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 بنك المال المتحد
 (شركة مساهمة عامة)

 القوائم المالية الموحدة
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  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١احات المرفقة من تشكل اإليض
١ 

 

  بنك المـال المتحد 
  

   الموحدةمحتويات القوائم المالية

  
  الصفحة رقم    اإليضاح رقم

    تقرير الهيئة الشرعية للبنك  
    تقرير المراجع الخارجي للبنك  
  ٢   الموحدةقائمة المركز المالي  
  ٣   الموحدةئمة الدخلقا  
  ٤   الموحدةقائمة التدفقات النقدية  
  ٥   الموحدةقائمة التغيرات فى حقوق المساهمين  
     الموحدةايضاحات حول القوائم المالية  
  ٦  التأسـيس و النشـــاط  ١
  ٦  أسس إعـداد القوائـم الماليـة  ٢
  ١٠  السياسات المحاسبية الهامة  ٣
  ١٧  وك و مؤسسـات ماليـةنقـد و أرصـدة لـدى بنـ  ٤
  ١٨  استثمارية  لدى بنوك و مؤسسات ماليةحسابات   ٥
  ١٨  استثمارات في صكوك وأوراق مالية  ٦
  ٢١  تمويل العمالء  ٧
  ٢٤  إستثمارات أخري  ٨
  ٢٥  موجودات أخـرى  ٩
  ٢٦  صافي الممتلكات والمعدات  ١٠
  ٢٧  ودائــع العمـــالء    ١١
  ٢٨  مطلـوبـات أخــرى  ١٢
  ٢٨  حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة  ١٣
  ٢٩  رأس المال  ١٤
  ٢٩  األسهمعالوة اصدار   ١٥
  ٣٠  االحتياطي القانوني  ١٦
  ٣٠  توزيعات ارباح االسهم المقترحة  ١٧
  ٣٠  الدخل من االستثمار لدى بنوك و مؤسسات مالية    ١٨
  ٣١  الدخـل من اإلستثمار في الصكوك  ١٩
  ٣٢  مالءالدخل من تمويل الع  ٢٠
  ٣٢  عائد اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة  ٢١
  ٣٣  إيرادات الخدمات المصرفية  ٢٢
  ٣٣  صافي أرباح العمالت األجنبية    ٢٣
  ٣٤  المصاريف العمومية واالدارية  ٢٤
  ٣٤  ربح السهم  ٢٥
  ٣٥  ي حكمـهـالنقـد و ما ف  ٢٦
  ٣٥  المعامالت مع االطراف ذات العالقة  ٢٧
  ٣٧   وااللتزامات المحتملـةاالرتباطـات  ٢٨
  ٣٩  حسابات اإلستثمار المقيدة  ٢٩
  ٤٠  كفاية رأس المال  ٣٠
  ٤١  األدوات الماليــة وإدارة المخاطـر  ٣١
  ٤٦  القطاعات المصرفية  ٣٢
  ٤٧  هيئة الرقابة الشرعية  ٣٣
  ٤٧  مخصص ضريبة دخل أرباح االعمال ٣٤
  ٤٧  البيانات المالية المقارنة ٣٥











 .لية الموحدة جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم الما٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  ٣  

  بنك المـال المتحد 

  الموحدة قـائمة الدخل

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  فيةالمنتهيللسنة 
 

  إيضـاح  
     ٢٠١٠  

   جنيه سوداني
      ٢٠٠٩  

  جنيه سوداني
        ـل الــدخــ

      
 ٨,٢١٩,٦١٠  ٤,١٧١,٧٠٢ ١٨  الدخل من االستثمار لدى بنوك و مؤسسات مالية

 ١٤,٦١٦,٤٨٧  ١٧,١٤٣,٢٤٨  ١٩  وك واألوراق المالية ـالدخل من االستثمار في الصك
 ٢٣,١٩٦,٢٦٤  ٤٢,٩٥٢,٢٤٣  ٢٠  الدخـل مـن تمويـل العمــالء

 -  ٥١٣,٨٣٢    الدخل من الشركات التابعة
       

 ٤٦,٠٣٢,٣٦١  ٦٤,٧٨١,٠٢٥   اجمالي الدخل من االستثمار و التمويل 
        

  (٢٠,٣١٨,٨٧٠) ٢١ عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة: ناقصا
 (١٣,٢٣٥,٩٤٣) 

        
 ٣٢,٧٩٦,٤١٨  ٤٤,٤٦٢,١٥٥  صافي الدخل من االستثمار و التمويل 

       
 ١٠,٤٨٤,٧٤٠   ١٨,٨٠٧,٦٨٤  ٢٢  ايرادات الخدمات المصرفية 
 ١٠,٢٧٣,٨٢٧   ١٨,٠٢٣,٩٧٧ ٢٣ صافي أرباح العمالت األجنبية

      
 ٥٣,٥٥٤,٩٨٥  ٨١,٢٩٣,٨١٦  اجمالي دخل التشغيل  

        
          المصاريـــف 

       

 (١٠,٢٦٤,٧٢٣)   )١١,٨٢٦,٨٦٧(    مصاريـف الموظفيـن
 (٨,٢٨٨,٢٣٤)   )١٠,٤٣٢,٧٨٧(  ٢٤  المصاريف العمومية واالدارية

 (٢,٤٠٢,٤٠٦)   )٤,١٧٧,٨٣١(  ١٠  االستهـالكـات
 (٦,٨٤٩,٨١٠)   )١٥,٦١٩,٧٢٢(  ٧/٢  مخصص خسائر التمويل 

       
  )٤٢,٠٥٧,٢٠٧(    إجمالي مصاريف التشغيل 

 (٢٧,٨٠٥,١٧٣) 
          

 ٢٥,٧٤٩,٨١٢  ٣٩,٢٣٦,٦٠٩  صافي الربح قبل الزكاة و الضريبة 
       

 (٣,١٨٤,٠٩٢)   )١,٩١٠,٢٧٦(   مخصص الزكاة 
 (١,٧٩٦,٩٦٥)   )٥,٢٣٢,٢٥٦( ٣٤ مخصص ضريبة الدخل 

       
  ٣٢,٠٩٤,٠٧٧   صافي الربح

٢٠,٧٦٨,٧٥٥ 

  )١,٤٠٤(   )٤,٧٧١(    صافي الربح العائد لحقوق األقلية

 ٢٠,٧٦٧,٣٥١  ٣٢,٠٨٩,٣٠٦    )الشركة األم(صافي الربح العائد لمساهمي البنك 
       

  ٠,٨٧    ١,٣٤  ٢٥ ربح السهم 

 



 .لية الموحدة جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم الما٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  ٤  

   بنك المـال المتحد

  الموحدة قائمة التدفقات النقدية

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية
 

  إيضاح  
     ٢٠١٠  

    جنيه سوداني
     ٢٠٠٩  

  جنيه سوداني
          

          األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٢٠,٧٦٧,٣٥١  ٣٢,٠٨٩,٣٠٦    السنة ربحصافي 

          :  تعديل البنود غير النقدية
 ٢,٤٠٢,٤٠٦  ٤,١٧٧,٨٣١   إستهالك الموجودات الثابتة

 ٣,١٨٤,٠٩٢  ١,٩١٠,٢٧٦   مخصص الزكـــاة
 ١,٧٩٦,٩٦٥  ٥,٢٣٢,٢٥٦   مخصص ضريبة أرباح االعمال
 ٤٤٠,٦٤٥  ٤٠٩,٣٠٦   مخصص  مكافأة نهاية الخدمة

 ٦,٨٤٩,٨١٠  ١٥,٦١٩,٧٢٢    مخصص  خسائر التمويل 
  ٦٨٤,٦٢٦           ١,١٨٦,٠٣٦    مخصص حافز العاملين 

  ٥,١٩٣  (٨,٢٧٣)   د ممتلكات ومعداتخسارة استبعا/ربح
  ٣٦,١٣١,٠٨٨  ٦٠,٦١٦,٤٦٠     التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العاملاألرباح

      

      الموجودات التشغيليةالنقصان فى )/الزيادة(صافي 
 ٤٢٦,٠١٤   (١٥,٤٢٩,٢٨٧)   االحتياطي النقدي لدى البنك المركزي

 ٤,٧٧٠,٤٤١  (١١,٨١٥,٥٩٨)   والضمانات المستنديةالهامش النقدي مقابل االعتمادات 
 (٦٧,٨٢٩,٥٨٨)  (٧٦,٥٨٢,٧٩٨)   تمويـل العمـــالء 
 (١٠,٧٩٦,١٨٥)   (٢٣,٢٤٣,٨٦٦)   الموجـودات  األخـرى

      فى اإللتزامات قصيرة األجل) النقصان/(صافي الزيادة
  ٦٥,٥٨٦,٨٣٥  ٣٦,٢٠٠,٠١٧   العمـالءودائـــع 

 ٩,٢٥٥,٩٧٤  ٢١,٧١٩,٣٤٧    المطلوبــات  األخـرى

 ٣٧,٥٤٤,٥٧٩  )٨,٥٣٥,٧٢٥(     األنشطة التشغيليةمنصافي التدفقات النقدية 
          

          االنشطة االستثمارية التدفقات النقدية من 
 (٦١,٠٧٨,٢٣٧)  ٣,٠٣٦,٠٣٤   استثمارات بيع / شراء

 (٢٢,٤٠٠,١٥٩)   (٢٧,٨٠٨,٦٩٣)    تلكات ومعداتمم شراء 
  ٦٤٩ ٣٦,٥١٣    ممتلكات ومعدات حصيلة بيع 

 (٨٣,٤٧٧,٧٤٧)  (٢٤,٧٣٦,١٤٦)     االنشطة االستثماريةمنصافي التدفقات النقدية 
          

         ألنشطة التمويليةاالتدفقات النقدية من 
  ١,٤٠٤   )٤١٩(    صافي التغير فى حقوق األقلية

    )١٤,٤٠٠,٠٠٠(  )١٤,٩١٣,٨٣٣(    ت ارباح أسهمتوزيعا
 ١٦٤,٢٤٣,١٠٩  ١٥,٩٣٦,٥٦٨    الزيادة في حسابات االستثمار المطلقة صافي 

  ١٤٩,٨٤٤,٥١٣  ١,٠٢٢,٣١٦    صافي التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
       

 ١٠٣,٩١١,٣٤٥   )٣٢,٢٤٩,٥٥٥(    في النقد و ما في حكمه) النقصان( الزيادة
 ١٤١,٧٢٨,٩٣٨  ٢٤٥,٦٤٠,٢٨٣    بداية السنةالنقد و ما في حكمه في 

         

 ٢٤٠٥,٦٤٠,٢٨٣  ٢١٣,٣٩٠,٧٢٨  ٢٦  نهاية السنةكما في النقد و ما في حكمه 



                     المتحد  بنك المال
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

    ٥                                      . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١فقة من تشكل اإليضاحات المر        
 

   
      العائدة لمساهمي الشركة األم    

  
  احتياطي قانوني  عالوة إصدار رأس المال  ايضاح

احتياطي القيمة 
  المرحلة األرباح العادلة

أرباح مقترح 
  توزيعها

  االمجموع  حقوق االقلية  المجموع

 جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني  

٢٠١٠ يناير ١الرصيد فى    ٢٨٤,٧٩٩,٢٨٥ ٧,٦٧٦ ٢٨٤,٧٩١,٦٠٩ ١٤,٤٠٠,٠٠٠ ٢٠,٤٢٢,٥٠٠ - ٥,٤٦٩,١٠٩ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٣٢,٠٩٤,٠٧٧ ٤,٧٧١ ٣٢,٠٨٩,٣٠٦ - ٣٢,٠٨٩,٣٠٦ - - - -    صافي ربح السنة

 - - - - (٣,١٥٣,٦٤٦) - ٣,١٥٣,٦٤٦ - -  ١٦  تحويل لإلحتياطي القانوني

)٥١٣,٨٣٣( - - - -    توزيعات ارباح  (١٤,٤٠٠,٠٠٠) (١٤,٩١٣,٨٣٣) (٥,١٩٠) (١٤,٩١٩,٠٢٣) 

 -                 ١٧  ارباح مقترح توزيعها
               

  -             -                - )١٦,٨٠٠,٠٠٠(  ١٦,٨٠٠,٠٠٠               - - - 

 ٣٠١,٩٧٤,٣٣٩ ٧,٢٥٧ ٣٠١,٩٦٧,٠٨٢ ١٦,٨٠٠,٠٠٠ ٣٢,٠٤٤,٣٢٧ - ٨,٦٢٢,٧٥٥ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٠ ديسمبر ٣١الرصيد فى 

٢٠٠٩ يناير ١الرصيد فى     ٢٨٠,٣٩٨,٢٠٤ ٦,٢٧٢ ٢٨٠,٣٩١,٩٣٢ ١٤,٤٠٠,٠٠٠ ١٦,١٣١,٨٣٤ ١,٩٦٧,٦٧٢ ٣,٣٩٢,٤٢٦ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٢٠,٧٦٨,٧٥٥ ١,٤٠٤ ٢٠,٧٦٧,٣٥١ - ٢٠,٧٦٧,٣٥١ - - - -    صافي ربح السنة

 - - - - (٢,٠٦٧,٦٨٣) - ٢,٠٦٧,٦٨٣ - -  ١٦  تحويل لإلحتياطي القانوني

 (١٤,٤٠٠,٠٠٠) - (١٤,٤٠٠,٠٠٠) (١٤,٤٠٠,٠٠٠) - - - - -    توزيعات ارباح

ربح غير محقق على استثمارات 
)١,٩٦٧,٦٧٢( - - -    متاحة للبيع  - - )١,٩٦٧,٦٧٢(  - )١,٩٦٧,٦٧٢(  

                -                 ١٧  مقترح توزيعهاارباح 
  -             -                - )١٤,٤٠٠,٠٠٠(  ١٤,٤٠٠,٠٠٠               - - - 

 ٢٨٤,٧٩٩,٢٨٧ ٧,٦٧٦ ٢٨٤,٧٩١,٦١١ ١٤,٤٠٠,٠٠٠ ٢٠,٤٢٢,٥٠٢ - ٥,٤٦٩,١٠٩ ٤,٥٠٠,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٠٩  ديسمبر٣١الرصيد فى 

