INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

املحتويــات
النشأة و األهداف ................................................................................................
مجلس اإلدارة .....................................................................................................
اإلدارة التنفيذية العليا ..........................................................................................
دليل املصرف .......................................................................................................
املس ــاهمات الـرأسمالية ...........................................................................................
مراسلو املصرف .....................................................................................................
البيئة املصرفية .....................................................................................................
نتائج أعمال املصرف خالل العام 2013م ........................................................................
تقرير هيئة الرقابة الشرعية ...................................................................................
تقرير ديوان املراجعة القومي ..................................................................................
قائمة املركز املالي كما في 2013/12/31م ......................................................................
قائمة الدخل للسنة املنتهية في 2013/12/31م ...............................................................
قائمة التدفقات النقديه للسنة املاليه املنتهية في 2013/12/31م ........................................
قائمة التغيرات فى حقوق أصحاب امللكية للسنة املنتهية في 2013/12/31م ............................
إيضاحات حول القوائم املالية .................................................................................

5

5
6
7
9
10
11
12
14
18
19
20
21
22
23
24

الـر�ؤيـة
( الإرتقاء بامل�صرف لي�صبح اخليار الأف�ضل فى جمال متويل قطاع
ال�صناعة التحويلية ).

الـر�سالة
(النهو�ض بقطاع ال�صناعة التحويلية عن طريق تقدمي التمويل
واخلدمات امل�صرفية واحللول الفنية ومواكبة التطور التقني).
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الن�شــ�أة والأهداف
 /1التــأسيس :
مت تأسيس املصرف فى  10يوليو 2005م
املســاهمون :

بنك السودان املركزي
وزارة املالية واإلقتصاد الوطني
رأس املال املصرح به :
رأس املال املدفوع :

%75
%25
واحد مليار دوالر
ما يعادل  436.1مليون جنيه

 /2أهــداف املصـرف :
أ /تقدمي التمويل واخلدمات املصرفية الشاملة مبا يساعد في تنمية وتطوير الصناعة التحويلية فى السودان
وزيادة معدالت منوها .
ب /املساعدة فى إنشاء منشآت الصناعة التحويلية فى السودان وتوسيع نشاطها وتطويرها وفقا لألساليب
احلديثة .
ج /القيام بجميع األعمال واملعامالت املالية واملصرفية التي تخص قطاع الصناعة .
د /إنشاء املناطق واملجمعات الصناعية بالتنسيق مع اجلهات املختصة .
هـ /تقدمي املشورة ودراسات اجلدوى وبناء القدرات ملنشآت الصناعة .
و /العمل على جذب روؤس األموال واخلبرات احمللية واألجنبية للدخول فى مجاالت متويل تنمية الصناعة
بالسودان  ،بغرض اإلسهام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية وتطوير الصناعة .
ر /إصدار األسهم وصكوك املضاربة مبختلف أنواعها ومتويل اإلكتتاب أو متويلها بالقدر والكيفية التي يحددها
مجلس اإلدارة وفقا للضوابط التي تساعده على حتقيق أغراضه .
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جمل�س الإدارة

رئيس مجلس اإلدارة
السيد  /د .تاج السر مصطفى عبد السالم

 / 1مجلس اإلدارة
 )1السيد  /د .تاج السر مصطفى عبد السالم
 )2السيد  /مساعد محمد أحمد عبد الكرمي
			
 )3السيدة  /آمنة أحمد سعد
			
 )4السيد  /بالل يوسف املبارك
 )5السيد  /أحمد محجوب أحمد شاور
 )6السيد  /د .عباس على السيد		
 )7السيدة  /سمية عامر عثمان
 )8السيد  /د .بابكر محمد توم		
		
 )9السيد  /جوزيف مكني إسكندر
		
 )10السيد  /محمد املرضى التجانى
		
 )11السيد  /معاوية محمد أحمد البرير
 /2أمني مجلس اإلدارة
السيد /محمد علي يسن حامد				
 /3هيئة الرقابة الشرعية :
رئيساً
 )1األستاذ /عبد احلميد عثمان العصملى
عضو ًا
		
 )2األستاذ /محمد بشير عبد القادر
عضواً
		
 )3األستاذ /برعي محمد سيد أحمد
مقرر ًا
		
 )4األستاذ/أحمد دفع الله حسب الرسول
 /4املراجع القانوني:
ديوان املراجعة القومي
جمهورية السودان

رئيس مجلس اإلدارة
( املدير العام) عضوا
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
عضوا
ً
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الإدارة التنفيذية

املدير الـ ـعــام
السيد /مساعد محمد أحمد عبد الكرمي

نائب املدير الـ ـعــام
السيد /إبراهيم بابكر محمد جبريل

مساعد املدير الـ ـعــام
السيد /عبد املنعم عوض عثمان
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املستشار القانوني :
األستاذ /عبد اخلالق محجوب احلسن – وزارة العدل
– وزارة العدل
األستاذ /د .محمد أحمد كرمنو

مديرو اإلدارات:
			
 )1السيد /الصديق أحمد محمد
		
 )2السيد /محمد علي أحمد احلسني
			
 )3السيد /فضل الضى على حسن
			
 )4السيد /مبارك منصورالنور
			
 )5السيد /عمر عثمان عبد املولى
			
 )6السيد /عادل صالح احمد
		
 )7السيد /عثمان التجاني محمد احلاج
		
 )8السيد /أحمد علي أحمد دفع الله
 )9السيد /املفتي إسماعيل قمر			
			
 )10السيد /ابوعبيدة الشيخ أحمد
			
 )11السيد /حامد محمد قدوم
		
 )12السيد /طارق عبدالرحمن على
			
 )13السيد /د.مبارك أحمد حسني

مدير إدارة اإلستثمار
مدير اإلدارة املالية
مدير إدارة العالقات اخلارحية والنقد األجنبي
مدير إدارة احلاسوب والتقنية املصرفية
مدير إدارة الشئون اإلدارية وتنمية املوارد البشرية
مدير إدارة التفتيش واملراجعة الداخلية
مدير إدارة املخاطر
مدير إدارة العالقات العامة والتسويق املصرفي
مدير إدارة البحوث والتخطيط
مدير محفظة الزيوت النباتية
مدير وحدة املجمع العقاري
مدير وحدة التمويل األصغر
مسؤول اإللتزام

مديرو الفروع :
			
 )1السيد /محمد علي سعد الدين
			
 )2السيد /عبداملاجد علي بخيت
			
 )3السيد /قاسم أحمد السيد
		
 )4السيد /أحمد حسن عبدالله أحمد
			
 )3السيد /عبد الباقي محمد أحمد
			
 )6السيد /عيسى وداعة عبدالكرمي

مدير الفرع الرئيسي (اخلرطوم)
مدير فرع أمدرمان
مدير فرع بورتسودان
مدير فرع بحري
مدير فرع مدني
مدير فرع األبيض
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دليل امل�صـــــــرف

 /1املق ـ ـ ـ ـ ــر الرئيسي :
السودان  -اخلرطوم – العمارات شارع  21مبنى مصرف
التنمية الصناعية
تلفون  00249 183 472186 :عشرة خطوط
فاكس 00249 183 472157 - 00249 183 472148
صندوق البريد  710 :الرمز البريدي 11111
املوقع علي اإلنترنت www.idb.sd :
البريد اإللكتروني info@idb.sd :
 /2الفـ ـ ــروع العاملة :
 /1الفـ ــرع الرئيسي :
اخلرطوم – العمارات شارع  21مجمع مصرف التنمية
الصناعية
تلفون  00249 183 472186 :عشرة خطوط
فاكس 00249 183 472161
صندوق البريد  710 :الرمز البريدي 11111
 /2فرع بورتسودان :
والية البحر األحمر – بورتسودان – السوق الكبير – شارع
سودان الين
فاكس 311 829398 :
تلفون 00249 311 822586 :
00249
 /3فرع بحري ووحدة التمويل األصغر :
والية اخلرطوم – بحري – شارع الصناعات – غرب
مطاحن سيقا – شمال شارع اإلنقاذ
فرع بحري تلفون  00249 185 324199 :تلفون وفاكس
00249 185 324099
وحدة التمويل األصغر تلفون 00249 185 323599 :
تلفون وفاكس 00249 185 323799

 /4ف ـ ـ ـ ــرع أم درمان :
والية اخلرطوم – أم درمان – شارع الصناعات – شمال السوق
الشعبي
تلفون 00249 187 560299 - 00249 187 560222 :
فاكس 00249 187 560930 :
 /5ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرع مدني :
والية اجلزيرة – مدني – السوق الكبير – جوار البنك
الزراعي
تلفون 00249 511 832513 - 00249 511 832516 :
فاكس 00249 511 832517 - 00249 511 832514 :
 /6فـ ـ ـ ــرع األبيض :
والية شمال كردفان – االبيض – السوق الكبير – شارع النهود
مقابل سوق الصاغة
تلفون 00249 611 843971 :
فاكس 00249 611 843969 :
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امل�ســـاهمات الـر�أ�سمالية
 /1شركة أرياب للتعدين احملدودة.
 /2شركة سكر كنانة احملدودة.
 /3شركة التنمية اإلسالمية للخدمات الزراعية.
 /4شركة التنمية الريفية السودانية.
 /5شركة سكر كنانة الهندسية.
 /6الشركة العربية السودانية للبذور احملسنة.
 /7شركة اخليارى للخدمات الزراعية.
 /8شركة اإلمناء للتنمية العاملية.
 /9شركة بيت اخلبرات السودانية.
 /10شركة القوار السودانية.
 /11شركة اخلطوط اجلوية السودانية.
 /12شركة دواجن بحري اجلزيرة.
 /13الشركة الوطنية للطرق واجلسور.
 /14بنك أيفوري.
 /15الشركة الوطنية للبترول.
 /16الشركة السودانية الليبية لإلستثمار.
 /17شركة منتجات وتقشير السمسم احملدودة.
 /18شركة صناعة التخمير السودانية.
 /19شركة سكر النيل األبيض.
 /20شركة مسلخ الرواسي املركزي.
 /21مشروع سندس الزراعي.
 /22شركة أسماكو لالستثمار
 /23الشركة العربية إلنتاج األدوية البيطرية.
 /24مصنع املتحدة للتبريد والثلج
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مرا�سلو امل�صرف
 /1مراسلو املصرف  :الدول العربية
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

