا�شتثماراته الذاتية :

2،388،174.032،260،347.00عمولت تداول الأ�شهم

22،572.0020،251.50اإيرادات اإعادة الهيكلة

3،843،063.233،779،355.72اإيرادات ت�شويق وبيع اإ�شدارات اأوراق مالية

7،767،610.2511،999،378.09ن�شيب البنك من اإدارة ال�شتثمارات املقيدة ) �شناديق وحمافظ ( ب�شفت م�شاربًا

29878،666.681،778،391.67اإيرادات اخلدمة امل�شرفية

1،180،371.230.00مكا�شب وخ�شائر تقييم عمالت اجنبية 

44،276.4056،753.27اإيرادات اأخري

30،037،710.5528.783.949.52اإجمايل الإيرادات

امل�شروفات :

307،176،541.847،083،005.92م�شروفات اإدارية وعمومية

20،000.000.00  غرامات بنك ال�شودان 

768،023.35509،927.10اإ�شتهالكات الأ�شول الثابتة

36،919.6436،919.64اإطفاء م�شاريف التاأ�شي�س

10،758.590.00خ�شارة راأ�شمالية ) بيع اأ�شول ثابتة (

310،552.360.00خم�ش�س التمويل القائم واملتعرث

2،000،411.951.923.000.00املخ�ش�شات

10،323،207.739،552،852.66اإجمايل امل�شروفات

19،714،502.8219،231،096.86الدخل قبل الزكاة وال�شريبة

(1.076.083.00()847،127.49(خم�ش�س الزكاة

(1.453.853.00()1،063،562.18(خم�ش�س ال�شريبة

17،803،813.1516،701،160.86الدخل بعد الزكاة وال�شريبة

310.009،794.55�شايف الأرباح الراأ�شمالية بعد ال�شريبة

17،803،813.1516،710،955.41�شايف الدخل القابل للتوزيع
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قائمة التدفقات النقدية لل�سنة املالية املنتهية يف 2009/12/31

2009/12/312009/12/31البيان

جنيه �شوداينجنيه �شوداينالتدفقات من العمليات :

17،803،813.15�شايف الدخل

ت�شوية �شايف الدخل مع �شايف زيادة النقد الناجت من العمليات :

768،023.35ا�شتهالك الأ�شول الثابتة

36،919.64اإطفاء م�شروفات التاأ�شي�س

310،552.36خم�ش�س التمويل القائم واملتعرث 

847،127.49خم�ش�س الزكاة

1،036،562.18خم�ش�س ال�شريبة

3.277.919.67املخ�ش�شات الأخرى

(1.076.083.00( الزكاة املدفوعة

(1.453.853.00 ( ال�شرائب املدفوعة

)13،915،449.97( خم�ش�شات م�شددة خالل عام 2009م

)2،472،033.01( عائد  ا�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر

10،758.59خ�شائر بيع الأ�شول

)514،140.23( �شراء اأ�شول ثابتة

172،195.23بيع الأ�شول

0.00�شريبة راأ�شمالية

12.944.500.70- �شايف التدفقات النقدية من العمليات

التدفقات النقدية من التمويل 

357،806.44النق�س يف ذمم البيوع املوؤجلة

)52،511،171.03( الزيادة يف الوراق املالية وال�شتثمارات الخرى 

(3.929.070.00(الزيادة يف امل�شاهمات الرا�شمالية 

56،082،434.59-�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف  ال�شتثمار  

التدفقات النقدية من التمويل  

30،605،797.57الزيادة يف ح�شابات ودائع ال�شتثمار امل�شتمر 

25،619،759.39الزيادة يف ح�شابات املحافظ وال�شناديق 

2.628.607.73الزيادة يف الحتياطيات ) القيمة العادلة لال�شتثمارات( 

48،899،695.99الزيادة يف الذمم الدائنة

50،287،806.50النق�س يف املطلوبات الأخرى

1،956،062.32النق�س  يف الذمم املدينة

(197.158.53( الزيادة  يف املوجودات الأخرى

 6.147.685.00الزيادة يف راأ�س املال

10،485،365.02176.433.620.99الزيادة يف اأوراق الدفع وال�شيكات والتوزيعات

125،210،498.85 الزيادة ) النق�س ( يف النقد وما يف حكمه

50،916،687.62 النقد وما يف حكمه  بداية ال�شنة

176،127،186.47 النقد وما يف حكمه نهاية ال�شنة 
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الإي�ســـاحات حـــول البيانــــات املالــــية

اإي�شاح رقم )1(  :

التاأ�شي�س والن�شاط :

املرحلة  يف  جنيه   مليون  ع�شرة  به   م�شرح   مال  براأ�س  بداأ  عامة  م�شاهمة  �شركة  املايل  ال�شتثمار  بنك 

التاأ�شي�شية يف اأكتوبر 1997. وزاول البنك ن�شاطه ر�شميًا يف 1998/7/22م  بعد احل�شول على الت�شديق 

النهائي من البنك املركزي .

