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املحـتــــــويات
:الباب األول

م�صرف التنمية ال�صناعية  :الن�ش�أة والأهداف  ،التنظيم  ،دليل امل�صرف  ،امل�ساهمات الر�أ�سمالية ومرا�سلو امل�صرف
اخلارجيني:
الف�صل الأول :
الن�ش�أة والأهداف
 1/1الن�ش�أة )6( .................................................................................................................................................................................
 1/2الأهداف )6 ( .............................................................................................................................................................................
الف�صل الثاين :
تنظيم امل�صرف
 1/2جمل�س الإدارة )7 ( .....................................................................................................................................................................
 2/2الإدارة التنفيذية )9 ( ................................................................................................................................................................
 3/2مديرو الإدارات و الوحدات )12( ...................................................................................................................................................
 4/2مديرو الفروع )12( ......................................................................................................................................................................
الف�صل الثالث:
دليل امل�صرف

 1/3املقر الرئي�سي )13( .......................................................................................................................................................................
 2/3الفروع العاملة )13 ( ......................................................................................................................................................................
 3/3امل�ساهمات الر�أ�سمالية )14 ( ...........................................................................................................................................................
الف�صل الرابع:
مرا�سلو امل�صرف اخلارجيني
 1/4مرا�سلو الدول العربية )15 ( ...........................................................................................................................................................
 2/4مرا�سلو الدول الأوروبية والآ�سيوية )16( ..........................................................................................................................................
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:الباب الثاني

الف�صل اخلام�س:

البيئة امل�صرفية على امل�ستوى العاملي والإقليمي واملحلي وبيئة م�صرف التنمية ال�صناعية

 1/5الإقت�صاد العاملي ) 19( ..................................................................................................................................................................
 2/5اقت�صاديات الدول املتقدمة )19( ...................................................................................................................................................
 3/5اقت�صاديات الدول النامية )20( .....................................................................................................................................................
 4/5ملخ�ص �أداء الإقت�صاد ال�سوداين )20( ............................................................................................................................................
 5/5بيئة م�صرف التنمية ال�صناعية )21( .............................................................................................................................................
الف�صل ال�ساد�س:
نتائج �أعمال امل�صرف

 1/6نتائج �أعمال امل�صرف خالل العام 2011م )22 ( .................................................................................................................................
الف�صل ال�سابع:
 1/7تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية وتقرير املراجع اخلارجي  ،القوائم املالية و�إي�ضاحاتها )28( ....................................................
 2/7تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية )29( .....................................................................................................................................................
 3/7تقرير املراجع اخلارجي )31( ............................................................................................................................................................
 4/7القوائم املالية و�إي�ضاحاتها )32( .......................................................................................................................................................

موتيفة لإلنتاج الفني واإلعالن
٠٠٢٤٩٩٢٨٦٠٣١٣٨ - ٠٠٢٤٩٩١٢١٢٧٦٧٧٧
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شـريـان الص
نـاعة فى السـودان
4
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الباب الأول
الن�ش�أة والأهداف
التنظيم
دليل امل�صرف
امل�ساهمات الر�أ�سمالية
ومرا�سلو امل�صرف
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الفصل االول
 1/1الت�أ�سي�س :
مت ت�أ�سي�س امل�صرف فى  10يوليو 2005م
امل�ساهمون :
وزارة املالية والإقت�صاد الوطني
بنك ال�سودان املركزي
ر�أ�س املال امل�صرح به :
ر�أ�س املال املدفوع :

%75
%25
واحد مليار دوالر

158.1مليون دوالر يعادل  435.6مليون جنيه

الـر�ؤية امل�صـرف :
الإرتقاء بامل�صرف لي�صبح اخليار الأف�ضل فى جمال متويل قطاع ال�صناعة التحويلية
ر�سالـة امل�صـرف :
النهو�ض بقطاع ال�صناعة التحويلية عن طريق تقدمي التمويل واخلدمات امل�صرفية واحللول الفنية ومواكبة التطور التقني

� 2/1أغرا�ض امل�صـرف :

�أ /تقدمي التمويل واخلدمات امل�صرفية ال�شاملة مبا ي�ساعد يف تنمية وتطوير ال�صناعة التحويلية فى ال�سودان وزيادة معدالت
منوها .
ب /امل�ساعدة فى �إن�شاء من�شئات ال�صناعة التحويلية فى ال�سودان وتو�سيع ن�شاطها وتطويرها وفقا للأ�ساليب احلديثة .
ج /القيام بجميع الأعمال واملعامالت املالية وامل�صرفية التي تخ�ص قطاع ال�صناعة .
د� /إن�شاء املناطق واملجمعات ال�صناعية بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة .
هـ /تقدمي امل�شورة ودرا�سات اجلدوى وبناء القدرات ملن�شئات ال�صناعة .
و /العمل على جذب رو�ؤ�س الأموال واخلربات املحلية والأجنبية للدخول فى جماالت متويل تنمية ال�صناعة بال�سودان  ،بغر�ض
الإ�سهام بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف تنمية وتطوير ال�صناعة .
ز� /إ�صدار الأ�سهم و�صكوك امل�ضاربة مبختلف �أنواعها ومتويل الإكتتاب �أو متويلها بالقدر والكيفية التي يحددها املجل�س وفقا
لل�ضوابط التي ت�ساعده على حتقيق �أغرا�ضه .
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الفصل الثاني
تنظيم امل�صرف
 1/2جمل�س الإدارة :
			
 /1ال�سيد  /د .تاج ال�سر م�صطفى
		
 / 2ال�سيد  /م�ساعد حممد �أحمد عبد الكرمي
			
 /3ال�سيدة � /آمنة �أحمد �سعد
		
 /4ال�سيد  /ال�شاذيل حممد عبد املجيد
			
 /5ال�سيد  /عو�ض الكرمي بلة الطيب
			
 /6ال�سيد  /د .عبا�س على ال�سيد
		
 /7ال�سيد  /يحيى عثمان على
 /8ال�سيد  /د .بابكر حممد توم 		
		
 /9ال�سيد  /د .جوزيف مكني �إ�سكندر
 /10ال�سيد  /حممد املر�ضى التجانى		
		
 /11ال�سيد  /معاوية حممد �أحمد الربير
�أمني جمل�س الإدارة
				
ال�سيد /حممد علي ي�سن حامد

 2/2هيئة الرقابة ال�شرعية :

موالنا  /عبد احلميد عثمان الع�صملى			
				
الأ�ستاذ  /حممد ب�شري عبد القادر
				
موالنا  /برعي حممد �سيد �أحمد
موالنا  /د.التجاين حممد �أحمد (امل�ست�شار القانوين للم�صرف)
املراجع القانوين:
ميثل ديوان املراجعة العامة املراجع القانوين للم�صرف.
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رئي�س جمل�س الإدارة
( املدير العام) ع�ضوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا
ع�ض ًوا

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
مقرر ًا

7

رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سيد /د .تاج ال�سر م�صطفى عبد ال�سالم
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 3/2الإدارة التنفيذية :

املدير الـــعــام
ال�سيد /م�ساعد حممد �أحمد عبد الكرمي
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نائب املدير الـــعــام
ال�سيد� /إبراهيم بابكر حممد جربيل

10
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م�ساعد املدير الـــعــام
ال�سيد/حممد عبد احلفيظ ح�سـن
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امل�ست�شار الهند�سي :
مهند�س بلة ب�شري �أحمد
امل�ست�شار القانوين :
الأ�ستاذ/د.التجاين حممد �أحمد عبد الرحمن – وزارة العدل
 4/2مديرو الإدارات:
مدير �إدارة العالقات اخلارحية والنقد الأجنبي
الي�سد  /عبد املنعم عو�ض عثمان
مدير �إدارة الإ�ستثمار
الي�سد  /ال�صديق �أحمد حممد
مدير الإدارة املالية
الي�سد  /حممد علي �أحمد احل�سني
مدير �إدارة البحوث والتخطيط
الي�سد  /ف�ضل املوىل عبداهلل ع�ساكر
م�س�ؤول الإلتزام
ال�سيد /عمر عثمان عبد املوىل
مدير �إدارة احلا�سوب والتقنية امل�صرفية
ال�سيد  /مبارك من�صورالنور
مدير �إدارة ال�شئون الإدارية وتنمية املوارد الب�شرية
الي�سد  /قا�سم �أحمد ال�سيد
مدير �إدارة التفتي�ش واملراجعة الداخلية
الي�سد  /عادل �صالح احمد
مدير �إدارة العالقات العامة والت�سويق امل�صريف
ال�سيد� /أحمد علي �أحمد دفع اهلل
مدير �إدارة املخاطر
ال�سيد  /املفتي �إ�سماعيل قمر
مدير وحدة التمويل الأ�صغر
ال�سيد� /أبوعبيدة ال�شيخ �أحمد
مدير وحدة املجمع العقاري
				