إسم املراسل
الشركة العربية لإلستثمار
مصرف أبوظبي اإلسالمي
بنك املشرق
املصرف العربي لإلستثمار والتجارة اخلارجية
بنك مسقط
بنك بيروت
بنك اليوباف العربي الدولي
بنك إثمار
بنك بيبلوس
بنك البركة اإلسالمي
مصرف قطر اإلسالمي

البلد
البحرين
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
سلطنة عمان
لبنان
البحرين
البحرين
لبنان
البحرين
قطر

املدينة
املنامة
أبوظبي
دبي
أبوظبي
مسقط
بيروت
املنامة
املنامة
بيروت
املنامة
الدوحة

SWIFT CODE
TAIQBHBM
ABDIAEAD
BOMLAEAD
ABINAEAA
BMUSOMR
BABELBBE
ALUB BHBM
FIBH BHBM
BYBALBB
ABIBBHBM
QISBQAQA

 /2مراسلو املصرف  :الدول األوروبية واآلسيوية
SWIFT CODE
BACMGB2L
COBADEFF
FIMBMTM3
UBAIITRR
PAIR FR PP
BYBAGB2L
KOEXKRSE

TOWN
LONDON
FRANKFURT
SLEIMA
ROMA
PARIS
LONDON
SEOUL

COUNTRY
U.K
GERMANY
MALTA
ITALY
FRANCE
U.K
KOREA

NAME OF CORRESPONDENT
BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK
COMMERZ BANK AG
FIRST INT`L MERCHANT BANK
BANCA UBAE SPA
BANQUE BIA
BYBLOS BANK
KOREA EXCHANGE BANK
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NO
1
2
3
4
5
6
7

البيئة امل�صرفية على امل�ستوى العاملي والإقليمي واملحلي
البيئة االقتصادية على املستوى العاملي و االقليمي :

 /1اإلقتصاد العاملي :
ظل االقتصاد العاملي يعاني من أثار األزمة املالية العاملية
إلى جانب العجز التجاري الضخم واملستمر في العديد
من دول العالم ،حيث منا االقتصاد العاملي بوتيرة أضعف
من األعوام السابقة فقد سجل منوا بلغ نسبة  %3ويشير
معدل منو االقتصاد العاملي الذي حتقق في عام  2013إلى
استمرار اجتاه ثابت منذ أربعة أعوام يتمثل في تراجع
معدل النمو من عام آلخر  ،فقد كان معدل منو االقتصاد
العاملي في عام 2010م  ،%4.9ثم انخفض إلى  %3.3في عام
 ،2011وانخفض
مجددا في عام  2012ليصل إلى ،%3.1
ً
ثم تواصل هذا االنخفاض ليبلغ معدل النمو  %3في عام
2013م .

اإلقتصادي في التباطؤ بصفة ملحوظة لدي أغلب الدول
النامية واإلقتصادات الصاعدة وانخفض معدل النمو
إلى  %4.7في عام 2013م مقارنة مبعدل منو  %4.9في
عام 2012م  ،وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مازالت معدالت النمو متأثرة بحالة عدم اليقني السياسي
واالضطرابات التي تشهدها العديد من بلدان املنطقة،
فقد انخفض معدل النمو إلى  %2.4في عام  2013مقارنة
مبعدل منو  %4.1في عام 2012م .
ملخص أداء اإلقتصاد السوداني والبيئة املصرفية خالل
العام 2013م
 /1بعض مؤشرات االقتصاد السوداني:

إن الوضع اإلقتصادي العاملي املتأزم إلى جانب الظرف
اإلقتصادي اخلاص الذي تعيشه البالد جراء إنفصال
جنوب السودان في النصف الثاني من العام 2011م
وبالرغم من مرور عامني ونصف على اإلنفصال  ،قد تأثر
به السودان بصورة مباشرة إلعتماد املوازنة العامة للدولة
بنسبة كبيرة على إيرادات النفط إلى جانب إنخفاض
تدفق القروض واملنح اخلارجية وإنخفاض حصيلة
الصادر بالعملة األجنبية التي كان البترول يشكل اجلزء
الغالب منها مما أحدث عجز ًا في املوازنة العامة للدولة ،
كما تأثر امليزان التجاري وميزان املدفوعات سلب ًا بالفجوة
في النقد األجنبي  ،يضاف إلى ذلك تداعيات احلظر
األمريكي على السودان الذي تسبب في حرمان السودان
من الكثير من املوارد اخلارجية ومعاجلة ديون السودان
اخلارجية وانسياب املعامالت التجارية واملصرفية.
وملعاجلة اخللل في امليزان الداخلي واخلارجي واحملافظة

 /2إقتصادات الدول املتقدمة-:
تواجه البلدان املتقدمة مصاعب جمة في ضوء ارتفاع
معدالت البطالة وضعف معدالت النمو اإلقتصادي ،
حيث انخفض معدل النمو إلى  %1.3في عام 2013م
مقارنة مبعدل منو  %1.4في العام 2012م  ،فيما انخفض
معدل النمو في الواليات املتحدة في عام  2013إلى %1.9
مقارنة مبعدل منو  %2.8في عام 2012م  ،وفي منطقة
اليورو للعام الثاني على التوالي يكون معدل منو الناجت
احمللي اإلجمالي في عموم هذه املنطقة سال ًبا ،حيث بلغ
–  %0.4في عام  ،2013مقارنة مبعدل منو  %0.7-في عام
2012م .
 /3إقتصادات الدول النامية-:
مازالت إقتصاديات الدول النامية معرضة للتأثر
باألوضاع اإلقتصادية لدي الدول املتقدمة فقد بدأ النمو
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وفي جانب التمويل املصرفي للقطاعات املختلفة
لألقتصاد السوداني فقد بلغ حجمه بنهاية العام 2013م
مبلغ  37.6مليار جنيه بنسبة زيادة  %23عن العام 2012م
البالغ 30.5مليار جنيه.
كما إرتفع إجمالي األصول املصرفية ومعدل كفاية رأس
املال بنسب متفاوتة حيث بلغ إجمالي األصول املصرفية
مبلغ  77.5مليار جنيه في العام 2013م مقارنة ب ـ  67مليار
جنيه في العام 2012م بنسبة زيادة .%16

على اإلستقرار اإلقتصادي تبنت الدولة البرنامج الثالثي
لألعوام 2014-2012م بهدف حتقيق اإلستقرار اإلقتصادي
من خالل العمل في محاور رئيسية تشمل القطاع املالي
والنقدي والقطاع احلقيقي بغرض زيادة اإلنتاج الزراعي
والصناعي واملعادن السيما الذهب الذي تطور إنتاجه
وتصديره بصورة كبيرة ساعدت في توفير النقد األجنبي
إلستيراد السلع األساسية واملساهمة في سد الفجوة في
النقد األجنبي.
شهد شهر سبتمبر من العام 2013م حزمة من اإلجراءات
اإلقتصادية التي أصدرتها الدولة تنفيذ ًا للبرنامج الثالثي
والتي اشتملت على تعديل سعر الصرف للدوالر اجلمركي
من  4.4إلى  5.7جنيهات للدوالر اي بنسبة زيادة بلغت
 %30مما انعكس ذلك في تخفيض بعض الواردات غير
الضرورية وهذا التعديل اليشمل (استيراد القمح الذي
ظل مدعوم ًا ) مع العمل على توفير نقد أجنبي وفق
أسعار الصرف الرسمية ملدخالت صناعة األدوية محلي ًا
وكذلك األدوية املستوردة إلى جانب اإلهتمام بتخصيص
النقد األجنبي للسلع األساسية واألخرى خاصة املواد
البترولية وبعض املدخالت للقطاع الصناعي  ،من
ناحية أخرى مت رفع الدعم عن احملروقات وبلغت نسبة
زيادة اسعار احملروقات  ، %70وملعاجلة األثار السالبة أقرت
الدولة زيادة أجور جميع العاملني بالدولة إعتبار ًا من
شهر أكتوبر من العام 2013م  ،ومن املتوقع أن ينجم عن
هذه اإلجراءات اإلقتصادية زيادة في حصيلة اإليرادات
العامة للدولة بنحو 3مليارات جنيه تستخدم في دعم
القطاعات اإلنتاجية وتقليل عجز املوازنة العامة  ،ومن
ناحية اخرى أولى البرنامج الثالثي اإلهتمام مبحور
القطاع اإلجتماعي إلمتصاص األثار التضخمية وخلق
فرص العمل .
إرتفع معدل التضخم من  %35.3في العام 2012م وإلى
 %41.9في العام 2013م ويرجع ارتفاع معدل التضخم
نتيجة إلى عجز املوازنة باإلضافة إلى إنخفاض قيمة
العملة الوطنية نتيجة الى ارتفاع اسعار الصرف مقابل
اجلنيه السوداني وكذلك ارتفاع أسعار السلع واخلدمات .