                                   بنك المـال المتحد

  تغيرات في حقوق المساهمين الموحدة  قائمة ال
 ٢٠١٠ ديسمبر٣١ فيللسنة المنتهية



                     المتحد  بنك المال

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

 . ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة جزءا٣٥َ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٦ 

  
  : التأسـيس و النشـــاط    . ١

 
 ٢٥ بتاريخ هو شركة مساهمة عامة محدودة مسجلة  في جمهورية السودان)  البنك( بنك المال المتحد 

  .١٩٢٥ لعام  بموجب قانون الشركات٢٠٠٧نوفمبر 

  اغسطس١م، وبدأ فى مزاولة نشاطه فى ٢٠٠٥ أغسطس ٨تأسس البنك كشركة مساهمة خاصة محدودة في 

  .٢٠٠٦ عام

  .٢٠٠٧ نوفمبر ٢٥وراق المالية في  تم إدراج أسهم البنك للتداول في سوق الخرطوم لأل

  .ةت وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمييقدم البنك كافة الخدمات المصرفية للشركات و المؤسسا

  . بجمهورية السودان) أربعة فروع: ٢٠٠٩ (اربعة فروعن خالل يعمل البنك م

 ب. ، الخرطوم شرق ، صمأمون بحيري شارع ٦٥ ، مربع ٤١١المبنى رقم : عنوان بنك المال المتحد هو 
، موقع إلكتروني ٠٠٢٤٩١٨٣٢٣٥٠٠٠فاكس رقم .، الخرطوم ، جمهورية السودان  ٨٢١٠رقم 
com.bankalmal.www  

وهي شركة مرخص لها بالعمل فى سوق ال المتحد لألوراق المالية، من شركة الم% ٩٩متلك البنك ي

تسويق وبيع و فى مجال بيع وشراء االوراق الماليه الخرطوم لالوراق المالية وتقدم خدمات الوكالة والوساطة

من شركة الموارد اإلستثمارية المحدودة والتي تم تأسيسها % ٩٩  يمتلككوكذل. إصدارات االوراق الماليه

وتعمل فى اإلستثمار والتنمية ، ٢٠٠٩ وبدأت فى مزاولة نشاطها فى أول ابريل ٢٠٠٩وتسجيلها فى يناير 

  .فى العديد من قطاعات األعمال

فى القوائم بالكامل  تم إدماجهما شركة الموارد اإلستثمارية المحدودةوشركة المال المتحد لألوراق المالية 

  .٢٠١٠ ديسمبر ٣١للبنك في الموحدة المالية 
  
  
  
  :  أسس إعـداد القوائـم الماليـة     .٢

   
  : معايير المحاسبيةلتزام بالإلا   ٢/١

  

 وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسساتالموحدة تم إعداد القوائم المالية  

 وفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية المالية   االسالمية و ذلك بموجب متطلبات بنك السودان المركزي

  . للبنك

  

  
  
  
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٧ 

  
  :  )بقية(أسس إعـداد القوائـم الماليـة      .٢

  

  

    :القياس المحاسبيس ااس   ٢/٢

  

ستثناء إعادة التقييم بالقيمة العادلة بالنسبة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باالموحدة تم إعداد القوائم المالية 

يتبع البنك مبدأ االستحقاق المحاسبي في تسجيل . لمتاجرة و المتاحة للبيع المصنفة ألغراض الالستثمارات

  .مطلوباته وإيراداته ومصروفاتهموجوداته و

  
  
   :الوظيفية وعملة العرض   العملة ٢/٣

  

  .للبنكلعرض القوائم المالية  ، وهي العملة الوظيفيةه السودانيبالجنيالموحدة  القوائم المالية تعرض

  

  :أساس توحيد القوائم المالية    ٢/٤

  

تابعة وهي ال اتلشركلتشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للبنك باإلضافة إلى القوائم المالية 

 تم إعداد القوائم المالية وقد. مارية المحدودة لألوراق المالية وشركة الموارد اإلستثشركة المال المتحد

  .لبنكالسياسات المحاسبية ل التابعة لنفس السنة المالية وبإستخدام سياسات محاسبية متسقة مع للشركات

  

تنص سياسة البنك بأن القوائم المالية للشركات التابعة توحد بالكامل فى القوائم المالية من تاريخ شرائها، مع 

  .كون للبنك نسبة السيطرة، ويستمر هذا الوضع ما لم يفقد البنك سيطرته عليهامراعاة ان ت

  

تم البنك والشركة التابعة يرادات، والمصروفات، ونتائج األرباح والخسائر بين كل األرصدة، والعمليات، واإل

  . بالكاملإستبعادها

  

فصلة فى قائمة الدخل ومنفصلة فى حقوق األقلية والمتمثلة فى األرباح والخسائر وصافي األصول تعرض من

  .عن حقوق حملة اسهم الشركة األمقائمة المركز المالي 
  

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٨ 

  
  : ) بقية(أسس إعـداد القوائـم الماليـة   .   ٢
  

  : ئيسية لعدم التأكد من التقديراتاالحكام المحاسبية الهامة واالسباب الر   ٢/٥

  

 القيام بوضع أحكام و افتراضات ات المحاسبية للبنكيتعين على ادارة البنك، خالل عملية تطبيق السياس

تاحة بصورة مباشرة من مصادر تقديرات تتعلق بالقيمة المدرجة للموجودات و المطلوبات التي ال تكون مو

  .أخرى

ومن الممكن أن . تعتمد هذه التقديرات و االفتراضات على الخبرة التراكمية و العوامل المؤثرة االخرى و

تقوم ادارة البنك بصورة مستمرة باعادة النظر و. ئج المبنية على تلك التقديراتج الفعلية عن النتاتختلف النتائ

يتم ادراج ما يترتب على ذلك من تعديالت في ة والفرضيات التي تأسست عليها وفي التقديرات المحاسبي

 الفترة وحدها أو في فترة الفترة التي تجري فيها  مراجعة التقديرات اذا كانت المراجعة  تؤثر على  تلك

  .المراجعة  والفترات  الالحقة  اذا كانت المراجعة تؤثر في الفترات الحالية و المستقبلية 

  
  : ية للبنكاالحكام الهامة لتطبيق السياسات المحاسب

  
  

ة في مدرجالتي كان لها أثر كبير على المبالغ ال فيما يلي االحكام الهامة، غير تلك التي تتضمن تقديرات،

  : للبنك  الموحدةالقوائم المالية

  

  : تصنيف االستثمارات   ٢/٥/١
  

تقوم االدارة عند حيازة استثمار باتخاذ قرار بشأن ما اذا كان يجب تصنيفه كاستثمار محتفظ به حتى 

ة الدخل، او استثمار متاح االستحقاق او محتفظ به لغرض المتاجرة أو مدرج بالقيمة العادله من خالل قائم

  .للبيع

يصنف البنك استثماراته كاستثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة اذا تم حيازة هذه االستثمارات بصورة 

تصنف كافة االستثمارات االخرى التي ال تندرج تحت . رئيسية لغرض تحقيق أرباح على المدى القصير

  .تصنيف آخر للموجودات المالية كاستثمارات متاحة للبيع

  
  
  : يسية  لعدم التأكد من التقديراتب الرئاالسبا   ٢/٥/٢
  

فيما يلي االفتراضات الرئيسية  التي تتعلق باالسباب المستقبلية و الرئيسية االخرى لعدم التأكد من التقديرات 

بتاريخ قائمة المركز المالي والتي تحتوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي الى تعديل مادي على القيمة المدرجة 

  :لوبات خالل السنة الالحقة للموجودات والمط

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٩ 

  : ) بقية(أسس إعـداد القوائـم الماليـة   .   ٢
  

  ) :بقية(ئيسية لعدم التأكد من التقديرات االحكام المحاسبية الهامة واالسباب الر   ٢/٥
  
  

   : خسائر انخفاض القيمة على التسهيالت التمويلية  ٢/٥/٣
  

لية شهريا لتحديد ما اذا كان هناك انخفاض في القيمة يستوجب يقوم البنك بمراجعة محافظ التسهيالت التموي

ويتوجب على االدارة أن تتخذ عددا كبيرا من االحكام  .تسجيل مخصص و تحديد مبلغ المخصص المطلوب

طلوبة وهي أحكام حول تحديد مبلغ و توقيت التدفقات النقدية المستقبلية لغرض تحديد مستوى المخصصات الم

بالضرورة على افتراضات حول عوامل عديده تستند على درجات متفاوته من االحكام  وعدم   تقديرية مبنية

التأكد مثل التغيرات السالبة على تحصيل ذمم التمويل أو األوضاع الوطنية واالقتصادية التى تنعكس سلباً على 

االفتراضات المستخدمة يات و بصورة منتظمة بمراجعة االلوتقوم ادارة البنك .القيمة المدرجة لموجودات البنك

في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بهدف تقليل الفرق بين الخسائر التقديرية والخسائر الفعلية 

  .المحققة

  

  

  : انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع في صكوك الملكية    ٢/٥/٤
  

كان هنالك انخفاض  في صكوك الملكية ويتضمن هذه يقوم البنك باتخاذ احكام تقديرية للنظر في ما إذا 

ها ويقوم البنك في ئالتغيرات تحديد ما إذا كان هنالك انخفاض كبير ومستمر في القيمة العادلة بما يقل عن تكاف

بتقييم العوامل األخرى  بما في ذلك التقلبات العادية في أسعار  الصكوك  سبيل اتخاذ هذه االحكام التقديرية

  .ة المؤسسة المستثمر فيها واداء السوق والقطاع االقتصادي والتدفقات النقدية ومدى قو

  
  
  : القيمة العادلة لصكوك االستثمار غير المسعرة   ٢/٥/٥
  

   -:يستند تقييم االستثمارات في صكوك الملكية غير المسعرة على إستخدام  آليات تقييم تتمثل في اآلتي 

 .جارية بحته معامالت حديثة في السوق بشروط ت •

 . القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة الى حد كبير  •

 .وات ذات شروط وسمات مخاطر مماثلةة بالمعدالت الحالية المطبقة على ادمالتدفقات النقدية المتوقعة مخصو •

 .نماذج تقييم أخرى •
  

مسعره يتطلب تقديرات  غير التدفقات النقدية ومعامل الخصم لالستثمارات في  صكوك ملكيةإن تحديد 

، ونتيجة لذلك فان هذه  هذه التقديرات لها بصورة موثوقة اجراءيوجد عدد من االستثمارات اليمكن. جوهرية

  .االستثمارات تدرج بالتكلفة ناقصاً مخصص انخفاض القيمة

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٠ 

  : السياسات المحاسبية الهامة     ٣.
  

  :تحتوي على اآلتيالموحدة  إعداد هذه القوائم المالية إن السياسات المحاسبية الهامة والتي تم إعتمادها فى
  
  
  :المـوجـودات الثابتـة   ٣/١
  

يتم إظهار الموجودات الثابتة، بالتكلفة ناقصاً االستهالك واإلطفاء المتراكم وأي خسارة تنتج عن إنخفاض في 

 . القيمة 

 : اجية المتوقعة للموجودات الثابتة كما يلييتم احتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى االعمار اإلنت

  
  )سنوات( العمر اإلنتاجي   

  
  ٥٠  أرض مستأجرة

  )٥٠إلي١٠من(فترة اإليجار   المباني
  ٤  معدات حاسب آلي
  ٥  نظم حاسب آلي

  ٥  معدات مكتبية وأثاث وتجهيزات
  ٤  سيـــارات

 
  
  

  
  :ـها نخفـاض قيمـة الموجـودات وعـدم القـدرة على تحصيلإ   ٣/٢
   

  
يقوم البنك بتاريخ كل مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية والموجودات المادية لتحديد ما 

فإذا ما توفر مثل ذلك المؤشر أو الدليل، . إذا كان هناك مؤشر أو دليل إيجابي على وجود انخفاض في القيمة

  . وتدرج أي خسائر من االنخفاض في القيمة في قائمة الدخليتم تحديد المبلغ المقدر الممكن استرداده لألصل 

% ١باإلضافة الى ذلك و تطبيقا  لتوجيهات بنك السودان المركزي  يقوم البنك بإحتساب مخصص عام بنسبة 

  .مصرفية التي ال  تخضع لمخصص محددمن إجمالي التسهيالت ال

  
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١١ 

  
  :) بقية (السياسات المحاسبية الهامة     .٣

  

  
   :االستثمار فى الصكوك   ٣/٣
  

  
  
  

  : في صكوك و أسهم لغرض المتاجرة  استثمـارات  ٣/٣/١
  

تدرج هذه اإلستثمارات مبدئيا بالتكلفة بما في ذلك مصروفات حيازتها، و بنهاية الفترة المالية فإن الصكوك  

.  إمكانية تحديد القيمة العادلةواألسهم  لغرض المتاجرة يتم إعادة تقييمها وفقا للقيمة العادلة إال في حالة عدم 

األرباح و الخسائر غير المحققه . في هذه الحالة يتم إظهارها بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة إن وجد

عند . الناتجه من إعادة التقييم وفقا للقيمة العادلة يتم إظهارها كمكاسب أو خسائر إعادة تقييم في قائمة الدخل

  .حققه يتم إظهارها في قائمة الدخلو التخلص منها فإن المكاسب و الخسائر المبيع تلك اإلستثمارات أ

  

  

 :إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   ٣/٣/٢
  

يتم إثبات اإلستثمارات التي يتم تصنيفها لغرض اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة وتشمل التكلفة كل 

ى هذه اإلستثمارات في نهاية الفترة المالية تظهر هذه اإلستثمارات في قائمة المصروفات المتعلقة بالحصول عل

  .المركز المالي بالتكلفة ناقصاً مخصص اإلنخفاض في قيمتها إن وجد



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٢ 

  :) بقية (السياسات المحاسبية الهامة     ٣.
  