وقد مت الكتتاب يف جميع اأ�شهمه حيث قام امل�شاهمون بدفع كل الأق�شاط  وقدرها 9،35 مليون جنيه ومتثل 

94% من راأ�س املال امل�شرح به . زاول البنك ن�شاطه التداويل يف �شوق اخلرطوم لالأوراق املالية يف  من يوليو 

1998م وخالل عام 2001م  تعدل راأ�س املال امل�شرح به اإيل خم�شني مليون جنيه  وبلغ راأ�س املال املدفوع 

مبلغ 45 مليون جنيه ويف عام 2006م مت رفع راأ�س املال امل�شرح به  اإيل 100 مليون جنيه وبلغ راأ�س املال 

املدفوع يف 2009/12/31 مبلغ  82،993،740   جنيه   .

مت اإعتماد البنك من�شقًا ر�شميًا حلكومة ال�شودان لدى موؤ�ش�شات التمويل الإقليمية  والدولية التي تخ�ش�س 

نوافذ لتمويل وتنمية القطاع اخلا�س .

ومن اأهم اأهداف البنك ح�شب ما جاء بالئحة التاأ�شي�س :

1-   تن�شيط �شوق اخلرطوم لالأوراق املالية عن طريق القيام بجميع اأعمال الوكالة .

2-    اإن�شاء �شناديق ال�شتثمار و املحافظ املالية ل�شاحله وبال�شرتاك مع الآخرين .

3-   العمل كم�شت�شار مايل وا�شتثماري للعمالء واإدارة حمافظ الغري وا�شتثمارها يف الأوراق املالية .

4-   تقدمي خدمات الن�شح املايل مبا يف ذلك اإعادة هيكلة ال�شركات بال�شتحواذ اأو الدمج اأو غري 

ذلك .

5-    القيام بعمليات النقد الأجنبي املرتبطة باأغرا�شه وفقًا للقوانني واللوائح ال�شائدة ون�شر الوعي 

املايل مبختلف الطرق وت�شجيع ال�شتثمار يف الأوراق املالية .

للم�شتثمرين  وطرحها  العام  القطاع  و�شركات  وهيئات  موؤ�ش�شات  ا�شتخ�شا�س  بعمليات  القيام    -6

داخل وخارج ال�شودان وامل�شاهمة يف حتديث وجتديد ال�شركات القائمة يف القطاعني العام واخلا�س 

والعمل على تو�شيع وتعزيز امللكية اخلا�شة بتلك ال�شركات .
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اإي�شاح رقم )2( :

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة :

1-   اأعدت البيانات املالية وفقًا للمعايري ال�شادرة من هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية 

بالبحرين  وتوجيهات بنك ال�شودان املركزي ، ووفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية وعلى اأ�شا�س ال�شتحقاق .

2-   مت ت�شنيف حمفظة الأوراق املالية كمتاحة للبيع وتثبت بالتكلفة ويتم تقومي مكونات حمفظة البنك 

يف نهاية الفرتة املالية بالقيمة ال�شوقية )متو�شط �شعر الفتتاح والإقفال يف ن�شرة ا�شعار �شوق اخلرطوم 

لالأوراق املالية( ويتم اإثبات اخل�شائر يف قائمة  املركز املايل بند حقوق امللكية وبند حقوق اأ�شحاب ح�شابات 

ال�شتثمار كل ح�شب ن�شيبه بح�شاب خ�شائر غري حمققة من تقومي ال�شتثمارات  ، اأما الزيادة يف القيمة 

ال�شوقية من الدفرتية فتحمل حل�شاب احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات ويخف�س به ح�شاب اخل�شائر 

غري املحققة وفقًا ملعيار ال�شتثمارات وتوجيهات بنك ال�شودان املركزي.  

3-   ت�شتهلك م�شاريف التاأ�شي�س على مدى ع�شر �شنوات.

4-   الإيرادات:

)اأ( تثبت الأرباح النقدية الناجتة من الأوراق املالية املكونة للمحفظة عند الإعالن عن توزيع هذه الأرباح، 

ويف حالة البيع لالأوراق املالية يتم الإثبات لالأرباح اأو اخل�شائر عند البيع.

)ب( يتم اإثبات  عمولت  بيع و�شراء الأ�شهم وعمولت الت�شويق عند القب�س الفعلي .  

)ج( اإيرادات الودائع ال�شتثمارية واأرباح امل�شاركات واملرابحات يتم اإثباتها عند القب�س الفعلي.                                      

5-  املوجودات الثابتة :

تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة التاريخية وت�شتهلك بطريقة الق�شط الثابت بالن�شب املو�شحة اأدناه  و %50 

من ن�شبة ال�شتهالك بالن�شبة لالأ�شول امل�شافة وامل�شتبعدة  خالل العام :.