ال�سيد /حامد حممد قدوم
 5/2مديرو الفروع :
مدير الفرع الرئي�سي (اخلرطوم)
ال�سيد /حممد علي �سعد الدين
مدير فرع �أمدرمان
ال�سيد /عبداملاجد علي بخيت
مدير فرع مدين
ال�سيد /عثمان التجاين حممد احلاج
مدير فرع بحري
ال�سيد� /أحمد ح�سن عبداهلل �أحمد
مدير فرع بورت�سودان
ال�سيد /عادل عبد اهلل النور
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الفصل الثالث
دليل امل�صرف
 1/3املقر الرئي�سي :

ال�سودان  -اخلرطوم – العمارات �شارع  21مبنى م�صرف التنمية ال�صناعية
تلفون  00249 183 472186 :ع�شرة خطوط
فاك�س 00249 183 472157 - 00249 183 472148
�صندوق الربيد  710 :الرمز الربيدي 11111
املوقع علي الإنرتنت www.idb.sd:
الربيد الإلكرتوين info@idb.sd :

 2/3الفروع العاملة :
 /1الفرع الرئي�سي :

اخلرطوم – العمارات �شارع  21جممع م�صرف التنمية ال�صناعية
تلفون  00249 183 472186 :ع�شرة خطوط
فاك�س 00249 183 472161
�صندوق الربيد  710 :الرمز الربيدي 11111

 /2فرع بورت�سودان :

والية البحر الأحمر – بورت�سودان – ال�سوق الكبري – �شارع �سودان الين
تلفون 00249 311 839344 - 00249 311 822586 :
فاك�س 00249 311 829398 :

 /3فرع بحري وحدة التمويل الأ�صغر :

والية اخلرطوم – بحري – �شارع ال�صناعات
تلفون 00249 185 236578 - 00249 185 238451 - 00249 185 235556 :
فاك�س 00249 185 238510 - 00249 185 235383 :

 /4فرع �أم درمان :

والية اخلرطوم – �أم درمان – �شارع ال�صناعات
تلفون 00249 187 560299 - 00249 187 560222 :
فاك�س 00249 187 560930 :

 /5فرع مدين :

والية اجلزيرة – مدين – ال�سوق الكبري – �شارع �إجتاه واحد جوار البنك الزراعي
تلفون 00249 511 832513 - 00249 511 832516 :
فاك�س 00249 511 832517 - 00249 511 832514 :
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 3/3امل�ساهمات الر�أ�سمالية :

� /1شركة �أرياب للتعدين
� /2شركة �سكر كنانة
 /3ال�شركة الإ�سالمية التنمية الزراعية
� /4شركة التنمية الريفية ال�سودانية
� /5شركة �سكر كنانة الهند�سية
 /6ال�شركة العربية للبذور املح�سنة
� /7شركة اخليارى للخدمات الزراعية
� /8شركة الإمناء للتنمية العاملية
� /9شركة بيت اخلربات ال�سودانية
 /10ال�شركة ال�سودانية للقوار
� /11شركة اخلطوط اجلوية ال�سودانية
� /12شركة دواجن بحري اجلزيرة
 /13ال�شركة الوطنية للطرق واجل�سور
 /14بنك �أيقوري
 /15ال�شركة الوطنية للبرتول
 /16ال�شركة ال�سودانية الليبية للإ�ستثمار
� /17شركة تق�شري ال�سم�سم
� /18شركة �صناعة التخمري ال�سودانية
� /19شركة �سكر النيل الأبي�ض
� /20شركة م�سلخ الروا�سي
 /21م�شروع �سند�س الزراعي
� /22شركة �أ�سماكو لال�ستثمار
 /23ال�شركة العربية لل�صناعات البيطرية

14
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مرا�سلو امل�صرف

الفصل الرابع

متكن امل�صرف من �إن�شاء عالقات م�صرفية مميزة مع عدد كبري من امل�صارف يف املنطقة العربية و�أوروبا وا�سيا على النحو التايل :
 1/4مرا�سلو الدول العربية  :ي�شمل مرا�سلو الدول العربية امل�صارف املو�ضحة باجلدول رقم ()1
الرقم �إ�سم املرا�سل
ال�شركة العربية للإ�ستثمار
1
م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
2
بنك امل�شرق
3
امل�صرف العربي للإ�ستثمار والتجارة اخلارجية(امل�صرف)
4
م�صرف قطر الإ�سالمي
5
بنك م�سقط
6
بنك بريوت
7
فرن�سا بانك
8
بنك بيبلو�س
9
بنك �إثمار
10
بنك اليوباف العربي الدويل
11
البنك الأهلي التجاري
12
م�صرف الراجحي
13
بنك البحرين الإ�سالمي
14
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املدينة
البلد
املنامة
البحرين
الإمارات العربية املتحدة �أبوظبي
الإمارات العربية املتحدة دبي
الإمارات العربية املتحدة �أبوظبي
الدوحة
قطر
م�سقط
�سلطنة عمان
بريوت
لبنان
بريوت
لبنان
بريوت
لبنان
املنامة
البحرين
املنامة
البحرين
جدة
ال�سعودية
الريا�ض
ال�سعودية
املنامة
البحرين

SWIFT CODE
TAIQBHBM
ABDIAEAD
BOMLAEAD
ABINAEAD
QISBQAQA
BMUSOMR
BABELBBE
FSABLBB
BYBALBB
FIBH BHBM
ALUB BHBM
NCBKSAJE
RJHISARI
ABIBBHBM

15

-:  ي�شمل مرا�سلو الدول الأوروبية والآ�سيوية امل�صارف املو�ضحة باجلدول التايل:  مرا�سلو الدول الأوروبية والآ�سيوية2/4
NO

NAME OF CORRESPONDENT

COUNTRY

TOWN

SWIFT CODE

1

DZ BANK- GERMANY

GERMANY

FRANKFURT

GENODEFF

2

COMMERZ BANK AG

GERMANY

FRANKFURT

COBADEFF

3

BCP – GENEVE

SUISSE

GENEVA

BPCPCHGG

4

FIRST INT`L MERCHANT BANK

MALTA

SLEIMA

FIMBMTM3

5

U.K

LONDON

BACMGB2L

TURKEY

ISTANBUL

BTFHTRIS

7

BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK
ALBARKA TURK PARTICIPATION
BANK
BANQUE BIA

FRANCE

PARIS

PAIR FR PP

8

BYBLOS BANK - EUROPE S.A

BELGUIM

BRUSSELS

BYBBBEBB

9

BYBLOS BANK

U.K

LONDON

BYBAGB2L

10

BANCA UBAE SPACE

ITALY

ROMA

UBAIITRR

11

KOREA EXCHANGE BANK

KOREA

SEOUL

KOEXKRSE

6
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الباب الثاين
البيئة امل�صرفية على امل�ستوى العاملي والإقليمي واملحلي.
نتائج �أعمال امل�صرف .
تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية .
تقرير املراجع اخلارجي والقوائم املالية و�إي�ضاحاتها .
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الفصل الخامس

البيئة االقت�صادية على امل�ستوى العاملي واالقليمي واملحلي

 1/5الإقت�صاد العاملي :

�شهد االقت�صاد العاملى مالمح ازمة اقت�صادية جديدة ب�سبب م�شكلة �سقف الدين العام فى االقت�صاد االمريكي  ،وترتب على ذلك
تخفي�ض الت�صنيف االئتمانى للواليات املتحدة بوا�سطة وكالة  Standards and Poorsن  AAAاىل    AA+والتى
تعنى انخفا�ض القدرة على ال�سداد  ،ونتج عن ذلك خ�سائر اال�سواق املالية والبور�صات العاملية وتقلب ا�سعار اال�سهم وال�سندات
مبعدالت عالية ،والزالت هذه االزمة م�ستمرة بالرغم من موافقة الكوجنر�س االمريكي علي م�شروع قانون خف�ض االنفاق ورفع
�سقف الديون .
كما �ألقت �أزمة الديون الأمريكية بظاللها على الأ�سواق املاليه العاملية حيث ازدادت املخاوف من احتمال ف�شل احلكومة الأمريكية
فى �سداد ديونها ،حيث انخف�ضت معظم م�ؤ�شرات اال�سواق العاملية مثل ( م�ؤ�شر داو جونز ال�صناعى ) .
وانتقلت اثار تقلبات ال�سوق االمريكية اىل ال�سوق االوربية واال�سيوية والعربية  ،حيث انهى م�ؤ�شر داك�س االملانى من ادنى
م�ستويات امل�ؤ�شر والتى تخطاها منذ  21يوليو 2010م.
وخ�ضعت �أ�سواق الأ�سهم العربية لت�أثريات الأحداث ال�سيا�سية يف املنطقة والأزمتني املاليتني يف �أوروبا والواليات املتحدة ،ما
جعلها تتكبد خ�سائر فادحة.