  

  
  :  اإلستثمار في بنوك و مؤسسات مالية  ٣/٤

  
يتم إظهارها بالتكلفة المالية على أساس عقد المضاربة ولمؤسسات ا مع البنوك وتمثل حسابات إستثمارية

  .ناقصا أي مخصصات خسائر إن وجدت

  
  :  تمويل العمالء  ٣/٥

  

، مبالغ مسددهاإلستصناع يتم إظهارها بقيمتها األساسية ناقصا أي األنشطة التمويلية مثل المرابحة، السلم و

  .باح المؤجلة إن وجدتمخصص خسائر التمويل، األرباح المعلقة واألر

. التمويل المشترك بالمضاربة في محافظ مع بنوك يتم إظهاره بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة إن وجد

  .مخصص انخفاض في القيمةأي  تصفية وايناقصا  بإجمالي القيمة األصليةيتم إظهاره  التمويل بالمشاركة

   
   :اإلستثمارات في الشركات الزميلة   ٣/٦

  

يتم فى األصل إثبات اإلستثمارات فى .  نفوذاً هاماًي المنشآت التي يمارس عليها البنكشركات الزميلة هال

الشركات الزميلة بالتكلفة وتقاس الحقاً وفقاً لطريقة حقوق الملكية وتقيد فى قائمة المركز المالي على اساس 

  .حقوق الملكية او القيمة القابلة لإلسترداد، أيهما أقل

يب البنك من صافي موجودات ئداً التغيرات بعد اإلقتناء فى نصقيمة حقوق الملكية على التكلفة زاتمثل 

حصة البنك من النتائج واإلحتياطيات واألرباح والخسائر المتراكمة وفقاً آلخر قوائم مالية (الشركة الزميلة 

  ).متوفرة

فى صافي موجودات  البنكتم إدراج حصة يالزميلة، فر بيانات مالية موثوقة عن الشركة في حالة عدم تو

  .ناقصاً أي انخفاص فى القيمة، ان وجد  بالتكلفة للبنكلمالية الموحدةاالقوائم في الشركة الزميلة 



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٣ 

  
  :) بقية (السياسات المحاسبية الهامة     ٣.

  

   :اإلستثمارات العقارية   ٣/٧
  

ى المستقبل بسعر أفضل أو المحتفظ بها إن األراضي المحتفظ بها لغرض التأجير أو ألغراض بيعها ف

يتم قياس اإلستثمارات العقارية بسعر . إلستخدامات مستقبلية غير محددة يتم تصنيفها كإستثمارات عقارية

  .التكلفة ناقصاً مخصص إنخفاض القيمة، إن وجد

ئمة مع عدم توقع يتم شطب اإلستثمارات العقارية إما عند إستبعادها أو عند سحبها من اإلستخدام بصورة دا

إن أية أرباح أو خسائر تنتج عن سحب أو إستبعاد اإلستثمار . اي مزايا إقتصادية مستقبلية من إستبعادها

  .العقاري، يتم تثبيتها فى بيان الدخل للسنة التي تم خاللها السحب أو اإلستبعاد

 
  
 :األخريالموجـودات والمطلوبـات  الماليـة    ٣/٨
  
والمطلوبات المالية األخـرى فـان القيمـة العادلـة تتحـدد اسـتناداً  الـى التـدفقات                   النسبة للموجودات   ب

النقدية المستقبلية المتوقعة أو تقديرات اإلدارة للمبلغ الذي يمكن أن يـتم لقـاءه مبادلـة الموجـودات نقـداً                    

  .في معاملة تتم على أسس تجارية متكافئة أو سداد المطلوبات بشكل يرضي الدائنين

  
  

 :النقـد و مـا في حكمـه    ٣/٩
  

لغرض قائمة التدفقات  النقدية يتم تعريف النقد و ما في حكمه ليشمل النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 

والبنوك األخرى وأرصدة حسابات االستثمار لدى البنوك والمؤسسات المالية التي يسهل تحويلها الى مبالغ 

  .للتغيرات في القيمةبيرة بالنسبة نقدية وتخضع لمخاطر غير ك

  
  

 :    المخصصـات٣/١٠
   

نك التزام حالي إذا كان على الب هايتم إثبات خسائر التمويل اتالمخصصات بخالف التخفيضات او مخصص

نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه أن يتطلب ذلك  استخدام مصادر تتضمن منفعة )  قانوني أو  فعلي(

  . انية إجراء تقدير لمبلغ اإللتزامإمكاقتصادية لتسوية االلتزام مع 

زمة تم مراجعة المخصصات بتاريخ كل مركز مالي و تعديلها إلظهار أفضل تقدير حالي للمصروفات الالت

  .اد اإللتزام بتايخ المركز الماليلسد



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٤ 

  

  :) بقية (السياسات المحاسبية الهامة     ٣.
  

  
  :    الضرائــب٣/١١

 
من الدخل الخاضع % ١٥ وجب نظام ديوان الضرائب في السودان وتبلغ يخضع البنك لضريبة الدخل بم

  . للضريبة

  
  

 :   الـزكــاة٣/١٢
  

مؤسسة حكومية مسئولة عن جمع ، وهو  ديوان الزكاة في السودانقانونيخضع البنك للزكاة الشرعية حسب 

  .سمح بخصم الزكاة من الدخل الخاضع للضريبة ي.وتوزيع الزكاة

  
  

 : مكافـأة نهايـة الخدمـة للعامليـن  مخصـص ٣/١٣
  

الداخلية  البنك  وسياسة العمل السودانيقانون تم حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين وفقاً ألحكام 
  .بالموارد البشريةالخاصة 

   
  

  : اإليراداتتحقق   ٣/١٤
   

 فترة العقد  بحيث  للفترة على أساس توزيع نسبي  خاللالمرابحة   اإليرادات من عملياتتتحقق  •

  .تدر معدل عائد دوري ثابت إستنادا إلى الرصيد القائم 

يتحقق  دخل اإلستصناع من تمويل المشروع خالل فترة التصنيع و الفترة بعد إكتمال التصنيع و يتم  •

ف بإية أرباح خالل و ال يتم اإلعترا. اإلعتراف بالدخل خالل فترة التصنيع على أساس نسبة اإلنجاز

، ويتم االعتراف  معقولةن من قياس األرباح بصورةمكِّ بعد تقدم االنجاز إلى مستوى يالفترة إالهذه 

 .باألرباح بعد اكتمال التصنيع على أساس توزيع نسبي خالل فترة العقد

يتم اإلعتراف باألرباح من عمليات السلم عندما تكون المخاطر و  المنافع الرئيسية من ملكية  •

 . تحويلها إلى المشتري ويكون مبلغ األرباح قابل للقياس بصورة واقعية البضائع  قد  تم

يتم إثبات اإليرادات من المساهمات في المحافظ التمويلية المدارة بواسطة بنوك أخرى على أساس  •

 .المضاربة عندما تكون األرباح قابلة للتقدير بصورة واقعية 



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٥ 

  :) بقية (السياسات المحاسبية الهامة     ٣.
  

  :) بقية(اإليرادات تحقق   ٣/١٤
 

األرباح من المضاربات اإلستثمارية مع البنوك و المؤسسات المالية األخرى يتم اإلعتراف بها  في  •

أو عندما تكون األرباح قابلة  قائمة الدخل إستنادا  الى معدالت الربح المعلنه  في تاريخ اإلستحقاق

 . للتقدير بصورة واقعية

دات التمويل عن طريق المشاركة على األساس النقدي إذا لم يكن من الممكن يتم اإلعتراف بإيرا •

: مثالً (فى حالة توفر إمكانية قياس اإليرادات بصورة موثوقة  .قياس هذه اإليرادات بصورة موثوقة

إذا كان نشاط المشاركة ينحصر فى عمليات تأجير، بيع سلع بالتقسيط  أو بالمرابحة أو عمليات 

فإنه يتم قياس إيرادات البنك من هذه المشاركة بصورة تقديرية وقيدها على أقساط  )  مماثلة أخرى

  . شهرية بناء على  سياسة االعتراف بالدخل المعتمدة لتلك العمليات

 .تتحقق رسوم الخدمات البنكية و مكاسب عمليات النقد األجنبي عند تقديم الخدمة للعميل  •

 .د اإلعالن عنهايتم إثبات حصص األرباح الموزعه عن •
  
    :  محاسبة تواريخ السداد٣/١٥

  
 وهو التسليميتم االعتراف بكافة عمليات بيع وشراء الموجودات المالية والتي تتم بالطرق العادية في تاريخ 

ان المشتريات والمبيعات العادية تمثل شراء وبيع الموجودات . تاريخ  نقل  األصل الى الطرف المقابل

  . زمنية  يحددها القانون او العرف المتبع في السوقطلب تسليم هذه الموجودات خالل مدةتالماليه التي ت

  
  : لعائد على حسابات االستثمار المطلقةا  ٣/١٦
  
      

يتم احتساب العائد على حسابات االستثمار المطلقة على أساس االرباح من جميع االنشطة التمويلية 

تشمل مصروفات المضارب و) مصروفات المضارب(علقة بها متواالستثمارية بعد خصم المصروفات ال

جميع المصروفات المرتبطة بصورة مباشرة باالنشطة التمويلية واالستثمارية بما في ذلك مخصصات 

أما . التمويل العامة والخاصة الالزمة لخفض االصول التمويلية واالستثمارية الى قيمتها العادلة خسائر

مومية و االدارية  فإنها تحمل على الدخل العائد إلى  نصيب أصحاب حقوق جميع مصروفات البنك الع

يتم توزيع . أصحاب الودائع االستثمارية قبل توزيعها يتم خصم نصيب البنك كمضارب من أرباح. الملكية

أرباح العمليات التمويلية واالستثمارية بين أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وأصحاب حقوق الملكية 

 من هيئة الرقابة  اساس مساهمة  كل فريق في االموال المستثمرة وذلك طبقا  للسياسة المعتمدهعلى

  .  الشرعية  للبنك
  

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٦ 

  :) بقية (السياسات المحاسبية الهامة     ٣.
  
  
   :  حسابات االستثمار المقيده ٣/١٧

ية ادارة استثمارها لصالحهم، حسابات االستثمار المقيده تمثل أموال عمالء البنك التي يتحمل البنك مسئول

 في بعض الحاالت ل أو وصي، او قد يقوم البنكحيث يقوم البنك باستثمارها بصفته مضارب، وكي

إن حسابات االستثمار المقيدة وعائد . باستثمارها باسمه مباشرة وفق عقد مضاربة محدد مع العمالء

ك بل يتم دفعها مباشرة الى العمالء بعد خصم االستثمار الخاص بها ال يضمنان في البيانات المالية للبن

  .عمولة البنك المتفق عليها كوكيل او  نصيبه من الربح كمضارب

  

     : االلتزامات و التعهدات ٣/١٨

بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن إحتمال ائم المالية الموحدة المطلوبات المحتملة ال يتم إدراجها ضمن القو

  .مراً مستبعداًحدوث تدفق نقدي للموارد أ

بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون إحتمال الموحدة ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن القوائم المالية 

  .تحقيق منافع إقتصادية مرجحاً

  
   :   العمالت االجنبية٣/١٩

  

 تحول المعامالت . بالعملة الوظيفية للبنك وهي الجنيه السودانيالموحدة ظهار القوائم المالية يتم  تسجيل وإ

كما . التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الجنيه السوداني بأسعار الصرف السائده بتاريخ إجراء المعامالت

تحول أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الجنيه السوداني بأسعار 

  .الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي

  .  األرباح و الخسائر المحققة و غير المحققة عن عمليات التحويل في قائمة الدخليتم إظهار

  

  
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٧ 

 : نقـد و أرصـدة لـدى بنـوك و مؤسسـات ماليـة      .٤
  

  ٢٠١٠  ايضاح  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

        
 ٤,١٩٩,٠٨٥ ٦,٤٣٧,٨٩٩   نقــد بالخـزينــة

 ٥٦,٣٥٨,١٠٣ ٨٩,٨٠٢,٨٥٣    حساب جاري–بنك السودان المركزي 

 ٧,٢٩٩,٥٠١ ٢٢,٧٢٨,٧٨٨   احتياطي حساب –بنك السودان المركزي 

 ١٥,٧٤٨,٦٠٠ - ٤/١   حساب تبادلي– بنك السودان المركزي

 ٧,٩٤١,٥٤٢ ١٨,٣٨٣,١٥٧   حسابات جارية لدى بنوك مراسلين بالخارج

 ٥,٥١٢,٤٠٤ ١٧,٣٢٨,٠٠٢   هوامش خطابات اعتماد لدي بنوك مراسلين بالخارج

 ٩٧,٠٥٩,٢٣٥ ١٥٤,٦٨٠,٦٩٩   اإلجمــــالي
  
  
   : حساب تبادلي–بنك السودان المركزي      ٤/١
  

مع بنك  )بدون أرباح ( تبادلاتفاقيةعبارة عن وديعة لدي بنك السودان المركزي بالدوالر األمريكي بموجب 

جنيه السوداني فى نفس التاريخ مقابل وديعة من البنك المركزي بما يعادل نفس المبلغ بالالسودان المركزي 

 تمت تصفية .لفترة ثالثة شهور وتخضع الوديعتان للسداد المتبادل بسعر الصرف السائد فى تاريخ اإليداع

  .٢٠١٠الوديعة في ابريل 

  

                    



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٨ 

  :  لدى بنوك ومؤسسات مالية يةاستثمارحسابات      .٥
  

رات زمنية ال تتعدى الشهر قابلة للتجديد ويمكن عبارة عن حسابات استثمارية وفق عقد المضاربة لفت

السحب منها أو سحبها بالكامل بدون تكلفة مادية، كما أنها تخضع لمخاطر غير مادية بالنسبة للتغير في 

  .القيمة

  

  :كما يلي  ديسمبر٣١االرصدة فى 

  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ١١٤,٦١٤,٧٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  بنـــوك محليــــة

 ٤٦,٧٧٨,٢٥٣ ٧٨,٧٦٦,٨١٩  بنوك ومؤسسات مالية خارجية

 ١٦١,٣٩٢,٩٥٣ ٩٨,٧٦٦,٨١٩  اإلجمــــالي

  
  
  :  وأوراق مالية في صكوكاستثمارات     .٦

 
   :  اآلتيعلىق المالية اواالور  يشتمل االستثمار في الصكوك 

 

  ٢٠١٠  االيضاح  البيان
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ١١٦,٨٠٨,٥٣١ ١١٢,٤٤٤,٥٦٩  ٦/١   المتاجرة  صكوك  لغرض

 ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٦/٢ حتى تاريخ االستحقاقصكوك محتفظ بها 

 ١١٩,٨٠٨,٥٣١ ١١٧,٤٤٤,٥٦٩    اإلجمــــالي

  
 

