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  لمستقلت الحسابار مراجع ايرتق
  كة مساهمة عامة(ر)شرطوم لخك امساهمي بندة لساالى إ

 الموحدة لماليةم ائوالقر مراجعة ايرتق
 

 الرأى

على وى لتي تحتاوشركاته التابعة ) يشار اليهم معًا بالمجموعة( ك( لبنرطوم )الخك البن الموحدة لماليةم ائوالقد راجعنا الق
 لملكيةوق افي حقالتغيرات قائمة والموحدة خل دلاقائمة و   2021ر يسمبد  31كما في    الموحدة لماليز اكرلماقائمة 

لمنتهية في اللسنة الموحدة دة لمقيا ت اإلستثماراتفي حسابار لتغياقائمة و  الموحدة  يةدلنقت افقادلتاقائمة و الموحدة 
 والمعلوماتلهامة ا لمحاسبيةت السياسان التي تتضما الموحدة لماليةا المتممة للقوائمت إليضاحا، وايخ  رلتاك الذ
  .رى خأيضاحية الا

 يلمالز اكرلمن اع، ية  رهولجاحي والناكافة ن م، لة دعاورة بصر فقة تعبرلماالموحدة لمالية م ائوالقرأينا  أن افي  
لمنتهية في اللسنة الموحدة ية دلنقا وتدفقاتها الموحد لماليا ادائهان عو 2021ر يسمبد 31في  كما للمجموعة الموحد

لهيئة( )االسالمية المالية ت اسساؤللموالمراجعة لمحاسبة اهيئة ن عدرة لصاالمالية ا لمحاسبةر افقًا لمعاييويخ رلتاك الذ
ت جيهاوتوئح واللن وانيوالقامع ق تتف، ولهيئة  ر ايها معاييطلتي ال تغور األمافي لمالية ا ريرلية للتقادولر المعاييوا
  .لصلةذات ا زي كرلمودان السك ابن

 الرأىس ساأ 

ومعايير المراجعة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  للمراجعةلية دولر افقًا للمعاييالمراجعة وقمنا بأعمال د لق
ن مراجعة عت المراجع لياومسئرة فقن لتفصيل ضما نمد يزبمر لمعاييك افقًا لتلولياتنا ومسئن بيام تد قو االسالمية

فقًا وألخالقية الياتنا وفينا مسئوستد اقو المجموعة نعون ننا مستقلر. إيرلتقذا افي هواردة لا الموحدة لماليةم ائوالقا
ب بجانن لمهنية للمحاسبيت االخالقيار الي لمعاييدولا سلمجلن اعدرة لصان المهنيين المهني للمحاسبيوك السلد اعوالق

  .لهيئةن اعدر لصات االخالقياق اميثا

  .لية الموحدةلمام ائوالقاه ذفي هلرأينا سًا ساون أمالئمة لتكولتي حصلنا عليها كافيه المراجعة الة د أن أدننا نعتقإ

 

 

 



 

 
 

  ئيسيةرلور المراجعة  امأ

م ئواللق مراجعتناهمية في ور أألمر اكثألمهنية افقًا ألحكامنا نراها ولتي ور األمك ائيسية في تلرلاور المراجعة مأتتمثل 
ن رأينا يوفي تكوككل  الموحدة لماليةم ائواللق مراجعتناق في سياور ألماه ذل هوتنام ة. تلحاليا للسنة الموحدة لماليةا

  .ورألمك اتلن مأي ل ومنفصًال حدي رأيًا ال نب، وبشأنها  

  :كيفية معالجتهاوها ديدلتي قمنا بتحائيسية رلور المراجعة األمف صوفيما يلي  

  :يلولتمودات اجوقيمة مض نخفات إمخصصا 

 بالتالي تمثل نسبةو 2021ر يسمبد 31في ك لبنودات اجوي مجمالن إم 15لي % وايلية حولتمودات اجولماتمثل 
  .ئيسيةرلور المراجعة امن ألمتعلقة بها مالقيمة ض انخفاا تمخصصاد يدتحر يعتبولمالي ز اكرلماقائمة ن هامة م

في  وكلمشكرة والمتعثت ايالولتماقيمة ض النخفام عاص مخصب معينة لحساب نسودان لسك ابنوارت منشدد تح 
يلية ولتما وداتجولماقيمة ض النخفام عاص مخصب باحتسازي كرلمك البنوارت امنشق فك ولبنوم ايقوتحصيلها 
دة صأرعلى  صخاص مخصب حتسادد( وا)محص خاص خاضعة لمخصر لغيايل ولتمودات اجوى معل 1بنسبة % 

يل ولتمامقابل دم لمقا نهرلم اخصم يتداد ولسافي ر لتأخرة افتويل ولتماصيغة ب حسوت تتفاداد لسرة المتأخايل ولتما
  .تناوهرلواع انن أموع لكل نزي كرلمك البنن امددة محب نسق فن وهرلوع انب بحس

 قابةرلم ااظنص فحدراسة ولى إيل باإلضافة ولتمت ابيعة عمليام طتبعناها فهالتي ت إجراءات المراجعة اتضمن 
 كلبنإدارة اقبل ن عة موضولمطر المخام وتقديرات احكام أتقييويل ولتمت اعملياومراقبة لمتبع في منح اخلية دالا

تسجيل  عيدتستد لتي قالمستقبلية اية دلنقت افقادلتف اقوم ريدتقداد ولسافي ر لتأخد ايدتحولتحصيل امتابعة وإجراءات 
   .زي كرلمودان السك ابنت جهاومق فدد ومحص مخص

ر معايي قفص ولفحواسة درايل للولتمر اخسائص مخصب حتسات اعملياويل ولتماة ظمحفن عينة مع قمنا بإخضا
في ح إلفصااكفاية ت المراجعة كما شملزي كرلمودان السك ابنورات منشو المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةهيئة 

 .2021ديسمبر  31 لمالية فيم ائوالقا

  ألجنبيةت العمالرف اصت قاروف 

 هارئيسية نسبة ألثرلراجعة المور امن أالجنبية مت العمالرف اصر سعات اتقلبان لناتجة عت اقارولفر اعتبام إت
زت كرت  .م 2020م نة لعارلمقام اقاوأر  2021ر يسمبد 31لمنتهية في اللسنة ك نلمالية للبم ائوالقاعلى دي لماا

عة وضولما تلسياساواقابية رلك البنإجراءات اكفاية دى موألجنبية ت العمالطر المخاك لبندراسة إدارة اجعتنا في مرا
ن إلتزام مد لتأكا إجراءاتنا تكما شمل ٬ر خسائن عنها مم ينجد ماقطر ولمخااه ذلهك لبنرض افي تعم للتحكذة لمنفوا



 

 
 

ك بنت جهاومك لذكولية دولالمالية ر ايرلتقار امعاييو المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليةهيئة ر بمعاييك لبنا
ن ألجنبية مت العمالدة اعاب إمكاسع اطبإستقك لبنزم التي تلت اجهاولماخاصة ولصلة زي ذات اكرلما ودانلسا
  .لي الموحدةلماز اكرلمامنفصلة في قائمة رة و بص عنهاح إلفصاواحلة رلما حبارألا

م 2021 مفي عات جنبية تمت أعمالت قاروفن لناتجة عاية دلمات الحسابادة اصض أربعف تصنيدة عاص إفحم كما ت
لصلة ذات ا قابيةرلاة طلسلاعلى ور الماه ذهرض عن مد لتأكدف ابهم   2020م لمتعلقة بها لعاانة رلمقادة اصوأر

  .قابيةرلاة طلسلك افقة تلوابمم لمحاسبية لها تتك البنامعالجة وأن 

 

  :2021م لعاوي لسنا المجموعةر يرجة في تقدرلمرى األخت اماولمعلا 

 لماليةم ائوالقف ابخال  ٬2021 ملعاوي لسنا المجموعةر يرجة في تقدرلمت اماولمعلن امرى الخت اماولمعلون اتتك
ها ريرفي تقورة كذلمرى األخت اماولمعلن الة عؤومسدارة إلإن اعنها. در لصات الحسابار مراجع ايرتقو الموحدة

  .جعةارلم ر ايريخ تقرتاد متاحًا لنا بعوي لسنر ايرلتقون ايكان قع ولمتن ام  .وي لسنا

د لتأكياشكال ن أشكل من اي عر ننا ال نعبأكما رى  الخت اماولمعلاي طال يغ الموحدة لماليةم ائوالقال وحإن رأينا  
عاله  اضحة ولمرى االخت اماولمعلقراءة اليتنا هي ؤومسن فإ  الموحدة لماليةم ائواللقق بمراجعتنا فيما يتعلو  .لهاوح
لمالية م ائوالقامع ري هوفقة بشكل جوامتر غيت ماولمعلك اتلت كانإذا ما ر العتبان ابعيذ نأخك  ، لذب  ملقياد اعنو

ف يرعلى تحوي نها تحترى اخايقة طريتضح بالمراجعة ، أو لتي حصلنا عليها خالل عملية ا تماولمعلأو االموحدة 
 علىن لقائميغ ابالإعلينا ن يتعي، فإنه فيها ري هوجف يرتحود جولنا ن يتبيرى والخت اماولمعلنقرأ اما دعن  .ري هوج
  .كلذكمة بولحا

 الموحدة لماليةم ائوالقن اكمة عولحاعلى ن لقائميدارة واالت الياؤومس 

لمالية المحاسبة ر افقًا لمعاييولة دعاورة ضها بصرعوالموحدة  لمالية م ائوالقداد اعن إلة عؤولمساهي دارة إلإن ا
ور ألمالمالية في ر ايرلية للتقادولر المعايياو  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية )الهيئة(ن ع درةلصاا
لة ؤومس،  ولصلة  زي ذات اكرلمودان السك ابنت جيهاوتوئح واللوا ننيوالقامع ق تتف، ولهيئة  ر ايها معاييطلتي ال تغا
ش أو لغب ابسبواء ية سرهولجت ايفارلتحن امالية خالية مم ئواق دادمة إلعزلالاخلية دالاقابة رلامة ظنن أيضًا عأ
  .أطلخا

دأ فقًا لمباإلستمرار وعلى  المجموعةدرة قم تقيين لة عؤولمساهي دارة إلن افإ الموحدة لماليةم ائوالقاه ذهداد عد إعنو
م لمحاسبي مالدأ اإلستمرارية العالقة بمبور ذات األمن اع،ً  مالئما  ك لن ذمتى ما كاح  ،  إلفصان اعاإلستمرارية ، 



 

 
 

يتحمل   .كلذبم لقياوى اقعي سوايل دبود جدم وفي حالة عأو  نشاطهاف يقاأو إ المجموعةتصفية  دارةإلزم اتعت
  .للمجموعةلمالية ر ايرلتقاداد اعإعلى عملية  االشرافلية ؤوكمة مسولحن اعون لؤولمسا

  الموحدةلمالية م ائوالقن مراجعة المستقل عا المراجعت لياؤومس 

واء ية سرهولجت ايفارلتحن اككل خالية م الموحدة لماليةم ائوالقن ال بأومعقد ل على تأكيولحصافنا في داهأتتمثل 
د لتأكين اجة عالية مدرل يمثل ولمعقد التأكين رأينا. إن ايتضمر يرتقدار ص، و إأ  طلخأو اش لغن اناتجة ع تكان

 فئمًا باكتشاداتنتهي وف سللمراجعة لية دولر افقًا للمعاييوها ذتنفيم لتي يتالمراجعة اعملية ن أن نه ال يضمأ الإ
  .هاودجوية في حال رهولجت ايفارلتحا

لة  ومعقورة بص، قع  ولمتن امن كاإذا ية رهوجر تعتبوأ طلخش أو الغق اين طرعية رهولجت ايفارلتحاتنشأ د قو  
م ئوالقا هذهس ساأها على ذتخام إلتي يتن واميدية للمستخدإلقتصاالقرارات امجتمعة على أو ية ردفورة بصر ثؤت،  أن 