%10 الأجهزة الكهربية     

%10 اأجهزة الت�شالت     

%15 و�شائل النقل     

%10 الأثاثات املكتبية     

%20 اأجهزة احلا�شوب     
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6-  املعامالت بالعملة الأجنبية :

 حتول املعامالت النا�شئة بعمالت اأجنبية اإىل اجلنيه  ال�شوداين باأ�شعار ال�شرف املعلنة وقت حدوثها وتقيد 

بيان  اأو م�شروفات يف  كاإيرادات  الأجنبية  بالعملة  املعامالت  و�شداد  قب�س  الناجتة عن  الأ�شعار  فروقات 

الدخل للفرتة اجلارية. كما تقيد املوجودات واملطلوبات بالعملة الأجنبية باجلنيه ال�شوداين مبتو�شط اأ�شعار 

ال�شرف املعلنة من قبل غرفة النقد الأجنبي بالوحدة امل�شرفية يف تاريخ امليزانية ) 2.248 جنيه للدولر( 

وتقيد الفروقات الناجتة عن تقييم الأ�شعار يف ح�شاب مكا�شب اأو خ�شائر تقييم الأر�شدة بالعملة  الأجنبية 

يف قائمة الدخل ، اأما العمالت الأجنبية من غري الدولر حتول اإىل دولر ثم املقابل باجلنيه ال�شوداين يف 

تاريخ امليزانية .  

7-  عائد اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر :

تتحمل ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر م�شروفات العمليات ال�شتثمارية املبا�شرة . اأ  ـــ 

تعترب الوديعة ال�شتثمارية امل�شتمرة م�شتثمرة بن�شبة %100 . ــ  ب  ـ

ي�شارك اأ�شحاب الودائع ال�شتثمارية  يف اأرباح وخ�شائر  العمليات ال�شتثمارية واأرباح       ــ  ت  ـ

             وخ�شائر حمفظة البنك وعائد العمالت الأجنبية والودائع ال�شتثمارية لدى البنوك  .

ل ي�شارك اأ�شحاب الودائع ال�شتثمارية يف عائد اإدارة  ال�شناديق ال�شتثمارية وعائد  ث  ـــ 

            اخلدمات امل�شرفية وعائد  الهيكلة واخل�شخ�شة و عمولت بيع و�شراء الأ�شهم .

توزع الأرباح بن�شبة 80% للم�شتثمرين و 20% للبنك نظري الإدارة  . ج  ـــ 

احلد الأدنى للوديعة للم�شاركة يف الربح 3،000 جنيه  اأو ما يعادلها بالعملة الأجنبية  ح  ـــ 

          كماهو متفق عليه ، وقد بلغت ن�شبة التوزيع لأرباح ودائع ال�شتثمار امل�شتمر بالعملة املحلية                

          7 % وبن�شبة 7 % للودائع بالعملة الأجنبية  .

مت ح�شاب مكافاأة جمل�س الإدارة بن�شبة 5 % من الدخل القابل للتوزيع . خ  ـــ 

خم�ش�س التمويل القائم واملتعرث مت ح�شابه وفقًا ملن�شورات بنك ال�شودان املركزي. ــ  د  ـ

الك�شب املخالف لل�شريعة يتم �شرفه يف اأوجه اخلري بخالف امل�شاجد . ــ  ذ ـ

            ) ل توجد اأي مكا�شب خمالفة لل�شريعة يف العام 2009 ( .
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�سالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

اإي�شاح رقم )3( النقد وما يف حكمه :

2،369،744.972،059،300.32النقدية بالعملة املحلية 

81،704.58319،281.80النقدية بالعملة الأجنبية

116،557،149.3535،249،831.45ر�شيد بنك ال�شودان حملي

55،441.061،809،236.04ر�شيد بنك ال�شودان اأجنبي

57،063،146.5111،479،038.01اأر�شدة املرا�شلني

176،127،186.4750،916،687.62اجلملة

اإي�شاح رقم )4 (  ذمم البيوع املوؤجلة :

957،871.351،315،677.79املرابحات

(1،083،924.32((336،965.07()-( خم�ش�س التمويل املتعرث والقائم

620،906.28231،753.47اجلملة 

اإي�شاح رقم )5( ا�شتثمارات ق�شرية الأجل:

0.000.00وديعة ا�شتثمارية طرف ال�شركة العربية البحرين

4،901،250.004،800،000.00امل�شاركات وال�شيغ الأخرى

(141،566.73((332،738.98()-( خم�ش�س التمويل املتعرث والقائم

4،568،511.024،658،433.27اجلملة

متويل اأخرى: 