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
١٩ 

  

  : )بقية(واوراق مالية   في صكوكاستثمارات     .٦
  

  
  
  :استثمارات فــي صكـوك لغرض المتاجرة    ٦/١
  

إلسميةالقيمة ا   المكاسب غير  
  المحققه

 القيمة السوقية في
٢٠١٠ ديسمبر ٣١   البيان   

  جنيه سوداني  جنيه سوداني  جنيه سوداني
شهادات حكومية مدرجة في 

  :السوق المالية 
      

  ٨٣,٨١٣,٦٥٨  ٣,٠٦٣,١٥٨  ٨٠,٧٥٠,٥٠٠  شهادات شهامة 

  ١٧,٧٠٠,٠٠٠  -  ١٧,٧٠٠,٠٠٠  شهادات اإلستثمار الحكومية

وك إجارة استثمار فى صك
 ١٠,١٧٠,٠٠٠ -١٠,١٧٠,٠٠٠  )شهاب (بنك السودان

 ٧٦٠,٩١١ ٤٨٠,٣٣٩٢٨٠,٥٧٢  )سوداتل(أسهم 

 ١١٢,٤٤٤,٥٦٩ ١٠٩,١٠٠,٨٣٩٣,٣٤٣,٧٣٠   اإلجمــــالي 

  
  

الشهادات الحكومية عبارة عن شهادات شهامة التي تصدرها وزارة المالية وفق عقد المشاركة وهي  •

منذ % ١٢ لم يقل عن ياً إستثماراوراق الماليـة وقد ظلت تحقق عائدمتداولة في سوق الخرطوم لأل

 .١٩٩٩بداية طرحها في عام 

 شركة السودان للخدمات  من سنوات، تصدر٦ الي ٢ ما بين حكومية مدتهاالستثمار اإلشهادات  •

ارها  ويتم إستثم واالقتصاد الوطنيوزارة المالية المقيد لصالح بة  المضار عقد على أساسالمالية

 شهور وهي متداولة في ٣ على عقد اإليجارة ويتم توزيع أرباح الشهادات كل في أصول مؤسسة

 .سوق الخرطوم لألوراق المالية

من شركة تصدر  فى صندوق مفتوح اتمثل استثمار) شهاب(شهادات صكوك إجارة البنك المركزي  •

تم إستثمارها في شراء عقارات  وتعتبر هذه الشهادات أداوات مالية ي،السودان للخدمات المالية

 اإلستثمار فى شهادات هذا الصندوق مطروحة فقط للبنوك وتأجيرها لبنك السودان المركزي،

، الدخل  وذلك من خالل البنك المركزي الماليةوالمؤسساتوالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية 

 . على اإلستثمار سنوياً%١٢إلى % ١٠من اإليجار يتم توزيعه شهرياً ويتوقع أن ينتج ما بين 

وهي شركة مساهمة ) سوداتل(أسهم شركة اإلتصاالت السودانية األسهم لغرض المتاجرة عبارة عن  •

 .عامة أسهمها مدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية

   



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٠ 

  
  : )بقية(وأوراق مالية  صكوك في استثمارات     .٦

  
  
  :خ االستحقاقحتى تاريمحتفظ بها االستثمار فــي صكـوك    ٦/٢
 

        

  ٢٠١٠   البيان
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

  
 في ة مدرجة غير حكوميية استثمارصناديق

   :السوق المالية
  

      

  ١,٠٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠    االمانصندوق 

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠    رصندوق إعما

  .             -  ٢,٠٠٠,٠٠٠    صندوق بيت اإلستثمار اإلنمائي

 ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠٥,    ــــالياإلجم

 
  

، "السودان-بيت قلوبال لإلستثمار"االمان الخاصة تم إصدارها وتدار بواسطة صندوق صكوك  •

 ٣ فى صندوق مغلق يمتد لفترة اوتمثل هذه الصكوك استثمار. وشركة استثمار تابعة للبنك المركزي

هذا الصندوق بصورة اساسية فى ويستثمر . سنوات وهو مدرج فى سوق الخرطوم لألوراق المالية

 .صكوك حكومية مدرجة فى سوق االوراق المالية

  

، يدار  العقاريعبارة عن صكوك في صندوق لالستثمار) إعمار(وحدات اإلستثمار غير الحكومية  •

بواسطة بنك محلي،  وفقا لعقد المضاربة و هي مدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية ويوزع 

 ٣١للعام المنتهي فى   المتوقع العائدويقدر ٢٠٠٨أعوام إعتبارا من ديسمبر خمسة ة العائد سنويا لمد

 .%)١٠: ٢٠٠٩% (١٠نسبة ب ٢٠١٠ديسمبر 

 

بيت قلوبال "تم إصدارها وتدار بواسطة ) قلوبال(صكوك صندوق بيت اإلستثمار اإلنمائي  •

 سنوات وهو ٣ لفترة  فى صندوق مغلق يمتداوتمثل هذه الصكوك إستثمار". السودان-لإلستثمار

 الصندوق بصورة أساسية فى صكوك اويستثمر هذ.  لألوراق الماليةالخرطوممدرج فى سوق 

 .أساسية مدرجة فى سوق األوراق المالية

 
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢١ 

  
  : ل العمالء تموي    . ٧
  
   :حسـب النـوع) أ (        
  

  ٢٠١٠  االيضاح  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

        : ذمم البيوع المؤجله

 ٢١٥,١٧٨,٥١٧ ٢٥٥,٤٨٤,٠٢١    ذمـم  مرابحـات

 ٤٦,٠٨١,٠٣٧ ١٢٤,٩٠٩,٧٧٥    ذمم استصناع

 ٣٦,٧٨٠,٣٣٠ ٢٣,٠٢٦,٩٧٥    سلم

 ٦٥,٨٨٤,٥٨٨ ٥٦,٠٩٥,٩٩٥    إجارة

 ٢٨,٥٠٤,٣٤٢ ١٠,٦٦٢,١٣٣    تمويل اعتمادات

 ٢,٠٥٥,٣٣٢ ٢,١٩٧,٢١٢    سلفيات الموظفين

 ٣٩٤,٤٨٤,١٤٦ ٤٧٢,٣٧٦,١١١    المجموع 

 (٥٦,٩٤٩,٩٩٥) (٥٧,٤٦٧,٩٩٧)   أرباح مؤجلة: اقصا ن

)٩٩٧,٩٥٤(    أرباح معلقة: ناقصا   )١,٨٨٠,٧٢٢(  

 (١٥,٢٧٣,٨٣١) (٣٠,٩٦١,٢٤٢)  ٧/١  مخصص خسائر التمويل: ناقصا 
      

 ٣٢٠,٣٧٩,٥٩٨ ٣٨٢,٩٤٨,٩١٨    صافي ذمم البيوع المؤجلة 
  
  
  

         :تمويل بالمضاربة والمشاركة

 ١٢,٤٥٠,٠٠٠ ١١,٣٠٠,٠٠٠    مضاربة مع بنوكمحافظ تمويلية بال

 ٢,٥٥٥,٨٠٢ ٢,٠٨٣,٣٣٣    تمويل بالمشاركة مع بنك

  ١٥,٠٠٥,٨٠٢  ١٣,٣٨٣,٣٣٣    المجموع 

  )١٥٠,٠٥٨(  )١٣٣,٨٣٣(  ٧/١ مخصص خسائر التمويل:  ناقصا

      

  ١٤,٨٥٥,٧٤٤  ١٣,٢٤٩,٥٠٠    صافي التمويل بالمضاربة والمشاركة

      
 ٣٣٥,٢٣٥,٣٤٢ ٣٩٦,١٩٨,٤١٨     بالصافيإجمالي تمويل العمالء



                    المتحد  المالبنك

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٢ 

  

  : )بقية ( تمويل العمالء     .٧
  

  

   :مخصص خسائر التمويل الحركة في  ٧/١

    ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

        : المخصص العام

  ٢,٤٦٦,٩٣١         ٢,٥٢٩,١١٣    الرصيد فى بداية العام

  ٦٢,١٨٢             ١,٥٩٠,٠٧٠    المخصص المكون خالل العام

  ٢,٥٢٩,١١٣         ٤,١١٩,١٨٣    هاية العامالرصيد فى ن

     :المخصص المحدد 

  ٦,٠٨٤,٢٨١ ١٢,٨٩٤,٧٧٦    الرصيد فى بداية العام

  ١٠,٠٤٣,١٨٢ ١٧,٧١١,٣٨٩    المخصص المكون خالل العام

)٣,٦٨١,٧٣٧(    استرداد ديون تم تكوين مخصص لها  )٣,٢٥٥,٥٥٤(  

 ٢٢,٨٦٧           ٥١,٤٦٤              التغير فى العمالت االجنبية

  ١٢,٨٩٤,٧٧٦ ٢٦,٩٧٥,٨٩٢    الرصيد فى نهاية العام

  ١٥,٤٢٣,٨٨٩ ٣١,٠٩٥,٠٧٥    إجمالي المخصص المتراكم فى نهاية العام
  

  :دخل الص خسائر التمويل المحمل علىصافي مخص  ٧/٢

    ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

        :المخصص العام 

 ٦٢,١٨٢ ١,٥٩٠,٠٧٠     العامالمخصص المكون خالل

 .               - .               -    استرداد ديون تم تكوين مخصص لها

 .       ٦٢,١٨٢ ١,٥٩٠,٠٧٠  أ  إجمالي المخصص العام

     :المخصص المحدد 

 ١٠,٠٤٣,١٨٢ ١٧,٧١١,٣٨٩    المخصص المكون خالل العام

 )٣,٢٥٥,٥٥٤( )٣,٦٨١,٧٣٧(    استرداد ديون تم تكوين مخصص لها

 .   ٦,٧٨٧,٦٢٨ ١٤,٠٢٩,٦٥٢  ب  إجمالي المخصص المحدد

 .   ٦,٨٤٩,٨١٠ ١٥,٦١٩,٧٢٢    )ب+أ(المخصص للعام مصروف إجمالي 
 



                    المتحد  المالبنك

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٣ 

  ) :بقية(تمويل العمالء      .٧
  

   سوداني جنيه٧٠,٥٥٥,٣٤٥التمويل الخاضع لمخصص محدد أرصدة  بلغ إجمالي ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في

: ٢٠٠٩ ( سوداني جنيه٦٠,٤٣٣,٠٠٠  بلغتقساط متعثرةأ منها)  جنيه سوداني١٠٠,٣٤٧,٣٤٢: ٢٠٠٩(

  .)جنيه سوداني ٤٣,٧٠٦,٠٠٠

 بنك القواعد التي يحددهاالمخصصات المحددة والعامة المبين أعاله الى األقساط المتعثرة ويستند تحليل 

  .السودان المركزي

على إجمالي المحفظة االئتمانية بعد % ١ام بنسبة وفقاً لتعليمات بنك السودان المركزي تم تكوين مخصص ع

  .ي التمويل الخاضع  لمخصصات محددةإستبعاد إجمال

  .ال تختلف القيمة العادلة  ألرصدة تمويل العمالء عن  قيمتها الدفترية

  
  
   : القطاعحسب  ) ب(

   
  ٢٠١٠  ايضاح  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني
        

  ٣٩,٦٤٧,٨٣٠      ٦٤,٦٣٤,٢٢٢    التجــــارة

 ٢٤٥,٩٨٦,٣٦٧ ٣٣٠,٧٧٧,٨٢٩    الصنـاعــة

  ٧٨,٢٨٥,٠٠٤ ٥٢,٧٢٠,٤٠٠    المقاوالت 

  ٦,١٣٠,٣٥٢         ٢,٣٦٣,٧٠٥   الخدمات 

  ٦,٧٤٦,٥٠٦         ٢,٤٢٦,٥٧٣     الزراعة

 ٢٩,١٦٥,٤١٥ ٢٥,٣٩٣,٢٨٣     النقل

 ٣,٥٢٨,٤٧٤ ٧,٤٤٣,٤٣٢     أخرى

 ٤٠٩,٤٨٩,٩٤٨ ٤٨٥,٧٥٩,٤٤٤     اجمــــالي التمويل

 (٥٦,٩٤٩,٩٩٥)    (٥٧,٤٦٧,٩٩٧)  األرباح المؤجلـة:   ناقصاً 

 (١,٨٨٠,٧٢٢) (٩٩٧,٩٥٤)  أرباح معلقة: ناقصا 

 ٣٥٠,٦٥٩,٢٣١ ٤٢٧,٢٩٣,٤٩٣   إجمالي التمويل بعد خصم االرباح المؤجلة

 (١٥,٤٢٣,٨٨٩) (٣١,٠٩٥,٠٧٥)٧/١  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: ناقصاً 

 ٣٣٥,٢٣٥,٣٤٢ ٣٩٦,١٩٨,٤١٨   إجمالي تمويل العمالء بالصافي

 



                    المتحد  المالبنك

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٤ 

  
  ) :بقية(تمويل العمالء      .٧

  

  
   :المحفظةحسب   ) ج(

  ٢٠١٠  ايضاح   
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٣٤٦,٦٨٢,٧٨٥ ٤١٩,١٢٧,٤٦٢   تمويل العمالء  غير المتعثر

 ٦٢,٨٠٧,١٦٣ ٦٦,٦٣١,٩٨٢   تمويل العمالء المتعثر

 ٤٠٩,٤٨٩,٩٤٨ ٤٨٥,٧٥٩,٤٤٤   إجمالي تمويل العمالء  

)٥٦,٩٤٩,٩٩٥( (٥٧,٤٦٧,٩٩٧)   األرباح المؤجلـة: ناقصاً   

 (١,٨٨٠,٧٢٢) (٩٩٧,٩٥٤)   أرباح معلقة: ناقصا 

 ٣٥٠,٦٥٩,٢٣١ ٤٢٧,٢٩٣,٤٩٣   إجمالي التمويل بعد خصم االرباح المؤجلة والمعلقة

)٢,٥٢٩,١١٣( (٤,١١٩,١٨٣)٧/١  المخصص العام  

 (١٢,٨٩٤,٧٧٦) (٢٦,٩٧٥,٨٩٢)٧/١  المحددالمخصص 

 (١٥,٤٢٣,٨٨٩) (٣١,٠٩٥,٠٧٥)   إجمالي المخصص

 ٣٣٥,٢٣٥,٣٤٢ ٣٩٦,١٩٨,٤١٨   إجمالي تمويل العمالء بالصافي
  
   :أخري إستثمارات      .٨

  ٢٠١٠  ايضاح  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

        : استثمار فى شركات زميلة ٨/١

  ٦٧٢,٠٧٢  -     اإلستثمار     تكلفة

        : استثمارات عقارية ٨/٢

  ٦,٤٦١,٠٠٠  ٦,٤٦١,٠٠٠    بالتكلفةأراضي      
     

   ٧,١٣٣,٠٧٢ ٦,٤٦١,٠٠٠ 
  

تم تحديد القيمة العادلة لألراضي المدرجة تحت اإلستثمارات العقارية من قبل مقيمين مســتقلين لديهم مؤهالت 