 /3بيئة مصرف التنمية الصناعية:
يهدف مصرف التنمية الصناعية لدعم قطاع الصناعة
التحويلية والنهوض بها لرفع مساهمتها في اإلقتصاد
القومي  ،وذلك بتحديث املصانع القائمة ورفع طاقتها
التشغيلية وتوفير املواد اخلام لها وإضافة خطوط إنتاج
جديدة بها واملساهمة في إنشاء مصانع جديدة تستوعب
اخلامات احمللية بهدف اإلستفادة من القيمة املضافة
التي تتحقق بتصنيع تلك املواد اخلام .
راعت خطة املصرف للعام 2013م التغيرات احمللية
والعاملية احمليطة باملصرف والصناعة التحويلية
وما تشهده من تطورات ومنافسة  ،وقد سعت اخلطة
لإلستفادة من موارد املصرف وعالقاته اخلارجية وتوظيف
تلك املوارد في أنشطة املصرف واإلستفادة منها بأقصى ما
ميكن في توفير التمويل قصير ومتوسط األجل لقطاع
الصناعة التحويلية الذي أصبح يسهم مساهمة فاعلة في
الناجت احمللي اإلجمالي وخلق فرص للعمل حلل مشكلة
البطالة  ،والتركيز على القطاعات الرئيسية في الصناعة
التحويلية ويشمل ذلك صناعة اجللود واملنتجات اجللدية
 ،الصناعات الغذائية ،صناعة األسمنت ومواد البناء ،
صناعة النسيج واملالبس اجلاهزة  ،وصناعة الدواء .
كبيرا بالسالمة املالية للمصرف
وقد أولت اخلطة إهتماما ً
وذلك بتطبيق متطلبات بنك السودان املركزي في هذا
اجلانب املبنية على معايير جلنة بازل  ، 2واحلرص على
أن يكون املصرف في موقف سيولي جيد ميكنه من الوفاء
بالتزاماته  ،وتوفير التمويل للعمالء  .كما أهتمت اخلطة
بالتوسع اإلفقي والرأسي ألنشطة املصرف من حيث
إضافة فروع جديدة وإستقطاب أكبر شريحة من العمالء
في القطاع الصناعي هذا فض ًال عن اهتمام اخلطة
بعقد ورش العمل والندوات التي تناقش قضايا الصناعة
واملساهمة في تذليلها بالتنسيق مع اجلهات املختصة
وعلى رأسها وزارة الصناعة وإحتاد الغرف الصناعية .

/2البيئة املصرفية احمللية :
فيما يخص أداء اجلهاز املصرفي فقد بلغ حجم الودائع
املصرفية بنهاية العام 2013م مبلغ  44.5مليار جنيه بنسبة
زيادة  %12عن العام 2012م البالغة 39.9مليار جنيه  ،وبلغ
عرض النقود بنهاية العام 2013م مبلغ  66.4مليار جنيه
بنسبة زيادة  %13عن العام 2012م البالغ 58.7مليار جنيه
وقد تأثر النمو في العرض النقدي بالزيادة في املبالغ
املدفوعة بواسطة بنك السودان املركزي لشراء الذهب من
السوق احمللي.
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نتائج �أعمال امل�صـرف خالل العـام 2013م
قائمة املركز املالي:
 /1املوجودات :
بلغ إجمالى موجودات املصرف بنهاية العام 2013م مبلغ  1.182.6مليون جنيه مقارنة ب ـ  1.089.2مليون جنيه عام 2012م،بنسبة
زيادة بلغت  %9ويعزى ذلك لزيادة التمويل املمنوح اجلدول التالي يوضح تطور إجمالي امليزانية من العام 2013 -2009م.
املبالغ مباليني اجلنيهات
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
2009
2010
2011
2012
2013

املبلغ
509
757
944
1.089
1.183

أ /النقد وما في حكمه
بلغ إجمالى النقد و ما في حكمه فى 2013/12/31م مبلغ  153.7مليون جنيه مقارنة مببلغ 115.3مليون جنيه في 2012/12/31م
بنسبة زيادة بلغت  %33واجلدول التالي يوضح تطور إجمالي النقد وما في حكمه من العام 2013 -2009م.
املبالغ مباليني اجلنيهات
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
2009
2010
2011
2012
2013

املبلغ
32
132
177
115
154
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ب /التمويل :
بلغ حجم التمويل املباشر اإلجمالي القائم بنهاية العام 2013م مبلغ  947.9مليون جنيه مقارنة مع  882.3مليون جنيه فى العام
2012م  ،بنسبة زيادة قدرها  ، %7.4فيما بلغ التمويل املنفذ خالل العام 2013م مبلغ  617مليون جنيه مقارنة مببلغ 429مليون جنيه
في العام 2012م بنسبة زيادة  ، %44واجلدول أدناه يوضح تطور إجمالي التمويل من العام 2013 -2009م .
(املبالغ مباليني اجلنيهات)
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
2009
2010
2011
2012
2013

املبلغ
445
561
699
882
948

جـ  /العمليات االستثمارية املنفذة حسب القطاعات الصناعية من األعوام 2013 - 2011م
اآلف اجلنيهات
2013
2012
2011
القطاع
267.064
207.874
69.658
األغذية واملشروبات
4.976
5.106
6.283
املنسوجات وامللبوسات
2.415
1.965
اجللود واألحذية
10.162
2.332
األسمنت
953
161
1.186
اخلشب والفلني
5.689
4.899
2.349
الورق ومنتجاته
33.612
6.062
منتجات النفط
11.137
14.585
11.619
املطاط والبالستيك
37.345
41.076
19.842
صناعة تشكيل املعاد ( احلديد)
172.675
45.192
4.128
اآلليات واألجهزة الكهربائية
67.678
22.376
14.407
الكيماويات واملنتجات الكيماوية
1.213
1.000
2.676
بنيات حتتية صناعية
26.000
72.661
محافظ
45.844
15.314
21.881
أخرى مختلفة
616.988
429.322
235.081
اإلجمالي
د /العمليات االستثمارية املنفذة حسب الصيغ اإلستثمارية من األعوام 2013-2011م
اآلف اجلنيهات
الصيغ
مرابحات
مشاركات
مضاربات
مقاوالت
محافظ
إستصناع
سلم
اإلجمالي

2011/12/31
116.643
45.072
617
88
72.661

النسبة
%50
%19
%0.3
%0.04
%31

2012/12/31
235.044
57.385
10.893
26.000

النسبة
%55
%13
%3
%6

235.081

%100

100.000
429.322

%23
%100
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2013/12/31
351.337
89.267
14.876
11.508
150.000
616.988

النسبة
%57
%15
%2
%2
%24
%100

هـ /املساهمات الرأسمالية :
بلغت املساهمات الرأسمالية في 2013/12/31م مبلغ  178.5مليون جنيه وقد كانت في 2012/12/31م مبلغ 177.6مليون جنيه
بنسبة زيادة قدرها . %0.5
و /املوجودات الثابتة :
بلغ صافي قيمة املوجودات الثابتة  53.6مليون جنيه فى 2013/12/31م مقارنة ب ـ  53مليون جنيه فى 2012/12/31م  ،بنسبة زيادة
قدرها . %1
 2/1املطلوبات وحقوق املساهمني :
أ /املطلوبات :
بلغ إجمالى مطلوبات املصرف  520.9مليون جنيه فى 2013/12/31م مقارنة ب ـ  419.4مليون جنيه فى 2012/12/31م بنسبة زيادة
قدرها . %24
ب  /الودائع :
حقق املصرف إجمالي ودائع (جارية وإدخارية وإستثمارية) بلغت  417.6مليون جنيه فى 2013/12/31م مقارنة بـ ـ  336.4مليون
جنيه فى 2012/12/31م بنسبة زيادة قدرها . %24
جـ /حقوق املساهمني :
بلغ إجمالي حقوق املساهمني املكونة من (رأس املال املدفوع واالحتياطيات املختلفة واألرباح املبقاة) بنهاية العام 2013م مبلغ
 456.5مليون جنيه مقارنة مع مبلغ  453.6مليون جنيه بنهاية العام 2012م بنسبة زيادة قدرها  . %0.6واجلدول التالي يوضح
تطور حقوق املساهمني من العام 2013 -2009م.
(املبالغ مباليني اجلنيهات)
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
2009
2010
2011
2012
2013

املبلغ
336
439
448
454
457

/2قائمة الدخل :
أ /إيرادات :
بلغ صافي إيرادات املصرف للعام 2013م مبلغ  57.9مليون جنيه (بعد خصم نصيب أرباح الودائع البالغ18.6مليون جنيه) مقارنة ب ـ
 84.2مليون جنيه للعام 2012م بنسبة نقصان قدرها ( %)31ويعزى ذلك لزيادة مكاسب العمالت األجنبية في العام 2012م الناجتة
عن تغير سعر الصرف .واجلدول التالي يوضح التطور في اإليرادات خالل الفترة 2013-2009م :
(املبالغ مباليني اجلنيهات)
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
2009
2010
2011
2012
2013

املبلغ
28
31
46
84
58
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ب /املصروفات :
بلغ إجمالي املصروفات العمومية واإلدارية للعام 2013م مبلغ  52.7مليون جنيه مقارنة ب ـ  72.5مليون جنيه للعام 2012م بنسبة
نقصان قدرها (%)27وتعزي الزيادة الكبيرة في العام 2012م إلى بناء مخصص كبير ملقابلة مخاطر التمويل ليصبح  33.4مليون
جنيه مقارنة ب ـ  4مليون جنيه في العام 2013م  ،في حني أن املصروفات العمومية واإلدارية املرتبطة بالتسيير والعنصر البشري
زادت بنسبة  %28في العام 2013م .
اجلدول التالي يوضح التطور في املصروفات خالل الفترة 2013-2009م :
(املبالغ مباليني اجلنيهات)
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
2009
2010
2011
2012
2013