  .ية الموحدةلمالا

ة على ظلمحافوالمهني ر ايدلتقاسة رقمنا بمماجعة  للمرالية دولر افقًا للمعاييت ولتي تما المراجعةعملية  نمزء كج
  :كما قمنا بما يليالمراجعة  ، عمال ألمهني خالل ك الشا عةزن

 متصميوأ طلخش أو الغن اناتجة عت كانواء س الموحدة لماليةم ائوالقاية في رهولجت ايفارلتحطر امخام تقييوتحديد  
ساسًا أ رفومالئمة توكافية مراجعة لة أدل على ولحصطر  ، والمخااك جهة تلوالمالئمة لمذ إجراءات المراجعة اتنفيو

ري هوجف يرتح فكتشادم إعطر مخاوق تفش لغن اناتج عري هوجف يرتحف كتشادم إعطر مخاداء رأينا. إن إلب
قابة رلوز اتجاأو لتضليل ا د أولمتعمذف الحر أو ايزولتواطؤ أو التن ايتضمد قش لغث أن احي؛ أطلخن اناتج ع

  .خليةدالا

س ليظروف ، ولل فقًاومالئمة م إجراءات مراجعة جل تصمين أمالمراجعة لصلة بعملية ذات اخلية دالاقابة رلامة ظنأفهم 
  .المجموعةدي خلية لدالاقابة رلظم ال فعالية نوحداء رأي برض إبغ

لصلة ا ت ذاتإلفصاحاواة لمحاسبيالتقديرات الية ومعقدى م،  ومة  دلمستخالمحاسبية ت السياساامة ءمالدى متقييم 
  .دارةإلاقبل ن عة موضولما

حصلنا عليها  لتىالمراجعة الة أدلى دًا إستناوا المحاسبيدأ اإلستمرارية لمب دارةإلدام استخإمة ءمالدى لى مإصل ولتا 
على  المجموعةدرة ق لويًا حرهوشكًا جر تثيد قداث أو ظروف بأحق يتعلري هوجد تأكدم عك هنان كاإذا ما د يدتح

إلنتباه في ت اعلينا لف نيتعيري ، هوجد تأكدم عود جوستنتجنا دأ اإلستمرارية. إذا إفقًا لمبط ولنشاافي اإلستمرار 
ر غيت إليضاحاك اتل تكانرأينا اذا يل دتعأو ،  الموحدةلمالية م ائوالقافي واردة لالصلة ت ذات االفصاحاالى إنا ريرتق



 

 
 

داث ألحن افإك لن ذمم غرلا على، ونا  ريريخ تقرلتي حصلنا عليها حتى تاراجعة االملة أدلى إستنتاجنا د إيستنكافية. 
  .دأ اإلستمراريةلمب فقًاط ولنشاافي ن اإلستمرار عك لبنف اقولى تؤدي إتد لمستقبلية قظروف الاأو 

 لماليةم ائوالقات كانإذا ما ت،  وإلفصاحاك الذبما في الموحدة لمالية م ائوالقوى امحتوهيكل م ولعارض العاتقييم 
  .لدلعارض العق ايحقوب لصلة بأسلداث ذات األحواألساسية ت المعامالن اع رتعب الموحدة

الحصول على ادلة مراجعة كافية ومالئمة حول المعلومات المالية واالنشطة التجارية في داخل المجموعة البداء رأي 
ه واالشراف على تنفيذ عملية المراجعة للمجموعة ونتحمل حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن ابداء التوجي

 المسؤولية كاملة عن رأي المراجعة.

نتائج و قيتهاوتالمراجعة وألعمال طط لمخق ااطلنابينها ن مور مدة أل عوكمة حولحن اعن لقائمياصل مع واننا نتإ
عمال أ كتشافها خاللم التي يتاخلية دالاقابة رلأدوات اية في رهوجور جه قصك أي أولذلهامة بما في المراجعة ا
  .المراجعة

،  باالستقاللية صلصلة فيما يختذات األخالقية ت الباطبالمتد بإلتزامنا يفين كمة ببياولحن اعن ليؤولمسايضا زود أكما ن
ا ستقالليتناعلى  رثؤتأن لمحتمل ن انها مألة ومعقورة بصرى لتي نرى األخور األمت والعالقاايضًا بكافة م أنبلغهو

  .مناسبًاك لن ذمتى كا،  لصلة  ر ذات ابيدالتالى إباإلضافة 

همية أ رألكثور األمالتي تشكل ور األمك اتلدد نح،  كمة بها  ولحن اعن ليؤولمسغ ابالم إلتي يتور األماخالل ن مو
 هذهن نفصح عننا إئيسية. رلور المراجعة امأهي ر تعتبك لذل،  ولحالية  اللسنة الموحدة لمالية م ائوالقمراجعة افي 

 درةستثنائية نات افي حاالرر  ،  ما نقدعنأو لعلني عنها ح اإلفصاائح واللون أو القانايمنع م نا ما لريرفي تقور ألما
 رآلثاوق اتف،  أن لة  وجة معقدرب،  لمحتمل  ن انا ألنه مريرفي تقور ألماه ذهن من أي عح إلفصادم اع،  للغاية  

  .حإلفصان املعامة المصلحة داف اهك ألذلسلبية لا

 

 

 
 CPA, CGMA –مبارك علي إبراهيم 

 2022 ابريل 17التاريخ 

 











بنك الخرطوم
قائمة التغيرات في اإلستثمارات المقيدة الموحدة

 2021 ديسمبر31للسنه المنتهية في 

إجمالي اإلستثمارات المقيدة ودائع مقيدة لبنوكمحافظ استثمارية

ألف جنيهألف جنيهألف جنيهإيضاح
1,070,0001,172,481           2021102,481 يناير 1الرصيد في 

            1,210,000       1,210,000                 -إضافات خالل السنه
          (1,034,615)      (1,020,000)  (14,615)مسحوبات خالل السنه

11,898                -   11,898أرباح السنه
         (993)                -      (993)نصيب البنك كمضارب

       (9,715)                -   (9,715)توزيعات أرباح
       (1,190)                -      (1,190)مصروفات إدارية

202187,8661,260,0001,347,866 ديسمبر 31الرصيد في 

 2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
إجمالي اإلستثمارات المقيدة ودائع مقيدة لبنوكمحافظ استثمارية

ألف جنيهألف جنيهألف جنيه
2020127,8121,640,0001,767,812 يناير 1الرصيد في 

1,000,0001,000,000                -إضافات خالل السنة
           (1,595,330)       (1,570,000)  (25,330)مسحوبات خالل السنة

21,275                -21,275أرباح السنة
                 (2,128)                -    (2,128)نصيب  البنك كمضارب

               (19,148)                -  (19,148)توزيعات أرباح
2020102,4811,070,0001,172,481 ديسمبر 31الرصيد في 

                5
. جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية38 الى 1 تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 

 

6 



 

 

7 



 

 

8 

 

 

 



 

 

9 



 

 

01 



 

 

00 



 

 

01 



 

 

01 



 

 

01 



 

 

01 

 

 



بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهايضاحنقد و أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية- 5

11,910,7175,449,004نقد بالخزينة والصراف اآللي بالعملة المحلية
54,124,1082,016,054نقد بالخزينة والصراف اآللي بالعملة االجنبية

234,494,219104,041,502الحساب الجاري لدى بنك السودان المركزي بالعملة المحلية
41,460,7782,121,433الحساب الجاري لدى بنك السودان المركزي بالعملة االجنبية

134,377,49914,951,610نقد لدى بنوك ومراسلين بالخارج
476,367,321128,579,603مجموع فرعي

1/5114,744,28331,103,430اإلحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي بالعملة المحلية
1/514,178,5002,293,959اإلحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي بالعملة االجنبية

4,494,5846,592,216اإلحتياطي النقدي لدى بنك االمارات المركزي
609,784,688168,569,208

اإلحتياطي النقدي لدى بنك السودان المركزي- 1/5

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31حسابات التزامات بنك السودان المركزي- 6

الف جنيهالف جنيهايضاح

1/61,036,0743,023,119حساب نافذة بنك السودان المركزي
2/64,281,0473,677,853حسابات مدينون البنك المركزي

5,317,1216,700,972
حساب نافذة بنك السودان المركزي- 1/6

حسابات مدينون البنك المركزي- 2/6

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهحسابات إستثمارية  لدى البنوك و مؤسسات مالية- 7
     6,530,2664,823,170حسابات إستثمارية لدى بنوك و مؤسسات مالية محلية
     54,399,8756,087,117حسابات إستثمارية لدى بنوك و مؤسسات مالية أجنبية

             -36,818,550حسابات االستثمار لدي البنك المركزي اإلمارات
97,748,69110,910,287   

.عبارة عن إلتزامات مقابل خطابات ضمان تم اصدارها من قبل بنك السودان المركزي

بناء على تعهدات بالدفع من قبل   (الحج/ مشتقات نفطية / قمح )عبارة عن األرصدة المستحقة لصالح المجموعة نتيجة فتح إعتمادات إستيراد 
.بنك السودان المركزي ويقوم بنك السودان المركزي بالسداد عبر حصته من مشتريات المجموعة بالعملة األجنبية

.عبارة عن االرصدة المقيدة وهي تمثل اإلحتياطي النقدي المحتفظ به لدى بنك السودان المركزي

. تمثل حسابات إستثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية  يتم إستثمارها على اساس المضاربة المطلقة وفقًا لمتطلبات الشريعة اإلسالمية

                  16 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية38 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهايضاحذمم البيوع المؤجلة  وتمويالت اخري- 8

123,701,12225,960,786المرابحات

65,306,9193,012,449البيع اآلجل

98,10898,123السلم

11,691,2416,631,884المقاوالت

81,52624,629إيجارة

200,878,91635,727,871

  (5,656,047)   (42,117,683)3/8األرباح المؤجلة: ناقصًا 

158,761,23330,071,824

     (2,124,212)   (15,613,883) 2/8 & 1/8 مخصص مخاطر التمويل و اإلستثمار

3/8143,147,35027,947,612صافي ذمم البيوع المؤجلة

 تمويالت أخرى

6,3826,382خطابات  الضمان المصادرة

538,883101,710خطابات  اإلعتماد المتعثرة

545,265108,092

       (108,092)  (545,265)1/8مخصص مخاطر التمويالت االخرى

         -         -صافي التمويالت االخرى

3/8143,147,35027,947,612صافي ذمم البيوع المؤجلة والتمويالت االخرى

                  17 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية38 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

مخصص تمويالت اخرىمخصص عام ذمم البيوع2021
مخصص مضاربات 

ومشاركات
االجمالي 

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه
2,124,212108,09230,4092,262,713الرصيد في بداية السنه

2,765,203        -2,580,569184,634المخصص المكون خالل السنه
        (476,403)    (4,722)  (250,378)  (221,303)السداد خالل السنه

11,633,322   -     502,917 11,130,405ترجمه فروع خارجيه خالل السنه
   16,184,835       25,687      545,265  15,613,883الرصيد في نهاية السنه

11ايضاح  8ايضاح  8ايضاح  

مخصص تمويالت اخرىمخصص عام ذمم البيوع2020
مخصص مضاربات 

ومشاركات
االجمالي

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه
64,13818,4961,630,937     1,548,303الرصيد في بداية السنة

697,820    678,8577,05011,913المخصص المكون خالل السنة
(18,963)         - 36,904 (55,867)فروقات ترجمه عمالت اجنبيه  

(47,081)          (47,081)إعدام ديون خالل السنة  
       2,262,713         30,409         108,092       2,124,212الرصيد في نهاية السنة

11ايضاح  8ايضاح  8ايضاح 

مخصص مخاطر التمويل واإلستثمار- 1/8
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

2021
مخصص هبوط أسعار 

األسهم

مخصص هبوط أسعار 
شركه سكر النيل )األسهم

(االبيض 

مخصص مخزونات 
(سلم)بغرض البيع 

 االنخفاض في قيمة 
االجماليأرصدة مدينة اخرى

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه
   1,072,407         804,875        67,820        158,585          41,127الرصيد في بداية السنه