 ديســمبر ٣١ديثة في تقييم األراضي في مواقع مماثلة وقد جرى التقييم فعلياً بتاريخ مناسبة وخبرة مهنية ح

  .  جنيه١٤,٨٠٣,٠٠٠ هى ٢٠١٠ ديســمبر ٣١إن القيمة العادلة لإلســتثمارات العقارية كما في . م٢٠١٠

  

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٥ 

  

  :موجودات أخـرى .٩
    

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
    سودانيجنيه

 - ٣٢,٥٢٤,٦٩٠  محفظة سكر النيل االبيضلتمويل  مقدمة لشراء موجودات دفعات

 ١,١٤٥,٩٧٦ ٥,٨٦٢,٤٣٢  موجودات مشتراة للتمويل بالمرابحة 

 ٧,٤٤٠,٧٠٠ ٣,٣٥٨,٣٦٢  إيـــرادات مستحقـة 

 ١,٧٨٩,١٤٦ ١,٨٥٩,٤٥٨  مصاريف مدفوعة مقدماً 

  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  -  عشهادات اإلستثمار الحكومية مستحقة الدف

 ٢٤٥,٧٤٢ ٢٦٠,٤٨٨  أخــــرى 

 ٢٠,٦٢١,٥٦٤ ٤٣,٨٦٥,٤٣٠  اإلجمــــالي

 



                                     المتحد  بنك المال
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 

    ٢٦                                           . الموحدةةماليم ال جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـ٣٥ى   إل١         تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 : صافي الممتلكات والمعدات   .١٠
   

  ومبانيأرض   
 
  

  جنيه سوداني

  معدات
  حاسب آلي

  
  جنيه سوداني

، معـدات مكتبية 
  أثاثات وتجهيزات

  
  جنيه سوداني

  سيـارات
 
  

  جنيه سوداني

االصول غير 
  :الملموسة 

  امج حاسب آليبر
  جنيه سوداني

  اإلجمالي
 
  

  جنيه سوداني
              التكــلفـة

 ٤٣,٣٦٧,٣٣٢ ٢,٤٨٥,٣٩٠ ١,٤١١,٩٢٥ ٢,٤٩٦,٧١١ ٣,٢٢٢,١٣٤ ٣٣,٧٥١,١٧٢  ٢٠١٠ يناير ١الرصيد في 

 ٢٧,٨٠٨,٦٩٣ ٧,٧٣١,٧٣٢ ٥٤٦,٠٠٠ ٢,٢١٧,٥٨٢ ٦١٤,٤٩٥ ١٦,٦٩٨,٨٨٤  إضافات 

 )٨٧,٠٠٠(  .               - )٨٧,٠٠٠( .               - .                - .                -  استبعادات

 ٧١,٠٨٩,٠٢٥ ١٠,٢١٧,١٢٢ ١,٨٧٠,٩٢٥ ٤,٧١٤,٢٩٣ ٣,٨٣٦,٦٢٩ ٥٠,٤٥٠,٠٥٦ ٢٠١٠ ديسمبر  ٣١الرصيد في  
              

        الكاالسته
  ٥,٣٥٥,٧٦٥  ٥٢٧,٠٤٠  ٨٥٦,٠١٠  ٥٢٩,٧٠١  ٢,٣٨٨,٧٨٠  ١,٠٥٤,٢٣٤  ٢٠١٠ يناير ١ الرصيد في

 ٤,١٧٧,٨٣٢  ١,٥٨٨,٤٩٨ ٢٩٦,٦٦٤ ٥٧٨,١٧٠ ٦٨٦,٧٧٧ ١,٠٢٧,٧٢٣   السنةاستهالكات 

 .)٥٨,٧٦٠(  .             - .)٥٨,٧٦٠( .              - .                - .                - استبعادات

  ٤٧٤,٨٣٧٩,  ٢,١١٥,٥٣٨  ١,٠٩٣,٩١٤  ١,١٠٧,٨٧١  ٣,٠٧٥,٥٥٧  ٢,٠٨١,٩٥٧  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١الرصيد في 
 ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية فـي 

٢٠١٠  
٦١,٦١٤,١٨٨ ٨,١٠١,٥٨٤  ٧٧٧,٠١١  ٣,٦٠٦,٤٢٢  ٧٦١,٠٧٢  ٤٨,٣٦٨,٠٩٩  

        
 ديسمبر ٣١صافي القيمة الدفترية في 

٢٠٠٩  
٣٨,٠١١,٥٦٧  ٩١٦,٩٣٢  ٥٥٥,٩١٥  ١,٩٧٦,٠٣١  ١,٨٦٥,٧٥١  ٣٢,٦٩٦,٩٣٨  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٧ 

  
 
  :ودائــع العمـــالء  .١١

 
 

  ٢٠١٠  
  دانيجنيه  سو

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٩,٦٥٧,٤٨٣ ٢٧,٢٩٠,٤٧٧   أفراد–حسابـات جاريــة 

 ١٤٢,٢٠٤,٨٠٢ ١١٦,٩٣٨,٥٥١   مؤسسات-حسابـات جاريــة 

 ١٥١,٨٦٢,٢٨٥ ١٤٤,٢٢٩,٠٢٨  إجمالي الحسابات الجارية

 ٣٢,٧٣٨,٦٨٩ ٧٦,٥٧١,٩٦٣  هوامـش خطابـات إعتمـاد وضمان

 ١٨٤,٦٠٠,٩٧٤    ٢٢٠,٨٠٠,٩٩١  اإلجمــــالي
   

         

      
  : ضمن ودائع العمالءودائــع بعمالت اجنبيه     
 

  
  ٢٠١٠  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني

 ٤٨,١١٦,١٩٧ ٣٦,٢٦٧,١٠٩  حسابـات جاريــة

 ٢٣,٦٧٣,١٧٧ ٧٠,٩١٠,٠٥٤  هوامـش خطابـات إعتمـاد وضمان

 ٧١,٧٨٩,٣٧٤ ١٠٧,١٧٧,١٦٣  اإلجمــــالي



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٨ 

   :مطلـوبـات أخــرى    .١٢
 

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٤,٠٥١,٥٦٦ ٩,١٣٧,٣٤٨  أوراق دفع
 ٣,١٨٤,٠٩٢ ١,٩١٠,٢٧٦  الزكاةمخصص 
 ١,٧٩٦,٩٦٥ ٥,٢٣٢,٢٥٦  الدخلضريبة مخصص 

 ٢٣٢,٣٧١ ٨٥,٤٥٢ عموالت إعتمادات مؤجلة
 ١٤٦,٩٢٢ ٢,٢٧٩,٤١٧   موردين- ذمم دائنة 

 ١,٢٠٠,٨٢٢ ١,٩١٣,٧٦٨  مكافأة نهاية الخدمة للعاملين
 ٢٦٩,٨٢١ ٦٥٨,٥٦٣ مخصص صندوق ضمان الودائع

 ٧٢,٧٥٠ ٧١,٢٩٨  اتعاب مراجعة 
 ٦٨٤,٦٢٦ ١,١٨٦,٠٣٦  مخصص حافز إداء للعاملين

 - ٢٣٠,٦٨٣  مصروفات مستحقة
 ٢٤٥,٧٩١ ٢٨٨,٩٩٩  مخصص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ١٥٢,٨٤٢ ١٦٤,٤٩٦  ضريبة دمغة 
 ٤٦,٠٠٥ ١,٠٢٢,٢٥١  ذمم عقود استصناع

 ٩٦٢,٠٩٨ ٤,٢٧٩,٥٠٥  ذمم دائنة لعقود استصناع موازي
 ٥٧٦,٢٨٦ ٥٩,٩٤٩   مستحقة لبنوك مشاركة فى محفظة سكر النيل االبيضعموالت

 - ٣١,٠٨٠,٣٢٨  مساهمات البنوك المشاركة فى محفظة سكر النيل االبيض
 ٢١١,٦٦٦ ٨١٠,٨٦٦  محول القيود القومي

 ١٠٨,٠٥٨ ٥٣,٤١٢  أخــــرى
 ١٣,٩٤٢,٦٨١ ٦٠,٤٦٤,٩٠٣  ــــالياإلجم

     
  :وق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقةقح    .١٣

  
  :حسب النوع  ) ا(

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٢٧٠,٣٠٥,٤٤٠ ٢٨٢,٩٠١,٢١٧  حسابات اإلستثمار

 ١٣,٢٣٥,٩٤٣ ٢١,١٨٢,٧٣٦  العائد الصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 (٣,٦٤٤,١٩٤))٨,١٣١,٤٣٦(   االرباح خالل العام تحت حساباتدفع

 (٤٢,٨٦٧)(١٦١,٦٢٧)  ات السنوية لصندوق ضمان الودائعاإلشتراك

 ٢٧٩,٨٥٤,٣٢٢ ٢٩٥,٧٩٠,٨٩٠ اإلجمــــالي
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٢٩ 

 

 ) :بقية(وق اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة حق    .١٣
  

   :حسب القطاع  ) ب(
  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٢٦,٩٩٣,٨٨٢ ١٥٨,٩٥٧,٣٧٨  الشركات

  ١٠٠,٩٩٨,٠٠٠ ٦٨,٥١٧,١٠٠  البنوك

 - ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  المؤسسات الحكومية

  ١٣٩,٩٩٩,٧٩٣ ٣,٥٤٩,٧٩٣  حكوميةالبه المؤسسات ش

  ٢٥٥,٩٨٧            -  المنظمات

  ٢,٠٥٧,٧٧٨         ١,٨٧٦,٩٤٦ األفراد

 ٢٧٠,٣٠٥,٤٤٠ ٢٨٢,٩٠١,٢١٧  المجموع

  ١٣,٢٣٥,٩٤٣ ٢١,١٨٢,٧٣٦  اب حسابات االستثمار المطلقةالعائد الصح

 (٣,٦٤٤,١٩٤)     (٨,١٣١,٤٣٦)  ات السنوية لصندوق ضمان الودائعاإلشتراك

 (٤٢,٨٦٧)(١٦١,٦٢٧)   تحت حساب االرباح خالل العاماتدفع

 ٢٧٩,٨٥٤,٣٢٢ ٢٩٥,٧٩٠,٨٩٠  اإلجمــــالي
  

 
 : رأس المال    .١٤
    
  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

   والمدفوع به و المصدر رأس المال المصرح
 جنيه سوداني  للسهم الواحد ١٠ مليون سهم بقيمة ٢٤

 ٠٠٠,٠٠٠,٢٤٠  ) جنيه للسهم١٠ون سهم بقيمة  ملي٢٤ :  ٢٠٠٩(
  

٠٠٠,٠٠٠,٢٤٠  
  
  

  
  

  :األسهمعالوة اصدار     .١٥
    

  . لقواعد التي تحكم اإلحتياطي القانونيغير قابله للتوزيع و تخضع لاألسهم عالوة إصدار 



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٠ 

  

 :االحتياطي القانوني     .١٦
 

ا  من صافي  أرباح  العام  يتم تحويله، كحد أدنى% ١٠حسب متطلبات بنك السودان المركزي فإن نسبة 

هذا االحتياطي  .رصيد هذا االحتياطي القانوني  رأس المال المدفوعالى احتياطي قانوني حتى يعادل 

  .تاح للتوزيعغير م

 
   :  المقترحةتوزيعات ارباح االسهم    .١٧

 
  ٢٠١٠  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني
 ٠٠٠,٤٠٠,١٤ ١٦,٨٠٠,٠٠٠   جنيه سوداني للسهم ٠,٧  بواقعتوزيعات ارباح نقدية

 
 

 رفع توصية إلى الجمعية العمومية لمساهمي البنك المقرر ٢٠١١  فبراير٨قرر مجلس اإلدارة في 

 ٣١من رأس المال المدفوع كما في % ٧ بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٢٠١١  مارس٢٤دها في انعقا

  .بعد أخذ موافقة بنك السودان المركزي%) ٦ : ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر 

 

  :الدخل من االستثمار لدى بنوك و مؤسسات مالية     .١٨
  ٢٠١٠  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني
      مارات لدي بنوك ومؤسسات ماليةمن استثأربـاح محققــه 
 ٩٢٤,٤٧٢ ٣,١١٨,٢٤٥    بنـوك محليـة
 ٣,٢٥٣,٨١٠ ١٥٣,٨٨٣    بنـوك أجنبيـة

  ٤,١٧٨,٢٨٢ ٣,٢٧٢,١٢٨ 
    أربـاح مستحقـة من استثمارات لدي بنوك ومؤسسات مالية

 ٤,٠٤١,٢٦٧ ٧٨٩,٤٢٠     بنـوك محليـة
 ٦١                ١١٠,١٥٤     بنوك أجنبية

  ٤,٠٤١,٣٢٨  ٨٩٩,٥٧٤  

  ٨,٢١٩,٦١٠  ٤,١٧١,٧٠٢  اإلجمــــالي
    



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣١ 

    
  

  :  واألوراق الماليةصكوكالالدخـل من اإلستثمار في     .١٩
 

  
   ٢٠١٠  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني
      

      :استثمارات في صكوك متاحة للمتاجرةأرباح محققـة من 
  ٥,٠٦٤,٥٣٣         ١٣,٩٠٠,٦٨٦  ارباح من شهادات شهامة التي تمت تصفيتها

  ٤,٧٠٢,٧٤٨ ٥,٧٩٣,٣٨٨   أرباح من شهادات االستثمار الحكومية 
  ٤٢,١٢٠            ٦٦٠,٨٨٠  )شهاب( أرباح من شهادات االستثمار الحكومية 

  ٢٦,٧٣٠  .              -    )سوداتل( توزيعات أرباح  أسهم 
    ٩,٨٣٦,١٣١  ٢٠,٣٥٤,٩٥٤  اإلجمــــالي

      

      :استثمارات في صكوك متاحة للمتاجرة محققـة من  غيرحأربا

)٣,٤٢١,٧٠٤(  حسب القيمة العادلة شهامةمن اعادة قياس ) خسائر ( مكاسب  ٤,٧٢٢,٢٤٣ 
 (٢٩٣,٨٨٧)  (١٦٤,٧٧٧)   من اعادة قياس األسهم حسب القيمة العادلة)خسائر (

  ٤,٤٢٨,٣٥٦  )٣,٥٨٦,٤٨١(  اإلجمــــالي
      

      :حتى تاريخ االستحقاق ارات محتفظ بها إستثمارباح من 

  ١٥٢,٠٠٠  ١٥٨,٣٣٤  صندوق االمان

  ٢٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٣  صندوق إعمار

  ١٦,٤٣٨  -              .  