� 2/5:-إقت�صادات الدول املتقدمة

يف حني توا�صل االنتعا�ش االقت�صادي يف الدول النا�شئة و�سط تدفقات ال�سيولة وفر�ص العمل� ،شهدت اقت�صاديات الدول املتقدمة
�أ�سو�أ عام لها منذ عام الأزمة املالية ،حيث كادت �أزمة الديون تع�صف باليورو ،وتفتت االحتاد الأوروبي بعد �سنوات من التما�سك،
وال تزال املخاطر حتيط مب�ستقبل �أوروبا املوحدة .وعلى اجلانب الآخر من الأطلنطي �أن هناك ركود جديد لوال �سيا�سة «التي�سري
الكمي الثانية» التي ر�صد مبوجبها م�صرف االحتياط الفيدرايل 600
مليار دوالر ل�شراء ال�سندات احلكومية و�سندات ال�شركات اخلا�صة من
بنوك وغريها.
تباينت التوقعات حول �أداء االقت�صادات وم�ستويات النمو ،كما تباينت
حول �أ�سعار ال�سلع و�أداء الأ�سواق .لكن معظم الدرا�سات امل�صرفية للعام
اجلديد الذي ي�ؤ�شر �أي�ضا �إىل بداية عقد جديد ،ت�شري �إىل �أن االقت�صاد
الأمريكي رمبا ينمو مبعدل يفوق  ،%3.0و�أن هناك توقعات بارتفاع كبري
يف �أ�سعار الأ�سهم الأمريكية التي رمبا تنمو بن�سبة  %25ح�سب التوقعات
 ،مما يعني عودة اجلاذبية لال�ستثمار يف �أمريكا بعد �سنوات من هروب
الأموال من «وول �سرتيت» �إىل الأ�سواق النا�شئة .كما توقعت درا�سات
امل�صارف �أن ي�شهد الدوالر حت�سن ًا و�إن كان مبعدل طفيف مقارنة مع
م�ستوياته الدنيا خالل العام احلايل .لكن معظم الدرا�سات امل�صرفية
�أ�شارت �إىل توا�صل ا�ضطراب منطقة اليورو يف العام اجلديد ،وتوا�صل
ال�ضغوط على االقت�صاد الربيطاين من تداعيات تنفيذ ميزانية التق�شف التي �أعلنت يف �أكتوبر املا�ضي.
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� 3/5إقت�صادات الدول النامية-:

�أو�ضح تقرير �صادر من البنك الدويل �أن االقت�صاد العاملي ما�ض هذا العام والذي يليه على الطريق لالنتقال من مرحلة التعايف
واخلروج من �آثار الأزمة العاملية �إىل النمو بخطى �أبط�أ و�إن كانت ثابتة ،مع �إ�سهام الدول النامية بنحو ن�صف النمو العاملي.كما
توقع التقرير �أن ي�ستمر النمو يف هذه الدول النامية يف تخطى مثيله فى الدول مرتفعة الدخل ،والذي من املتوقع �أن يبلغ  %2.82يف
عام  ،2011و %2.7يف عام 2012م  ،و�أ�شار التقرير �إىل �أن �إجمايل الناجت املحلى يف معظم دول العامل النامية عاد �إىل امل�ستويات
التي كان يفرت�ض �أن ي�سجلها لوال اندالع الأزمة االقت�صادية العاملية ،ومع �أنه من املتوقع �أن ي�سري النمو بخطى ثابتة حتى نهاية
عام  2012م ،ف�إن التعايف يف العديد من اقت�صاديات الدول ال�صاعدة فى �أوروبا و�آ�سيا الو�سطى ،وفى بع�ض الدول مرتفعة الدخل
 ،مازال غري م�ستقر.
ملخ�ص �أداء الإقت�صاد ال�سوداين والبيئة امل�صرفية خالل العام 2011م

 4/5:بع�ض م�ؤ�شرات االقت�صاد ال�سوداين

ت�أثر الإقت�صاد ال�سوداين بالأزمة املالية العاملية ب�صورة غري مبا�شرة ب�سبب عدم �إرتباطه ب�أ�سواق املال العاملية والبور�صات.وقد
ظهر ت�أثر ال�سودان ب�صورة مبا�شرة من خالل فقدان جزء كبري من النفط ب�سبب �إنف�صال اجلنوب لإعتماد املوازنة العامة للدولة
بن�سبة كبرية على �إيرادات النفط �إىل جانب انخفا�ض تدفق القرو�ض واملنح اخلارجية وح�صيلة ال�صادر بالعملة الأجنبية التي
كان البرتول ي�شكل اجلزء الغالب منها مما �أحدث عجز ًا يف املوازنة العامة للدولة وجلوء احلكومة �إىل الإ�ستدانة من النظام
امل�صريف واجلمهور ل�سد هذا العجز كما ت�أثر �سلب ًا امليزان التجاري وميزان املدفوعات بالفجوة يف النقد الأجنبي وملعاجلة اخللل
يف امليزان الداخلي واخلارجي واملحافظة على الإ�ستقرار الإقت�صادي تبنت الدولة الربنامج الثالثي للأعوام 2014-2012م
بهدف حتقيق الإ�ستقرار الإقت�صادي من خالل العمل يف حماور رئي�سية ت�شمل القطاع املايل والنقدي والقطاع احلقيقي بغر�ض
زيادة الإنتاج الزراعي وال�صناعي وحمور القطاع الإجتماعي لإمت�صا�ص الأثار الت�ضخمية وخلق فر�ص العمل .
وبرغم ذلك حقق االقت�صاد ال�سوداين منو موجب ًا يف الناجت املحلي الإجمايل بلغ %2.5يف العام 2011م مقارنة مبعدل منو  %3يف
العام  2010و  %6.1يف العام 2009م .

:معدالت الت�ضخم

�إرتفع معدل الت�ضخم من  %8.4عام 2007م �إىل  %14.9بنهاية دي�سمرب من العام 2008م ثم �إنخف�ض �إىل  %11.2يف العام
2009م� .أما يف العام 2010م فقد �إرتفع �إىل ، %15.4ثم �إرتفع مرة �أخرى لي�صل اىل  %17يف العام 2011م يف املتو�سط .
�أما يف جمال التجارة اخلارجية فقد بلغ حجم ال�صادرات يف العام 2011م مبلغ  9.7مليار دوالر �أمريكي فيما بلغ حجم الواردات
 8.2مليار دوالر �أمريكي لينجم عن ذلك فائ�ض يف امليزان التجاري بلغ  1.5مليار دوالر �أمريكي .
و�إرتفع معدل عر�ض النقود �إىل  %17يف نهاية العام  2011بزيادة طفيفة على امل�ستهدف وذلك ن�سب ًة لرتكيز ال�سيا�سة النقدية على
توفري التمويل للقطاع اخلا�ص لتخفيف �أثر الأزمة املالية الأمر الذي �أدى �إىل �إرتفاع معدالت الت�ضخم قلي ًال عن الأعوام ال�سابقة
حيث و�صل �إىل  %17مقارنة بـ  %15.4يف العام  . 2010كما �أظهرت امل�ؤ�شرات املالية للجهاز امل�صريف حت�سن ًا مطرد ًا يف العام
 2011فقد �إنخف�ضت ن�سبة التعرث من  %20.9يف العام � 2009إىل  %15.4يف  2010و  %12.6يف العام  . 2011كما �إرتفع �إجمايل
الأ�صول امل�صرفية ومعدل كفاية ر�أ�س املال بن�سب متفاوتة حيث بلغ �إجمايل الأ�صول امل�صرفية  46.5مليار جنيه يف العام 2011
مقارنة  41.1مليار جنيه يف العام . 2010
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 :البيئة امل�صرفية املحلية

�أما فيما يخ�ص �أداء اجلهاز امل�صريف فقد بلغ حجم الودائع امل�صرفية بنهاية العام 2011م مبلغ  47مليارجنيه بن�سبة زيادة %80
عن العام 2010م وتراوحت ن�سبة زيادة الودائع فى اجلهاز امل�صريف ال�سوداين خالل ال�ستة �أعوام املا�ضية بني  %9و . %80
ويف جانب التمويل امل�صريف للقطاعات املختلفة للأقت�صاد ال�سوداين فقد ت�ضاعف التمويل امل�صريف �أربعة �أ�ضعاف تقربي ًا
خالل اخلم�سة �أعوام الأخرية  ،وهذا بدوره ي�ؤكد مدى الدور الذي يلعبه القطاع امل�صريف يف حتريك قطاعات الإقت�صاد القومي
وم�ساهمته يف دفعها  .وقد تراوح متويل القطاع ال�صناعي من حجم التمويل الكلي بني  %7.1و %13.5ون�شري �إىل �أن التمويل
ال�صناعي قد زاد ملا يقارب الثالثة �أ�ضعاف خالل الفرتة من 2007م �إىل 2011م وهذا يدل على مدى النمو يف هذا القطاع الواعد
والإمكانيات الكبرية التي يذخر بها والتي ت�شكل مواعني �إ�ستثمارية كبرية تتيح فر�ص كبرية لتوظيف املوارد املالية والذي ميثل
هدف ًا رئي�س ًا مل�صرفنا .