        63,436           63,436        -         -          -المخصص المكون  خالل السنه
     1,135,843         868,311        67,820        158,585          41,127الرصيد في نهاية السنه

ايضاح 9/14ايضاح 2/13ايضاح 1/10/9ايضاح 3/10/9

2020
مخصص هبوط أسعار 

األسهم

مخصص هبوط أسعار 
شركه سكر النيل )األسهم 

(االبيض

مخصص مخزونات 
(سلم)بغرض البيع 

 االنخفاض في قيمة 
االجماليأرصدة مدينة اخرى

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه
     1,031,782               804,875        67,820       158,585              502الرصيد في بداية السنة

         40,625              -       -         -     40,625المخصص المكون  خالل السنة
      1,072,407          804,875         67,820         158,585           41,127الرصيد في نهاية السنة

ايضاح 9/14ايضاح 2/13ايضاح 1/10/9ايضاح 3/10/9

مخصص مخاطر االستثمار- 2/8
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
ذمم البيوع المؤجلة علي مستوي القطاعات- 3/8

اإلجماليأخرىالمقاوالتالسلمالبيع االجل مرابحة
الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه

2021 ديسمبر 31
      100,934,759              -            7,201,443              82,976         50,501,889          43,148,451حكومة وشبه حكومة 

            126,110              -               126,110             -              -              -مؤسسات مالية غير مصرفية 
          3,383,688              -               697,141          3,508           6,710            2,676,329الزراعي

        19,881,338              -            1,488,682                    -                53,329          18,339,327الصناعي
        11,783,479                     103                       -             -              153,878          11,629,498النقل

        17,763,057              -                   1,894             -              356,444          17,404,719االستيراد والتصدير 
              45,981              -                       -             -                      -                 45,981التجارة المحلية

            290,788              -                 17,406             -                55,968               217,414(عقارات وتشييد )العقاري 
        46,669,716                81,423            2,158,565              11,624         14,178,701          30,239,403أخرى 

        200,878,916           81,526          11,691,241          98,108     65,306,919    123,701,122إجمالي ذمم البيوع المؤجلة
         (42,117,683)                (6,868)           (2,019,587)                    -        (18,872,845)        (21,218,383)أرباح البيع المؤجل: ناقصًا 
         (15,613,883)                    (213)           (7,249,752)             (98,108)                 (2,660)          (8,263,150)مخصص مخاطر التمويل و اإلستثمار: ناقصًا 

94,219,589    46,431,414   -             2,421,902      74,445         143,147,350      
2020 ديسمبر 31

           5,547,103              -       4,675,065         82,976              -         789,062حكومة وشبه حكومة 
             233,920              -          233,920             -              -               -مؤسسات مالية غير مصرفية 

           2,219,077              -          883,702           3,508              -       1,331,867الزراعي
           7,761,738              -          234,197             -          84,666       7,442,875الصناعي

             630,071              103                -             -         249,510         380,458النقل
           3,413,889              -             5,142             -         314,193       3,094,554االستيراد والتصدير 

             104,385              -                -             -              -         104,385التجارة المحلية
           2,097,185              -                -             -      2,092,396            4,789(عقارات وتشييد)العقاري 
         13,720,503          24,526          599,858         11,639         271,684     12,812,796أخرى 

         35,727,871          24,629       6,631,884         98,123      3,012,449     25,960,786إجمالي ذمم البيوع المؤجلة
          (5,656,047)         (22,388)      (1,455,491)             -     (1,097,365)   (3,080,803)أرباح البيع المؤجل: ناقصًا 
          (2,124,212)             (209)    (1,181,941)        (98,123)        (4,359)        (839,580)مخصص مخاطر التمويل و اإلستثمار: ناقصًا

22,040,403     1,910,725      -             3,994,452       2,032            27,947,612         
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهايضاح
:صكوك بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

1/982,92049,251أسهم في شركات مدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية
82,92049,251

:صكوك بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
2/920,20020,200صكوك صندوق إجارة ميكو اإلستثماري

3/930,00030,000(سوداتل)شهادة اجارة بنك السودان المركزي 
4/9881,250731,721صندوق إدارة السيولة

931,450781,921
:صكوك بالتكلفة
5/911,772,3318,563,385شهادات شهامة

6/9850,000850,000(2شهاب )شهادات إجارة أصول بنك السودان المركزي 
         -700,000صكوك إجارة الطاقه المتجدده

7/9395395(شامة)شهادات مشاركة مصفاة الخرطوم 
10,045,109552,868صكوك إجارة الفروع األجنبية

8/9114,113114,113(شاشا)شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء 
9/9204,692204,692(صرح  )   صكوك إجارة وزارة المالية و االقتصاد 

23,686,64010,285,453

10/9128,40529,387أسهم في شركات غير مدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية
128,40529,387تمويل ذاتي- اجمالي اإلستثمار في المساهمات 

24,829,41511,146,012اجمالي اإلستثمارات في الصكوك واألوراق المالية

أسهم في شركات مدرجة في سوق األوراق المالية- 1/9

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31نسبة
الف جنيهالف جنيهالمساهمة

47,75921,490%4.60الشركة الوطنية للبترول
9,1263,783%9.00الشركه التعاونيه للتامين
4842%0.00بنك التضامن االسالمي

55%0.00بنك النيل
11%0.00بنك الثروة الحيوانية

10,09510,095%0.13بنك فيصل اإلسالمي
15,73913,688%0.04الشركة السودانية للمناطق الحرة

3939%0.03بنك العمال الوطني
8888%1.10شركة الصمغ العربي

2020اخري
82,92049,251

:تمثل مساهمات في شركات مدرجه في سوق الخرطوم لألوراق المالية وفيما يلي أهم الشركات 

إستثمارات في صكوك وأوراق مالية- 9
:يشتمل االستثمار في الصكوك واألوراق المالية على أدوات حقوق الملكية التالية
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

صكوك صندوق إجارة ميكو االستثماري- 2/9

(سوداتل)شهادات اجارة بنك السودان المركزي - 3/9

صكوك صندوق إدارة السيولة- 4/9

صكوك شهامة- 5/9

(2شهاب )شهادات إجارة أصول بنك السودان المركزي -  6/9

(شامة)شهادات مشاركة مصفاة الخرطوم - 7/9

(شاشا) 3شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء- 8/9

(صرح )صكوك إجارة وزارة الماليه واإلقتصاد - 9/9

(بقية)إستثمارات في صكوك وأوراق مالية - 9

تمثل استثمار في صندوق استثماري متوسط االجل تصدر من الشركة السودانية للخدمات  (2شهاب )شهادات اجارة اصول بنك السودان المركزي 
االستثمار في شهادات هذا الصندوق . المالية وتعتبر هذه الشهادات ادوات مالية يتم استثمارها في شراء اصول بنك السودان وتأجيرها له اجارة تشغيلية

.ويتم توزيع الدخل من االيجار شهريًا. مطروحة حصرًا للبنوك العاملة في السودان

قائم على تصكيك موجودات  (محدد العمر ورأس المال)صندوق اجارة ميكو االستثماري عبارة عن صندوق استثماري متوسط االجل مغلق 
.انتاجية بصيغة االجارة التشغيلية، وهي غير مسجلة في سوق الخرطوم لألوراق المالية وتظهر في القوائم المالية بسعر التكلفة

وهي شهادات حكومية تصدرها وزارة المالية نيابة عن حكومة السودان ويتم تسويقها عبر شركة  (شهامة)عبارة عن صكوك المشاركة الحكومية 
.السودان للخدمات المالية وفق عقد المشاركة وهى متداولة في سوق الخرطوم لألوراق المالية

تمثل إستثمار في صندوق إستثماري متوسط األجل تصدر من الشركة  (شاشا)شهادات إجارة أصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء 
السودانية للخدمات المالية و تعتبر هذه الشهادات أدوات مالية يتم إستثمارها في شراء أصول الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وتأجيرها 
.لوزارة المالية، اإلستثمار في شهادات هذا الصندوق مطروحة لألفراد والشركات والمؤسسات المالية و يتم توزيع الدخل من اإليجار سنويًا

 وتم ادراجها في سوق الخرطوم لالوراق 2019عبارة عن صكوك اجارة مبني رئاسه شركه سوداتل لمدة خمسه اعوام ابتداًء من يوليو 
.المالية ويتم توزيع الدخل من االيجار شهريًا

عمر اإلصدار .  أشهر3شهادات إجارة أصول مصفاة الخرطوم للبترول وهى متداولة في سوق الخرطوم لألوراق المالية وتوزع أرباحها كل 
.2018وقد تم تجديد هذه الشهادات في اكتوبر . م2010 سنوات يبدأ من تاريخ اإلصدار أكتوبر 7

هي صكوك صادرة عن صندوق السيولة والذي انشأ بتعليمات من بنك السودان المركزي وهو صندوق مفتوح وبرأس مال متغير يحدد بالتنسيق مع بنك 
يهدف الصندوق إلى تطوير إدارة السيولة بين . السودان المركزي ومجلس ادارة الصندوق ويتم التداول بالصكوك بين البنوك العاملة بالسودان والصندوق

.المصارف وتنشيط سوق ما بين المصارف

عبارة عن  شهادات تصدر من شركة  السودان للخدمات المالية علي اساس عقد المضاربة المقيدة لصالح وزارة المالية واالقتصاد الوطنى 
 شهور وهي متداولة في سوق الخرطوم لالوراق 3و يتم إستثمارها في  صول مؤسسة علي عقد اإلجارة ويتم توزيع ارباح الشهادات كل 

.المالية  
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

أسهم في شركات غير مدرجة في سوق األوراق المالية- 10/9
: تمثل مساهمات في شركات غير مدرجة في سوق الخرطوم لألوراق المالية وهي 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31نسبة
الف جنيهالف جنيهالمساهمة إيضاح    

11%5.62(1/10/9)شركه سكر النيل االبيض                         
12,00012,000%1.00شركه سكر كنانه

112,67113,819%1.50الوكاله الدوليه االسالميه للتصنيف
1,3161,316%2.60(2/10/9)          (تيسير )وكالة ضمان التمويل األصغر 

932932%9.00أكاديمية السودان للعلوم المصرفية
217217%1.00شركة الخدمات المصرفية اإللكترونية

612612%10.20بنك أيفوري
1313%11.00وفرة للتخزين

642476%7.50شركة التنمية الريفية السودانية
11(3/10/9)إستثمارات أسهم فى شركات أخرى             

128,40529,387

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهايضاح

158,586158,586أسهم في شركه سكر النيل االبيض (1/10/9)
يخصم

     (158,585)       (158,585)2/8مخصص هبوط أسعار األسهم
11(بالصافي)قيمة االسهم 

(تيسير )وكالة ضمان التمويل االصغر  (2/10/9)

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهإستثمارات  أسهم في شركات أخرى (3/10/9)
41,12841,128

يخصم
(41,127)2/8مخصص هبوط أسعار األسهم  (41,127)  

11(بالصافي)أسهم في شركات أخرى 

 مليون جنيه 100تبلغ مساهمة المصارف مبلغ . تم انشاء الوكالة لدعم توجه الدولة في االنتشار األفقي وتوسيع خدمات التمويل األصغر
. مليون جنيه25تسدد على أربع اقساط  متساوية قيمة كل قسط 

(بقية)إستثمارات في صكوك وأوراق مالية - 9
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

استثمارات في شركات  شقيقه -10

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيه

                61,741                  61,741الرصيد في نهايه السنة

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهإيضاحإستثمار في المضاربات والمشاركات- 11

1,972,086189,524المضاربات
3,774,87621,070المشاركات

5,746,962210,594
(30,409)       (25,687)1/8مخصص مخاطر التمويل و اإلستثمار

5,721,275180,185صافي اإلستثمار في المضاربات والمشاركات

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهاستثمارات عقارية- 12

14,177,3962,810,082الرصيد في بداية السنة
11,367,314 14,040,877     التغير في القيمة العادلة
28,218,27314,177,396الرصيد في نهاية السنة