395،759.073،608،887.81خطاب اعتماد  �شركة �شيتار

470،580.290.00خطاب اعتماد �شركة/ اململكة/ التعليم/ فامويل 

0.00)866،339.36( (-( خم�ش�س التمويل املتعرث 100 %                          

0.003،608،887.81اجلملة 

اإي�شاح رقم )6( حمفظة الأوراق املالية املتاحة للبيع:

(1( اأ�شهم يف �شركات مدرجة :

40،127.7640،127.76اأ�شهم يف بنك الرثوة احليوانية

714،962.59745،386.53اأ�شهم يف �شركة التنمية الإ�شالمية

48،252.6053،614.00اأ�شهم يف بنك ال�شمال الإ�شالمي

609،779.226،776.00اأ�شهم يف بنك الت�شامن ال�شالمي 

63،464.0074،152.80اأ�شهم يف �شركة ال�شمغ العربي 

34،260،098.2538،118،429.80اأ�شهم فى �شركة �شوداتل 

253،000.00253،000.00اأ�شهم يف �شركة تق�شيط املحدودة

179،856،00164،868.00 اأ�شهم يف ال�شركة ال�شودانية للمناطق والأ�شواق احلرة

384،826.00808،134.60اأ�شهم يف م�شرف ال�شالم

496،028.25754،930.80اأ�شهم يف بنك اخلرطوم

448،413.752،946.00اأ�شهم يف بنك في�شل الإ�شالمي

24،357.9030،157.40اأ�شهم يف م�شرف املزارع التجاري 

85،522.8085،108.98اأ�شهم يف بنك املال املتحد
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(2( �شهادات �شهامة و�شكوك ال�شتثمار احلكومية املتاحة للبيع  :
ج.�س

   2009/12/31
ج.�س

   2008/12/31

96،983،869.4175،845،163.28�سهادات �سهامة

53،134،590.2525،524،829.25�شكوك ال�شتثمار احلكومية

187،727،148.78142،507،625.20اجلملة الكلية

اإي�شاح رقم )7( ا�شتثمارات مقيدة ) �شكوك �شناديق ال�شتثمار ( املتاحة للبيع :

20،005،123.509،733،380.60�شكوك �شندوق اإجارة بنك اخلرطوم ال�شتثماري

1،000.000.000.00�شكوك �شندوق ال�شامل الثاين لال�شتثمار يف ال�شكوك احلكومية 

0.00768.993.75�شكوك �شندوق جلوبال ال�شتثماري 

4.011.200.004،211،655.00�شكوك �شندوق التمويل ال�شناعي

1،991،113.751،739،031.00�شكوك  �شندوق ال�شتثمار يف الأوراق املالية

1،195،147.201،206،639.00�شكوك �شندوق اخلرطوم ال�شتثماري

400،000.00400،000.00�شكوك حمفظة املالريا

3،092،500.003،092،500.00�شكوك حمفظة  �شاريا ال�شكني

7،188،573.007،175،448.00�شكوك �شندوق الإعمار العقاري

0.006،176،497.60ال�شندوق ال�شامل

3،402،975.801،500،000.00�شكوك �شندوق جمموعة الوطن ال�شتثماري الأول

498،697.60848،240.00�شكوك �شندوق ال�شتثمارات املتنوعة الثاين

8،000،000.004،000،000.00�شكوك املحفظة ال�شتثمارية الأويل ملجموعة الوطن

50،785،330.8540،852،384.95اجلملة

اإي�شاح رقم )8( الذمم املدينة :

25،000،0030،311.01 م�شروفات مدفوعة مقدما  ) املراجع اخلارجي( 

94،515.070.00مدفوعات حتت الت�شوية ) خ�شمًا على احلافز( 

1،449.002،139.00خمزونات كبونات الربيد ال�شريع

3،401،178.413،258،670.41�شلفيات العاملني

0.0081،125.74اأ�شهم حمفظة ال�شركة الليبية

79،175.0082،925.00م�شروفات جمل�س الإدارة خ�شما علي املكافاأة

3،866.360.00اإيرادات م�شتحقة ) ارباح ا�شهم م�شرف املزارع التجاري( 

7،812.507،812.50خطاب �شمان وكالة البنك

15،953.0014،428.00م�شروفات ال�شناديق ال�شتثمارية

0.002،107،600.00ت�شفية �شندوق النماء

3،628،949.345،585،011.66اجلملة

اإي�شاح رقم )9(  امل�شاهمات الراأ�شمالية :

187،500.00187،500.00اأ�شهم يف �شركة الطرق واجل�شور

479،370.00225،000.00اأ�شهم  يف �شركة الإن�شاءات احلديثة

3،674،700.000.00اأ�شهم يف ال�شركة العربية لالإجارة 

4،341،570.00412،500.00اجلملة 

اإي�شاح رقم )10(  املوجودات الأخرى :