 5/5:بيئة م�صرف التنمية ال�صناعية

يهدف م�صرف التنمية ال�صناعية لدعم قطاع ال�صناعة التحويلية والنهو�ض بها لرفع م�ساهمتها يف الإقت�صاد القومي  ،وذلك
بتحديث امل�صانع القائمة ورفع طاقتها الت�شغيلية وتوفري املواد اخلام لها و�إ�ضافة خطوط �إنتاج جديدة بها وامل�ساهمة يف �إن�شاء
م�صانع جديدة ت�ستوعب اخلامات املحلية بهدف الإ�ستفادة من القيمة امل�ضافة التي تتحقق بت�صنيع تلك املواد اخلام .
راعت خطة امل�صرف للعام 2011م التغريات املحلية والعاملية املحيطة بامل�صرف وال�صناعة التحويلية وما ت�شهده من تطورات
ومناف�سة  ،وقد �سعت اخلطة للإ�ستفادة من موارد امل�صرف وعالقاته اخلارجية وتوظيف تلك املوارد يف �أن�شطة امل�صرف
والإ�ستفادة منها ب�أق�صى ما ميكن يف توفري التمويل ق�صري ومتو�سط الأجل لقطاع ال�صناعة التحويلية الذي �أ�صبح ي�سهم
م�ساهمة فاعلة يف الناجت املحلي الإجمايل وخلق فر�ص للعمل حلل م�شكلة البطالة  ،وتركز اخلطة على خم�سة قطاعات هى :
�صناعة اجللود واملنتجات اجللدية  ،ال�صناعات الغذائية �،صناعة الأ�سمنت ومواد البناء � ،صناعة الن�سيج واملالب�س اجلاهزة ،
و�صناعة الدواء .
وقد �أولت اخلطة �إهتماما كب ًريا بال�سالمة املالية للم�صرف وذلك بتطبيق متطلبات بنك ال�سودان املركزي يف هذا اجلانب
املبنية على معايري جلنة بازل  ، 2واحلر�ص على �أن يكون امل�صرف يف موقف �سيويل جيد ميكنه من الوفاء بالتزاماته جتاه
ال�سحب  ،وتوفري التمويل للعمالء  ،كما �أهتمت اخلطة باجلانب التدريبي ووفرت له من املعينات �سواء يف التدريب الداخلي �أو
اخلارجي ما يرفع من قدرات العاملني لأداء ماهو منوط بهم يف خدمة عمالء امل�صرف وتقدمي �أف�ضل اخلدمات لهم.
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الفصل السادس

 1/6نتائج �أعمال امل�صرف خالل العام 2011م :

قائمة املركز املايل:
 /1املوجودات :
بلغ �إجماىل موجودات امل�صرف بنهاية العام 2011م مبلغ  948مليون جنيه مقارنة ب  757.2مليون جنيه عام 2010م  ،بن�سبة
زيادة بلغت  %25واجلدول التايل يو�ضح تطور �إجمايل امليزانية من العام 2011 -2007م.
املبالغ مباليني اجلنيهات
العام

املبلغ

2007

470

2008

549

2009

509

2010

757

2011

948
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�أ /النقد وما يف حكمه :
بلغ �إجماىل النقد و ما يف حكمه فى 2011 /12/31م مبلغ  176.6مليون جنيه مقارنة مببلغ 132.2مليون جنيه يف /12/31
2010م بن�سبة زيادة . %34
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ب /التمويل :
بلغ حجم التمويل املبا�شر الإجمايل القائم بنهاية العام 2011م مبلغ  556مليون جنيه مقارنة مع  432مليون جنيه فى العام
2010م  ،بن�سبة زيادة قدرها .%29واجلدول �أدناه يو�ضح تطور �إجمايل التمويل من العام 2011 -2007م  .فيما بلغ التمويل
املنفذ خالل العام 2011م مبلغ  331.8مليون جنيه مقارنة مبلغ  206.3مليون جنيه يف العام 2010م بن�سبة زيادة %60.8
املبالغ مباليني اجلنيهات
العام

املبلغ
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جـ  /العمليات اال�ستثمارية املنفذة ح�سب القطاعات ال�صناعيةمن الأعوام 2011-2009م
الآف اجلنيهات

القطاع
الأغذية وامل�شروبات
املن�سوجات وامللبو�سات
اجللود والأحذية
حمفظة ال�سالم
اخل�شب والفلني
الورق ومنتجاته
منتجات النفط
املطاط والبال�ستيك
�صناعة ت�شكيل املعاد ( احلديد)
الآليات والأجهزة الكهربائية
الكيماويات واملنتجات الكيماوية
بنيات حتتية �صناعية
�أوراق مالية
�أخرى خمتلفة
الإجمايل

2009

2010

23.107
245
86
61
2.977
3.038
8.134
1.066
1.966
13.600
54.280

69.658 32.482
6.283
1.017
2.332
1.186
201
2.349
434
6.062 26.262
11.619 10.019
19.842 24.383
4.128
880
14.407
248
2.676
1.091
169.422 102.553
21.881
6.769
331.844 206.339
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د /العمليات اال�ستثمارية املنفذة ح�سب ال�صيغ الإ�ستثمارية من الأعوام 2011-2009م
الآف اجلنيهات

ال�صيغ
مرابحات
م�شاركات
م�ضاربات
مقاوالت
حمافظ
اوراق مالية
الإجمايل

2009
46.096
2.475
1.650
4.059
54.280

الن�سبة
%85
%5
%3
%7
%100

2010
86.038
12.432
5
3.436
1.000
101.933
206.339

الن�سبة
%42.2
%6
%0.25
%1.67
%0.48
%49.4
%100

2011
116.643
45.072
617
88
72.661
96.762
331.843

الن�سبة
%35.15
%13.58
%0.59
%0.03
%18
%21.90
%100

هـ /امل�ساهمات الر�أ�سمالية :
بلغت امل�ساهمات الر�أ�سمالية يف 2011/12/31م مبلغ  168.7مليون جنيه وقد كانت يف 2010/12/31م مبلغ 163.5مليون
جنيه بن�سبة زيادة قدرها  .%3وذلك نتيجة ل�شراء �أ�سهم جديدة ال�شركة العربية لإنتاج االدوية البيطرية و�أ�سهم �إ�ضافية يف
�شركة التنمية الريفية ال�سودانية (ر�سملة) .
و /املوجودات الثابتة :
بلغ �صايف قيمة املوجودات الثابتة  59.7مليون جنيه فى 2011 /12/31م مقارنة مع 58.4مليون جنيه فى 2010 /12/31م ،
بن�سبة زيادة قدرها .%2
 /2املطلوبات وحقوق امل�ساهمني :

�أ /املطلوبات :

بلغ �إجماىل مطلوبات امل�صرف  500.6مليون جنيه فى 2011 /12/31م بن�سبة زيادة قدرها  %57عن مطلوبات العام 2010م
البالغة  318.6مليون جنيه.
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ب  /الودائع :

حقق امل�صرف �إجمايل ودائع (جارية و�إدخارية و�إ�ستثمارية) بلغت  296.7مليون جنيه فى 2011/12/31م مقارنة مع 226.9
مليون جنيه فى 2010/12/31م بن�سبة زيادة قدرها .%31

جـ /حقوق امل�ساهمني :

بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني املكونة من (ر�أ�س املال املدفوع واالحتياطيات املختلفة والأرباح املبقاة) بنهاية العام 2011م مبلغ
 447.5مليون جنيه مقارنة مع مبلغ  438.6مليون جنيه بنهاية العام 2010م بن�سبة زيادة قدرها .% 2
واجلدول التايل يو�ضح تطور حقوق امل�ساهمني من العام 2011 -2007م.
املبالغ مباليني اجلنيهات
العام

املبلغ
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2009

2008

2007
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 /3قائمة الدخل :

�أ� /إيرادات :

بلغ �صايف �إجمايل �إيرادات امل�صرف للعام 2011م مبلغ 45.98مليون جنيه (بعد خ�صم ن�صيب �أرباح الودائع البالغ15.8مليون
جنيه) مقارنة مع 30.68مليون جنيه للعام 2010م بن�سبة زيادة قدرها % 50
اجلدول التايل يو�ضح التطور يف الإيرادات خالل الفرتة 2011-2007م :
(املبالغ مباليني اجلنيهات )
العام