املبلغ
26
27
38
73
53

ج /األرباح :
حقق املصرف صافي أرباح بعد الزكاة والضرائب بنهاية العام 2013م بلغت 2.7مليون جنيه مقارنة مببلغ  2.2مليون جنيه للعام
2012م بنسبة زيادة قدرها  . %23واجلدول التالي يوضح التطور في صافي األرباح خالل الفترة 2013-2009م :
(املبالغ مباليني اجلنيهات)
الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
2009
2010
2011
2012
2013

املبلغ
2
2
7
2
3

فيما يخص معايير الرقابة الوقائية الصادرة من بنك السودان املركزي فقد جاء موقف املصرف الوسط في 2013/12/31م وفق
معيار ( CAELوهو املعيار الثالث من حيث اجلودة ) .
بلغت كفاية رأس مال املص ـ ـ ــرف نسبة  %26في 2013/12/31م وهي أعلى من النسبة املعيارية بكثير وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا يؤكد قوة رأس مال
املصرف .
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تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية
التاريخ  4 :رجب 1435هـ املوافق 2014/5/4م
النمرة  :م ت ص /هـ ر ش/تقاير 2014/

السادة /اجلمعية العمومية للمساهمني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد خامت النبني  ،وعلى سائر األنبياء واملرسلني ،
وبعد

تقرير هيئة الرقابة الشرعية املقدم للجمعية العمومية للمساهمني
في مصرف التنمية الصناعية في الفترة من  2013/1/1ـ 2013/12/31م
املوافق  19صفر  1434ـ  28صفر 1435هـ
عم ًال مبعيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ()1اخلاص بهيئات الرقابة الشرعية الصادر من هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  /البحرين ـ ومنشور بنك السودان املركزي رقم  2005/9واخلاص بتطوير وتفعيل
الضبط املؤسسي.
تقدم هيئة الرقابة الشرعية إلى اجلمعية العمومية للمساهمني التقرير التالى:ـ
 /1عقدت الهيئة عدد ( )9تسعة اجتماعات في العام  2013م ،راجعت خاللها العقود املنفذة اخلاصة بجميع أنشطة املصرف
التى عرضت عليها وصححت مايحتاج إلى تصحيح.
 /2أصدرت هيئة الرقابة الشرعية عدد ًا من الفتاوى والتوجيهات في املسائل التى أحالها إليها املســئولون ف ــي املصرف ،كل
ذلك مثبته في احملاضر.
 /3عقدت الهيئة اجتماعني في شهر ابريل  2014اطلعت فيهما على تقرير املراجع اخلارجي  ،وقائمة املركز املالى  ،وقائمة
الدخل والتدفقات النقدية للسنة املنتهية في 2013/12/31م واإليضاحات املتعلقة بها واستمعت إلي شرح ملا ورد فيها من
املسئولني وابدت عليها املالحظات املثبتة في احملاضر.
 /4راقبت الهيئة أعمال املصرف في سنة 2013م ،ويسرها أن تقرر:ـ
أ /أن العقود والعمليات التي أبرمها املصرف خالل السنة املنتهية في ديسمبر  2013التي اطلعت عليها الهيئة متت وفقا
إلحكام الشريعة اإلسالمية.
ب /أن توزيع األرباح وحتميل اخلسائر علي حساب االستثمار متفق مع األساس الذي مت اعتماده من قبل الهيئة وفقا
إلحكام الشريعة اإلسالمية.
ج /أن حساب الزكاة مت وفقا لقانون وضوابط ديوان الزكاة وتوجيهات الهيئة .
 /5أن هيئة الرقابة الشرعية إذ ترفع إليكم تقريرها تود ان تثبت أن مسئولية التأكد من أن املصرف يعمل وفق ًا إلحكام
الشريعة اإلسالمية علي اإلدارة أما مسئولية الهيئة فتنحصر في إبداء رأي مستقل بناء علي مراقبتها لعمليات املصرف
وفي إعداد تقرير لكم.
تشكر الهيئة املسئولني في املصرف علي تعاونهم معها في إجناز مهامها وتسأل الله أن يوفق اجلميع الي ما يحبه ويرضاه
والي السير في طريق التقدم والنجاح إنه سميع مجيب..
والله املستعان

موالنا  /عبد احلميد عثمان العصملي

موالنا /برعي محمد سيد أحمد
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االستاذ  /محمد البشير عبدالقادر

تقرير ديوان املراجعة القومي
ملساهمي مصرف التنمية الصناعية

لقد قمنا مبراجعة القوائم املالية املرفقة للمصرف والتي حتتوي على قائمة املركز املالي كما في ديسمبر 2013/31م
وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق امللكية وقائمة التدفق النقدي للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات
احملاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.

مسئـ ــولية االدارة عن القوائم املالية :
اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية مبا يتفق مع معايير التقارير املالية الدولية ومعايير احملاسبة
الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ،وعن نظام رقابة داخلية مالئم وفق ما حتدده اإلدارة
لغرض إعداد قوائم مالية خالية من التحريفات اجلوهرية سواء بسبب االحتيال او اخلطأ .
مسئ ــولية املراجع :
ان مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية في ضوء مراجعتنا لها .
لقد متت مراجعتنا وفق ًا للمعايير الدولية للمراجعة  .تتطلب تلك املعايير ان نتقيد مبتطلبات قواعد السلوك املهني وأن
نقوم بتخطيط وتنفيذ عملية املراجعة للحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم املالية خالية من أى حتريفات
جوهرية .
تتضمن عملية املراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن املبالغ واالفصاحات في القوائم املالية  .تعتمد
اإلجراءات املختارة على تقدير املراجع  ،وتتضمن تقييم مخاطر التحريفات اجلوهرية للقوائم املالية  ،سواء بسبب الغش
أو اخلطأ.
عند تقييم هذه املخاطر  ،يأخذ املراجع في االعتبار الرقابة الداخلية املالئمة لإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية
للمصرف لتصميم اجراءات املراجعة املناسبة  .تتضمن عملية املراجعة ايض ًا تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية
املستخدمة ومعقولية ومالئمة التقديرات احملاسبية التي أعدت بواسطة اإلدارة باإلضافة الى تقييم العرض الكلي للبيانات
املالية .
إننا نعتقد أن أدلة املراجعة التي حتصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساس ًا إلبداء رأينا .

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي :
في رأينا  ،أن القوائم املالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن املركز املالي للمصرف كما في ديسمبر 2013/31م وأدائه املالي
وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا ملعايير احملاسبة الصادرة من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية ومتفقة مع القوانني واللوائح .

الطاهر عبد القيوم إبراهيم
املراجع العام
جلمهورية السودان
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قائمة املركز املايل كما يف  2013/12/31م
باجلنيه السوداني
رقم اإليضاح 2013م

البي ــان
املوجـودات :
النقـد و مافي حكمـه

()3

153.744.193

115.329.138

ذمم البيـوع املؤجلـة

()4

505.608.724

300.477.408

اإلستثمارات قصيـرة األجـل
الذمم املدينة واملدينة األخرى
املوجـودات األخرى
األصول بغرض البيع
اإلستثمارات طويلة األجل

()5
()6
()7
()8
()9

237.964.913
25.914.213
16.344.682
10.935.777
178.464.542

383.471.062
20.769.299
33.507.177
5.032.224
177.604.933

صافي املوجـودات الثابتة

()10

53.593.791

52.995.578

1.182.570.835

1.089.186.819

إجمالي املوج ــودات

2012م

املطلوبات و حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات املطلقة و
حقوق امللكية:
املطلوب ــات :
احلسابات اجلارية وحسابات اإلدخار

()11

212.487.721

120.168.920

الذمم الدائنة والدائنة األخرى
املطلوبات األخرى
مجموع املطلوب ــات
حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات املطلقة
إجمالي املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات
املطلقة
حقوق امللكي ــة :
رأس املال املدفوع
اإلحتياطيات
أرباح غير محققة
األرباح املبقاه
إجمالي حقوق امللكية
إجمالي املطلوبات و حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات
املطلقة وحقوق امللكية
احلسابات النظامية

()12
()13

295.885.987
12.567.707
520.941.415
205.086.182

280.323.971
18.863.383
419.356.274
216.247.051

726.027.597

635.603.325

436.103.176
6.131.854
8.949.740
5.358.468
456.543.238

435.564.880
5.190.582
8.949.740
3.878.292
453.583.494

1.182.570.835

1.089.186.819

917.183.045

775.995.107

()14
()15

()16

تعتبر اإليضاحات من رقم ( )1الي ( ) 24جزء ال يتجزأ من القوائم املالية

د.تاج السر مصطفي عبدالسالم
رئيس مجلس اإلدارة

د .بابكر محمد توم
عضو مجلس اإلدارة
22

مساعد محمد أحمد عبدالكرمي
املدير العام

قائمة الدخل لل�سنة املنتهية يف  2013/12/31م
باجلنيه السوداني
رقم اإليضاح 2013م

البيـ ــان
الدخل
دخل البيوع املؤجلة واإلستثمارات قصيرة األجل
عائد اإلستثمارات طويلة األجل
إجمالي الدخل من اإلستثمارات
ناقصا نصيب أصحاب حسابات اإلستثمارات املطلقة

()17
()18

()19

عائد اخلدمات املصرفية
عائد شراء وبيع عمالت أجنبية
مكاسب وخسائر تقييم العمالت األجنبية
اإليرادات األخري
إجمالي الدخل
ناقص ًا :املصروفات
املصروفات العمومية واإلدارية
اإلهالك السنوي
مخصص مخاطر التمويل
غرامات بنك السودان
إجمالي املصروفات
األرباح قبل الزكاة و الضرائب
مخصص الزكاة
مخصص الضرائب
صافي الدخل بعد الزكاة والضرائب