0.0011.972.55اأدوات مكتبية ومطبوعات

688.108.89478.977.81مقابل هوام�س خم�شومة بوا�شطة املرا�شل

688.108.89490.950.36اجلملة 

اإي�شاح رقم )11(  م�شروفات التاأ�شي�س :

369.196.36369.196.36م�شروفات التاأ�شي�س

)258،602.58()295،522.22()-( خم�ش�س اإطفاء م�شروفات التاأ�شي�س

73.674.14110.593.78اجلملة

اإي�شاح رقم )12( �شايف املوجودات الثابتة:

6.144.237.276.418.480.93�شايف الأ�شول )مرفق ك�شف بالتفا�شيل(

الإي�ســـاحات حـــول البيانــــات املالــــية
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اإي�شـــــاح رقــــم )13( املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية :

يف  جنيه  األف  مبلغ434،706   اإيل   2008/12/31 يف  جنيه  األف   255.793 مبلغ  من  املوجودات  جملة  ارتفعت 

2009/12/31 بزيادة قدرها 178،913  األف جنيه بن�شبة 70 %   هذه الزيادة ناجتة من زيادة بع�س بنود املوجودات 

امل�شاهمات  و  املالية  الأوراق  وحمفظة  املوؤجلة   البيوع  وذمم  والأجنبية  املحلية  بالعملتني  حكمه  يف  وما  النقد   (

الرا�شمالية وهوام�س خم�شومة بوا�شطة املرا�شل والإيرادات امل�شتحقة وامل�شروفات املدفوعة مقدما( اإل اأنه قد 

حدث اإنخفا�س يف بع�س البنود باملوجودات قللت من الرتفاع ال اأن النتيجة كانت اإرتفاع يف جملة املوجودات . 

وكذلك املطلوبات اإرتفعت  من مبلغ  96،887 األف جنيه يف 2008/12/31 اإيل مبلغ 230،792   األف جنيه يف 

2009/12/31 بزيادة قدرها 133،905  األف جنيه بن�شبة 138.2 %  نتيجة لرتفاع  يف بع�س بنود املطلوبات 

) ح�شابات ال�شناديق واملحافظ  والذمم الدائنة واكتتاب يف اإ�شدارات بالعملة املحلية( . ويوجد انخفا�س يف 

بع�س بنود املطلوبات قللت من الرتفاع اإل اأن النتيجة كانت ارتفاع يف جملة املطلوبات. حقوق امللكية ارتفعت 

من مبلغ  105،659 األف جنيه يف 2008/12/31م اإيل مبلغ  118،747  األف جنيه بزيادة قدرها 13،089  األف 

جنيه بن�شبة قدرها 12،4 %  نتيجة لرتفاع راأ�س املال واإحتياطي القيمة العادلة لالإ�شتثمار واأرباح العام. 

2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�ساإي�شاح رقم )14( ح�شابات املحافظ اخلا�شة وال�شناديق :  

0.007،402.33�شندوق الأ�شهم ال�شودانية الأول

0.001،917.70�شندوق الت�شالت الأول

0.00643.93�شندوق الت�شالت الثاين

0.00118.52�شندوق متويل ال�شادرات

0.00241.422.73�شندوق النماء

1.193.526.27209.435.95�شندوق الأ�شهم ال�شودانية الرابع

0.0099.090.32�شندوق التمويل ال�شناعي

34.199.64469.565.64�شندوق اخلرطوم ال�شتثماري

0.003.245.20�شندوق ال�شتثمار امل�شرتك

767.258.732.871.910.18ا�شتثمارات ال�شناديق ال�شتثمارية

262.319.333.238.866.44�شندوق ال�شتثمارات املتنوعة الثاين

883.931.284.664.411.76�شندوق جمموعة الوطن ال�شتثماري الأول

144.401.1376.976.27�شندوق ال�شتثمار يف الأوراق املالية ال�شودانية

41.313.692.7514.907.545.57املحافظ اخلا�شة

49.0910.059.75حمفظة املالريا

7.827.997.7240.808.68ال�شندوق ال�شامل الثاين  

81.097.7328.611.54�شندوق الإعمار العقاري

52.508.473.6726.872.032.51اجلملة
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�ساإي�شاح رقم )15( اأوراق دفع و�شيكات معتمدة :

0.009،259.61مقابل اأوراق دفع دولر

3.996.298.86466،287.64اأوراق دفع و�شيكات معتمدة بالعملة املحلية

3.996.298.86475،547.25اجلملة

اإي�شاح رقم )16( ذمم دائنة :