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهإيضاحموجودات معروضة للبيع- 13
1/131,255,178241,238موجودات مقتناة 

2/13623,981185,294مخزونات محاصيل بغرض البيع 
1,879,159426,532

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيه مخزونات محاصيل بغرض البيع2/13 

253,114      691,801مخزونات محاصيل بغرض البيع
يخصم

    (67,820)       (67,820)2/8(سلم)مخصص مخزونات بغرض البيع 
623,981185,294

لم تبدأ الشركة الزميلة عملياتها . ("الشركة الزميلة")٪ من االستثمار في شركة النخيل للصناعات الغذائية المحدودة 25يمتلك البنك 
.التجارية بعد

.يمثل  إجمالي االرصدة قيمة أراضى وموجودات مختلفة آلت ملكيتها للمجموعة كسداد إللتزامات الغير تجاه البنك وهي معروضة للبيع

 ألف جنيه سوداني والذي تم إلغاؤه الحًقا 1،013،940بمبلغ . يتضمن ذلك تموياًل لشركة اتقان المتقدمة لألعمال المحدودة -1/13
لدى البنك مطالبة ضد األرض المضمونة والتي هي حالًيا باسم شركة . وأعيد تصنيفه من ذمم المبيعات المؤجلة المدينة خالل السنة

.شركة النيل األزرق مملوكة للحكومة ، وبالتالي ، ليس هناك حاجة لمخصصات مقابل هذا المبلغ. النيل األزرق
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهايضاحموجودات أخرى- 14
1,787,202618,442سلفيات العاملين

1/141,891,460402,920مصروفات مدفوعة مقدمًا 
2/145,248,8511,832,915ايرادات مستحقة

3/143,168,71321,034خدمة الدفع عبر الموبايل 
4/141,000,000100,048التأمينات المسترده

1,774,221448,685مدينون   
5/1410,80312,104مطالبات على الحكومة 
598,163292,323ادوات مكتبية و مخزون

4,531,660                  -6/14صافي حسابات فروقات العمالت األجنبية
7/14252413,200أصول ضريبية مؤجلة 
8/14577,77854,848(بالصافي)حسابات تحت التسوية 

83,628                  -9/14قضايا قيد التحقيق صافي
16,057,4438,811,807

 
مصروفات مدفوعه مقدما- 1/14

ايرادات مستحقة- 2/14
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيه
3,336,9181,464,120الدخل المستحق على االستثمارات

1,455,654348,755الدخل المستحق على الودائع
                 -449,157الدخل المستحق على التمويل
7,12220,040اإليرادات األخرى المستحقة

5,248,8511,832,915
خدمة الدفع عبر الموبايل- 3/14

التامينات المستردة-4/14

مطالبات على الحكومة- 5/14

حسابات فروقات العمالت األجنبية - 6/14

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيه

5,035,1795,035,179 حسابات فروقات العمالت األجنبية المؤجلة
(5,035,179)(503,519)

4,531,660              -صافي حسابات فروقات العمالت األجنبية

.يمثل هذا ايداع تأمين قابلة لالسترداد إلى الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة

.تمثل مطالبات على الحكومة نتجت عن إتفاقية الشراء الخاصة ببنك الخرطوم ، تتم تسويتها دوريا

.تمثل عقود اإليجار للفروع والصرافات اآللية المدفوعة مقدما ، ويتم إطفاؤها ضمن المصاريف حسب اإلستحقاق

.لشراء أرصدة ضمن حساب بنك الخرطوم بنظام الدفع اإللكتروني (الشركة األم)تمثل الجزء النقدي المدفوع من بنك الخرطوم 

عبارة عن فروقات عمالت أجنبية تم استخدامها إلستيراد سلع استراتيجية وتمويل عمليات الحج والعمرة بناء على طلب من سلطات 
قام البنك باطفاء الرصيد بالكامل .يقابل هذا الفرق مستحقات تحت التسوية من بنك السودان المركزي مقومة بالعملة األجنبية.  حكومية

.(27إيضاح )خالل السنة 

مصروفات فروقات العمالت األجنبية
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
(بقية)موجودات أخرى - 14

أصول ضريبية مؤجلة- 7/14

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيه

          413,651         2020413,200 يناير 1الرصيد في 
               (451)                (47)محول ألصول ضريبية مؤجلة

                  -        (412,901)تصفيه
         413,200               2021252 ديسمبر 31الرصيد في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31(بالصافي)حسابات تحت التسوية -8/14
الف جنيهالف جنيهإيضاح

             -116,839(UNAMID )مبالغ مستحقه 
1/8/14170,22525,735مصاريف ما قبل التشغيل المتعلقة بالشركة الشقيقة

             -63,623حساب مزادات بنك السودان المركزي
16,116              -(Western Union )مبالغ مستحقه 

227,09112,997حسابات تسويه وسيطه 
577,77854,848

(بالصافي) قضايا قيد التحقيق  9/14
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهإيضاح

868,311888,503قضايا قيد التحقيق
1/9/14(868,311)(804,875)

-              83,628

اإلجماليالشهرةبرامج الحاسب األليالموجودات غير الملموسة- 15
الف جنيهالف جنيهالف جنيه:-تفاصيلها كاآلتي

20211,225,167182,6051,407,772 يناير 1
     1,033,875              -      1,033,875اإلضافات خالل السنه
       (914,001)              -        (914,001)االستبعاد خالل السنه

       (153,360)              -        (153,360)اإلطفاء للسنة 
20211,191,681182,6051,374,286 ديسمبر31صافي الموجودات غير الملموسة في

2020109,864182,605292,469 يناير 1
1,194,045               -1,194,045اإلضافات خالل السنة 
           (545)               -            (545)االستبعاد خالل السنه

       (78,197)               -        (78,197)اإلطفاء للسنة 
20201,225,167182,6051,407,772 ديسمبر 31صافي الموجودات غير الملموسة في  

، والتي ستتم رسملتها بمجرد اكتمال المشروع  (10راجع إيضاح )يتعلق ذلك بمصاريف ما قبل التشغيل لشركة زميلة -1/8/14
.وفًقا التفاقية المساهمين

تمثل فروقات ضريبية مؤقتة بين الربح المحاسبي والربح الضريبي لبنود المصاريف  والمخصصات  غير المقبولة ضريبيًا خالل 
.قام البنك بحميل الرصيد بالكامل علي المصروفات خالل هذا العام. .السنة المنتهية،و يتم اإلضافة أو التحرير في نهاية كل عام

يتضمن هذا الحساب المبالغ التي تغطيها الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل البنك ضد أطراف ثالثة لم تف بالتزاماتهم  -1/9/14
.2021 ديسمبر 31تم تكوين مخصص انخفاض القيمة بناًء على المزايا والوضع القانوني لكل حالة كما في . التعاقدية تجاه البنك
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
(بالصافي)الممتلكات والمعدات - 16

اإلجمالي(*)مشروعات تحت التنفيذالسياراتأثاث و معداتاألراضي و المباني

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالتكلفة
 6,973,619          1,868,497           177,945        2,938,421       1,988,756    2021 يناير 1

 3,284,684          1,245,019               490,314 1,524,871       24,480        اإلضافات 
(37,692)            (8,947)               (2,299)                  (7,139)(19,307)       االستبعادات
 3,286,371            -                        -                           - 3,286,371    اعادة تقيم

   -                   (556,421)             263,373        293,048            -              *تحويل من مشروعات تحت التنفيذ 
 13,506,982        2,548,148           929,333        4,749,201       5,280,300    2021 ديسمبر 31

اإلهالكات
 1,247,282            -                      69,623         1,128,855       48,804        2021 يناير 1

 698,031               -                      289,723        403,652          4,656          إهالك السنه
(3,375)                 -                               (371)         (3,004)   -              االستبعادات

 1,941,938            -                      358,975        1,529,503       53,460        2021 ديسمبر 31
صافي القيمة الدفترية

 11,565,044        2,548,148           570,358        3,219,698       5,226,840    2021 ديسمبر 31
تمثل اإلضافات ما يتم إنفاقه على مشاريع قائمة تحت التنفيذ من فروع، صرافات آلية  جديدة و خالفه إلى أن يتم رسملتها بعد اإلنتهاء من التنفيذ وتحويلها إلى بنود الممتلكات والمعدات المتعلقة  (*) 

.بها
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية  الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
(بقية) (بالصافي)الممتلكات والمعدات - 16

مشروعات تحت التنفيذ السياراتأثاث و معداتاألراضي و المباني
(*)

اإلجمالي

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالتكلفة
 4,812,997           1,429,923            107,923             2,389,902 885,249        2020 يناير 1

(256)                             (256)تصفيه شركات تابعه
 1,192,156           899,408                 15,182 173,507           104,059        اإلضافات

(27,493)             (24,694)                      (1,760)        (1,039)          -االستبعادات
 996,215                       996,215اعادة تقيم

   -                   (436,140)                    56,600     376,307        3,233تحويل من مشروعات تحت التنفيذ 
 6,973,619           1,868,497            177,945         2,938,421        1,988,756     2020 ديسمبر 31

اإلهالكات
 984,943               -                            51,403       903,092      202030,448 يناير 1

(175)                             (175)تصفيه شركات تابعه
 263,910               -                            18,873 226,681                18,356إهالك السنة
(1,396)                  -                               (653)      (743)   -               االستبعادات

 1,247,282             -                      69,623          1,128,855        48,804         2020 ديسمبر 31
صافي القيمة الدفترية

 5,726,337           1,868,497            108,322         1,809,566        1,939,952     2020 ديسمبر 31

تمثل اإلضافات ما يتم إنفاقه على مشاريع قائمة تحت التنفيذ من فروع، صرافات آلية  جديدة و خالفه إلى أن يتم رسملتها بعد اإلنتهاء من التنفيذ وتحويلها إلى بنود الممتلكات والمعدات المتعلقة  (*)
.بها

                 28 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية38 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهالحسابات الجارية- 17
166,820,99244,822,176
206,509,40125,470,529
373,330,39370,292,705

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيههوامش خطابات اإلعتماد والضمان- 18

16,832,859525,301
497,91457,151

17,330,773582,452

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهايضاحمطلوبات أخرى- 19

1/1910,160,6004,240,320شيكات مصرفية
7,023,9501,220,392مصروفات مستحقة

2/191,945,243600,162أمانات
3/192,188,011846,319التزامات قنوات مصرفيه
61,28215,669التزامات لشركة التأمين

4/195,593,7471,702,717التزامات أخرى
26,972,8338,625,579

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيه

4,161,469     9,903,624شيكات مصرفيه
78,851        256,976اخري

10,160,600   4,240,320  

تأمينات نقدية مقابل خطابات اإلعتماد
تأمينات نقدية مقابل خطابات الضمان

:شيكات مصرفية تتضمن االتي- 1/19

الودائع الجارية محلي
الودائع الجارية أجنبي
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
(بقية)مطلوبات أخرى - 19

:أمانات يتضمن االتي- 2/19

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهحسابات متنوعه
     388,287          84,097حسابات دمغه

       89,932        890,452حساب أرباح مساهمين تحت التوزيع
       59,240          58,933مبيعات- شركة توزيع الكهرباء

        7,415          84,579حسابات اخري
827,182        55,288       

1,945,243     600,162     

المخصصات- 20
المستخدم خالل إضافات خالل السنه2021يناير  

السنه
فرق عملة

2021 ديسمبر 31

ألف جنيهألف جنيهألف جنيهألف جنيهألف جنيه
1,090,757                  -    (98,845)85,5941,104,008مخصص الزكاة

746,333786,946     (193,617)153,55380,677مكافأة نهاية الخدمة

520                  -           -               -520(الشركة األم)مخصص قضايا مقامة ضد بنك الخرطوم 

5,514,144                  -     (624,678)453,5445,685,278مخصص الضرائب
693,2116,869,963(917,140)         746,3337,392,367

النقص في أجهزة / وتشمل تسوية حسابات الدفع اإللكتروني عبر الهاتف المحمول ، والبطاقات ، وتسوية حسابات المحول القومي ونقاط البيع ، والنقص والفائض ، والزيادة 
الصراف اآللي والخزن والتحويالت اإللكترونية األخرى