  ٣٥٢,٠٠٠  ٣٧٤,٧٧٥  اإلجمــــالي

      

  ١٤,٦١٦,٤٨٧  ١٧,١٤٣,٢٤٨  إجمالي الدخل من االستثمار فى الصكوك
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٢ 

 
  : تمويل العمالءالدخل من    . ٢٠

  
  ٢٠١٠  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني

    :ايرادات من تمويل العمالء

  ١٧,٩٨٤,٥٢٠ ٢٢,٨٩٨,٣٨٧  رابحةالم

 ٩٢,٨٠٤  ٧,٠٢١,٢٢٤  اإلجارة

  ٤٧٠,٠٠٠ ١,٠٥٠,٨١٧  السلم

  ٤,٠٦١,٠٥٥ ١٠,١٩٥,٢١١  المقاولة/ اإلستصناع

 ٩٦٦,٣٣٧ ٥٧٣,٠٤٠  محفظة مضاربة مع البنوك

  ٦٠٨,٢٥٤  ٣٣٠,٧٩٦ المشاركة

 ٢٣,٨٢٩,٣٢٤ ٤٢,٠٦٩,٤٧٥ 

 )٦٣٣,٠٦٠( ٨٨٢,٧٦٨  االرباح المعلقة على الديون المتعثرةإسترداد أو خصم ) -+(

  ٢٣,١٩٦,٢٦٤ ٤٢,٩٥٢,٢٤٣  اإلجمــــالي
  
  

 :  اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقةعائد   . ٢١
  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

المطلقة من االرباح نصيب اصحاب حسابات اإلستثمار 
  ١٤,٦٣٥,٦٧٧        ٢٦,٤٩٣,٦١٧  قبل خصم نصيب البنك كمضارب

 (٣,٩٣٤,٦١٦)       (٦,٨٠٠,٣٩٣)  نصيب البنك كمضارب
 بعدنصيب اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من االرباح 

 ١٩,٦٩٣,٢٢٤١٠,٧٠١,٠٦١  خصم نصيب البنك كمضارب

 ٦٢٥,٦٤٦٢,٥٣٤,٨٨٢  حسابات االستثمارحملة االسهم لصالح اصحاب تنازل من 
نصيب اصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من االرباح بعد 

 ٢٠,٣١٨,٨٧٠١٣,٢٣٥,٩٤٣  تنازل حملة االسهم

  
     :معدل توزيع األرباح

 ٧% ٨,٠٩%  الحسابات بالجنيه السوداني

 ٥,٥% ٤,٠٥%  الحسابات بالدوالر األمريكي
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٣ 

  
  :لمصرفية إيرادات الخدمات ا    .٢٢

 
  ٢٠١٠  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني
     

  ٤,٥٤١,٧٠٥ ١٥,١٥٠,٢٠٢  عموالت االعتمــــادات المستندية 

  ١,٠٨٢,٨٨٤ ٤٦٨,٢٦٧ عموالت خطابات ضمان

 ١,٥٣٥,٥٦٣ ٤٦٩,٤٤٢  مصاريف اداريه

 ١,١٥٩,٢٥٥ ١,٠١٤,٣٩٥  عمولة شيكات مصرفية و تحاويل

  ١,١٩٠,٠١٢  ٢٨١,٠١١  ظة سكر النيل االبيضعمولة ترتيب ومشاركة فى محف

 ٢٤٦,٦٨٨ ١١٧,٧٨٦  إدارة حسابات اإلستثمار المقيدةعمولة خدمـــات 

  ٣٣٥,٢٣٨  ٧٠٩,٢٠٨  )شركة المال المتحد(عمولة سمسرة 

 ٣٩٣,٣٩٥ ٥٩٧,٣٧٣  إيرادات الخدمات المصرفية األخرى

 ١٨,٨٠٧,٦٨٤١٠,٤٨٤,٧٤٠  اإلجمــــالي
 
  

  :  العمالت األجنبيةأرباح صافي     .٢٣
 

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

     

 ٧,١٧٢,٢٠٣ ١١,٥٩٣,٨٢٥   العمالت األجنبيةصافي أرباح بيع وشراء

 ٣,١٠١,٦٢٤ ٦,٤٣٠,١٥٢  العمالت األجنبيةصافي أرباح إعادة التقويم

 ١٠,٢٧٣,٨٢٧ ١٨,٠٢٣,٩٧٧  اإلجمــــالي



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٤ 

 :ية المصاريف العمومية و االدار   . ٢٤
 ٢٠١٠  

  جنيه  سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه  سوداني
 ٣,٠١٤,٥٣٧         ٣,٢٠٠,٨٨٢  )٢٤/١إيضاح (مصروفات مبنى البنك       

  ٣٦٥,٦٨٢            ٥٥٩,٤٨٠  االتصـاالت 

  ٣٠١,٦٢٣            ٤٨٢,٧١٥  صيانة األثاثات و المفروشات و السيارات

  ٣٠٢,٩٣٣ ١,٠٧٤,٦٥٠  مصاريف الحاسب اآللي 

 ٣٨٧,١٢٣            ٢٥٢,٨٤٦  تسويق ودعاية و إعالن

 ١٦٠,٧٩٤            ٢٢١,٥٤٩  أدوات مكتبيــة

 ٢٩٦,٥٩١            ٢٧٠,٢٥٨  مصاريف سفــر

 ٦٨٨,٧٦٤            ٥١٩,٠٢٤  أتعاب مراجعه واستشارات قانونية و مهنية

 ٥٥٦,٩٩٧            ٤٨١,٠٦٨  مصاريف تدريب

 ٤٨٧,٨٤٢ ٨٧٥,١٥٨  اشتراكات

 ٧٨٦,٠٥٥ ٧٢٢,٧٨٧  مصاريف مجلس االدارة و الجمعية العمومية 

 ١٥٧,٨٩٧ ٩٠,٥٩١  رسوم بنكية 

 ٧٧,٣٥٠ ١٥٤,٥٩٣  تبرعات

 - ٦٣٤,٣٥٣  )هجليج(غرامة لتمديد إيجار مبني 
 - ٢٠٠,٨٣٢  )مدارس األندلس(خسائر إستثمار 

 ٢٤٠,٤٦٧ ٢٠,١٠٢  مصروفات حكومية

 ٤٦٣,٥٧٩          ٦٧١,٨٩٩  أخــرى

 ٨,٢٨٨,٢٣٤       ١٠,٤٣٢,٧٨٧  اإلجمــــالي
  

     :مصروفات مبنى البنك.   ٢٤/١
  

 . إلى مصروفات األمن والسالمة والكهرباء والماء والنظافة والصيانةةتشمل مصروفات اإليجار باإلضاف
  

 : السهم ربح    .٢٥
 

٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٢٠,٧٦٧,٣٥١         ٣٢,٠٨٩,٣٠٦  العامصافي ربح 

  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠        ٢٤,٠٠٠,٠٠٠         المتوسط الترجيحي لعدد االسهم القائمة 
  

  )جنيه سوداني(السهم ربح 
 

                ١,٣٤ 
 

                ٠,٨٧  
     

  بالتاليو .إستخدامها  السهم عندكون لها تأثير بالنقصان على ربحأي ادوات مالية قد يالبنك لم يصدر 

   .فانه ال توجد حاجه الحتساب ربح السهم المخفف
 



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٥ 

  

  

 :ي حكمـه ـالنقـد و ما ف    .٢٦
   
  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٨٤,٢٤٧,٣٣٠   ١١٤,٦٢٣,٩٠٩    )٤ايضاح  (النقد و األرصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية

  ١٦١,٣٩٢,٩٥٣   ٩٨,٧٦٦,٨١٩    )٥إيضاح  (مؤسسات ماليةاألرصدة االستثمارية لدى بنوك و
  

    اإلجمــــالي
 

  ٢١٣,٣٩٠,٧٢٨ 
 

  ٢٤٥,٦٤٠,٢٨٣ 
 

قدي القانوني االرصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية تظهر بقيمتها الصافية بعد خصم االحتياطي الن

  .وهوامش اإلعتمادات

  
 
  

  : المعامالت مع االطراف ذات العالقة    .٢٧
  
  

الخاضعة لسيطرتهم شركات الدارة واإلمساهمين وأعضاء مجلس كبار التتكون األطراف ذات العالقة من 

كبار المسؤولين بالبنك وأفراد أسرهم وأقربائهم بموجب زميلة والشركات الوبصورة فردية او مشتركة 

من راس مال % ٥سبة كبار المساهمين هم المساهمون الذين يمتلكون أكثر من ن. تعريف البنك المركزي

 لتخطيط والتوجيهالذين لديهم الصالحيات والمسئوليات لاألشخاص كبار المسؤولين هم . البنك المصدر

 بما فى ذلك أعضاء مجلس  البنك سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرةأنشطةعلى والرقابة 

روط تجارية عادية وفق ضوابط بنك تتم وفق شمع االطراف ذات العالقة المعامالت إن أرصدة  .اإلدارة

  :التاليةوحدة مال المالية مدرجة ضمن بنود القوائمالسودان المركزي و هي 



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٦ 

  : )بقية (المعامالت مع االطراف ذات العالقة    .٢٧
  

٢٠١٠  

  
المساهمين وأعضاء كبار 

مجلس اإلدارة والشركات 
  التابعة لهم

كبار المسؤولين 
  بالبنك

 

  ديسمبر٣١ المجموع في
٢٠١٠  

 
  جنيه سوداني  جنيه سوداني  جنيه سوداني  

       : بنود قائمة المركز المالي 
 ٧١,٨٩٦,٧٦٠  - ٧١,٨٩٦,٧٦٠ التمويل 

 ٤,٩٢٤,٥٥٦  - ٤,٩٢٤,٥٥٦  )جارية وإستثمارية( ودائع العمالء
  ٧,٢٥٧  ٧,٢٥٧  -  حقوق االقلية

 -  - -  إرتباطات والتزامات محتملة
        

        : بنود قائمة الدخل
 ٦,٨٨٦,١٠٢ - ٦,٨٨٦,١٠٢  أرباح تمويل 

  ٣٤,٣٧٤      ٣٤,٣٧٤  عمــــوالت رسوم و
  )٦٣٤,٣٥٣(      )٦٣٤,٣٥٣(  غرامة لتمديد أيجار مبني

       

       :تعويضات اإلدارة العليا
  ٢,٠٢٧,٤٩٦  ١,٩٥٥,٣١٢ ٧٢,١٨٤  مرتبات وتعويضات أخري

  ٣٥٩,٨٦٢  ٣٥٩,٨٦٢ -  دمةمكافأة نهاية الخ
٢٠٠٩  

همين وأعضاء كبار المسا 
مجلس اإلدارة والشركات 

  التابعة لهم

كبار المسؤولين 
 بالبنك

 ديسمبر ٣١ المجموع في
٢٠٠٩ 

 جنيه سوداني جنيه سوداني جنيه سوداني  
    : بنود قائمة المركز المالي 

 ١٠٢,١٧١,٨٤٥  - ١٠٢,١٧١,٨٤٥ التمويل 
 ١٣,٢٠٩,٣١٧  ٥٧٨,٤٦٣ ١٢,٦٣٠,٨٥٤ )جارية وإستثمارية( ودائع العمالء
  ٧,٦٧٦  ٧,٦٧٦  -  حقوق االقلية

 -  - - إرتباطات والتزامات محتملة
        

       : بنود قائمة الدخل
 ١,٩٣٠,٠٩٠ - ١,٩٣٠,٠٩٠ أرباح تمويل 

  ٩٥,٦١٨    ٩٥,٦١٨ رسوم وعمــــوالت 
      

       :تعويضات اإلدارة العليا
  ٢,٤٧١,٠٨٦  ٢,٣٢٧,٤٩٣ ١٤٣,٥٩٣  مرتبات وتعويضات أخري

  ٣٨٣,٦١٠  ٣٨٣,٦١٠ -  دمةة نهاية الخمكافأ
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٧ 

 
   :االرتباطـات وااللتزامات المحتملـة   . ٢٨

     

  :تفاصيلها كما يلي  م٢٠١٠ ديسمبر ٣١في وإلتزامات محتملة يوجد لدى البنك إرتباطات 

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

  :ل وااللتزامات المحتملة المتعلقة بالتموياإلرتباطـات   ٢٨/١
  

    

  ٢١,٣٠٧,٥٣٠  ٢١٩,٨١٨,٠٨٩  خطابات إعتماد

 ٣٥,٠٦٥,٦٥٦ ١٥,٦٣٥,٩٣٦  خطابات ضمان

 ٥٥,٦٤١,٢٠٤ ٩١,١٥٢,١٣٢  قبوالت

  ١١٢,٠١٤,٣٩٠ ٣٢٦,٦٠٦,١٥٧ 

      :الغير متعلقة بالتمويل اإلرتباطـات   ٢٨/٢

  ٣,١٤٣,١٤٦  - )النظام البنكي(إلتزامات رأسمالية 

  ١٧,٠٧٥,٨١١  - )اسة البنكباني رئم(إلتزامات رأسمالية 

  ١٨,٧٣٦,٥٣٣  ٥٣,٣٤١,٨٨٩ )٢٩ايضاح (حسابات اإلستثمار المقيدة   

  ١٥٠,٩٦٩,٨٨٠  ٣٧٩,٩٤٨,٠٤٦ إجمالي اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة
  