()20

()21

()22
()23

2012م

54.183.358
9.938.407
64.121.765
18.634.470
45.487.295
7.601.829
2.253.289
()4.850.558
7.451.095
57.942.950

43.196.203
3.078.743
46.274.946
15.395.000
30.879.946
7.105.219
2.921.127
38.391.590
4.919.896
84.217.778

44.690.782
4.011.450
4.000.000
24.000
52.726.232
5.216.718
()2.527.370
0
2.689.348

34.926.258
4.221.071
33.390.590
7.000
72.544.919
11.672.859
()1.531.464
()7.982.457
2.158.938

تعتبر اإليضاحات من رقم ( )1الي ( ) 24جزء ال يتجزأ من القوائم املالية

د.تاج السر مصطفي عبدالسالم
رئيس مجلس اإلدارة

د .بابكر محمد توم
عضو مجلس اإلدارة
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مساعد محمد أحمد عبدالكرمي
املدير العام

قائمة التدفقات النقديه لل�سنة املاليه املنتهية يف  2013/12/31م
							
البيـ ــان
التدفقات النقدية من العمليات :
صافى الدخل
تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناجت من العمليات :
اإلهالك السنوى
مخصص مخاطر اإلستثمار
إطفاء خسائر اإلستثمار
مخصص الضرائب
مخصص الزكاة
الزكاة املدفوعة
الضرائب املدفوعة
شراء موجودات ثابتة
مكاسب بيع موجودات ثابتة
خسائر رأسمالية أرض منزوعة
تسويات سنوات سابقة
صافى التدفقات النقدية من العمليات
التدفقات النقدية من اإلستثمار :
الزيادة فى املساهمات
الزيادة ( النقص ) فى ذمم البيوع املؤجلة
الزيادة في اإلستثمارات قصيرة األجل
بيع موجودات ثابتة
صافى التدفقات النقدية (املستخدم ) من اإلستثمار
التدفقات النقدية من التمويل :
الزيادة فى رأس املال
الزيادة فى الذمم الدائنة والدائنة األخرى
الزيادة فى املوجودات األخرى
النقص ( الزيادة ) في احلسابات اجلارية
الزيادة في حقوق أصحاب اإلستثمارات املطلقة
النقص ( الزيادة ) فى الذمم املدينة
الزيادة ( النقص ) فى املطلوبات األخرى
األرباح غير احملـققة
صافى التدفقات النقدية من التمويل
النقص ( الزيادة ) في النقد ومافي حكـمه
النقـد ومافي حكـمه في بداية السنة
النقـد ومافي حكـمه في نهاية السنة
تعتبر اإليضاحات من رقم ( )1الي( ) 24جزء

د.تاج السر مصطفي عبدالسالم
رئيس مجلس اإلدارة

د .بابكر محمد توم
عضو مجلس اإلدارة
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باجلنيه السوداني
2012م

2013م
2.689.348

2.158.938

4.011.450
4.000.000
()28.185.876
0
2.527.370
()1.531.464
()7.982.457
()10.658.220
()915.090
136.089
()267.900
()36.176.750

4.221.071
38.391.590
0
7.982.457
1.531.464
()1.043.026
()62.044
()2.596.500
0
0
()4.974.935
45.609.015

()859.609
()187.909.915
152.470.624
924.005
()35.374.895

()8.949.740
()65.582.349
()148.400.440
0
()222.932.529

0
538.296
179.006.266
15.562.016
()25.445.274
17.162.495
()67.047.832
92.318.801
16.785.373
()11.160.869
1.427.236
()5.144.914
2.382.162
690.875
8.949.740
0
116.057.671
109.966.700
()61.265.843
38.415.055
176.594.981
115.329.138
115.329.138
153.744.193
ال يتجزأ من القوائم املالية

مساعد محمد أحمد عبدالكرمي
املدير العام

تسويات سنوات سابقة
الرسملة خالل العام  2013م
أرباح العام 2013م
احملول لإلحتياطي القانوني
احملول لإلحتياطي العام
الرصيد فى 2013/12/31م

الرصيد فى 2012/12/31م

الرصيد فى 2011/12/31م
تسويات سنوات سابقة
أرباح العام 2012م
احملول لإلحتياطي القانوني
احملول لإلحتياطي العام
أرباح غير محـققة

البيـ ــان

268.935
1.726.837

1.457.902

215.894

4.405.017

672.337

3.732.680

539.734

القانوني
3.192.946

2.689.348
()672.337
()268.935
5.358.468

()267.900

3.878.292

7.449.917
()4.974.935
2.158.938
()539.734
()215.894

د .بابكر محمد توم
عضو مجلس اإلدارة

8.949.740

8.949.740

8.949.740

0

()267.900
538.296
2.689.348
0
0
456.543.238

453.583.494

447.449.751
()4.974.935
2.158.938
0
0
8.949.740

مساعد محمد أحمد عبدالكرمي
املدير العام

تعتبر اإليضاحات من رقم ( )1الي ( ) 24جزء ال يتجزأ من القوائم املالية

436.103.176

538.296

435.564.880

435.564.880

د.تاج السر مصطفي عبدالسالم
رئيس مجلس اإلدارة

()24

()24

رقم
اإليضاح

رأس املال

اإلحتياطيات
العام
1.242.008

األرباح املبقاه

أرباح غير
محققة

اإلجمالى

قائمة التغريات فى حقوق �أ�صحاب امللكية لل�سنة املنتهية يف  2013/12/31م
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
إيضاح رقم ()1
النشأة والنشاط
النشأة -:
* تأسس املصرف بتاريخ  2005/7/10حيث مت إلغاء قانون مؤسسة التنمية السودانية لسنة 1974م وصدر قانون مصرف
التنمية الصناعية لسنة 2005م الذى قضى بأن تؤول جميع أصول وخصوم املؤسسة للمصرف  ،ويكون رأسمال املصرف
على النحو التالى -:
(رأس املال املصرح به واحد مليار دوالر أمريكى).
* مساهمة بني كل من -:
بنك السودان املركزى
%75
وزارة املالية واالقتصاد الوطنى.
%25
* بلغ رأس املال املدفوع الظاهر بقائمة املركز املالى فى 2013/12/31م مبلغ  436مليون جنيه .
* نصت املادة ( )5من قانون املصرف على أن تؤول جميع أصول وخصوم مؤسسة التنمية السودانية امللغاة ملصرف التنمية
الصناعية  .وتعتبر املمتلكات واألصول جزء ًا من مساهمة وزارة املالية فى رأس مال املصرف.
متت موافقة بنك السودان املركزى على منح املصرف تصديق نهائى مبمارسة العمل املصرفى إعتبار ًا من  14شوال 1426هـ
املوافق 2005/11/16م .

إيضاح رقم ()2
السياسات احملاسبية -:
يعد املصرف تقاريره وفق مبدأ متطلبات التقارير املالية الدولية وبإتباع السياسات احملاسبية التالية -:
أ /املبدأ احملاسبي -:
يتبع املصرف مبدأ اإلستحقاق احملاسبي في اإلعتراف وقياس عناصر التقارير املالية من أصول  ،التزامات  ،حقوق مساهمني ،
دخل  ،مصروفات .
ب /االهالك -:
يتم أهالك األصوال الثابتة بطريقة القسط املتساوي  ،وتهلك إضافات األصول خالل العام بنسبة  %50من القسط السنوي .
ج /حتويل العمالت -:
تقيد املعامالت بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ هذه املعامالت .
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 /3النقد وما فى حكمه
2013م
15.448.195.71
86.408.194.90
26.573.406.77
25.314.395.77
153.744.193.15

البيـان
النقدية باخلزينة
بنك السودان املركزى
اإلحتياطى النقدى
ودائع جارية مراسلني
اجلمـلة

 /4ذمم البيوع املؤجلة
2013م
395.102.098.56
41.501.833.02
9.853.200.00
150.000.000.00
596.457.131.58
()74.361.348.91
522.095.782.67
()16.487.058.66
505.608.724.01

البيـان
إجمالى املرابحات
املقاوالت
اإلستصناع
السلم
إجمالى ذمم البيوع املؤجـلة
ناقص ًا :أرباح معلقة ذمم بيوع مؤجلة
ناقصاَ مخصص مخاطر التمويل
الصـافى

 /5اإلستثمارات قصيرة األجل

جنيه سودانى
 2012م
8.089.137.80
39.005.628.67
28.824.610.19
39.409.761.41
115.329.138.07

جنيه سودانى
 2012م
250.101.365.52
31.112.496.02
0.00
100.000.000.00
381.213.861.54
()47.027.994.36
334.185.867.18
()33.708.459.36
300.477.407.82

البيـان
املشاركات
املضاربات
احملافظ (/5أ)
األوراق املالية
اإلعتمادات املخصومة

2013م
98.054.388.47
4.675.307.00
50.194.877.60
47.801.968.00
44.304.254.40

جنيه سودانى
 2012م
82.985.721.61
3.675.307.00
65.427.851.75
113.683.300.00
131.729.239.56

إجمالي إستثمارات قصيرة األجل

245.030.795.47

397.501.419.92

مخصص مخاطر اإلستثمار
الصـافى

()7.065.882.28
237.964.913.19

()14.030.358.10
383.471,061.82
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( /5أ ) احملافظ
2013م
494.420.56
1.279.500.00
5.000,000.00
2.905,508.95
1.119.520.87
0.00
549.382.72
600.000.00
0.00
27.246.544.50
1.000,000.00
5.000.000.00
5.000.000.00
50.194.877.60