املبلغ

2007

31

2008

32

2009

28

2010

31

2011

46

50
40
30
20
10
0
2011

2010

2009

2008

2007

 :ب /امل�صروفات

بلغ �إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية للعام 2011م مبلغ 37.6مليون جنيه مقارنة مع  27.4مليون جنيه للعام 2010م
بن�سبة زيادة قدرها .%37
اجلدول التايل يو�ضح التطور يف امل�صروفات خالل الفرتة 2011-2007م :
(املبالغ مباليني اجلنيهات )
العام
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املبلغ

2007

28

2008

29

2009

26

2010

27

2011

38

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2011

2010

2009

2008

2007
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ج /الأرباح :

حقق امل�صرف �صايف �أرباح بعد الزكاة وال�ضرائب للعام 2011م بلغت  7.3مليون جنيه مقارنة مع  2.2مليون جنيه للعام
2010م بن�سبة زيادة قدرها  % 232واجلدول التايل يو�ضح التطور يف الأرباح خالل الفرتة 2011-2007م :
(املبالغ مباليني اجلنيهات)
العام

املبلغ

2007

3

7

2008

3

6

2009

2

5

2010

2

2011

7

8

4
3
2
1
0
2011

2010

2009

2008

2007

فيما يخ�ص معايري الرقابة الوقائية ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي فقد جاء موقف امل�صرف و�سط يف /12/31
2011م وفق معيار  CAELاجلودة ).
بلغت كفاية ر�أ�س مال امل�صرف ن�سبة  % 3.55يف 1102 /21/13م م�ؤكد ًا قوة ر�أ�س مال امل�صرف

.
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�إي�ضاح رقم ()1

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

الن�ش�أة والن�شاط

الن�ش�أة -:
* ت�أ�س�س امل�صرف بتاريخ  2005/7/10حيث مت �إلغاء قانون م�ؤ�س�سة التنمية ال�سودانية ل�سنة 1974م و�صدر قانون
م�صرف التنمية ال�صناعية ل�سنة 2005م الذى ق�ضى ب�أن ت�ؤول جميع �أ�صول وخ�صوم امل�ؤ�س�سة للم�صرف  ،ويكون
ر�أ�سمال امل�صرف على النحو التاىل -:
(ر�أ�س املال امل�صرح به واحد مليار دوالر �أمريكى).
* م�ساهمة بني كل من -:
وزارة املالية واالقت�صاد الوطنى.
%75
بنك ال�سودان املركزى.
%25
* بلغ ر�أ�س املال املدفوع الظاهر بقائمة املركز املاىل فى 2011/12/31م مبلغ  435.6مليون جنيه .
* ن�صت املادة ( )5من قانون امل�صرف على �أن ت�ؤول جميع �أ�صول وخ�صوم م�ؤ�س�سة التنمية ال�سودانية امللغاة مل�صرف
التنمية ال�صناعية  .وتعترب املمتلكات والأ�صول جزء ًا من م�ساهمة وزارة املالية فى ر�أ�س مال امل�صرف.
متت موافقة بنك ال�سودان املركزى على منح امل�صرف ت�صديق نهائى مبمار�سة العمل امل�صرفى �إعتبار ًا من � 14شوال
1426هـ املوافق 2005/11/16م .
�إي�ضاح رقم ()2
ال�سيا�سات املحا�سبية -:
تتلخ�ص ال�سمات الرئي�سية لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة فى �إعداد البيانات املالية للم�صرف فى الأتى -:
�أ /الأ�س�س املحا�سبية -:
ال ي�أخذ امل�صرف بنتائج ا�ستثمارية فى امل�شاريع التى ي�ساهم فيها فى �شكل �أ�سهم �إال عند �إ�ستالم ما مت توزيعه من
�أرباح .
ب /الإيرادات وامل�صروفات -:
حت�سب الإيرادات وامل�صروفات على �أ�سا�س الفرتة التى �إ�ستحقت فيها ويح�سب العائد من العمليات اال�ستثمارية وعائد
ودائع البنوك على الأ�سا�س النقدى .
ج /حتويل العمالت -:
تقيد العمالت بالدوالر ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائد بتاريخ هذه املعامالت .
د /الأ�صول الثابتة -:
يتم تقومي الأ�صوال الثابتة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية  ،ويخ�صم اال�ستهالك على �أ�سا�س الق�سط الثابت والإ�ضافات
خالل العام يح�سب لها �إهالك عن عام كامل .
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�إي�ضاح رقم ()3

النقد وما يف حكمه

املبالغ باجلنيه

البي ــان

العام 2011م

العام 2010م

النقدية باخلزينة

6.420.894.02

4.417.247.50

بنك ال�سودان املركزي

109.742.433.32

89.687.041.21

االحتياطي النقد

11.649.264.67

7.856.573.86

جاري املرا�سلني

48.782.388.86

30.255.475.20

اجلم ـ ــلة

176.594.980.87

132.216.337.77

�إي�ضاح رقم ( )4

ذمم البيوع امل�ؤجلة
املبالغ باجلنيه
البي ــان

العام 2011م

العام 2010م

ذمم املرابحات

167.570.302.80

183.911.463.00

التمويل اال�صغر

4.773.642.18

9.889.533.00

�إجمايل ذمم البيوع امل�ؤجلة
ناق�ص ًا ارباح مرابحات م�ؤجلة

172.343.944.98

193.800.996.00

)(28.253.506.26

)(32.570.574.00

144.090.438.72

161.230.422.00

خم�ص�ص خماطر التمويل

)(6.012.766.00

()3.012.766.00

اجلم ـ ــلة

138.077.672.72

158.217.656.00
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�إي�ضاح رقم ( )5

اال�ستثمارات ق�صرية الأجل
املبالغ باجلنيه
البي ــان

العام 2011م

العام 2010م

امل�شاركات

53.223.954.63

31.118.814.94

امل�ضاربات

3.368.404.14

1.180.852.02

املقاوالت

25.545.862.18

32.815.413.00

املحافظ(�/5أ)

70.379.700.00

5.305.600.00

اوراق مالية

153.270.168.06

94.839.125.51

اعتمادات خم�صومة
�إجمايل الإ�ستثمارات ق�صرية
الأجل
خم�ص�ص خماطر الإ�ستثمار

72.351.300.54

68.964.018.38

378.139.389.55

243.223.823.85

()3.334.461.00

()2.334.461.00

اجلم ـ ــلة

374.804.928.55

231.889.362.85

�إي�ضاح رقم ( �/5أ)

املـــحافظ

املبالغ باجلنيه

38

البي ــان

العام 2011م

العام 2010م

حمفظة ال�سالم

1.724.800.00

1.724.800.00

حمفظة جامعة �أفريقيا العاملية

2.754.900.00

2.580.800.00

حمفظة الأمان

3.000.000.00

1.000.000.00

حمفظة ال�سكن الإقت�صادى
حمفظة متويل �أرا�ضى مب�شروع
اجلزيرة
حمفظة القطن

2.000.000.00

0

2.000.000.00

0

3.000.000.00

0

حمفظة �صادر ال�ض�أن واملوا�شى
حمفظة �أكادميية ال�سودان للعلوم
املالية
حمفظة قالعات الفول ال�سودانى

5.000.000.00

0

600.000.00

0

300.000.00

0

اجلم ـ ــلة

20.379.700.00

5.305.600.00
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�إي�ضاح رقم ()6

الذمم املدينة

املبالغ باجلنيه
البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

الذمم املدينه ( � /6أ)

12.905.795.51

4.506.673.39

الذمم املدينة الأخري (/ 6ب )

9.290.738.96

2.887.231.94

اجلم ـ ــلة

22.196.534.47

7.393.905.33

�إي�ضاح رقم ( � /6أ)

الذمم املدينة

املبالغ باجلنيه
البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

مديونيات �شركات م�ؤ�س�سة التنمية:
ال�شركة ال�سودانية الأردنية للجرانيت

19.088.74

16.688.74

�شركة �صناعة التخمري ال�سودانية

2.589.805.44

2.566.425.44

ال�شركة ال�سودانية للقوار

403.693.51

403.693.51

�شركة تق�شري ال�سم�سم

23.331.20

18.112.20

�شركة ال�سبيل  14لإنتاج الألبان املحدودة

30.735.00

30.000.00

�شركة ال�سودان للخدمات املالية �شهامة

9.558.860.22

1.447.913.50

�شركة الربجوب العاملية

280.281.40

-

�شركة التامينات الإ�سالمية

-

23.840.00

اجلم ـ ــلة

12.905.795.51

4.506.673.39
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�إي�ضاح رقم (/ 6ب )

الذمم املدينة الأخرى
املبالغ باجلنيه
البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