168.000.00153،085.33م�شاهمة البنك يف �شندوق �شمان الودائع

86.038.7587،229.97�شنوق عالج العاملني وال�شندوق اخلريي

78.243.457.7229،874،982.93اأمانات حتت الطلب

290.938.89652،155.00�شركة بروفايل

0.00175،000.00�شركة فابيا للنظم

267.704.41196،117.92م�شروفات م�شتحقة

900.043.900.00حمافظ خا�شة حتت الت�شوية 

143.113.8532،642.01ح�شاب التداول ب�شوق اخلرطوم لالأوراق املالية

0.0076،920.00ال�شناديق ال�شتثمارية

3.801.824.678.91خم�ش�س توزيع ارباح ال�شهم �شنوات �شابقة 

37.879.0938،470.38اأر�شدة دائنة اأخري ) الدخل ال�شخ�شي + التاأمني الجتماعي( 

80.140.978.4331،291،282.45اجلملة

اإي�شاح رقم )17( توزيعات الأرباح :

2009/12/312008/12/31البيان

15.837.985.8018،901،026.55توزيعات اأرباح �شهامة وال�شكوك

72.400.0257،348.86اأرباح م�شاهمي �شوداتل

15.910.385.8218،958،375.41اجلملة

اإي�شاح رقم )18( اكتتاب يف اإ�شدارات مالية بالعملة املحلية :

15.015.600.000.00اكتتاب �شندوق النماء الثاين 

0.004،003،000.00اكتتاب �شندوق جمموعة الوطن ال�شتثماري الأول

0.001،000،000.00اكتتاب �شندوق ال�شتثمارات املتنوعة الثاين

15.015.600.005،003،000.00اجلملة 

اإي�شاح رقم )19( املطلوبات الأخرى :

0.000.00اكتتاب �شركات م�شاهمة عامة

57.103.538.887،122،789.47مقابل اأمانات حتت الطلب بالعملة الأجنبية

0.000.00ح�شاب ت�شغيل �شوداتل

69.910.2668،138.33ح�شاب توزيع ال�شندوق الدولري

20.0119.44�شندوق الت�شالت الثاين

693.841.23732،323.12ح�شابات العاملني

1.040.889.05697،122.55تاأمينات الإعتمادات وال�شمانات

58.908.199.428،620،392.91اجلملة
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�ساإي�شاح رقم )20( املخ�ش�شات :

50.000.0040،000.00خم�ش�س اأتعاب املراجع اخلارجي

990.211.261،117،800.00خم�ش�س حافز العاملني

847.127.491،076،083.00خم�ش�س الزكاة

1.063.562.181،453،853.00خم�ش�س ال�شريبة

1.327.607.721،163،082.37خم�ش�س فوائد ما بعد اخلدمة

938.200.69745،200.00خم�ش�س مكافاأة جمل�س الإدارة

22.000.0020،000.00خم�ش�س  اأتعاب مكافاأة هيئة الرقابة ال�شرعية

0.00515.50�شريبة راأ�شمالية

5.238.709.345،616،533.87اجلملة

اإي�شاح رقم )21( ح�شابات ودائع ال�شتثمار امل�شتمر :

80.954.937.7049،558،292.07ح�شابات ودائع ال�شتثمار امل�شتمر بالعملة املحلية

549.497.291،340،345.35ح�شابات ودائع ال�شتثمار امل�شتمر بالعملة الأجنبية

81.504.434.9950،898،637.42اجلملة

اإي�شاح رقم )22( عائد اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر:

2009/12/312008/12/31البيان

3.747.226.112،451،267.01عائد اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر بالعملة املحلية

(122.563.75((749.445.22( )-(  ن�شيب البنك ب�شفته م�شاربًا

2.997.780.892،328،703.26حقوق ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر بالعملة املحلية

73.875.5120،766.00عائد اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر بالعملة الأجنبية

(1.038.25((14.775.10( )-( ن�شيب البنك ب�شفته م�شاربًا

59.100.4119،727.75حقوق اأ�شحاب ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر بالعملة الأجنبية

3.056.881.302،348،431.01اإجمايل حقوق ح�شابات ال�شتثمار امل�شتمر 

اإي�شاح رقم )23( راأ�س املال امل�شرح به :

راأ�س املال امل�شرح به100 مليون جنية مق�شمة اإىل 100 مليون �شهمًا 

قيمة ال�شهم واحد جنيه �شوداين  
100.000.000.00100،000،000.00

راأ�س املال املدفوع :

12.224.977.9010.127.035.00القطاع العام

67.017.445.1056.467.125.00�شركات خا�شة ) وطنية واأجنبية ( 

3.751.317.0010.251.895.00اأفراد

82.993.740.0076.846.055.00اجلملة
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�ساإي�شاح رقم  )24( الحتياطيات :

591.596.07591،596.07احتياطي عام ) فروقات عملة (

16.093.965.3613،423،393.39احتياطي قانوين

16.685.561.4314،014،989.46اجلملة

اإي�شاح رقم   )25( الأرباح املبقاة :

950.832.192.264.576.23الأرباح املبقاة من الأعوام ال�شابقة

17.803.813.1516.710.955.41اأرباح العام

(4.177.738.85((2.670.571.97(ناق�شا املحول لالحتياطي القانوين 

16.084.073.3714،797،792.79اجلملة

اإي�شاح رقم )26( التزامات الإعتمادات وال�شمانات :