التزامات أخرى- 4/19
.تتكون هذه بشكل رئيسي من ودائع غير مطالب بها وهوامش نقدية وذمم تمويل دائنة وذمم دائنة أخرى

التزامات قنوات مصرفيه-3/19
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة- 21
375,588,378139,027,955حسابات اإلدخار محلي
27,229,8615,619,006حسابات اإلدخار اجنبي

35,936,9759,937,179
14,180,5581,581,279

452,935,772156,165,419
4,536,9401,795,971نصيبهم من األرباح
(959,089)(3,250,597)االرباح خالل السنه

454,222,115157,002,301

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31رأس المال- 22
الف جنيهالف جنيه

2,000,0002,000,000رأس المال المصرح به
1,016,6451,016,645رأس المال المدفوع

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
نسبة المساهمةنسبة المساهمةهيكل المساهمين

%29.49%29.49بنك دبي االسالمي/ السادة 
%0.00%22.76وزارة الماليه والتخطيط/ السادة
%22.76%0.00فضل محمد خير محمد/ السيد
%4.41%4.41بنك التنمية اإلسالمي/ السادة
%3.21%3.21مصرف أبوظبي اإلسالمي/ السادة
%2.47%2.47صالح بن راشد بن عبدالرحمن الراشد / السيد 
%2.22%2.22مصرف الشارقة اإلسالمى/ السادة

%35.44%35.44%2أسهم أقل من 
100%100%

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيهاإلحتياطيات- 23

1,017,627402,273إحتياطي قانوني

1,057,476254,602إحتياطي مخاطر مصرفية

166,820113,477إحتياطي القيمة العادلة

21,624,4459,752,566

36,753,132  1,354,499    

(4,641,933)   (4,808)        

55,977,56711,872,609

. من قبل مساهمي البنك حسب تاريخ التسجيل1: 1بنسبة - توزيع أسهم مجانية واحد مقابل كل سهم واحد مملوك / وافق مجلس اإلدارة على إصدار2/22

بنك السودان و بنوك اخري- حسابات اإلستثمار 

احتياطي فروقات ترجمة عمالت أجنبية

إحتياطي إعادة تقييم الممتلكات والمعدات

:وهي عبارة عن اإلحتياطيات اآلتية

. جنيه1,32 سهم القيمة االسمية للسهم 770,185,543رأس المال مقسم إلى 

إحتياطي اعادة تقييم عمالت أجنبية

 مليار جنيه سوداني إلى 2 وقد اقترح مجلس اإلدارة عقد جمعية فوق العادة  قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية لزيادة القيمة االسمية لرأس المال المصرح به من 1/22
". مليار جنيه سوداني 10

حسابات اإلستثمار العمالء
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
 الف جنيه الف جنيهالدخل من ذمم البيوع المؤجلة- 24

11,561,2862,644,750إيرادات المرابحات
682,726538,619ايرادات المقاوالت

3,598,117157,035ايرادات البيع االجل
5,6872,419ايرادات إجارة

15,847,8163,342,823

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
 الف جنيه الف جنيهايضاحالدخل من االستثمارات-25

1/25726,296               157,053
2/252,462,4211,646,015
3/25845,536142,692

4,034,2531,945,760

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
 الف جنيه الف جنيهالدخل من اإلستثمار لدى بنوك ومؤسسات مالية- 1/25

157,053          726,296بنوك-  خسارة حسابات إستثمارية / أرباح
726,296               157,053

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
 الف جنيه الف جنيهالدخل من اإلستثمار في صكوك و أوراق مالية- 2/25

1,883,6091,384,199إيرادات شهامة
96,90089,300ايرادات شهاب
6,4485,580ايردات سوداتل

81,6670ايرادات صندوق اجارة الطاقه المتجددة
205,9333,027فروع خارجيه- ايرادات اجارة 
5,7065,706إيرادات شاشة
5353ايرادات شامة
47,07947,078ايرادات صرح

3,45646,501ايراد صندوق إجارة ميكو اإلستثماري
114,83736,763عائد محفظة إستثمارية

16,73327,808عائد صندوق ادارة السيولة
2,462,4211,646,015

الدخل من اإلستثمار لدى بنوك ومؤسسات مالية
الدخل من اإلستثمار في صكوك و أوراق مالية

الدخل من اإلستثمار في المضاربات والمشاركات

              32 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية38 الى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
(بقية)الدخل من االستثمارات -25

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
 الف جنيه الف جنيهالدخل من اإلستثمار في المضاربات والمشاركات- 3/25

89,199100,780دخل المضاربات
756,33741,912دخل المشاركات

845,536142,692

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيه الف جنيه عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة- 26

نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من األرباح قبل 
خصم نصيب البنك كمضارب

4,705,8223,528,381

   (1,734,721)       (168,882)نصيب البنك كمضارب
نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من األرباح بعد 

خصم نصيب البنك كمضارب
4,536,9401,793,660

تنازل حملة األسهم لصالح أصحاب حسابات اإلستثمار 
المطلقة من أرباح بعد تنازل حملة األسهم

02,311

نصيب أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة من األرباح بعد 
تنازل حملة األسهم

4,536,9401,795,971

:معدل توزيع األرباح
%3.99 - %4.91 %3.7حساب توفير

%14.91%14.00الحسابات بالجنيه السوداني

%1.97%0.09الحسابات بالعمالت األجنبية

بيع وشراء عمالت أجنبية (خسائر )صافي أرباح - 27
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيه الف جنيه 
5,160,89290,181صافي أرباح بيع وشراء عمالت اجنبية
(503,519)(4,531,661)إطفاء خسائر فروقات عمالت أجنبية

629,231(413,338)
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيه الف جنيه إيرادات الخدمات المصرفية- 28
7,447,072864,422عمولة اإلعتمادات
151,20724,707عمولة الضمانات
542,04620,140عمولة إدارة النقد
1,335,166176,566عمولة تحاويل

330,14553,253عمولة الحسابات الجارية
831,54652,290عمولة قنوات الكترونية

2,180,990391,008عمولة اتصاالت
57,42025,730عمولة شركات التأمين و الوكالء

71,56110عمولة تحصيل شيكات
143,86514,037عموالت اخرى

13,091,0181,622,163

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيه الف جنيه يرادات أخرىإ- 29

478,179103,955ايجارات مستلمة
6681,858عمولة تأمين وتخزين

71,07557,576ايرادات بيع أصول ثابتة
1,494,851540,077ايرادات متنوعة

29,2123,580أرباح  اإلستثمار في أسهم شركات
(3,155)(6,228)خسائر  استثمارات/ارباح

              5,0974,932إيراد تحصيل ديون معدومة
                  093خسائر تصفية شركات تابعه

2,072,854708,916

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيه الف جنيه ايضاحتكلفة العاملين- 30

6,742,0321,292,491مرتبات و اجور
121,43318,054العمل اإلضافي
1,201,96192,135مصاريف سفر

495,332122,456عالج
4,092,683696,805حوافز العاملين
505,136110,895تأمين اجتماعي

161,28854,090ضيافة
2080,67729,481مكافأة ما بعد الخدمة

(12,993)48,923تدريب و تأهيل
13,449,4652,403,414
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيه  الف جنيهالمصروفات العمومية واإلدارية- 31
730,981167,058ايجار
131,16263,798تامين

120,16822,845رسوم وعوائد
651,93754,095كهرباء و مياه ووقود

2,387,643389,559صيانة و نظافة
668,357234,427خدمات

30,6266,321بريد
                343,40419,330مصاريف اداره نقد
288,06144,753مصروفات التنقالت

372,71671,279استشارات  وخدمات مهنية
117,32218,796مصروفات قانونية

328,21767,192مصروفات مجلس اإلدارة و الشريعه
9,580624مصروفات االرشيف

333,10453,924ادوات مكتبيه ومطبوعات
5,1231,904جرائد ومنشورات
نترنت 908,762222,654اتصاالت وا 

105,75830,474ضيافة
عالن 278,526111,655دعاية وا 

40,80110,603تبرعات
115,23710,101إشتراكات

872,845102,113مصروفات القنوات اإللكترونية
142,00090,306مصاريف صندوق ضمان الودائع

15,49915,526خسائر تشغيلية والمصروفات االخري
412,9010مصاريف اصول ضريبيه مؤجلة

669,181142,100مصروفات متنوعة
174,84383,310عموالت مدفوعة

851,391342,107اإلهالك واإلطفاءات
11,106,1452,376,854
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 
العائد على السهم- 32

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيه  الف جنيه

34,565,3741,183,126الربح للسنه العائد لمساهمي البنك 
770,185,543770,185,543المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنه

                 1.54            44.88(جنيه سوداني)الربح األساسي للسهم الواحد 

التزامات محتملة- 33

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهايضاح

        5,726,604  1/3366,584,817     إلتزامات محتملة متعلقة بالتمويل
1,172,481    2/331,347,866     إلتزامات محتملة غير متعلقة بالتمويل

6,899,085  67,932,683مجموع االلتزمات المحتملة

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيه

التزامات محتملة المتعلقة بالتمويل- 1/33
45,438,1663,584,968خطابات اإلعتماد
21,146,6512,141,636خطابات الضمان

66,584,8175,726,604إجمالي االلتزامات المحتملة المتعلقة بالتمويل

االلتزامات المحتملة الغير متعلقة بالتمويل- 2/33
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيه
1,347,8661,172,481 حسابات اإلستثمار المقيدة
1,347,8661,172,481مجموع اإللتزامات المحتملة

يتم إحتساب ربح السهم بقسمة ربح السنة العائد لمساهمي المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 
.(بإستثناء أسهم المنحة)السنه 

لم تصدر المجموعة أي أدوات مالية لها تأثير بالنقصان على ربح السهم عند إستخدامها، وبالتالي فإنه ال يوجد حاجة 
.إلحتساب ربح السهم المخفض
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

حسابات اإلستثمار المقيدة- 33/3

2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31
الف جنيهالف جنيهالموجودات المستثمر فيها أموال حسابات اإلستثمار المقيدة- أ

77,56192,163مقاوالت
10,30510,318سلم

1,260,0001,070,000مضاربات مقيدة من خالل شركات تابعة للمجموعة
1,347,8661,172,481

تصنيف أصحاب حسابات اإلستثمار المقيدة بالقطاع- ب
2020 ديسمبر 202131 ديسمبر 31

الف جنيهالف جنيه
1,347,8661,172,481بنوك ومؤسسات مالية

1,347,8661,172,481

 2021 ديسمبر31فيما يلي الموجودات المستثمرة فيها هذه األموال وتصنيف اصحاب الحسابات المقيدة  بالقطاع كما في
:

.يقوم البنك بإدارة حسابات اإلستثمار المقيدة بصفته وكياًل مضاربًا إلدارة هذه األموال 
تخضع هذه المعامالت للقواعد المنظمة لها من قبل بنك السودان المركزي، وال يتم إدارج البيانات المالية للموجودات 

.المرتبطة بهذه الحسابات في القوائم المالية للبنك
أقصي ما يتعرض له البنك من مخاطر يكون في حدود نصيبه من ربح هذه اإلستثمارات بصفته مضاربًا مقابل إدارة هذه 
الحسابات، كما أن البنك ال يقدم أي ضمانات ألصحاب هذه الحسابات عن المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها رؤوس 

أموالهم واإللتزامات اآلخري المتعلقة بها، بخالف مخاطر التعدي والتقصير والمتمثلة في عدم إلتزام البنك بالشروط 
.المقيدة

يشارك في المحفظة عدد من البنوك . بصفته البنك الرائد" محفظة السكن اإلقتصادي"يدير البنك محفظة إستثمارية بإسم 
  : 2020 ديسمبر31) ألف جنيه 87,866 2021 ديسمبر 31ويبلغ رصيد المحفظة في. وفق صيغة المضاربة