�سلفيات العاملني

9.192.867.94

2.748.600.70

مت�أخرات �إيجار املجمع

76.683.52

130.403.51

ذمم مدينة متليك عربات حكومية

21.187.50

�شركة �شيكان للت�أمني و�إعادة الت�أمني

-

8.227.73

اجلم ـ ــلة

9.290.738.96

2.887.231.94

�إي�ضاح رقم ()7

املوجودات الأخري
املبالغ باجلنيه

40

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

م�صروفات الت�أ�سي�س (فرع بحري)

-

80.766.50

املكتبية املعلقة (�/7أ)

527.614.02

841.908.34

موجودات مرابحات ب�ضاعة(  / 7ب )

991.599.76,.6

4.253.855.57

املخزونات (  / 7ج )

289.18,.484

421.688.68

اجلم ـ ــلة

8.003.502.96

5.598.219.09
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�إي�ضاح رقم (�/ 7أ )

احل�سابات املكتبية املعلقة
العام 2011م
200.000.00
28.478.98
59.225.00
54.735.00
105.050.00
2.879.88
7.960.99
69.284.17
527.614.02

البيـ ــان
بدل العالج املدفوع مقدم
تامني ال�سيارات وو�سائل النقل املدفوع مقدم
الدعاية والإعالم املدفوعة مقدم
ت�أهيل و�صيانة �أجهزة التكييف املركزي
الإيجارات والعوائد املدفوعة مقدم
م�صروفات حمفظة الزيوت النباتية
م�صروفات م�شاركة فرع بحري
م�صروفات الدعم الفني للنظام مدفوع مقدم
اجلم ـ ــلة

املبالغ باجلنيه

العام 2010م
580.116.99
5.891.35
55.950.00
16.200.00
183.750.00
841.908.34

�إي�ضاح رقم (/7ب)

موجودات املرابحات
املبالغ باجلنيه
البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

موجودات اال�ستثمار(الب�ضاعة)

6.991.599.76

4.253.855.57

اجلم ـ ــلة

6.991.599.76

4.253.855.57

�إي�ضاح رقم (/7ج)

املخزونات

املبالغ باجلنيه
البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

املطبوعــات

98.241.05

87.386.60

الأدوات املكتبية

34.381.10

41.921.55

�أ�صول �أخري(-7ج)1/

351.667.03

292.380.53

اجلم ــلة

484.289.18

421.688.68
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�إي�ضاح رقم ()8

اال�ستثمارات طويلة الأجل
البيـ ــان
�شركات يف حالة جيدة
�شركة �أرياب للتعدين املحدودة
�شركة �سكر كنانة املحدودة
�شركة التنمية الإ�سالمية للخدمات الزراعية
�شركة التنمية الريفية ال�سودانية
�شركة �سكر كنانة الهند�سية
اجلم ـ ــلة
�شركات منخف�ضة ارباح �ضعيفة
ال�شركة العربية ال�سودانية للبذور املح�سنة
�شركة اخليار للخدمات الزراعية
�شركة الإمناء للتنمية العاملية
�شركة بيت اخلربات ال�سودانية
�شركة القوار ال�سودانية
�شركة اخلطوط اجلوية ال�سودانية
�شركة بحرى اجلزيرة للدواجن
ال�شركة الوطنية للطرق واجل�سور
بنك �إيفورى
ال�شركة الوطنية للبرتول
ال�شركة ال�سودانية الليبية للإ�ستثمار
اجلم ـ ــلة
�شركات حتت التنفيذ
�شركة تق�شري ال�سم�سم
�شركة �صناعة التخمري ال�سودانية
�شركة �سكر النيل الأبي�ض
�شركة م�سلخ الروا�سى املركزى
م�شروع �سند�س الزراعى
�شركة ا�سماكو لال�ستثمار
ال�شركة العربية لإنتاج الأدوية البيطرية
اجلم ـ ــلة
�إجمايل اال�ستثمارات طويلة الأجل
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املبالغ باجلنيه

العام 2011م

العام 2010م

3.108.107.41
94.859.955.42
1.353.372.43
6.563.220.00
5,109.98
105.889.765.24

3.108.107.41
94.859.955.42
1.353.372.43
6.563.220.00
5,109.98
105.889.765.24

1.652.280.31
6.839.08
23.020.98
22.421.17
1.466.095.95
6.922.500.00
579.778.71
54.731.99
241.354.69
456.931.91
13.903.272.75
25.329.227.54

1.652.280.31
6.839.08
23.020.98
22.421.17
1.466.095.95
6.922.500.00
579.778.71
54.731.99
241.354.69
456.931.91
13.903.272.75
25.329.227.54

4.577.335.97
1.591.349.24
16.864.146.01
4.682.634.18
156.966.07
461.500.00
9.102.269.65
37.436.102.12
168.655.193.90

4.577.335.97
1.591.349.24
16.864.146.01
4.682.634.18
156.966.07
461.500.00
3.925.350.00
32.259.281.47
163.478.274.25
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5.514.946.58

3.321.311.98

3.708.666.25

3.960.167.15

5.073.507.42

358.012.50

68.126.041.46

12.638.284.82

اجلملة
106.804.388.99

410.651.17

�أجهزة االت�صال
اخلزن والكابنت �ضد
199.220.00
احلريق
3.493.579.66
الأثاثات املكتبية

�أجهزة احلا�سوب

املكانيكا
املكيفات والثالجات

املباين
ماكينات عد النقود
والآالت
ديكور املباين
ال�سيارات وو�سائل
النقل
االليات واملعدات

االرا�ضي

البيان

الر�صيد الإفتتاحي
2011/1/1م

3.790.677.30

183.557.75

21.700.00

6.641.25

416.305.11

219.531.05

6.866.70

1.700.400.50

539.171.09

349.896.60

334.607.25

12.000.00

الإ�ضافات للعام
2011م

1.452.867.20

443.505.60

-

-

-

-

443.684.50

565.677.10

-

-

-

-

الإ�ستبعادات
2011م

109.142.199.09

3.233.631.81

220.920.00

417.292.42

5.931.251.69

3.540.843.03

3.271.848.45

5.094.890.55

5.612.678.51

707.909.10

68.460.648.71

12.650.284.82

الر�صيد اخلتامي
لال�صول
2011/12/31م

46.454.982.79

2.293.152.87

41.799.00

184.152.41

3.886.232.80

2.712.640.79

2.671.110.00

2.157.153.86

1.599.175.83

89.916.89

30.819.648.34

-

الإهالك
2011/1/1م

4.287.653.57

234.662.06

10.938.50

41.729.24

889.687.75

119.986.99

181.172.12

764.233.58

280.633.93

53.093.18

1.711.516.22

-

الإهالك للعام 2011م

املوجودات الثابتة كما يف 2011/12/31م

�إي�ضاح رقم () 9

1.312.212.90

443.505.60

-

-

-

-

-

443.684.50

425.022.80

-

-

-

الإ�ستبعادات

49.430.423.46

2.084.309.33

59.711.775.63

1.149.322.48

168.182.50

191.410.77

1.155.331.14

708.215.25

863.250.83

2.598.525.91

3.732.868.75

564.899.03

35.929.484.15

10

5

10

15

10

10

15

5

7.5

2.5

52.737.50

225.881.65

4.775.920.55

2.832.627.78

2.408.597.62

2.496.364.64

1.879.809.76

143.010.07

32.531.164.56

-

12.650.284.82

-

جملة الإهالك
2011/12/31م

�صايف الإ�صول
2011/12/31م

ن�سبة الإهالك ()%
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�إي�ضاح رقم () 10

احل�ســــــــابات اجلارية وح�سابات الإدخـــــار
املبالغ باجلنيه
البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

احل�سـابات اجلارية

94.895.680.34

52.042.202.70

ودائع الإدخــار

2.321.071.97

540.243.50

اجلم ـ ــلة

97.216.752.31

52.582.446.20

�إي�ضاح رقم ()11

الذمم الدائنة والذمم الدائنة االخرى
البيـ ــان

املبالغ باجلنيه
العام 2011م

العام 2010م

الذمم الدائنة (�/11أ)

45.864.102.85

35.851.891.13

الذمم الدائنة الأخرى(/11ب)

149.978.932.08

46.499.996.04

اجلم ـ ــلة

195.843.034.93

82.351.887.17

�إي�ضاح رقم (� / 11أ )

الذمم الدائنة
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املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

ت�أمينات الإعتمادات

45.085.911.76

35.555.622.65

ت�أمينات ال�ضمانات

494.185.58

.