1.083.549.99817،903.85مقابل التزامات ال�شمانات

152.089.200.00مقابل التزامات الإعتمادات

3.473.336.892،018،116.26مقابل التزامات الإعتمادات قبول

4.708.976.082،836،020.11اجلملة
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�ساإي�شاح رقم  )27(  توزيعات اأرباح نقدية مت�شلمة :

0.00152،119.68�شركة التنمية الإ�شالمية

0.00118،670.95�شندوق الأ�شهم ال�شودانية الرابع

143.110.00بنك في�شل ال�شالمي 

3.866.360.00م�شرف املزارع التجاري 

9.034.760.815،013،868.85اأرباح �شهامة و�شكوك ال�شتثمار احلكومية

1.096.740.003،162،191.95اأرباح �شركة �شوداتل

1.355.201،315.80اأرباح بنك الت�شامن الإ�شالمي

7.625.25709،576.18اأرباح �شندوق التمويل ال�شناعي

0.0030،897.50اأرباح �شركة ال�شمغ العربي

(652.844.85(0.00اأرباح وخ�شائر  �شندوق النماء

594.885.692،419،390.96اأرباح البنك من �شناديق ال�شتثمارات

0.0046،086.71اأرباح بنك اخلرطوم

43.703.600.00اأرباح حمفظة خمطط �شاريا 

40.000.0045،240.00اأرباح حمفظة املالريا

298.123.01160،200.00�شندوق ال�شتثمارات يف الأوراق املالية ال�شودانية

41.629.4439،036.75اأرباح م�شرف ال�شالم

2.447.213.01365،703.90اأرباح �شندوق اإجارة بنك اخلرطوم

233.345.60206،612.81اأرباح جمموعة الوطن

937.462.380.00املحفظة ال�شتثمارية – جمموعة الوطن 

73.350.080.00�شندوق ال�شتثمارات املتنوعة الثاين 

4.096.820.00اأرباح بنك املال املتحد 

14.858.300.3611،818،067.19اجلملة 

اإي�شاح رقم  )28(

مكا�شب وخ�شائر غري حمققة من تقومي ال�شتثمارات ) اإحتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات ( :

للبيع  املتاحة  ال�شتثمارات  تقومي  وخ�شائر غري حمققة من  املحا�شبية اخلا�شة مبكا�شب  ال�شيا�شة  تعدلت 

حيث كانت اخل�شائر تثبت بقائمة الدخل واملكا�شب كاحتياطي يف قائمة املركز املايل يف العام 2008م وكانت 

اثبات  ليتم  تعدلت  2009م  العام  2.915.314.13 جنيه ويف  النتيجة �شايف خ�شائر غري حمققة قدرها 

املكا�شب واخل�شائر غري املحققة يف قائمة املركز املايل  حقوق امللكية وحقوق ا�شحاب الودائع كل ح�شب 

املحا�شبة  هيئة  ال�شادر من   17 رقم  ال�شتثمارات  ومعيار  املركزي  ال�شودان  بنك  لتوجيهات  وفقًا  ن�شيبه 

واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية ال�شالمية – البحرين وفق الآتي: 
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تابع اإي�شاح رقم  )28(

2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�سمكا�شب غري حمققة :

كلي جزئياأ�شهم يف �شركات مدرجة  :

14.988.00 ال�شركة ال�شودانية للمناطق والأ�شواق احلرة

413.8215.401.82بنك املال املتحد

�شكوك ال�شناديق واملحافظ ال�شتثمارية : 

342.313.00�شندوق العمار العقاري 

270.462.49�شندوق اجارة بنك اخلرطوم 

96.223.31�شندوق جمموعة الوطن ال�شتثماري 

4.512.06713.510.86�شندوق ال�شتثمارات املتنوعة الثاين 

�شكوك ال�شتثمار احلكومية :

468.33�شكوك ال�شتثمار الثالثة 

608.532.00�شكوك ال�شتثمار ال�شاد�شة 

67.904.50�شكوك ال�شتثمار احلادية ع�شر 

1.063.35�شكوك ال�شتثمار الثالثة ع�شر 

124.50678.092.68�شكوك ال�شتثمار الرابعة ع�شر 

�سهادات �سهامة : 

3.048.50ا�شدار اكتوبر 43/1 

180.697.00ا�شدار اكتوبر 43/2

15.112.50ا�شدار اكتوبر 43/3

485.567.67ا�شدار ابريل 41

863.636.40ا�شدار ابريل 2/ 41

1.426.147.62ا�شدار يوليو 42/1

714.952.31ا�شدار يوليو 42/2

1.255.493.28ا�شدار يناير 40

762.918.68ا�شدار يناير40/1

310.406.256.017.980.21ا�شدار يناير40/2

7.424.985.57اجلملة 
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�سخ�شائر غري حمققة :