البيـان
محفظة السالم
محفظة جامعة أفريقيا العاملية
محفظة األمان
محفظة السكن اإلقتصادى
محفظة متويل أراضى مبشروع اجلزيرة
محفظة القطن (بنك النيلني)
محفظة الصمغ العربي
محفظة أكادميية السودان للعلوم املالية
محفظة قالعات الفول السودانى
محفظة الزيوت النباتية
محفظة متويل مشروعات اخلريجني
محفظة القطن (البنك الزراعى)
محفظة القطن (بنك املال)
اجلمـلة

 /6الذمم املدينة واملدينة األخرى
2013م
9.306.847.27
16.607.365.82
25.914.213.09

البيـان
الذمم املدينة ( /6أ )
الذمم املدينة األخرى ( /6ب )
اجلمـلة

( /6أ ) الذمم املدينة
2013م
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.452.763.00
360.000.00
1.412.997.57
2.121.481.00
313.029.20
33.900.00
1.612.676.50
9.306.847.27

البيـان
األردنية للجرانيت
الشركة السودانية
ً
السودانية
شركة صناعة التخمير
ً
الشركة السودان ًية للقوار
الشركة السودانية لتقشير السمسم
شركة السبيل  14إلنتاج األلبان احملدودة
شركة السودان للخدمات املالية احملدودة
شركة بتروباش لألنشطة املتعددة
مستندات حتت السداد(اعتماد شركة السكر)
تغطية إعتمادات القمح/بنك السودان
آلية بنك السودان (إستيراد األدوية)
بطاقات احملفظة اإللكترونية
مديونية مصنع بست
اجلمـلة
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جنيه سوداني
 2012م
00862.400.
2.112.000.00
5.000.000.00
3.000.000.00
1.259.460.98
003.000,000.
0.00
600.000 00.
300.000.00
43.293.990.77
1.000.000 00.
5.000.000 00.
0.00
65.427.851.75

جنيه سوداني
 2012م
8.351.250.15
12.418.048.66
20.769.298.81

جنيه سوداني
 2012م
24.488.74
2.589.805.44
403.693.51
31.265.35
36.270.60
4.185.726.51
1.080.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.351.250.15

( /6ب ) الذمم املدينة واملدينة األخرى
2013م
16.321.643.50
285.722.32
16.607.365.82

البيـان
سلفيات العاملني
متأخرات إيجار املجمع
اجلمـلة

 /7املوجودات األخرى
2013م
830.211.06
14.785.959.74
728.511.56
16.344.682.36

البيـان
املدفوعات مقدم ًا (/7أ)
موجودات املرابحات ( البضاعة ) (/7ب)
املخزونات (/7ج)
اجلمـلة

(  / 7أ ) املدفوعات مقدم ًا
2013م
0.00
82.472.97
141.250.00
464.100.00
142.388.09
830.211.06

البيـان
مقدم
املدفوع
العالج
بدل
ً
مقدم
تأمني السيارات ووسائل النقل املدفوع ً
مقدم
الدعاية واإلعالم املدفوعة ً
مقدم
اإليجارات والعوائد املدفوعة ً
مصروفات الدعم الفنى للنظام مدفوع مقدم
اجلمـلة

(  / 7ب ) موجودات املرابحات (البضاعة)
2013م
14.785.959.74
14.785.959.74

البيـان
موجودات املرابحات (البضاعة)
اجلمـلة
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جنيه سوداني
 2012م
12.084.544.14
333.504.52
12.418.048.66

جنيه سوداني
 2012م
886.398.18
31.587.043.39
1.033.735.24
33.507.176.81

جنيه سوداني
 2012م
610.350.00
80.264.18
32.900.00
93.600.00
69.284.00
886.398.18

جنيه سوداني
 2012م
31.587.043.39
31.587.043.39

(  / 7ج) املخزونات
 2012م
135.055.29
46.573.73
546.882.54
728.511.56

البيـان
املطبوعـات
األدوات املكتبية
األصول األخرى (/7ج)1/
اجلمـلة

(  / 7ج ) 1/األصول األخرى
2013م
168.320.00
43.710.69
60.115.80
84.450.89
29.723.27
160.561.89
0.00
546.882.54

البيـان
أدوات ومواد صيانة املبنى
أدوات ومعدات صيانة أجهزة التكييف املركزى
إسبيرات املصاعد واملولدات الكهربائية
اإلسبيرات األولية للعربات
أدوات النظافة
أجهزة ومعدات احلاسوب
قيمة عدد  2عربة (فرع األبيض حتت التأسيس)
اجلمـلة

 /8األصول بغرض البيع
 2013م
2.897.256.78
1.740.152.82
354.024.99
67.624.00
5.876.718.46
10.935.777.05

البيـان
األراضى فرع بحرى
املبانى فرع بحرى
ديكور املبانى فرع بحرى
املكيفات فرع بحرى
مجمع احلرفيني
اجلمـلة
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جنيه سوداني
 2012م
101.084.86
60.528.43
872.121.95
1.033.735.24

جنيه سوداني
 2012م
224.375.04
60.412.51
65.092.98
206.822.41
23.349.65
76.251.15
215.818.21
872.121.95

جنيه سوداني
 2012م
2.897.256.78
1.713.318.41
354.024.99
67.624.00
0.00
5.032.224.18

 /9اإلستثمارات طويلة األجل
البيـان
شركة أرياب للتعدين احملدودة
شركة سكر كنانة احملدودة
اإلسالمية للخدمات الزراع ًية
شركة التنمية
ً
السودانية
الريفية
شركة التنمية
ً
ً
الهندسية
كنانة
شركة سكر
ً
احملسنة
الشركة العرب ًية السودان ًية للبذور
ً
الزراعية
شركة اخليارى للخدمات
ً
العاملية
شركة اإلمناء للتنمية
ً
السودانية
شركة بيت اخلبرات
ً
شركة القوار السودان ًية
شركة اخلطوط اجلوية السودانية
شركة بحرى اجلزيرة للدواجن
الشركة الوطنية للطرق واجلسور
بنك آيفورى
الشركة الوطنية للبترول
الليبية لإلستثمار
الشركة السودان ًية
ً
شركة تقشير السمسم
السودانية
شركة صناعة التخمير
ً
شركة سكً ر النيل األبيض
شركة مسلخ الرواسى املركزى
مشروع سندس الزراعى
شركة أسماكو لإلستثمار
مصنع املتحدة للتبريد والثلج
الشركة العربية إلنتاج األدوية البيطرية
اجلمـلة

النسبة
%5
%5.69
%10
%26.51
%0.10
%19.45
%0.20
%18
%34.20
%4.6
%15
%25
%0.50
%50
%80
%60
%1.49
%48.50
%0.64
%30
%10
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2013م
12.057.846.99
94.859.955.42
1.353.372.43
6.589.720.00
5.109.98
1.652.280.31
6.839.08
23.020.98
22.421.17
1.466.095.95
006.922.500.
579.778.71
54.731.99
241.354.69
456.931.91
13.903.272.75
4.577.335.97
1.591.349.24
16.864.146.01
18.682.634.4
156.966.07
00461.500.
826.990.68
9.102.269.65
178.464.542.16

جنيه سوداني
 2012م
12.057.846.99
94.859.955.42
1.353.372.43
6.563.220.00
5.109.98
1.652.280.31
6.839.08
23.020.98
22.421.17
1.466.095.95
006.922,500.
579.778.71
54.731.99
241.354.69
456.931.91
13.903.272.75
4.577.335.97
1.591.349.24
16.864.146.01
18.682.634.4
156.966.07
00461.500.
0.00
9.102.269.65
177.604.933.48

املبانى
ماكينات عد النقود
واآلالت
ديكور املبانى
السيارات ووسائل
النقل
اآلليات واملعدات
امليكانيكية
املكيفات والثالجات
أجهزة احلاسوب
أجهزة اإلتصال
اخلزن والكابنت ضد
احلريق
األثاثات املكتبية
اجلملة

األراضى

البيان

36.387.00

252.745.00
863.148.04
13.765.32

987.030.45

296.516.50

2.834.291.88
7.107.124.83
450.334.25

2.006.799.95 1.460.127.25 195,078.75

742.029.05 2.073.747.35

6.013.223.85
7.908.952.85

496.696.71

187.591.00

66.569.965.33
904.275.10

136.089.42

9.611.888.63

 2013/12/31م

 2013م

143.867.42
340.430.51
44.467.44

191.152.75

14.513.58 50.786.48

2.883.744.80
5.475.813.82
269.538.53

2.589.769.74

3.410.136.15

977.533.13

290.209.06 2,041,653.76

196.761.37

62.102.22

1.664.249.13 33.962.179.13

 2013 /01/01م

الرصيد اخلتامى اإلهالك

اإلهالك للعام

9.611.888.63

-

3.653.627.81

2.331.862.82

258.863.59

987.029.45

65.300.06

2.040.582.77
5.816.244.33
314.005.97

231.216.45

793.709.11
1.290.880.50
136.328.29

686.003.72

4.255.325.04

3.681.361.03

645.411.51

5

10
15
10

10

15

5

7.5

2.5 30.943.537.07 35.626.428.26

 2013/12/31م

 2013 /01/01م

1.320.796.24 1.460.126.25

734.041.47

 2013م

اإلستبعادات

جملة اإلهالك

صافى اإلصول

نسبة
اإلهالك
()%

10 1.318.129.75 2.583.093.48
282.924.70 2.300.168.78
3.901.223.23
635.507.72
3.265.715.51
- 53.593.791.08 54.010.805.32 3.181.197.17 4.011.449.93 53.180.552.56 107.604.596.40 3.325.276.17 4.754.666.89 106.175.205.68