   
  :اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة المتعلقة بالتمويل 

  
إن . ة وارتباطات منح االئتمان الغير قابلة للنقضيتكون هذا البند بشكل رئيسي من االعتمادات المستندي

التي تعتبر بمثابة تعهدات خطية ) ما عدا اعتمادات المرابحة لآلمر بالشراء(خطابات اإلعتماد المستندية 

من البنك نيابة عن العميل تسمح لطرف ثالث بسحب كمبياالت على البنك بمبلغ محدد متفق عليه وفق 

 اً، وبالتالي فإنها تحمل مخاطر عام مضمونة بالبضاعة التي تخصهابشكلشروط وأحكام محددة تكون 

  .أقل عدا االعتمادات الممولة عن طريق المرابحة

تمثل اإلرتباطات لمنح اإلئتمان الجزء غير المستخدم من اإلئتمان المعتمد بشكل رئيسي على شكل 

إلئتمان الخاصة باإلرتباطات لمنح وفيما يتعلق بمخاطر ا. تمويل للعمالء وضمانات وخطابات اعتماد

إال . اإلئتمان فمن المحتمل أن يتعرض البنك لخسارة بمبلغ يعادل إجمالي اإلرتباطات غير المستخدمة 

أن مبلغ الخسارة الذي اليمكن تحديده فوراً يتوقع أن يكون أقل كثيراً من إجمالي اإلرتباط غير 

ئتمان تتطلب من العمالء الحفاظ على مستوى محدد المستخدم ألن معظم شروط اإلرتباطات لمنح اإل

  .من معايير اإلئتمان

إن إجمالي االرتباطات القائمة لمنح اإلئتمان ال تمثل بالضرورة المتطلبات النقدية المستقبلية ألن العديد 

 .من هذه اإلرتباطات تنتهي مدتها أو يتم إنهاؤها بدون تقديم التمويل المتعاقد عليه

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٨ 

  : )بقية (رتباطـات وااللتزامات المحتملـةاال    .٢٨

  :  باإلئتمانالمتعلقة باالستحقاقات  لقاء االرتباطات وااللتزامات فيما يلي تحليل

  
٢٠١٠  
  

  
  

 ٥أكثر من    سنوات٥- ١   شهر١٢ - ٣   أشهر٣خالل 
  سنوات

  اإلجمالي

  جنيه سوداني  
 

  جنيه سوداني جنيه سوداني  جنيه سوداني  جنيه سوداني

 ٢١٩,٨١٨,٠٨٩  -  -                 ١٦٠,٣٠١,٠٨٩٥٩,٥١٧,٠٠٠  ت اعتمادخطابا
 ١٥,٦٣٥,٩٣٦  -  -١٤,٩٦٥,٩٣٦٦٧٠,٠٠٠  ضمانات
 ٩١,١٥٢,١٣٢  - -٨٢,٣٣٢,١٣٢٨,٨٢٠,٠٠٠  قبوالت

  ارتباطات لمنح ائتمان
  غير قابلة للنقض

-                     -  -  -  -  

 ٣٢٦,٦٠٦,١٥٧  - -٢٥٧,٥٩٩,١٥٧٦٩,٠٠٧,٠٠٠  جمـــالياال

            

  
  ٢٠٠٩  

   سنوات٥-١   شهر١٢ -٣   أشهر٣خالل 
 ٥أكثر من 
  اإلجمالي  سنوات

  

  جنيه سوداني
 

  جنيه سوداني جنيه سوداني  جنيه سوداني  جنيه سوداني

-          ٢١,٣٠٧,٥٣٠  خطابات اعتماد                   -  -  ٢١,٣٠٧,٥٣٠ 
 ٣٥,٠٦٥,٦٥٦  -  -٦,٩٤٦,٨٠٠٢٨,١١٨,٨٥٦  ضمانات
 ٥٥,٦٤١,٢٠٤  - ٣٨,٦٩٣,٦٣٤٧,٩٣٢,١٦٠٩,٠١٥,٤١٠  قبوالت

  ارتباطات لمنح ائتمان
  غير قابلة للنقض

-                     -  -  -  -  

 ١١٢,٠١٤,٣٩٠  - ٦٦,٩٤٧,٩٦٤٣٦,٠٥١,٠١٦٩,٠١٥,٤١٠  االجمـــالي

 
   

  

 والتي يحق للبنك إلغاءها فى أي ٢٠١٠ ديسمبر ٣١يبلغ اجمالي التعهدات بمنح التمويل الغير مستخدمة فى 

  ). جنيه٣٣٤,٧٩٢,٢٨٨: ٢٠٠٩( جنيه ١٠١,٢٨٩,٥٠٦وقت من طرف واحد 



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٣٩ 

 : حسابات اإلستثمار المقيدة   . ٢٩

 إلدارة هذه األموال وقد بلغ إجمالي رباًمضا أو وكيالً بصفته  حسابات إستثمار مقيدةيقوم البنك بإدارة 

: ٢٠٠٩ (٢٠١٠ ديسمبر ٣١جنيه سوداني فى  ٥٣,٣٤١,٨٨٩الموجودات العائدة لهذه الحسابات 

هذه المعامالت للقواعد المنظمة لها من قبل بنك السودان المركزي، وال تخضع و ). جنيه١٨,٧٣٦,٥٣٣

إدارة يتم . للبنكالموحدة فى القوائم المالية ذه الحسابات للموجودات العائدة له  الماليةالبياناتيتم إدراج 

وهي غير منظمة فى شكل صندوق استثمار  لكل حساب علي حدهلحسابات وإستثمارها أموال هذه ا

 المنتهي فى للعام فيها ةمستثمرالتغيرات فى حسابات اإلستثمار المقيدة واألصول الفيما يلي و .جماعي

 :٢٠١٠  ديسمبر٣١

  ٢٠١٠  
  يه  سودانيجن

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

    : خالل العامالحسابات حركة ) أ
   ١٦,٧٤٧,٩٣٢     ١٨,٧٣٦,٥٣٣  الرصيد في بداية العام

   ١٢,٧٨٤,٣٠٠       ٥٤,٠٢٢,٦٣٢  اإلضافات

 (١٠,٧٩٥,٦٩٩)    (١٩,٤١٧,٢٧٦)  المسحوبات
  ١٨,٧٣٦,٥٣٣      ٥٣,٣٤١,٨٨٩  الرصيد فى نهاية العام

    : تثمارنوع اإلس) ب
    : بنك السوداناستثمارات ممولة بواسطة

 ٥,٥٤٠,٦٢٥ -  مرابحة

 ١,٤٦٦,٢٥٠ -  استصناع

 ٢,٥٠٠,٠٠٠ -  مشاركة

 ٤٩٣,١٢٥ -                             أخري

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ -  اإلجمالي

 ٣,٣٤٧,٥٣٣ -   تمويل بالمشاركة

 ٥,٣٨٩,٠٠٠ -  سلمبالتمويل 

                 - ٣٨,٣٤١,٨٨٩  تمويل بالمرابحة

 -                 ١٥,٠٠٠,٠٠٠  شهادات شهامة

   ١٨,٧٣٦,٥٣٣    ٥٣,٣٤١,٨٨٩  االجمـــالي

    :حسب القطاع) ج
 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ -  بنك السودان المركزي

 ٣,٣٤٧,٥٣٣ ٥٣,٣٤١,٨٨٩  البنوك

 ٥,٣٨٩,٠٠٠ -                     المؤسسات المالية األخري

  ١٨,٧٣٦,٥٣٣      ٥٣,٣٤١,٨٨٩  اإلجمالي
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤٠ 

  

 :كفاية رأس المال     .٣٠
  

ماله وذلك بإستخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل بنك السودان  رأسيقوم البنك بمراقبة كفاية  

ت تعمل على قياس كفاية رأس المال من خالل مقارنة رأس المال المؤهل مع الهذه المعد. المركزي

  . والتعهدات بإستخدام أوزان لتحديد األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبيةموجودات المركز المالي

  المال رأسمعدل كفاية   المال المؤهل رأس
  ٢٠١٠  

  جنيه سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه سوداني
٢٠١٠  

  جنيه سوداني
٢٠٠٩  

  جنيه سوداني

   %٥٦   %٤٦  ٢٨٤,٨٦٥,٠٤٢  ٢٦٧,٦٧١,١٣١   المال األساسيرأس

   %٦٧   %٤٧  ٢٩١,٧١٤,٨٥٢  ٢٧١,٧٩٠,٣١٤  لمساندالمال االساسي وا رأس
  

، طلب بنك السودان المركزي من كل ٢٠٠٩ مارس ١١ والصادر بتاريخ ٦/٢٠٠٩في منشوره رقم  •

ال ) معدل كفاية راس المال(تفاظ بنسبة مخاطر للموجودات المرجحة السودان اإلحالبنوك العاملة في 

 %.١٢نسبة تقل عن 

تشتمل على راس المال المدفوع زائداً ) المال األساسي رأس(ال الم رأسالشريحة األولي من  •

 .االحتياطي القانوني واألرباح المرحلة فى نهاية العام

تشتمل على احتياطي القيمة العادلة ) المال االساسي والمساند رأس(المال  رأسشريحة الثانية من ال •

 .زائداً نسب محددة من مخصصات التمويل

المتوافق  ((IFSB)المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  رأسية طبق البنك معيار كفا •

 وحسب متطلبات بنك السودان المركزي، استخدام البنك ٢٠٠٩ يناير ١وذلك إعتباراً من ) IIمع بازل

 والتي أقرها مجلس الخدمات المالية االسالمية وبنك السودان المركزي وذلك IIالطريقة المعيارية لبازل

شامالً مخاطر (المال النظامي للركيزة األولي  رأسحتساب الموجودات المرجحة المخاطر ومتطلبات ال

ترسل تقارير ربع سنوية لبنك السودان المركزي عن معدل كفاية راس ). اإلئتمان والسوق والتشغيل

  .المال للبنك

  الموجودات المرجحة المخاطر  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٤٢٤,١٧٥,٦٩٠ ٥٤٨,٩٤٢,٨٥٠  مخاطر اإلئتمان
 ٥٨,٣٧٩,٦٨٧ ٦٨,٤٢٣,٦٩٧  مخاطر التشغيل

 ١٩,٣٩٦,٣٠٩ ٧٦,٥١٥,٣٦١  مخاطر السوق

 ٥٠١,٩٥١,٦٨٦ ٦٩٣,٨٨١,٩٠٨   الموجودات المرجحة المخاطر-مجموع الركيزة االولي 
  
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤١ 

  :األدوات الماليــة وإدارة المخاطـر     .٣١
 
 

  : ماليــةاألدوات ال   ٣١/١     
  

تشمل األدوات المالية كافة الموجودات والمطلوبات المالية للبنك وتتضمن أرصدة النقدية واإليداعات لدى 

البنوك والمؤسسات المالية األخرى واالستثمارات المالية والتمويل المقدم للعمالء مباشرة أو عن طريق 

ة للعمالء والمطلوبات األخرى باإلضافه إلى وتتضمن المطلوبات المالية الحسابات الجاري. محافظ بنكية

أرصدة حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة كما تتضمن األدوات المالية التعهدات المدرجة ضمن 

 .بنود خارج قائمة المركز المالي

  
 :  دارة المخاطــر إ  ٣١/٢

 
ية حيث يقوم بقبول ودائع يتركز نشاط البنك بحكم طبيعته وبصورة رئيسيه في استخدام األدوات المال

العمالء لفترات مختلفة ويسعى الى استثمار تلك الودائع في موجودات ذات نوعية عالية، كما يسعى البنك 

الى زيادة هامش ربحه باالستثمار في أدوات وخدمات متنوعة وفق سياسات استثمارية طويلة وقصيرة 

لتزامات حال استحقاقها آخذا في اإلعتبار المخاطر األمد مع اإلبقاء على سيولة كافية للوفاء بكافة اال

 :التالية

   
  

 :  مخاطـر العائـد ٣١/٢/١
   

وللحد من أثر . تتركز مخاطر العائد في التغير في نسب العائد التي تؤثر على األرباح المستقبلية للبنك

كما تقوم لجنة . مطلوباتمخاطر العائد يقوم البنك بتنويع األصول والتوفيق بين استحقاقات الموجودات وال

الموجودات والمطلوبات وفقا للسياسة المعتمدة من مجلس اإلدارة بمراجعة مستمرة لضبط التفاوت في 

االستحقاقات بين الموجودات والمطلوبات في  أضيق الحدود باإلضافة للتأكد من أن موجودات أنشطة 

 .ةالتمويل واالستثمار تتمتع بجودة عالية ومعدالت ربحية جيد
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   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤٢ 

  

   :)بقية ( األدوات الماليــة وإدارة المخاطـر    .١٣
  

  : مخاطـر االئتمـان  ٣١/٢/٢
  
  

 يعمل البنك على التقليل من مخاطر االئتمان عن طريق التنويع في أنشطة التمويل واالستثمارات لتفادي 

نشطة اقتصادية تركز المخاطر االئتمانية لدى أفراد أو مجموعات أو عمالء في مناطق جغرافية أو أ

ويطبق البنك من السياسات االئتمانية ما يحفظ حقوقه لدى الغير كما يحصل على الضمانات .  معينه

  .الالزمة في الحاالت التي تستدعي ذلك مقابل عمليات التمويل واالستثمار وااللتزامات الطارئة

من خالل رقابة االئتمان  االستثماريقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان التي قد تنشأ من عمليات التمويل و

 كما يتم .وإجراءات الموافقات االئتمانية واستخدام رقابة مخاطر سقوف االئتمان واإلجراءات المنظمة لها

تحديد سقف ائتماني لكل عميل بما فيها البنوك والمؤسسات المالية يغطي عملياته داخل وخارج قائمة 

  . قد يتعرض لها  البنك نتيجة التعامل مع أي من عمالئهالمركز المالي للسيطرة على أية مخاطر

  .ويتم إدارة عمليات االئتمان الفعلية  ألي عميل ضمن السقف المعتمد له مسبقا

 يقوم البنك أيضا  بعمل تحليل دوري لمقدرة العميل على سداد االلتزامات واجراء التعديل الالزم في 