�أمانات حتت الطلب ( �/11أ)1/
�شركة الطريق تكنولوجي
(املعلومات)
اجلم ـ ــلة

41.574.31

69.210.88

242.431.20

227.057.60

45.864.102.85

35.851.891.13
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�إي�ضاح ( � / 11أ )1 /

�أمانات حتت الطلب
العام 2011م
28.823.60
159.34
72.37
5.198.00
1.500.00
3.821.00
2.000.00
41.574.31

البيـ ــان
ت�أمني ال�شقق
قا�ضي جزئي حمكمة اخلرطوم
فكتوريا �سعد خريي
الوليد بكري عبد احلفيظ
فرع بورت�سودان
�أحمد حممد علي ح�سن
�أبراج للإنتاج الهند�سي والفني
ال�شركة الوطنية لت�صنيع معدات املياه
عثمان حممد قمر الدين(الرئا�سة)
الفرع الرئي�سي
فرع بحري
كلية الرتبية
اجلم ـ ــلة

�إي�ضاح رقم (/11ب)

الذمم الدائنة الأخرى
البيـ ــان
بنك ال�سودان املركزى م�ضاربة
بنك ال�سودان املركزى م�شاركة
املبالغ املحجوزة
�أرباح املقاوالت املع ًلقة
التمويل اال�صغر املكتبية املعلقة
امل�صروفات امل�ستحقة (  / 11ب ) 1 /
الت�أمينات الإجتماعية
�أوراق الدًفع
ر�سوم عطاء القر�ض الهندى
�أرباح التمويل الأ�صغر املح�صلة
جارى امل�شاركة
جارى املحافظ
حافز ال�صادر
�أرباح الودائع الإ�ستثمارية
ر�سوم حت�صيل �شيكات املقا�صة الإلكرتونية
دي�سمرب
دفاتر �شيكات العمالء
فوائ�ض املرا�سلني
حمول القيود القومى
اجلملة  -الذمم الدائنة الأخرى

العام 2011م
28.748.195.00
19.975.893.10
2.141.691.40
4.525.330.17
558.333.02
56.247.00
1.905.732.76
364.652.55
1.612.140.00
90.000.000.00
214.92
90.502.16
149.978.932.08
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املبالغ باجلنيه
العام 2010م
29.060.98
159.34
72.37
296.70
12.198.00
1.500.00
2.070.95
2.873.07
13.041.47
4.450.00
3.488.00
69.210.88

املبالغ باجلنيه

العام 2010م
13.748.195.00
19.692.270.70
2.408.601.41
4.926.281.10
921.529.92
58,326.00
2.092.01
3.046.558.17
10.144.00
416.022.70
1.249.246.26
1,279,818.05
()1.262.395.69
552.83
()2.560.98
5.314.56
46.499.996.04
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�إي�ضاح رقم (/11ب )1 /

امل�صروفات امل�ستحقة

املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

�صيانة احلا�سوب

17.377.00

7.150.00

التلفونات والإ�سويفت

7.870.00

12.000.00

الربيد ال�سريع

1.000.00

1.000.00

�صيانة وت�شغيل املولدات واملعدات

.

4.400.00

الكهربــاء

30.000.00

30.000.00

امليـ ــاه

.

326.00

النظافة

.

3.450.00

اجلم ـ ــلة

56.247.00

58.326.00

�إي�ضاح رقم ()12

املطلوبات الأخرى
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املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

خم�ص�ص فوائد ما بعد اخلدمة للعاملني

2.566.413.54

1.386.983.00

خم�ص�ص مكاف�أة جمل�س الإدارة

527.586.00

211.025.29

خم�ص�ص الزكاة

1.043.026.13

1.028.096.47

خم�ص�ص ال�ضرائب

62.044.04

0

ر�سوم املراجعة

40,000.00

20.000.00

خم�ص�ص حافز العاملني

1.920.000.00

1,200,000

ن�صيب ا�صحاب الودائع الإ�ستثمارية

1.229.152.12

5.535.645.34

ن�صيب م�ضاربة بنك ال�سودان املركزي

256.381.51

0

ن�صيب �صندوق ا�صحاب الودائع

427.767.30

0

اجلم ـ ــلة

8.072.370.64

9.381.750.10
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�إي�ضاح رقم ()13

ر�أ�س املال املدفوع

ر�أ�س املال امل�صرح به واحد مليار دوالر �أمريكي.
ر�أ�س املال املدفوع  158.1مليون دوالر ما يعادل �435.565ألف جنيه �سوداين وفق ًا للآتي-:
املبالغ باجلنيه
البيـ ــان

الن�سبة

العام 2011م

العام 2010م

ن�صيب وزارة املالية يف ر�أ�س املال

%75

248.740.786.00

248.055.466.00

ن�صيب بنك ال�سودان يف ر�أ�س املال

%25

186.824.094.00

186.309.414.00

اجلم ـ ــلة

%100

435.564.880.00

434.364.880.00

�إي�ضاح رقم ()14

الإحتياطيات

املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

الإحتياطي القانوين

3.192.945.80

1.380.360.00

الإحتياطي العام

1.242.008.42

516.974.01

اجلم ـ ــلة

4.434.954.22

1.897.334.01

�إي�ضاح رقم ()15

احل�سابات النظامية

املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

االعتمادات امل�ستندية

270.116.639.53

224.569.872.04

خطابات ال�ضــمانات

5.440.118.36

803.192.68

كمبيـ ــاالت اال�ستثمار

167.614.854.82

159.413.012.96

كمبيـ ــاالت معدومة(�/15أ )

109.412.785.24

102.474.452.24

اجلم ـ ــلة

552.584.397.95

487.260.529.92
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الإي�ضاح رقم (�/15أ )

الكمبياالت املعدومة
البيـ ــان
امل�ساهمات
القرو�ض
املرابحات
اجلم ـ ــلة

العام 2011م
39.779.527.32
65.550.732.49
4.082.525.43
109.412.785.24

املبالغ باجلنيه

العام 2010م
37.256.937.23
61.393.879.99
3.823.635.02
102.474.452.24

الإي�ضاح رقم ( ) 16

الدخل من البيوع امل�ؤجلة
العام 2010م
املرابحات
اجلم ـ ــلة

العام 2011م
16.339.700.02
16.339.700.02

املبالغ باجلنيه

العام 2010م
6.413.604.93
6.413.604.93

�إي�ضاح رقم ( ) 17

الدخل من العمليات الإ�ستثمارات
البيـ ــان
الدخل من الإ�ستثمارات ق�صرية
الأجل
�إيرادات امل�شاركات
�إيرادات امل�ضاربات
�إيرادات امل�صانعات
ايرادات االوراق املالية
�إيرادات املقاوالت
ايرادات املحافظ
�إيرادات ودائع خارجية
اجلملـ ــة
الدخل من الإ�ستثمارات طويلة
الأجل
اجلم ـ ــلة

48

املبالغ باجلنيه

العام 2011م

العام 2010م

3.666.013.77
44.567.00
375.961.92
16.154.315.21
652.796.40
17.620.40
20.911.274.70
3.384.046.71
24.295.321.41

513.438.03
103.370.90
190.571.71
4.863.172.31
192.589.19
130.436.59
5.590.24
5.999.168.97
3.704.829.99
9.703.998.96
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�إي�ضاح رقم ()18

�إيرادات اخلدمات امل�صرفية

املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

عمولة من ح�سابات جارية وحتاويل

35.666.53

174.545.77

عمولة م�سك الدفاتر

271.820.56

195.906.60

عمولة ك�شف احل�ساب

7.296.00

9.370.24

عمولة خطابات ال�ضمان

28.586.04

114.656.44

عمولة خطابات الإعتمادات

10.268.331.89

7.312.749.19

عمولة الكمبياالت

5.676.38

2.499.52

عمولة ال�شيكات امل�صرفية

37.314.61

28.727.75

عائد دفاتر ال�شيكات

65.172.51

-

اجلم ـ ــلة

10.719.864.52

7.838.455.50

�إي�ضاح رقم ( )19

مكا�سب عمالت �أجنبية

ناجتة من عمليات تقييم الأر�صدة بالعملة الأجنبية فقط
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�إي�ضاح رقم ( )20

الإيرادات الأخرى

املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

عائد الإيجارات

3.773.081.96

1.707.278.80

عائد التلفون والإ�سويفت والفاك�س

91.989.61

61.405.00

عمولة وكالة الت�أمني

102,986.82

0

�أرباح بيع موجودات ثابتة

221,805.70

92.286.69

�إيرادات �أخرى

103.929.01

21.640.01

اجلم ـ ــلة

4.293.793.10

1.882.610.50

�إي�ضاح رقم ()21

امل�صروفات العمومية والإدارية

50

املبالغ باجلنيه
العام 2010م

البيـ ــان

العام 2011م

م�صروفات العن�صر الب�شري ( � /21أ )
امل�صروفات العمومية والإدارية (/21
ب)
م�صروفات ال�صيانة والت�شغيل (/21

13.203.122.50 15.828.700.93
7.972.306.36

5.503.779.43

ج)
م�صروفات �أخرى (  /21د )