.( ألف جنيه102,481

 يوم مقيدة باإلستثمار في أوراق مالية من خالل شركة سنابل لألوراق المالية 365كما يدير البنك وديعة إستثمارية لمدة 
 ( مليون1.020 2020 ديسمبر31) مليون جنيه 1.200 : 2021 ديسمبر 31التابعة للبنك يبلغ رصيدها في 
.مقيدة باإلستثمار من خالل شركة إردة التابعة للبنك ( مليون50: 2020) مليون جنيه 60باإلضافة لوديعة أخرى بمبلغ 

الحركة في حسابات اإلستثمار المقيدة أعاله موضحة في قائمة التغيرات في اإلستثمارات المقيدة المدرجة ضمن القوائم 
.(AAOIFI)المالية األساسية بموجب معايير أيوفي 
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

المعامالت مع االطراف ذات العالقة- 34

االجمالياإلدارة العلياأعضاء مجلس ادارة المساهمينطبيعة العالقة
الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه:بنود قائمة المركز المالي 

         194,732               -               -        194,732ذمم البيوع المؤجلة
               -               -               -              -مشاركات ومضاربات

         289,632         289,632               -              -تمويل موظفين
         484,364         289,632               -        194,732اإلجمالي

         986,062               -               -        986,062حسابات جارية ، ودائع إستثمارية وتأمينات

           21,142               -               -          21,142إعتمادات  و كفاالت
:بنود قائمة الدخل 

               -               -               -              -الدخل من التمويل واإلستثمار
         327,937               -         327,937              -بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

         327,937                -         327,937               -اإلجمالي

األطراف ذات العالقة تشمل المساهمين، أعضاء مجلس اإلدارة والمؤسسات التابعة لهم وكبار المسئولين فى المجموعة وأفراد أسرهم وأقربائهم من الدرجة 
2021 ديسمبر 31يوضح الجدول التالي تفاصيل أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة كما في وخالل السنة المنتهية في .األولى

2021 ديسمبر 31
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنه المنتهية في 

(بقية)المعامالت مع االطراف ذات العالقة - 34
االجمالياإلدارة العلياأعضاء مجلس ادارة المساهمينطبيعة العالقة

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه:بنود قائمة المركز المالي 
            55,627                -                -           55,627ذمم البيوع المؤجلة

                -                -                -               -مشاركات ومضاربات
                -                -                -               -تمويل موظفين

            55,627                -                -           55,627اإلجمالي

            18,053                -                -           18,053حسابات جارية ، ودائع إستثمارية وتأمينات

          332,844                -          331,761            1,083إعتمادات  و كفاالت

55,000              -55,000             -بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
            55,000                -           55,000               -اإلجمالي
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كفاية رأس المال- 35

2020ديسمبر 2020ديسمبر 2021ديسمبر 2020ديسمبر 2021ديسمبر 
%7.63%7.14          2,395,712    15,160,838رأس المال األساسي

%12.87%14.33          4,043,913    30,421,405رأس المال األساسي والمساند

2020ديسمبر 2021ديسمبر 
الف جنيهالف جنيه

        24,661,816     128,067,687مخاطر اإلئتمان
          9,803,408     106,837,567مخاطر السوق
          5,734,255      36,541,085مخاطر التشغيل

   271,446,339           40,199,479 

أهداف إدارة رأس المال

.االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال لدعم تطوير أعمال المجموعة

:في بيان المركز المالي الموحد" حقوق الملكية"فيما يلي أهداف المجموعة من إدارة رأس المال، وهو مفهوم أشمل مما هو مبين في 

  الموجودات المرجحة للمخاطر(ألف جنيه )

االلتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الموضوعة من قبل بنك السودان المركزي؛ 

الشريحة األولى من رأس المال وهي رأس المال األساسي تشتمل على رأس المال المدفوع وعالوة اإلصدار واإلحتياطي القانوني واألرباح المرحلة في 
.نهاية العام، ناقصًا خصومات أخرى محددة حسب متطلبات البنك المركزي

الشريحة الثانية من رأس المال وهي رأس المال األساسي والمساند تشتمل على عناصر رأس المال األساسي باإلضافة إلى إحتياطيات إعادة التقييم 
ونسب محددة من مخصصات التمويل، ناقصًا خصومات أخرى محددة حسب متطلبات البنك  (القيمة العادلة وتقييم العمالت, األصول الثابتة )

.المركزي
لم يتم خصم المساهمات الرأسمالية في المؤسسات غير المالية من رأس المال الرقابي وفقًا لمعايير بازل والقوانين الصادرة من مجلس الخدمات المالية 

.اإلسالمية الخاصة بتصنيف راس المال المؤهل لكفاية رأس المال
حسب متطلبات بنك السودان  (IIالمتوافق مع بازل ) (IFSB)طبقت المجموعة معيار كفاية رأس المال الصادر من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 

  والتي أقرها مجلس الخدمات المالية اإلسالمية وبنك السودان المركزي وذلك إلحتساب IIإستخدمت المجموعة الطريقة المعيارية لبازل . المركزي
ويتم إرسال تقارير ربع سنوية . (شاماًل مخاطر اإلئتمان والسوق والتشغيل)الموجودات المرجحة للمخاطر ومتطلبات رأس المال النظامي للركيزة األولي 

.لبنك السودان المركزي عن معدل كفاية رأس المال للمجموعة

تقوم المجموعة بمراقبة كفاية رأس المال وذلك بإستخدام المعدالت واألوزان المحددة من قبل بنك السودان المركزي ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية 
هذه المعدالت تعمل على قياس كفاية رأس المال من خالل مقارنة رأس المال المؤهل مع موجودات المركز المالي وااللتزامات . وموجهات لجنة بازل

.بإستخدام أوزان لتحديد األرصدة المرجحة إلظهار مخاطرها النسبية
(% )معدل كفاية رأس المال (ألف جنيه  )رأس المال المؤهل 

الموجودات المرجحة للمخاطر- مجموع الركيزة األولي 

المحافظة على قدرة المجموعة على االستمرار وزيادة العائدات للمساهمين وتوفير التأكيدات الالزمة المتعلقة بمبدأ االستمرارية؛

 من كافة البنوك العاملة في السودان اإلحتفاظ بنسبة مخاطر للموجودات 2009 مارس 11 بتاريخ 2009/6يتطلب منشور بنك السودان المركزي رقم 
الذي سيتم تنفيذه بواسطة بنك السودان  ("IFSB")وفًقا لمعيار مجلس الخدمات المالية اإلسالمية %  12ال تقل عن نسبة  (معدل بازل)المرجحة 
.المركزي
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إدارة المخاطر المالية - 36
مقدمة - 1/36

مخاطر االئتمان
مخاطر السيولة
مخاطر السوق
مخاطر تشغيلية

مجلس اإلدارة

لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة

دائرة إدارة المخاطر

هيكلة إدارة المخاطر- 1/1/36

تتولى دائرة إدارة المخاطر مسؤولية تطبيق واتباع اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وذلك لضمان بقاء المخاطر ضمن حدودها المقبولة وفقًا لما 
وتكون الدائرة مسؤولة عن ضمان االلتزام بكافة الحدود . هو مصرح به من قبل مجلس اإلدارة و لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة 

باإلضافة لمسؤوليتها عن . (الموضوعة للمخاطر ومراقبة التعرض للمخاطر وتنفيذ الضوابط الصادرة عن الجهات األشرافية  بنك السودان المركزي
دارة المحافظ األئتمانية ومخاطرها ومخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية ومراقبة  التوصيه، والموافقة على التسهيالت االئتمانية وا 

.كافة المخاطر بشكل عام

كما أنها مسؤولة بصورة رئيسية . إن لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات مسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات المجموعة والهيكل المالي الشامل
.عن إدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة التي تتعرض لها المجموعة

لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

تتم إدارة المخاطر الكامنة في أنشطة المجموعة وذلك بإدارتها من خالل القيام بتحديد وقياس ومراقبة حدود المخاطر والضوابط األخرى بأستمرار، 
حيث إن عملية إدارة المخاطر هامة إلستمرارية المجموعة في تحقيق أرباح كما أن كل فرد داخل المجموعة مسؤول عن إدارة  المخاطر المتعلقة 

.بمسؤولياته
:تتعرض المجموعة لمخاطر متنوعة تتضمن

تعتبر لجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن وضع وتطوير استراتيجيات وآليات وسياسات وحدود إدارة 
كما أنها مسؤولة عن إدارة المخاطر األساسية . المخاطر، وكذلك تقديم تأكيدات إلى مجلس اإلدارة بشأن تطبيق تلك االستراتيجيات والسياسات

.وكذلك إدارة ومراقبة القرارات المتعلقة بالمخاطر

وتتم مراقبة المخاطر الخارجية المستقلة المتمثلة في مخاطر األعمال كالتغيرات في البيئة والتكنولوجيا وقطاع األعمال واألنظمه والقوانين من 
.خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة

يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول الرئيسي عن تحديد ومراقبة المخاطر عبر لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن المجلس و دائرة المخاطر باإلضافة الي 
.مسئولية جميع الوحدات واالقسام ذات العالقة عن إدارة ومراقبة المخاطر بصورة مستقلة

.يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول الرئيسي عن وضع االطار العام إلدارة كافة المخاطر وعن اعتماد استراتيجيات وطرق وسياسات إدارة المخاطر
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إدارة المراجعة الداخلية

الحد من المخاطر - 3/1/36

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36

كما . تقوم المجموعة بقياس المخاطر باستخدام طرق نوعية وكمية تقليدية لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية
.تطبق المجموعة اجراءات متعلقة باختبارات الضغط لقياس وتحليل نتائج االحداث المتوقع حدوثها

تسعى المجموعة إلدارة تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل تنويع األنشطة التمويلية واالستثمارية لتجنب تركزات المخاطر غير المبررة والمتعلقة 
تستخدم المجموعة  الدراسة الجيدة للعملية التمويلية والعميل المستفيد من التمويل . بأفراد ومجموعات من العمالء في مواقع أو قطاعات أعمال محددة

.بجانب الضمانات التي تستوفي بغرض الحد من مخاطر االئتمان التي قد تتعرض لها المجموعة

ضمن اإلطار العام إلدارة المخاطر، تستخدم المجموعة طرق مختلفة إلدارة التعرضات الناتجة عن تغيرات مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة 
.والمخاطر التشغيلية (بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم)ومخاطر السوق 

من أجل إدارة كافة المخاطر األخرى، قامت المجموعة بوضع إطار مفصل إلدارة المخاطر للمساعدة في تحديد واستخدام الموارد بصورة مثلي للحد 
.من المخاطر

من أجل الوقاية من مخاطر السيولة، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى إدارة الموجودات من خالل السيولة المتاحة لدى المجموعة 
.(أي النقد وما يعادله)مع الوضع في االعتبار االحتفاظ برصيد كاف من الموجودات السائلة 

تتم مراقبة ومتابعة المخاطر بشكل تحليلي بموجب تقارير دورية ترفع لمجلس اإلدارة تعكس مستوى المخاطر التي يمكن للمجموعة قبولها باإلضافة 
.إلى التركيز بشكل أكبر على قطاعات مختارة

يتم تقديم هذه المعلومات وشرحها إلى . تتم مراجعة المعلومات التي يتم تجميعها من الوحدات المختصة بغرض تحليلها  وتحديد المخاطر المحتملة
يتم رفع تقارير متخصصة إلى مدراء اإلدارات المعنية ويتم تقديمها بصورة منتظمة . اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة من مجلس اإلدارة
يتضمن التقرير إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان واالستثناءات المتعلقة بالحدود . تتناسب مع التقلبات واالحداث التي قد تؤثر على تلك المخاطر

يتم إعداد تقرير مفصل بصورة شهرية عن قطاع االعمال . الموضوعة ومخاطر السيولة وحاالت الخسارة التشغيلية والتغيرات في المخاطر األخرى
.وتقوم اإلدارة العليا بتقييم مدى كفاية مخصص المحفظة التمويلية ونسبة كفاية رأس المال شهريًا . والعمالء والمخاطر الجغرافية التي قد تحدث