  .السقف   الممنوح للعميل إذا لزم األمر

يعكس توزيع عمليات التمويل حسب القطاعات الموحدة  ب المرفق بالقوائم المالية -٧ إيضاح 

  .االقتصادية
  

  
  :مخاطـر السيولـة   ٣١/٢/٣

 
  

تنتج مخاطر السيولة .   تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الغير

للتقليل من . نوعية التسهيالت مما يؤدي إلى  نضوب مصادر التمويلمن عدم انتظام األسواق وانخفاض 

هذه المخاطر قام البنك بتنويع مصادر التمويل وتوظيفها في موجودات متنوعة ذات جودة و سيولة عالية 

  .ألوراق الماليةل في سوق الخرطوم بما في ذلك  االستثمارات القابلة للتسييل

وقد تم تحديد تواريخ االستحقاق . حقاق بنود موجودات ومطلوبات البنكويعكس الجدول التالي تواريخ است

التعاقدية للموجودات والمطلوبات بالجدول على أساس الفترة المتبقية من تاريخ قائمة المركز المالي 

وتقوم اإلدارة بمراقبة استحقاقات الموجودات والمطلوبات بصورة . وحتى تاريخ االستحقاق التعاقدي

  . تأكد من توفر سيولة كافيةمستمرة لل
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   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤٣ 

  ) :بقية ( األدوات الماليــة وإدارة المخاطـر    .١٣

  
  :   هي كما يلي٢٠١٠ ديسمبر ٣١ استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في

  
  

٢٠١٠  
  :الموجودات  جنيه سوداني

 شهور إلـى ٦   شهور٦ – ٣   شهور٣خالل 
  عــام واحـد

  اإلجمالي  أكثر من عام

  أرصدة لدى بنوكنقدية و
  ومؤسســات ماليـة

١٥٤,٦٨٠,٦٩٩ - - ٢,٠٠٢,٢١٨ ١٥٢,٦٧٨,٤٨١ 

استثمارات لدى بنوك 
  ومؤسسات

٩٨,٧٦٦,٨١٩  - - - ٩٨,٧٦٦,٨١٩ 

 ١١٧,٤٤٤,٥٦٩ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ٨٠,٤٤٤,١١٦ ٢,٢١٨,٤٨٤ ٣٢,٧٨١,٩٦٩  مارات فـي صكـوكثاست

 ٣٩٦,١٩٨,٤١٨ ١٥١,٨٠٨,٦٦٥ ١٩٧,٨٤٢,٩٦٠ ١٧,٤٩٥,٤٣٧ ٢٩,٠٥١,٣٥٦  تمويل للعمـالء

 ٦,٤٦١,٠٠٠ ٦,٤٦١,٠٠٠ - - -  أخرىاستثمارات 

 ٤٣,٨٦٥,٤٣٠ ٣٩٩,٨١٧ ٦١٨,٧٤٦ ٤١٧,٧٤٧ ٤٢,٤٢٩,١٢٠  موجودات أخري

 ٦١,٦١٤,١٨٨ ٦١,٦١٤,١٨٨  -  -  -  صافي الممتلكات والمعدات

 ٨٧٩,٠٣١,١٢٣ ٢٢٢,٢٨٣,٦٧٠ ٢٧٨,٩٠٥,٨٢٢ ٢٢,١٣٣,٨٨٦ ٣٣٥,٧٠٧,٧٤٥  إجمالي الموجودات

  
المطلوبات وحقوق 

  :المساهمين

          

 ٢٢٠,٨٠٠,٩٩١ - -  - ٢٢٠,٨٠٠,٩٩١  ودائــع العمــالء

 - - - - -  مطلوبات بنك السودان

 ٦٠,٤٦٤,٩٠٣ ١,٥٩٢,٧٣٨ ٢,٣٣٧,٨٨٧ ١٣,٤٩١ ٥٦,٥٢٠,٧٨٧  المطلوبات األخـرى

حقوق أصحاب حسابات 
  االستثمار المطلقة 

٢٩٥,٧٩٠,٨٩٠ - ١٥٣,٤٦٦,٧٩٠ ٢٦,٩٩٦,٤٤٠ ١١٥,٣٢٧,٦٦٠ 

 ٧,٢٥٧ ٧,٢٥٧  -  -  -    حقوق األقلية

 ٣٠١,٩٦٧,٠٨٢ ٣٠١,٩٦٧,٠٨٢ - - -  حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
  المساهمين

٨٧٩,٠٣١,١٢٣ ٣٠٣,٥٦٧,٠٧٧ ١٥٥,٨٠٤,٦٧٧ ٢٧,٠٠٩,٩٣١ ٣٩٢,٦٤٩,٤٣٨ 
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   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤٤ 

  
  ) :بقية ( األدوات الماليــة وإدارة المخاطـر    .١٣
  

٢٠٠٩  
  جنيه سوداني

  :الموجودات
 شهور إلـى ٦   شهور٦ – ٣   شهور٣خالل 

  عــام واحـد
  اإلجمالي  أكثر من عام

  نقدية وأرصدة لدى بنوك
  ومؤسســات ماليـة

٩٧,٠٥٩,٢٣٥ ٨٦٠,٠٠٠ ٩٣٣,٠٠٠ ٩٣٧,٠٠٠ ٩٤,٣٢٩,٢٣٥ 

استثمارات لدى بنوك  
  ومؤسسات

١٦١,٣٩٢,٩٥٣  - ٨,٠٠٠,٠٠٠ - ١٥٣,٣٩٢,٩٥٣ 

 ١١٩,٨٠٨,٥٣١ ١,٠٠٠,٠٠٠ ٦٩,٥٢٦,٥٠٠ ٢٩,٦٩١,٢٤٠ ١٩,٥٩٠,٧٩١  كـوكاستثمارات فـي ص

 ٣٣٥,٢٣٥,٣٤٢ ١١٤,٠١٢,٣٤٢ ١١٦,٧٧٥,٠٠٠ ٥٤,٣٠١,٠٨٨ ٥٠,١٤٦,٩١٢  تمويل للعمـالء

 ٧,١٣٣,٠٧٢ ٧,١٣٣,٠٧٢ - - -  إستثمارات أخري

 ٢٠,٦٢١,٥٦٤ ٧٧٧,٠١٠ ١٠٨,٦٥٨ ٨٤٠,٠٠٠ ١٨,٨٩٥,٨٩٦  موجودات أخرى

 ٣٨,٠١١,٥٦٧ ٣٨,٠١١,٥٦٧  -  -  -  عداتصافي الممتلكات والم

 ٧٧٩,٢٦٢,٢٦٤ ١٦١,٧٩٣,٩٩١ ١٩٥,٣٤٣,١٥٨ ٨٥,٧٦٩,٣٢٨ ٣٣٦,٣٥٥,٧٨٧  إجمالي الموجودات

  
المطلوبات وحقوق 

  :المساهمين

          

 ١٨٤,٦٠٠,٩٧٤ - -  - ١٨٤,٦٠٠,٩٧٤  ودائع العمالء

 ١٦,٠٦٥,٠٠٠ - - - ١٦,٠٦٥,٠٠٠  مطلوبات بنك السودان

 ١٣,٩٤٢,٦٨١ ١,٣٠٢,٠٠٠ ٨١,٠٠٠ ٨٣,٠٠٠ ١٢,٤٧٦,٦٨١  خرىاألمطلوبات ال

حقوق أصحاب حسابات 
  االستثمار المطلقة

٢٧٩,٨٥٤,٣٢٢ - ١٣,٤٢١,٥٤٠ ٢٤,٢٢٨,٧٢٠ ٢٤٢,٢٠٤,٠٦٢ 

 ٧,٦٧٦ ٧,٦٧٦  -  -  -   حقوق األقلية 

 ٢٨٤,٧٩١,٦١١ ٢٨٤,٧٩١,٦١١ - - -  حقوق المساهمين

  إجمالي المطلوبات وحقوق
  المســاهميــن

٧٧٩,٢٦٢,٢٦٤ ٢٨٦,١٠١,٢٨٧ ١٣,٥٠٢,٥٤٠ ٢٤,٣١١,٧٢٠ ٤٥٥,٣٤٦,٧١٧ 

  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤٥ 

  
   :)بقية(األدوات الماليــة وإدارة المخاطـر     .٣١

  
  
  :   مخاطـر العملـة األجنبيـة ٣١/٢/٤
  

  
يقوم البنك  . تتم بعمالت غير الجنيه السودانييتعرض البنك لمخاطر العملة األجنبية في المعامالت التي

  .د مقبولة لمستوى التعرض لهذه المخاطر لكل عملة وبشكل إجمالي وذلك بصفة يوميةبوضع حدو

  .وفيما يلي بيان بصافي أرصدة موجودات البنك بالعمالت األجنبية  بما يعادل الجنيه السوداني
  
  

  
     

  
  :مخاطـر السـوق   ٣١/٢/٥
  

تدار مخاطر السوق . إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الموجودات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق

مر على أساس توزيع الموجودات بصورة محددة مسبقا على أنوع متعددة من الموجودات والتقييم المست

ال يتعرض البنك . لظروف واتجاهات السوق وتقدير اإلدارة للتغيرات طويلة وقصيرة األجل في القيمة العادلة

بتقديم  ال يقوموفقا ألحكام  الشريعة اإلسالمية  مطلوباته حيث أن البنك ألي مخاطر بالنسبة إلعادة تسعير

  .معدالت عوائد تعاقدية للمودعين

  
  : ثمارات العمالء مخاطـر إدارة است ٣١/٢/٦

  
 يدير البنك أموال عمالء في شكل حسابات استثمار مطلقة أو مقيدة مما يترتب عليه مخاطر قانونية ومخاطر 

 وأدبية تتعلق بالتعدي أو التقصير ، ويتحكم البنك في  ذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات التفصيلية عملية

  .اليومية  لتغطية هذه المخاطر

  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ٧,٣١٢,٢٦٠ ٦٢,٨٦٩,٨٧٠  يورو

  )٨,٦٤٨,٤٧٦( ٢٦,٥٣١,١١٠  دوالر أمريكـــي

  )٥,٧٨١,٦١٦( ٣٢٦,٠٣٧  عمالت اخرى



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤٦ 

  
   :)بقية(دوات الماليــة وإدارة المخاطـر األ    .٣١

  
  
  :   مخاطـر العمليات والمخاطـر األخـرى ٣١/٢/٧

  
  

تتمثل مخاطر العمليات في المخاطر التي تنجم عنها خسائر مباشرة أو غير مباشرة نتيجة فشل األنظمة  

  . للبنكةاحي التشغيلياآللية أو  بنية النظم واإلجراءات أو األفراد أو أي مخاطر أخرى تؤثر على النو

يقوم البنك بالحد من هذه المخاطر عن طريق  تنفيذ العديد من السياسات واإلجراءات التي  يتم من 

  .خاللها التعرف على هذه المخاطر وتقييمها والتحكم فيها وإدارتها

 بالحد من  المخاطر األخرى التي قد يتعرض لها البنك هي المخاطر القانونية واألدبية ، ويقوم البنك

،  القانونيين من داخل وخارج البنكالمخاطر القانونية من خالل االستخدام الفعال لخبرات المستشارين

انظر إيضاح (ويتم إدارة المخاطر األدبية عن طريق إخضاع نشاط البنك الشراف هيئة الرقابة الشرعية 

ى سمعة البنك وإصدار اللوائح إضافة إلى الفحص المستمر لألمور األخرى التي قد تؤثر عل) ٣٤رقم 

  .والسياسات الالزمة حسب الحاجة

  .يدير البنك مخاطر التشغيل والمخاطر األخرى وفق لوائح وتوجيهات بنك السودان المركزي ذات الصلة

  
  
  :  المصرفيةالقطاعات   . ٣٢
  
  

تقديم الخدمات  يتركز بصورة أساسية على ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ فى ةلمنتهيا كان نشاط البنك خالل السنة

  وقد تم توجيه جزء ضئيل.والمؤسساتلشركات ا قبول الودائع اليمنح التمويل والتي تشمل المصرفية 

  .من نشاط البنك لخدمة االفراد الذين لديهم عالقة وظيفية مع الشركات والمؤسسات المتعاملة مع البنك

، المطلوبات، جمالي الموجوداتلذلك لم يتم عرض نشاط للبنك بحسب القطاعات الرئيسية حيث ان إ

 ٣١للبنك فى الموحدة فى القوائم المالية المحتملة اإللتزامات التعهدات واأليراد التشغيلي والمصروفات، و

  .والمؤسساتتعود الى نشاط البنك االساس الذي يتركز على خدمة الشركات ، ٢٠١٠ديسمبر 

لبنك يمارس نشاطه فقط بجمهورية السودان معلومات ثانوية للقطاعات وذلك ألن اكذلك لم يتم عرض 

  .وليس لديه نشاط فى بلد آخر

  
  



                    المتحد بنك المال

   الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  . جزءاَ ال يتجزأ من هذه القوائـم المالية الموحدة٣٥ إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
٤٧ 

  
  :هيئة الرقابة الشرعية    .٣٣

  

يخضع نشاط البنك إلشراف هيئة رقابة شرعية يتم تعيينها بواسطة الجمعية العمومية للبنك وتقوم بالدور 

ئة الرقابة الشرعية بإعداد تقرير في الرقابي على عمليات ومعامالت البنك من الناحية الشرعية وتقوم هي

 .نهاية السنة وتقديمه للجمعية العمومية للبنك

  

  

  :مخصص ضريبة دخل أرباح االعمال     .٣٤
 

  :يتكون مخصص ضريبة أرباح األعمال من 

  

  

  :البيانات المالية المقارنة     .٣٥
 

 
  . تم إعادة تصنيفها لتتوافق مع عرض السنة الحالية٢٠٠٩المقارنة لعام بعض أرقام 

  

  ٢٠١٠  
  جنيه  سوداني

٢٠٠٩  
  جنيه  سوداني

 ١,٧٩٦,٩٦٥ ٤,٤٢٠,٣٥٠  ضريبة الدخل للعام الحالي

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لدخل لعامي تسوية لضريبة  ا
  حسب مراجعة ديوان الضرائب

٨١١,٩٠٦ -                . 

 ١,٧٩٦,٩٦٥ ٥,٢٣٢,٢٥٦  اإلجمالي