ا�شهم يف �شركات مدرجة :

5.361.40بنك ال�شمال ال�شالمي 

33.547.51بنك الت�شامن 

14.063.87ال�شمغ العربي 

30.423.94التنمية ال�شالمي 

423.308.60م�شرف ال�شالم 

258.902.55بنك اخلرطوم 

3.858.331.55�شوداتل 

52.836.28بنك في�شل ال�شالمي 

5.799.504.682.575.20م�شرف املزارع التجاري 

�شكوك ال�شناديق واملحافظ ال�شتثمارية : 

11.491.80�شندوق اخلرطوم ال�شتثماري 

36.484.3547.976.15�شندوق ال�شتثمار يف الوراق املالية 

�شكوك ال�شتثمار احلكومية :

24.751.25�شكوك ال�شتثمار التا�شعة 

9.363.51�شكوك ال�شتثمار الرابعة 

3.476.50�شكوك ال�شتثمار العا�شرة 

28.113.7165.704.97�شكوك ال�شتثمار الثانية ع�شر 

4.796.256.32اجلملة 

2.628.729.25�شايف �شايف احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات 

604.607.73ن�شيب ا�شحاب ودائع ال�شتثمار امل�شتمر 

2.024.121.52ن�شيب ا�شحاب حقوق امللكية 

اإي�شاح رقم  )29( اإيرادات اخلدمات امل�شرفية : 

572.550.471،220،410.78عمولة علي الإعتمادات

242.603.99485،709.77عمولة علي التحاويل

30.249.1232،482.16عمولة علي ال�شمانات

33.163.1039،788.96عمولت اأخرى

878.666.681،778،391.67اجلملة

تابع اإي�شاح رقم  )28(
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�ساإي�شاح رقم  )30( م�شروفات اإدارية وعمومية :

م�شروفات امل�شتخدمني:

1.259.741.961،228،477.47املرتبات والأجور 

450.174.12431،198.73بدل العالج

424.025.31418،928.27بدل اللب�س

1.124.274.411،033،317.81م�شاريف الإجازة وتذاكر ال�شفر

398.436.08399،886.86منح وحواافز ) العيدين( 

315.333.34409،275.68فوائد ما بعد اخلدمة

190.658.72185،164.57م�شاهمة البنك يف التاأمني الجتماعي

484.542.50383،994.47تدريب العاملني

44.260.0040،000.00مال ال�شئون الجتماعية

4.691.446.444،530،243.86جملة م�شروفات امل�شتخدمني

م�شروفات اإدارية:

104.574.70145،301.57�شفر وماأموريات

398.746.32342،687.90الإيجارات

95.833.9558،173.97التكرمي وال�شيافة

86.750.6093،558.00الدعاية والإعالن

39.050.0025،691.40م�شروفات النظافة 

102.460.93139،956.22م�شروفات الن�شر املايل 

26.999.616،532.26ال�شيانة والإ�شالحات

210.375.89169،809.87م�شروفات جمل�س الإدارة

55.078.0044،748.12م�شروفات اجلمعية العمومية

437.205.98488،551.64م�شروفات ال�شرتاكات يف املنظمات

159.913.60143،699.23م�شروفات الت�شالت

59.897.7263،444.85م�شروفات الأدوات املكتبية

170.218.84124،276.29م�شروفات �شيانة احلا�شب الآيل

68.225.6179،527.78م�شروفات ت�شيري العربات

112.952.1497،605.66م�شروفات كهرباء ومياه

17.454.0611،527.70م�شروفات ال�شحف واملطبوعات

107.260.2491،766.97م�شروفات متنوعة

32.265.0041،808.00م�شروفات تاأمني الأ�شول

52.250.8844،659.63م�شروفات الرقابة ال�شرعية

96.269.8899،935.00التربعات
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2008/12/31   ج.�س2009/12/31   ج.�ستابع اإي�شاح رقم  )30(

36.812.0036،000.00م�شروفات امل�شت�شار القانوين

14.500.0013،500.00م�شروفات حرا�شة وحمليات

0.00180،000.00م�شروفات اخلطة اخلم�شية

2.485.095.402،552،762.06جملة امل�شروفات الإدارية

7.176.541.847،083،005.92اإجمايل امل�شروفات العمومية والإدارية

اإي�شاح رقم  )31( �شايف  الأرباح الراأ�شمالية بعد ال�شريبة :  

0.0010،979.05اأرباح بيع عربات 

(669.00(0.00)-(  خ�شارة فقدان اجهزة 

0.0010،310.05�شايف الأرباح الراأ�شمالية

(515.50(0.00)-( �شريبة 5 %

0.009،794.55�شايف الأرباح الراأ�شمالية
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