(بقية)هيكلة إدارة المخاطر - 1/1/36

تتم المراجعة على عمليات إدارة المخاطر على مستوى المجموعة بصورة دورية من قبل إدارة المراجعة الداخلية التي تقوم بفحص مدى كفاية 
تناقش إدارة المراجعة الداخلية نتائج كل التقييمات مع اإلدارة وتقدم تقرير حول كافة النتائج والتوصيات إلى . اإلجراءات ومدى التزام المجموعة بها

.لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة
أنظمة قياس المخاطر واإلبالغ عنها- 2/1/36

تتم إدارة مخاطر السوق على أساس التوزيع المسبق لألصل على فئات الموجودات المختلفة والتقييم المستمر ألوضاع السوق فيما يتعلق بحركة 
.وتوقعات أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الربح المرجعية وأسواق األسهم
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مخاطر االئتمان- 2/36

قياس مخاطر االئتمان

الضمانات

.رهن العقارات السكنية والتجارية والصناعية
ضمانات تجارية

مخاطر االلتزامات المحتملة المتعلقة باالئتمان

وتعتبر الضمانات من أكثر الطرق التقليدية المتعارف عليها . تستخدم المجموعة مجموعة من السياسات واإلجراءات للحد من مخاطر االئتمان
عند منح  التسهيالت األئتمانية وذلك للحد من مخاطر عدم االلتزام بالسداد وتلتزم المجموعة بتطبيق الضوابط الصادرة من البنك المركزي فيما 

:يتعلق بقبول واستيفاء الضمانات و فيما يلي أنواع الضمانات الرئيسية للموجودات التمويلية 

في قطاع الشركات يتم التحليل بناًء على البيانات : تقوم المجموعة بتقدير احتمالية تعثر كل طرف من األطراف  باستخدام أدوات تحليل مختلفة
التاريخية وسمعة العميل وبيئة عمله وقطاع أعماله كما يتم االستعانة بتقارير وكالة االستعالم والتصنيف االئتماني للحصول على الموقف 

االئتماني للعميل في القطاع المصرفي كما تتم دراسة الموقف المالى باستخدام نسب التحليل المالي للقوائم المالية آلخر ثالثة سنوات على األقل 
بالنسبة لتمويل األفراد فيتم منح التمويل للشرائح المختلفة . وذلك وفقًا ألستمارة التحليل المطورة داخليًا باإلضافة لدراسة التدفقات المالية المستقبلية

العمر، نوع النشاط، فترة العمل، التاريخ االئتماني، الدخل الشهري للعميل والحد األعلى الستقطاع القسط : طبقا لمعايير تم اعتمادها تتمثل في
.الشهري بالنسبة لصافي دخل العميل

تنشأ التركزات عندما يزاول عدد من األطراف المتعددة أنشطة متشابهة، أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية 
تشير . مماثلة مما يجعل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها

التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي قد تؤثر على قطاع معين من قطاعات االعمال  أو على منطقة جغرافية 
.معينة

متثااًل لضوابط البنك المركزي الخاصة بادارة مخاطر التركز على  جراءات المجموعة وا  من أجل تجنب التركز الزائد للمخاطر، تتضمن سياسات وا 
دارة مخاطر التركزات في المحفظه االئتمانيه المحددة لمخاطر االئتمان طبقا لذلك. االحتفاظ بمحافظ متنوعة .وتتم مراقبة وا 

.رهن األدوات المالية مثل الودائع والشهادات االستثمارية المتداولة 
رهن الموجودات مثل العقارات والمعدات والسيارات والمخزون

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36

تقوم المجموعة بتقديم خطابات ضمان واعتمادات مستندية إلى عمالئها والتي تلزم المجموعة بسداد دفعات محددة عندما يعجز العميل عن الوفاء 
وبذلك تتعرض المجموعة إلى مخاطر مشابهة للمخاطر المتعلقة بالموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية والتي يتم . بالتزاماته تجاه أطراف أخرى

.الحد منها من خالل عمليات وسياسات المراقبة المذكورة أنفًا
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:فيما يلي األنواع الرئيسية للضمانات التي يتم الحصول عليها

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36

كما أن . تحتفظ المجموعة بمحفظة تضم موجودات عالية التداول ومتنوعة يمكن تسييلها بسهولة في حالة األنخفاض المفاجئ للتدفقات النقدية
عالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بودائع . المجموعة تمتلك حدود للتسهيالت االئتمانية ملتزمة بها يمكن استخدامها لتلبية احتياجاتها من السيولة

دارتها وفقًا لسيناريوهات متعددة مع األخذ بعين االعتبار التركيز على العوامل االستثنائية . إلزامية لدى البنك المركزي يتم تقييم وضع السيولة وا 
.المتعلقة بالسوق بشكل عام ووضع المجموعة على وجه الخصوص

.تحصل المجموعة أيضًا على ضمانات من الشركات القابضة مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية المقدمة لشركاتهم التابعة

تقييم االنخفاض في القيمة- 2/2/36

دارة التمويل - 3/36 مخاطر السيولة وا 

تتمثل مخاطر السيولة في المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها تحت الظروف العادية 
دارة الموجودات مع . والحرجة وللحد من هذه المخاطر، قامت المجموعة بتوفير مصادر تمويل متنوعة باإلضافة إلى قاعدة ودائعها األساسية وا 

ويتضمن االجراء تقييم التدفقات النقدية المتوقعة ووجود . أخذ السيولة في االعتبار ومراقبة التدفقات النقدية المستقبلية ومستوى السيولة بشكل يومي
.ضمان على درجة عالية من الجودة قد يستخدم لضمان التمويل اإلضافي عند الحاجة

يتم دراسة مدي الحوجة لتكوين المخصصات لخسائر الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية بصورة شهرية مع إجراء مراجعة منفصلة لكل 
.محفظة

تعزى االعتبارات الرئيسية لتقييم االنخفاض في القيمة الي الفترة الزمنية لتخلف العميل عن سداد التمويل المستحق لما بعد تاريخ االستحقاق حيث 
ضمانات التمويل لها أهمية كبرى . يتم تصنيف التمويل واحتساب نسبة المخصصات بناًء على فترة تأخر السداد وذلك وفق ضوابط البنك المركزي

.عند احتساب المخصصات حيث يتم تخفيض المخصصات بناءًا على نوع الضمان وقيمته

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى- 1/2/36
يعتمد مبلغ ونوع الضمان المطلوب على تقييم مخاطر االئتمان المتعلقة بالطرف المقابل حيث يتم تطبيق الضوابط الصادرة من البنك المركزي 

.الخاصة بقبول أنواع الضمانات ومعايير التقييم المتعلقة بها

.بالنسبة للتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية للشركات، الرهن على العقارات والمخزون والموجودات المؤجرة والذمم المدينة التجارية 

.وفيما يتعلق بالتسهيالت التمويلية واالستثمارية اإلسالمية لألفراد، الرهن على الموجودات والرهونات على العقارات 

إن الجودة العالية لمحفظة الموجودات تضمن توفر السيولة الالزمة باإلضافة إلى األموال الخاصة بالمجموعة وودائع العمالء الثابتة والتي تساعد 
.في تشكيل مصدر ثابت للتمويل لتتمكن المجموعة من الحصول على األموال الضرورية لتغطية احتياجات العمالء والوفاء بمتطلباته التمويلية

               44 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية38 الى 1 تشكل اإليضاحات المرفقة من 



بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

تتم مراجعة مصادر السيولة بصورة منتظمة من قبل اإلدارة للحفاظ على تنوع واسع النطاق للعمالت وبتوسيع نطاق المناطق الجغرافية ومزودي 
.الخدمات والمنتجات وصياغة الشروط التمولية بما يتالئم مع كل عملية تمولية

  تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك وقد تم تحديد تواريخ االستحقاقات التعاقدية للموجودات 2/3/36يعكس االيضاح رقم 
وتقوم اإلدارة بمراقبة استحقاقات . والمطلوبات بالجدول علي أساس الفترة المتبقية من تاريخ المركز المالي وحتي تاريخ االستحقاق التعاقدي

.الموجودات والمطلوبات بصورة مستمرة للتحقق من توفر سيولة كافية ولسد الفجوات في التدفق النقدي السلبي عند حدوثها

منهجية التمويل - 2/3/36

دارة التمويل  - 3/36 (بقية)مخاطر السيولة وا 

.مراقبة معدالت سيولة المركز المالي مقابل المتطلبات الداخلية والتنظيمية 

ويشمل ذلك توفير . موقف التمويل اليومي الذي تتم إداراته من خالل مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية للتأكد من إمكانية الوفاء باإللتزامات 
.األموال عند استحقاقها أو تمويلها من قبل العمالء

.االحتفاظ بمحفظة موجودات عالية التداول ويمكن تسييلها بسهولة كضمان في حالة األنخفاض المفاجئ  للتدفقات النقدية 

.إدارة موقف التركزات الخاصة بتواريخ اإلستحقاق للمحافظ التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

(بقية)إجراءات إدارة مخاطر السيولة  - 1/3/36

.مراقبة موقف معدالت السيولة اليومي بموجب تقارير يومية ومراجعة النسب طبقًا لضوابط البنك المركزي 

المستخدمة في مراقبة السيولة هي تحليل اختالف تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات، التي  (عالوة على وسائل أخرى) الوسيلة الرئيسية 
يتم مراقبتها على مدى الفترات الزمنية المتعاقبة لجميع أنواع العمالت المستخدمة، يتم بموجبها تقديم توصيات بشأن إدارة النقد السلبي المتراكم 

.(حيث يتم تقديمها في التقرير مقومة بعملة الجنيه السوداني).على مدى الفترات الزمنية المتعاقبة

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36

تتضمن إجراءات المجموعة إلدارة مخاطر السيولة، التي يتم تنفيذها داخل المجموعة والتي تتم مراقبتها بواسطه الفرق المختلفة بدائرة المخاطر 
:التالي

               45 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية38 الى 1 تشكل اإليضاحات المرفقة من 



بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

2021استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في ديسمبر 

ال يوجد / أكثر من سنة  شهور إلى سنة6   شهر6 - 3  أشهر3خالل 
تاريخ استحقاق محدد

اإلجمالي

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه
 609,784,688            3,267,278               -     3,486,803 603,030,607     نقد و أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

 5,317,121                         -               -              - 5,317,121        حسابات التزامات بنك السودان المركزي

 97,748,691                    1,000 3,447,691        1,949,757        92,350,243       حسابات إستثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية

 143,147,350         68,040,056     25,040,282      10,966,123       39,100,889       صافي ذمم البيوع المؤجلة وتمويالت أخرى

 24,829,415           12,438,513     4,351,406        3,184,386        4,855,110        إستثمارات في صكوك وأوراق مالية 

 61,741                  61,741             -                     -                     -                   استثمارات في شركات  شقيقه

 5,721,275               -                 4,211,143                       50      1,510,082صافي اإلستثمار في المضاربات و المشاركات

 28,218,273           28,218,273                   -              -               -استثمارات عقارية

 1,879,159             1,255,179       623,980                        -               -موجودات معروضة للبيع

 16,057,443           60,320           923,002               6,436,745 8,637,376        موجودات أخرى

 1,374,286             1,374,286                     -              -   -                   صافي الموجودات غير الملموسة

 11,565,044           11,565,044                   -              -   -                   صافي الممتلكات والمعدات

 945,704,486     126,281,690   38,597,504      26,023,864       754,801,428     إجمالي الموجودات 
المطلوبات

 373,330,393     63,284,299     54,307,301      57,433,889       198,304,904     الحسابات الجارية
 17,330,773        -                 1,133,604        1,129,446        15,067,723       هوامش خطابات اإلعتماد و الضمان

 26,972,833        -                 2,461,658        8,647,848        15,863,327       مطلوبات أخرى
 7,392,367        7,392,367         -                                -   -                   المخصصات