260.129.50

3.568.577.33
6.243.976.79
436.568.93

3.271.848.45

6.577.234.55

5.516.527.14

716.684.10

66.569.965.33

9.747.978.05

 2013 /01 /01م

 2013م

الرصيد اإلفتتاحى اإلضافات للعام اإلستبعادات

اإليضاح رقم ( )10املوجودات الثابتة
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 /11احلسابات اجلارية وحسابات اإلدخار
2013م
144.355.444.42
3.601.132.39
64.531.144.11
212.487.720.92

البيـان
الودائع اجلاريـة
الودائع اإلدخارية
جاري احملـافظ
اجلمـلة

 /12الذمم الدائنة و الدائنة األخرى

جنيه سوداني
 2012م
94.664.532.75
3.301.203.05
22.203.184.43
120.168.920.23

جنيه سوداني
2013م
37.098.416.93
258.787.569.99
295.885.986.92

البيـان
الذمم الدائنة ( /12أ )
الذمم الدائنة األخرى (/12ب)
اجلمـلة

( /12أ ) الذمم الدائنة
2013م
33.177.733.32
3.237.400.52
158.745.89
524.537.20
37.098.416.93

البيـان
تأمينات اإلعتمادات
تأمينات الضمانات
أمانات حتت الطلب (/12أ)1/
شركة الطريق لتكنولوجيا املعلومات
اجلمـلة
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 2012م
52.813.457.04
227.510.513.84
280.323.970.88

جنيه سوداني
 2012م
51.574.318.35
645.978.79
66.594.30
526.565.60
52.813.457.04

( /12أ ) 1/أمانات حتت الطلب
2013م
28.823.60
159.34
72.37
1.500.00
2.872.00
395.00
7.830.00
95.77
27.00
0.27
100.00
8.750.00
430.00
134.10
413.64
175.14
145.76
11.670.00
197.50
25.000.00
203.69
0.71.
69.750.00
158.745.89

البيـان
تأمني الشقق
قاضى جزئى محكمة اخلرطوم
فيكتوريا سعد جندى
شركة التأمني
الزيادة فى اخلزينة (الفرع الرئيسى)
الزيادة فى اخلزينة (فرع بحرى)
الزيادة في الصراف اآللي
سليمان دينق ديو (التمويل األصغر)
على نظام الدين الريح(التمويل األصغر)
بشير محمد بشير آدم (التمويل األصغر)
جلنة الثقافة (فرع بورتسودان)
معاوية محمد أحمد البرير
مدير إمدادات مشروع اجلزيرة
وكيل وزارة التعليم العام
عبدالرسول ابراهيم يعقوب (التمويل األصغر)
علي نصرالدين علي (التمويل األصغر)
ابراهيم محمد سعيد احمد (التمويل األصغر)
حتاويل فرع بورتسودان
بشير آدم (التمويل األصغر)
جيب الله صديق جيب الله
ماجنو ميديا
فندق سنديان
عامر علي السيد
اجلمـلة

( /12ب ) الذمم الدائنة األخرى
2013م
224.000.000.00
191.159.96
165.170.21
2.736.898.52
62.472.00
5.429.699.88
0.00
1.155.848.61
9.223.189.96
2.947.546.55
351.904.59
28.745.45
119.365.20
12.375.569.06
258.787.569.99

البيـان
قرض بنك السودان املركزى
بنك السودان املركزى مشاركة
املبالغ احملجوزة
التمويل االصغر املكتبية املعلقة
املصروفات املستحقة (  / 12ب ) 1 /
أوراق الدفع
أرباح التمويل األصغر احملصلة
جارى املشاركة
القرض الهندي( وزارة املالية )
أرباح محفظة الزيوت النباتية
إستيراد األدوية
محول القيود القومى
إيجارات املجمع احملصلة مقدم
التزامات جارية للمراسلني (  / 12ب ) 2 /
اجلمـلة
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جنيه سوداني
 2012م
28.823.60
159.34
72.37
1.500.00
2.872.00
395.00
0.00
95.77
27.00
0.27
100.00
31.984.85
430.00
134.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66.594.30
جنيه سوداني
 2012م
100.000.000.00
0.00
608.304.40
4.949.339.98
342.147.00
4.484.632.12
141.367.69
32.331.891.06
0.00
2.049.830.92
0.00
113.834.96
101.446.60
82.387.719.11
227.510.513.84

( /12ب ) 1/املصروفات املستحقة
2013م
29.472.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
3.000.00
62.472.00

البيـان
صيانة احلاسوب
التلفونات واإلسويفت
البريد السريع
الكهرباء
الضيافة
النظافة
عموالت ومصروفات املراسلني
اجلمـلة

( /12ب ) 2/التزامات جارية للمراسلني
البيـان
الدرهم اإلماراتى
الشركة العربية لإلستثمار -البحرين
اليورو
بنك بيروت  -بيروت
املصرف العربى لإلستثمار والتجارة اخلارجية
البنك التجارى العاملى
بنك اليوباى  -روما
بنك اليوباى  -روما
بنك البركة اإلسالمى
الريال السعودى
بنك بيروت  -بيروت
اجلمـلة

2013م

جنيه سوداني
 2012م

0.00

1.730.674.07

7.324.703.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.323.243.71
13.616.848.82
4.990.470.39
42.807.254.57
2.254.855.66
5.940.330.01

5.050.866.05
12.375.569.06

4.724.041.88
82.387.719.11

 /13املطلوبات األخرى
البيـان
مخصص فوائد ما بعد اخلدمة للعاملني
مخصص مكافأة مجلس اإلدارة
مخصص الزكاة
مخصص الضرائب
مخصص املراجعة
مخصص حافز العاملني
نصيب أصحاب الودائع اإلستثمارية
نصيب صندوق ضمان أصحاب الودائع
مخصص عمليات النقد األجنبى
اجلمـلة

2013م
111.889.024,
389.580.00
2.527.369.53
0.00
120.000.00
2.100.000.00
988.823.62
582.821.03
1.747.224.00
12.567.707.20
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جنيه سوداني
 2012م
13.637.00
9.000.00
2.000.00
32.000.00
4.000.00
3.510.00
278.000.00
342.147.00

جنيه سوداني
 2012م
3.859.208.03
774.985.00
1.531.464.38
7.982.456.35
80.000.00
2.677.500.00
120.848.66
458.596.52
1.378.324.00
18.863.382.94

 /14رأس املال املدفوع
* رأس املال املصرح به واحد مليار دوالر أمريكى .
* رأس املال املدفوع ما يعادل  436,103ألف جنيه سودانى على النحو التالى :
2013م
249.279.081.73
186.824.094.00
436.103.176.23

البيـان
نصيب وزارة املالية واإلقتصاد الوطنى
نصيب بنك السودان املركزى
اجلمـلة

 /15اإلحتياطيات
2013م
4.405.017.52
1.726.837.11
6.131.854.63

البيـان
اإلحتياطى القانونى
اإلحتياطى العام
اجلمـلة

النظامية
 /16احلسابات
ً
2013م
160.081.379.51
6.267.206.73
486.282.724.98
264.551.734.02
917.183.045.24

البيـان
املستندية
اإلعتمادات
ً
خطابات الضمان
كمبيالت اإلستثمار
الكمبياالت املعدومة (/16أ)
اجلمـلة

(/16أ ) الكمبياالت املعدومة
2013م
86.069.127.56
141.463.558.06
8.833.171.88
28.185.876.52
264.551.734.02

البيـان
املساهمات
القروض
املرابحات
ديون معدومه
اجلمـلة
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جنيه سوداني
 2012م
248.740.786.00
186.824.094.00
435.564.880.00

جنيه سوداني
 2012م
3.732.680.35
1.457.902.24
5.190.582.59

جنيه سوداني
 2012م
237.156.065.61
2.779.646.46
298.412.554.08
237.646.841.27
775.995.107.42

جنيه سوداني
 2012م
86.401.959.28
142.377.551.99
8.867.330.00
0.00
237.646.841.27

 / 17الدخل من البيوع املؤجلة واإلستثمارات قصيرة األجل
2013م
22.158.274.60
9.942.635.21
4.953.784.21
289.800.00
9.822.122.43
4.876.892.67
2.128.785.16
11.063.87
54.183.358.15

البيـان
إيرادات املرابحات
إيرادات املشاركات
إيرادات املضاربات
إيرادات اإلستصناع
إيرادات األوراق املالية
إيرادات املقاوالت
إيرادات احملافظ
إيرادات ودائع خارجية
اجلمـلة

 /18الدخل من اإلستثمارات طويلة األجل
2013م
7.743.562.18
103.350.00
0.00
15.205.72
1.957.195.42
119.094.23
9.938.407.55

البيـان
شركة سكر كنانة
شركة التنمية الريفية السودانية
شركة سكر كنانة الهندسية والفنية
الشركة الوطنية للبترول
شركة أرياب للتعدين
الشركة العربية السودانية للبذور احملدودة
اجلمـلة

 /19عائد اخلدمات املصرفية
2013م
102.551.42
253.989.83
15.480.85
139.484.09
6.900.955.04
30.817.45
51.158.29
107.392.31
7.601.829.28

البيـان
عمولة من حسابات جارية وحتاويل
عمولة مسك الدفاتر
عمولة كشف احلساب
عمولة خطابات الضمان
عمولة خطابات اإلعتمادات
عمولة الكمبياالت
عمولة الشيكات املصرفية
عمولة دفاتر الشيكات
اجلمـلة
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جنيه سوداني
 2012م
20.189.661.91
6.763.515.27
31.570.00
0.00
14.033.651.95
810.301.74
1.358.239.64
9.262.91
43.196.203.42

جنيه سوداني
 2012م
2.933.925.98
76.850.00
50.000.00
13.004.32
4.962.25
0.00
3.078.742.55

جنيه سوداني
 2012م
83.015.59
392.394.95
13.202.20
20.747.05
6.437.765.56
30.308.30
49.094.51
78.690.92
7.105.219.08