1.544.443.15

1.301.653.64

7.990.930.00

2.931.025.29

اجلم ـ ــلة

22.939.580.86 33,336,380.44
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�إي�ضاح رقم (�/21أ)

م�صروفات العن�صر الب�شري
البيـ ــان
الراتب الأ�سا�سى
عالوة غالء املعي�شة
بدل التمثيل
بدل الإنتقال
الأجر الإ�ضافى
مالب�س العمال
مالب�س املوظفني
الت�أمينات الإجتماعيًة
العالوة الإجتماعيًة
منحة الأطفال
تذاكر ال�سفر الداخليًة
بدل العالج
بدل ال�ضيافة
العالوة الفنيًة
منحة العيدين
الرتقيات املتوقعة
م�صاريف النقل خارج الوالية
عالوة ال�صيارفة
عالوة امل�ؤهل العلمى
العالوة الدوريًة
بدل ال�سكن
عالوة ال�شدًة
بدل ت�أثيث املنزل
اجلم ـ ــلة

العام 2011م
1.651.744.34
832.852.09
71.618.09
258.131.05
301.995.98
245.729.81
1.848.797.25
901.310.94
361.451.76
202.256.00
3.205.748.88
1.086947.49
68.865.34
8.039.93
2.369.202.95
302.412.60
3.250.00
1.785.00
60.300.00
11.592.36
1.912.052.62
62.796.45
59.820.00
15.828.700.93
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املبالغ باجلنيه

العام 2010م
1.384.598.46
694.110.49
51.056.14
214.802.34
292.858.15
212.260.60
1.485.775.54
877.593.53
307.564.84
193.397.00
2.729.713.37
993.673.58
53.716.77
1.200.00
1.993.297.74
1.483.00
1.770.00
51.375
22.141.45
1.547.442.62
45.501.88
47.790.00
13.203.122.50
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�إي�ضاح رقم (/21ب)

امل�صروفات العمومية والإدارية
البيـ ــان
املاموريات الداخلية
املاموريات اخلارجية
الأدوات املكتبية
املطبوعات
الكهربء
املياه وال�صرف ال�صحي
ت�أمني و�سائل النقل
الت�أمني علي النقدية
الإيجارات والعوائد
ال�صحف واملجالت
العتالة والرتحيل
الأمن وال�سالمة
�أدوات النظافة
عمولة البنك املركزي
عموالت املرا�سلني
الإ�ست�شارات والبحوث
الإ�شرتاك يف امل�ؤ�س�سات العلمية
الر�سوم القانونية واملحاكم
م�صروفات جمل�س الإدارة
التقرير ال�سنوي
اخلدمات الإجتماعية
ال�ضيافة
التربعات والإعانات
الكتب والدوريات
الت�أمني علي املباين وحمتوياتها
غرامات بنك ال�سودان
التلك�س والتلفون والربيد
التدريب الداخلي
التدريب اخلارجي
�صندوق �ضمان الودائع
الدعاية والإعالن
م�صروفات هيئة الرقابة ال�شرعية
م�صروفات �أخري غري مبوبه
عمولة فرز نقدية
م�صروفات التا�سي�س
خ�سائر امل�ساهمات الرا�سمالية
اجلم ـ ــلة

52

العام 2011م
109.496.02
128.677.95
96.199.04
52.474.37
469.566.69
122.409.20
95.151.76
48.826.50
2.187.287.00
17.781.88
28.992.00
238.586.00
256.516.51
74.857.71
409.006.08
0
241.144.98
99.001.12
243.562.00
19.000.00
369.957.87
115.209.41
372.505.05
9.100.48
80.677.66
13.850.00
340.805.50
194.368.97
397.680.36
398.033.27
691.597.00
30.285.20
2.781.83
16.916.95
0
0
7.972.306.36

املبالغ باجلنيه

العام 2010م
67.467.82
105.182.90
81.673.66
32.379.05
456.993.44
113.814.81
80.814.59
42.087.04
401.837.82
16.194.00
7.752.97
256.430.76
162.141.00
160.804.55
674.234.30
13.807.00
180.344.86
60.407.50
260.720.00
19.000.00
219.218.16
116.264.83
395.675.00
6.049.78
130.346.15
7.950.00
303.007.98
160.929.95
357.148.30
94.604.80
411.447.90
29.625.00
4.943.01
8.852.05
3.600.00
51.028.40
5.503.779.43
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�إي�ضاح رقم (/21ج)

م�صرفات ال�صيانة والت�شغيل

املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

�صيانة وت�صليح املباين

288.208.10

225.739.32

�صيانة و�سائل النقل

619.631.00

514.696.42

�صيانة الأثاثات واملعدات

23.229.34

7.667.75

�صيانة املكيفات والثالجات

44.505.78

33.015.57

�صيانة وت�شغيل الكمبيوتر

458.195.68

403.509.09

�صيانة املولدات والعدد امليكانيكية

110.673.25

117.025.49

اجلم ـ ــلة

1.544.443.15

1.301.653.64

�إي�ضاح رقم (/21د )

املخ�ص�صات

املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

فوائد مابعد اخلدمة

1.503,344.00

500.000.00

ر�سوم املراجعة

40.000.00

20.000.00

حافز العاملني

1.920.000.00

1.200.000.00

مكافات جمل�س االدارة
الديون الهالكة وامل�شكوك يف
حت�صيلها
اجلم ـ ــلة

527.586.00

211.025.29

4.000.000.00

1.000.000.00

7,990,930.00

2.931.025.29
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�إي�ضاح رقم ()22

خم�ص�ص الزكاة
البيان

املبالغ باجلنيه
املبلغ كلي

املبلغ جزئي

املوجدات املتداولة
النقد وما يف حكمه

164.945.716.20

االحتياطي النقدي

11.649.264.67

ذمم البيوع ال�ؤجلة

172.365.132.48

امل�شاركات واال�ستثمارات ق�صرية االجل

159.511.020.71

املدينون املختلفون

11.365.848.00

املدينون �أخرى

9.753.843.64
529.590.825.57

�إجمايل املوجودات املتداولة
ناق�ص ًا
املطلوبات املتداولة
احل�سابات اجلارية والإدخار

97.216.752,31

الودائع الإ�ستثمارية

199.461.678.11

دائنون خمتلفون

242.431.20

�أوراق دفع

1.905.732.76

قر�ض بنك ال�سودان

28.748.195.00

�أر�صده دائنة

129.585.085.35

كل ما يندرج حتت املطلوبات املتداولة االخرى

32.287.905.69

�إجمايل املطلوبات املتداوله

489.147.780.42

وعاء الزكاة

40.443.045.15

الزكاة =الوعاء × %2.579
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%2.579×40.443.045.15

1.043.026.13
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�إي�ضاح رقم ()23

خم�ص�ص ال�ضرائب
البيان
الدخل من البيوع امل�ؤجلة
الدخل من الإ�ستثمارات
اجلملة
ناق�صا ن�صيب �أ�صحاب الودائع
اجلملة
ي�ضاف �إليها
عائد الإ�ستثمارات الذاتية
اخلدمات امل�صرفية
الأخرى
اجلملة
ناق�ص ًا
امل�صروفات العمومية والإدارية
خم�ص�ص الإهالك
غرامة بنك ال�سودان
امل�صروفات الأخرى
اجلملة
الدخل (اخل�سارة) قبل الزكاة وال�ضرائب
ي�ضاف �إليها
التربعات
غرامة بنك ال�سودان
خم�ص�ص الإهالك
اجلملة
اجلملة
ناق�ص ًا
خم�ص�ص الإهالك
امل�صروفات الأخرى
التربعات
خم�ص�ص الزكاة
اجلملة
وعاء ال�ضربيه (موجب)
ال�ضربية %10 ×620.440.35

املبلغ جزئي
16.339.700.02
20.911.274.70

3.384.046.71
10.719.864.52
10.376.276.64
25.218.436.84
4.287.653.58
13.850.00
7.990.930.00

372.505.05
13.850.00
4.287.653.58

4.287.653.58
7.990.930.00
372.505.05
1.043.026.13
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املبالغ باجلنيه

املبلغ كلي

37.250.974.72
))14.579.745.69
22.671.229.03

47.151.416.90

()37.510.870.42
9.640.546.48

4674.008.63
14.314.555.11

()13.694.114.76
620.440.35
62.044.04
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اي�ضاح رقم () 24

ت�سوية �سنوات �سابقة
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املبالغ باجلنيه

البيـ ــان

العام 2011م

العام 2010م

مت�أخرات �إيجار املجمع

()44.488.25

0

متبقى حافز العاملني

36.072.92

0

م�شاركة كامل جاه الله

()1.500.00

0

تكلفة عدد � 9147سهم �إ�صدارة  2010م

()302.582.01

0

�إحت�ساب الإهالك ل�سنوات �سابقة

1.957.223.46

0

اجلملة

1.644.726.12

0
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