 425,026,366     70,676,666     57,902,563      67,211,183       229,235,954     إجمالي المطلوبات
 454,222,115     103,493,268   108,389,239     110,488,097     131,851,511     حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

 61,061,593      61,061,593                   -              -   -                   إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي المجموعة
 5,394,412        5,394,412                     -              -   -                   حقوق غير مسيطرة

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
المطلقة وحقوق الملكية

     361,087,465     177,699,280     166,291,802   240,625,939     945,704,486 

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36
دارة التمويل  - 3/36 (بقية)مخاطر السيولة وا 

(بقية)منهجية التمويل  - 2/3/36
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 شهور إلي سنة6   شهر6 - 3  أشهر3خالل 
ال / أكثر من سنة 

يوجد تاريخ استحقاق 
اإلجمالي

الف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيهالف جنيه
 168,569,208           6,592,216               -               - 161,976,992      النقد واألرصدة لدى البنوك والبنك المركزي
 6,700,972                      -               -               - 6,700,972          حسابات التزامات بنك السودان المركزي

 10,910,287          -                 2,631,827         1,490,117          6,788,343          حسابات إستثمارية لدى بنوك ومؤسسات مالية
 27,947,612        13,172,702      7,556,421         4,565,396          2,653,093          صافي ذمم البيوع المؤجلة وتمويالت أخرى

 11,146,012        1,484,676              2,645,585      3,962,720 3,053,031          إستثمارات في صكوك وأوراق مالية 
 61,741              61,741                          -               -   -                   استثمارات في شركات  شقيقه

 180,185            180,185            -                     -                     -                   صافي اإلستثمار في المضاربات و المشاركات
 14,177,396        14,177,396                    -               -               -استثمارات عقارية

 426,532            241,239          185,293                          -               -موجودات معروضة للبيع
 8,811,807         1,674,550        6,544,399                 290,864 301,994            موجودات أخرى

 1,407,772         1,407,772                      -               -               -صافي الموجودات غير الملموسة
 5,726,337         5,726,337                      -               -               -صافي الممتلكات والمعدات

 256,065,861      44,718,814      19,563,525        10,309,097        181,474,425      إجمالي الموجودات 
المطلوبات

 70,292,705        13,427,165      13,427,165        10,070,374        33,368,001        الحسابات الجارية
 582,452            79,738            5,177               170,189            327,348            هوامش خطابات اإلعتماد و الضمان

 8,625,579         146,684          777,747            490,851            7,210,297          مطلوبات أخرى
 693,211            693,211            -                                -   -                   المخصصات

 80,193,947        14,346,798      14,210,089        10,731,414        40,905,646        إجمالي المطلوبات
 157,002,301      30,401,434      32,668,760        22,839,140        71,092,967        حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

 13,925,745        13,925,745                    -              -               -إجمالي حقوق الملكية العائد إلى مساهمي المجموعة
 4,943,868         4,943,868                      -              -               -حقوق غير مسيطرة

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار 
المطلقة وحقوق الملكية

      111,998,613        33,570,554        46,878,849      63,617,845      256,065,861 

2020 ديسمبر 31استحقاقات الموجودات والمطلوبات كما في
(بقية)منهجية التمويل  - 2/3/36

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36
دارة التمويل  - 3/36 (بقية)مخاطر السيولة وا 
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

مخاطر السوق - 4/36

 مخاطر معدل الربح2/4/36

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36

مخاطر هامش الربح - 1/4/36

تنشأ مخاطر السوق من التغيرات في أسعار السوق مثل معدالت األرباح وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وما يصاحب ذلك من 
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو الحد من قيمة الخسائر المحتملة فيما يتعلق بالمراكز المفتوحة التي يمكن أن تنتج من التغيرات غير . تقلبات

تتعرض المجموعة لمخاطر نتيجة استخدامها أدوات مالية متنوعة . المتوقعة في معدالت األرباح أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو أسعار األسهم
.تشمل أوراق مالية وعمالت أجنبية وأسهم وسلع

تستخدم المجموعة نماذج مناسبة، حسب الممارسات السائدة في السوق، من أجل تقييم أوضاعها . تبدي المجموعة اهتمامًا ملحوظًا لمخاطر السوق
.والحصول على معلومات دورية عن السوق لتنظيم مخاطر السوق
:يشتمل إطار إدارة مخاطر السوق التجارية على العناصر التالية

وضع حدود للتأكد من عدم تجاوز المخاطر المقبولة عن القيمة اإلجمالية للمخاطر ومعايير التركز الموضوعة من قبل اإلدارة العليا؛ - 

.إجراء تقييم مستقل بناء على أسعار السوق وتسوية المراكز ومتابعة الحد من الخسائر المتعلقة بالمراكز التجارية في الوقت المناسب - 

تتم مراجعة . تم وضع السياسات واإلجراءات والحدود التجارية للتأكد من تطبيق سياسة المجموعة فيما يتعلق بإدارة مخاطر السوق في العمليات اليومية
تتم مراجعة هذه اإلجراءات باإلضافة إلى اإلجراءات . هذه اإلجراءات بشكل دوري للتأكد من توافقها مع سياسة المجموعة العامة إلدارة مخاطر السوق

.والنظم الداخلية المتبعة، يتوجب على المجموعة االلتزام بالضوابط والقوانين الصادرة من قبل بنك السودان المركزي الصادرة بهذا الخصوص

، ال تقدم معدالت عائد  طبقًا للشريعة اإلسالميةال تتعرض المجموعة بصورة جوهرية ألية مخاطر تتعلق بإعادة تسعير ودائع العمالء ألن المجموعة،
إن العائد المستحق للمودعين وأصحاب حسابات االستثمار يستند إلى مبدأ المضاربة الذي يوافق . تعاقديه للمودعين أو ألصحاب حسابات االستثمار

بموجبه المودعون وأصحاب حسابات االستثمار على المشاركة في األرباح أو الخسائر التي تحققها محفظة موجودات المضاربة لدى المجموعة خالل 
.فترة معينة

تتعرض المجموعة . تنتج مخاطر معدل الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدل الربح على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية
لمخاطر معدل الربح نتيجة للتباين أو لوجود فجوات في مبالغ الموجودات والمطلوبات واألدوات المالية خارج المركز المالي والتي يحين موعد استحقاقها 

.تقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر. أو إعادة تسعيرها في فترة معينة
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

لاير سعوديدرهم إماراتييورودوالر امريكي
 مركز دائن(مدين) مركز  مركز دائن

   1,364,004,037       681,452,498        82,917,672    100,491,188موجودات
     (119,996,550)      (382,868,016)       (77,637,882)   (244,516,795)مطلوبات

   1,244,007,487       298,584,482          5,279,790   (144,025,607)2021 ديسمبر 31

         82,532,674      1,103,329,822        214,596,187      168,891,172موجودات
        (74,197,218)       (111,404,483)       (213,705,303)     (127,173,969)مطلوبات

           8,335,456        991,925,339             890,884       202041,717,203 ديسمبر 31

متوسط السعرسعر اإلقفالمتوسط السعرسعر اإلقفال
                54.58                 55.14              398.10             450.68الدوالر األمريكي

                62.61                 67.75              468.70             509.59اليورو
                14.86                 15.01              108.41             122.73الدرهم اإلماراتي

                14.55                 14.71              106.12             120.01لاير سعودي 

(بقية)مخاطر السوق  - 4/36
(بقية) مخاطر معدل الربح 2/4/36

كما تتعرض المجموعة . مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر تذبذب قيم األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية
تقوم المجموعة بمتابعة مستوى التعرض لهذه المخاطر ككل لكل عملة . لمخاطر العملة األجنبية في المعامالت التي تتم بعمالت غير الجنيه السوداني

.بصورة يومية

(بقية)إدارة المخاطر المالية  - 36

:-2021 ديسمبر31فيما يلي ملخص لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية  وفقا لألرصدة بالعملة األجنبية ألهم العمالت كما في 

:فيما يلي أسعار الصرف السائدة ألهم العمالت خالل السنة

مخاطر صرف العمالت األجنبية - 3/4/36

لألداة المالية ذات الطبيعة النقدية في المعدل الذي يتم إستخدامه في احتساب القيمة الحالية لتحديد القيمة  (العائد الفعلي)يتمثل معدل الربح الفعلي 
إن هذا المعدل هو المعدل الحالي لألداة المالية ذات السعر المتغير أو األداة المسجلة بالقيمة العادلة، أما المعدل التاريخي . الدفترية لألداة المالية

.لألداة المالية فهو معدل ذو سعر ثابت مسجل بالتكلفة المطفأة

لدى المجموعة إيرادات كبيرة في شركاتها التابعة والفروع الخارجية ، وبالتالي فهي معرضة لمخاطر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية 
.المستخدمة لتحويل اإليرادات
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بنك الخرطوم
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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المخاطر التشغيلية - 5/36

أرقام المقارنة- 37
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إعتماد القوائم المالية الموحدة- 38

الوحدات في األقسام المختلفة لدى / يحدد هذا اإلطار بوضوح مهام ومسؤوليات األفراد. قامت المجموعة بوضع إطار مفصل للمخاطر التشغيلية
يضمن إطار إدارة المخاطر التشغيلية تحديد المخاطر التشغيلية ومراقبتها . المجموعة والتي تقوم بتنفيذ المهام المختلفة المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية

دارتها واإلبالغ عنها بشكل سليم تشتمل العناصر الرئيسية لهذا اإلطار على إعداد قاعدة بيانات للخسائر وتحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية وتحليل . وا 
عداد التقارير المتعلقة بإدارة مخاطر التشغيل .المخاطر وا 

الممارسات المنتظمة إلدارة المخاطر التشغيلية تشتمل على تحديد وتحليل مجاالت المخاطر المحتملة وذلك عن طريق رصد خسائر المخاطر التشغيلية 
باالقسام المختلفة التى يتم التبليغ عنها بواسطة المنسقين ،مؤشرات المخاطر الرئيسية ،التقييم الذاتي للتحكم في المخاطر، واألحداث المتعلقة بالمخاطر 

بصفة عامة وذلك لوضع التوصيات الالزمة للتخفيف من المخاطر، وأخيرًا إعداد مواد للتوعية الدورية بمخاطر التشغيل وذلك  لتعزيز الثقافة العامة 
.ببيئة المجموعة

مخاطر أسعار األسهم - 4/4/36

.م2022 /  04 /14تم إعتماد إصدار القوائم المالية وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  

ال يؤثر إعادة التصنيف هذا على الربح الموحد المسجل سابًقا . تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض المتبع في السنة الحالية
.للسنة أو حقوق المساهمين الموحدة

تتمثل مخاطر أسعار األسهم في مخاطر انخفاض القيم العادلة لألسهم نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة أسعار األسهم بصورة 
.تنتج مخاطر أسعار األسهم غير التجارية من محفظة المجموعة االستثمارية. فردية

تتمثل المخاطر التشغيلية في التعرض المحتمل ألضرار مالية أو أضرار أخرى ناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية ، واألشخاص والنظم أو 
.من أحداث خارجية

جراءات خطة استمرارية العمل، يقوم القسم بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر الناتجة بعد كل  باإلضافة لمسؤولية القسم عن وضع وتحديث سياسات وا 
.اختبار بشكل دوري من خالل المراقبة اثناء تنفيذ الخطة بواسطة فريق خطة استمرارية العمل

جراءات الموافقة المطلوبة حيث يتم تحديد وتقييم كافة المخاطر ذات الصلة من قبل أقسام مستقلة عن  يخضع كل منتج جديد لمراجعة المخاطر وا 
الوحدة التي تعرض المنتج وتتعرض للمخاطر كما تخضع التعديالت على المنتجات الحالية أيضًا لعمليات مشابهة حيث أن وحدات األعمال والدعم 

تعمل الوحدات ضمن إطار إدارة المجموعة للمخاطر التشغيلية وتضمن إدارة . مسؤولة عن إدارة مخاطر العمليات في مجاالتها الوظيفية ذات الصلة
.المخاطر في وحدات األعمال الخاصة بها
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