 /20اإليرادات األخرى
2013م
4.972.141.04
78.029.77
110.560.13
915.090.77
99.278.64
1.246.370.66
29.624.48
7.451.095.49

البيـان
عائد اإليجارات
عائد التلفون واإلسويفت والفاكس
عمولة وكالة التأمني
عائد بيع موجودات ثابتة
إيرادات الصراف اآللى
عائد إشراف وإدارة محفظة الزيوت النباتية
عائد حتصيل شيكات املقاصة
اجلمـلة

والعمومية
اإلدارية
 /21ااملصروفات
ً
ً
2013م
24.022.933.66
14.761.240.03
2.297.028.33
3.609.580.00
44.690.782.02

البيـان
مصروفات العنصر البشرى (/21أ)
املصروفات العمومية واإلدارية (/21ب)
مصروفات الصيانة والتشغيل (/21ج)
املخصصات األخرى (/21د )
اجلمـلة
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جنيه سودانى
 2012م
4.315.566.34
85.150.20
21.388.81
0.00
78.546.69
395.935.20
23.308.35
4.919.895.59

جنيه سودانى
 2012م
18.133.787.00
10.010.386.37
1.649.599.65
5.132.485.00
34.926.258.02

(/21أ) مصروفات العنصر البشرى
2013م
2.459.425.59
1.266.531.36
128.153.74
377.377.29
428.212.87
365.872.72
2.751.918.48
1.282.941.21
562.785.02
214.854.26
5.217.424.90
1.812.289.87
99.476.00
19.573.08
3.688.651.84
51.800.60
44.811.26
4.840.00
2.130.00
67.400.00
55.073.10
2.988.147.41
73.054.56
60.188.50
24.022.933.66

البنـد
الراتب األساسى
عالوة غالء املعيشة
بدل التمثيل
بدل اإلنتقال
األجر اإلضافى
مالبس العمال
مالبس املوظفني
اإلجتماعية
التأمينات
ً
اإلجتماعية
العالوة
ً
منحة األطفال
الداخلية
تذاكر السفر
ً
بدل العالج
بدل الضيافة
الفنية
العالوة
ً
منحة العيدين
الترقيات املتوقعة
الوظائف املقترحة
مصاريف النقل خارج الوالية
عالوة الصيارفة
عالوة املؤهل العلمى
العالوة الدور ًية
بدل السكن
الشدة
عالوة
ً
بدل تأثيث املنزل
اجلمـلة
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جنيه سودانى
 2012م
1.885.542.46
917.231.00
100.531.92
273.436.05
332.656.89
286.324.38
2.124.637.53
1.040.244.10
419.784.25
204.357.00
3.889.350.49
1.313.978.37
75.486.75
18.852.92
2.730.277.12
0.00
0.00
450.00
2.025.00
61.633.33
42.774.22
2.292.052.78
57.918.44
64.242.00
18.133.787.00

واإلدارية
العمومية
(/21ب) املصروفات
ً
ً
2013م
223.789.81
349.504.05
222.335.78
69.429.68
435.548.10
143.994.15
263.980.36
102.361.60
2.983.466.02
23.027.00
35.377.00
323.066.00
460.397.34
124.262.83
116.00
3.480.378.12
70.301.00
194.105.05
109.017.00
252.577.50
51.500.00
658.234.21
188.838.12
632.876.39
11.718.77
69.327.23
317.626.67
370.486.21
211.953.44
493.637.51
260.469.38
1.030.486.95
52.071.00
21.392.50
11.671.38
136.089.42
373.322.97
2.503.49
14.761.240.03

البنـد
الداخلية
املأمور ًيات
ً
املأمور ًيات اخلارج ًية
املكتبية
واملعدات
األدوات
ً
ً
املطبوعات
الكهرباء
املياه والصرف الصحى
تأمني وسائل النقل
التأمني على النقد ًية
اإليجارات والعوائد
الصحف واملجالت
العتالة والترحيل
األمن والسالمة
أدوات النظافة
عمولة البنك املركزى
عموالت للبنوك احمللية
عموالت املراسلني
االستشارات والبحوث
العلمية
اإلشتراك فى املؤسسات
ً
القانونية واحملاكم
الرسوم
ً
مصروفات مجلس اإلدارة
التقرير السنوى
اخلدمات اإلجتماع ًية
الضيافة
التبرعات واإلعانات
الكتب والدور ًيات
التأمني على املبانى ومحتوياتها
إيجارات وسائل اإلتصال
التلكس والتلفون والبريد
التدريب الداخلى
التدريب اخلارجى
صندوق ضمان الودائع
الدعاية واإلعالن
الشرعية
مصروفات هيئة الرقابة
ً
عمولة فرز النقدية
عموالت الصراف اآللى
مصروفات رأسمالية
مصروفات تأسيس
مصروفات أخرى غير مبوبة (/21ب)1/
اجلمـلة

(/21ب )1/مصروفات أخرى غير مبوبة
2013م
2.247.49
256.00
2.503.49

البنـد
مصروفات الصراف اآللى للفروع
مصروفات شيكات املقاصة
اجلمـلة
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جنيه سودانى
 2012م
125.335.99
104.549.63
127.569.03
52.375.37
493.992.24
105.736.86
122.596.05
68.276.34
2.483.877.00
17.397.90
30.709.00
253.280.65
235.189.27
127.897.44
0.00
2.011,329.55
0.00
221.437.49
117.158.72
236.215.00
36.000.00
370.092.84
162.348.62
429.591.00
7.207.56
71.285.63
251.499.52
335.650.04
137.547.75
294.828.90
191.872.16
708.603.82
52.071.00
23.158.00
1.667.70
0.00
0.00
2.038.30
10.010.386.37
جنيه سودانى
 2012م
550.20
1.488.10
2.038.30

(/21ج ) مصروفات الصيانة والتشغيل
2013م
163.557.64
1.255.014.79
22.017.80
89.624.72
667.456.29
99.357.09
2.297.028.33

البنـد
صيانة وتصليح املبانى
صيانة وتشغيل وسائل النقل
صيانة األثاثات واملعدات
صيانة املك ًيفات والثالجات
صيانة وتشغيل الكمبيوتر
صيانة املولدات والعدد امليكانيك َّية
اجلمـلة

( /21د ) املخصصات األخري
2013م
1.000.000.00
120.000.00
2.100.000.00
389.580.00
3.609.580.00

البيـان
فوائد مابعد اخلدمة للعاملني
رسوم املراجعة
حافز العاملني
مكافأة مجلس اإلدارة
اجلمـلة

 /22مخصص الزكاة
املبلغ جزئي

البيان
املوجودات املتداولة :
النقد وما فى حكمه
اإلحتياطى النقدى
ذمم البيوع املؤجلة
االوراق املالية
املشاركات واإلستثمارات قصيرة األجل
املدينون املختلفون
املدينون أخرى
إجمالى املوجودات املتداولة
املطلوبات املتداولة :
احلسابات اجلارية واإلدخارية
الودائع اإلستثمارية
دائنون مختلفون
أوراق الدفع
قرض بنك السودان املركزى
أرصدة دائنة أخرى
كل مايندرج حتت املطلوبات األخرى
إجمالى املطلوبات املتداولة
وعاء الزكاة
الزكاة = وعاء الزكاة × % 2,579
الزكاة =

= 114.795.217.32
= 26.573.406.77
= 395.102.098.56
= 47.801.968.00
= 304.084.728.49
= 2.258.398.82
= 40.000.496.63
= 147.956.576.81
= 205.086.182.76
= 524.537.20
= 5.429.699.88
= 224.000.000.00
= 100.946.277.95
= 148.674.997.14

جنيه سودانى
 2012م
230.025.82
775.546.70
32.924.00
117.154.03
406.128.63
87.820.47
1.649.599.65

جنيه سودانى
 2012م
1.600.000.00
80.000.00
2.677.500.00
774.985.00
5.132.485.00

جنيه سودانى
املبلغ كلي

= 930.616.314.59

= 832.618.271.74
= 97.998.042.85

2.527.369.53 = % 2.579 × 97.998.042.85
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 /23مخصص الضرائب

جنيه سودانى
املبلغ جزئي

البيـان
الدخل قبل الزكاة والضرائب
يضاف إليه :
التبرعـات
مخصص الديون املشكوك فيها
مخصص حافز العاملني
مكافأة مجلس اإلدارة
مصروفات غير مبوبة
األستهالك
الغرامات
إجمالى البنود املضافة
إجمالى الربح الضريبى
يخصم منه :
األستهالك
الزكاة
مخصص حافز العاملني
مكافأة مجلس اإلدارة
التبرعات املسموح بها
إيرادات املساهمات الرأسمالية
إيرادات األوراق املالية
إجمالى البنود املخصومة
صافى الربح الضريبى (سالب )

632.876.39
4.000.000.00
2.100.000.00
389.580.00
2.503.49
4.011.449.94
24.000.00

4.011.449.94
2.527.369.53
2.100.000.00
389.580.00
0.00
9.938.407.55
9.822.122.43

 /24تسوية سنوات سابقة
2013م
0.00
18.063.03
()286.198.00
0.00
40.234.85
()40.000.00
()267.900.12

البيـان
متأخرات إيجار املجمع
متبقى حافز العاملني
متأخرات إستحقاق ديوان الضرائب
مخصص مخاطر التمويل
تصفية شيكات مصرفية
رسوم مراجعة
اجلمـلة
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املبلغ كلي
5.216.718

11.160.409.82
16.377.127.82

28.788.929.45
()12.411.801.63

جنيه سودانى
 2012م
35.956.30
8.342.98
()19.234.74
(5.000.000.00
0.00
0.00
()4.974.935.46

