


















بنك االستثمار المالي 

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانىالتدفقات النقدية من العمليات

   117,924,166        266,576,234صافي ربح العام

تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليلت

       7,288,660          10,383,272إستهالك الموجودات الثابتة

          541,769               392,962إطفاء الموجودات غير الملموسة

       5,579,435            9,265,781مخصص زكاة االموال

     38,482,630          45,876,632مخصص ضرائب االعمال

     (6,766,575)            5,817,829مخصص التمويل واالستثمار

     (2,762,549)          (5,579,435) الزكاة المدفوعة

   (20,006,828)        (38,482,630) ضرائب االعمال المدفوعة

            19,794                   3,746استبعاد الموجودات الثابتة

   140,300,502        294,254,391صافي التدفقات النقدية من العمليات

     36,141,228      (227,557,408)ذمم البيوع المؤجلة

       4,996,460      (100,000,000)المشاركات

     (2,838,207)            6,473,557المضاربات

   (50,526,155)      (425,923,938)اإلجارة

(563,949,646)   (1,340,110,178) استثمارات متاحة للبيع  

       5,808,188          20,853,656اإلستثمارات العقارية

   (59,732,836)        (14,999,824)الموجودات األخرى

   (49,952,815)        (66,593,136)شراء موجودات ثابتة

        (526,500)                      -شراء موجودات غير ملموسة

(2,147,857,271)   (680,580,283)  

(540,279,781)   (1,853,602,880)صافي التدفقات النقدية من (المستخدم) في اإلستثمار  

ال�فقات ال�ق�ة م	  ال����ل 

       1,308,756            9,318,428المخصصات

     (3,945,359)     1,059,297,760حسابات العمالء

   147,882,348        566,882,001المطلوبات األخرى

   258,982,154     1,067,999,123حسابات االستثمار المطلقة

   127,287,237        894,391,552االحتياطيات

   531,515,136     3,597,888,864صافي ال�فقات ال�ق�ة م	  ال����ل 

     (8,764,645)     1,744,285,984صافي الزيادة / (النقصان) في النقد وما في حكمه

   175,979,687        167,215,042النقد وما في حكمه في بداية السنة

   167,215,042     1,911,501,026النقد وما في حكمه في نهاية السنة

التدفقات النقدية من االستثمار
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ت()ل اإل%$احات ال�!فقة م� 1 إلى 45 ج�ءًا ال ی���أ م� ه�ه الق�ائ	 ال�ال�ة.



بنك االستثمار المالي 

قائمة التغير في االستثمارات المقيدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

صندوق المحالج 
اإلستثماري

صندوق االسهم 
السادس

صندوق انتاج 
وتسويق اللحوم

صندوق تمويل 
قطاع التعدين

صندوق اإلستثمارات 
المتنوعة الخامس

صندوق إجارة ميكو
صندوق البركة نماء 

1
صندوق الجامعة 

الوطنية
صندوق الشركة 
الوطنية للمحالج

صندوق السيولة
صندوق سوداتل 

االستثماري
صندوق سوداتل 
االستثماري الثاني

المحافظ الخاصةمجموع الصناديق
مجموع الصناديق 

والمحافظ

جنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانىجنيه سودانى

االستثمارات في بداية 
الفترة

533,592,862     -                  -                -                 299,970,000     98,553,626    161,511,850   314,355,691    485,058,756    1,669,362,385    990,452,350      999,993,750      5,552,851,270    2,140,487,448    7,693,338,718     

إضافات/إصدارات خالل 
العام

-                    200,000,000  762,000        1,500,000      -                    -                  -                  -                   -                   416,940,854       -                     -                     619,202,854        706,821,426       1,326,024,280     

مسحوبات وحدات 
مستردة خالل الفترة

-                    -                  
-                

-                 -                    -                  -                  -                   -                   -                      
-                     -                     

-                       263,000              263,000               

        268,477,927         14,380,000        254,097,927        24,489,292          9,638,125         10,744,077        4,552,667        7,270,341       1,510,468       1,143,225       21,365,472    63,712,285   45,799,485    59,102,904         4,769,585أرباح خالل الفترة

        218,210,869                      -        218,210,869        22,040,363          8,674,313                      -        4,097,401        6,543,307       1,389,631       1,028,903       18,160,651    60,526,671   41,219,536    50,237,468         4,292,626توزيعات ارباح الفترة

مصروفات إدارية غير 
مباشرة

30,000              40,000            20,000          30,000           30,000              2,000              10,000            30,000             15,000             -                      7,083                 20,000               234,083               -                      234,083               

نصيب البنك كمضارب / 
أجرة كوكيل

476,958            8,865,436       4,579,948     3,185,614      3,204,821         114,323          120,837          727,034           455,267           609,747              963,813             2,448,929          25,752,726          2,055,763           27,808,489          

االستثمارات في نهاية 
الفترة

533,562,862     199,960,000  742,000        1,470,000      299,940,000     98,551,626    161,501,850   314,325,691    485,043,756    2,096,437,570    990,445,267      999,973,750      6,181,954,372    2,859,370,111    9,041,324,483     

وحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةوحدةالبيان

عدد الوحدات بداية 
الفترة

2,500,000         2,000,000       762,000        1,500,000      3,000,000         600,000          1,000,000       2,000,000        250,000           1,102,873           4,500,000          10,000,000        29,214,873          

                       -                     -                     -                      -                   -                   -                  -                  -                    -                 -                -                  -                    -إضافات خالل الفترة

                       -                     -                     -                      -                   -                   -                  -                  -                    -                 -                -                  -                    -مسحوبات خالل الفترة

عدد الوحدات في نهاية 
الفترة

2,500,000         2,000,000       762,000        1,500,000      3,000,000         600,000          1,000,000       2,000,000        250,000           1,102,873           4,500,000          10,000,000        29,214,873          

القيمة الدفترية للوحدة 
في بداية الفترة

100                   100                 100               100                100                   100                 100                  100                  100                   1,001.00             100                    100                    

القيمة الدفترية للوحدة 
في نهاية الفترة

100                   100                 100               100                100                   100                 100                  100                  100                   100.62                100                    100                    

القيمة السوفية للوحدة 
في بداية الفترة

100                   100                 100               100                100                   100                 100                  100                  100                   
1,001.00             

100                    100                    

القيمة السوقية للوحدة 
في نهاية الفترة

100                   100                 100               100                100                   100                 100                  100                  100                   
1,001.62             

100                    100                    

البيـــــــــــــان
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بنك االستثمار المالي

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1- التأسيس والنشاط

2- أسس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية

( أ ) أسس إعداد القوائم المالية

  السياسات المحاسبية :-

( ب ) العُمالت األجنبية

تأسس بنك  االستثمار المالي  كشركة مسjاهمة عامjة ذات مسjئولية محjدودة بjالخرطوم بموجjب شjjهادة التسjjجيل الصjjادرة مjjن مسjjجل عjjام الشjjركات

بjjالرقم 11941 بتjjاريخ 13 ديسjjمبر 1997 وذلك بموجب قانون الشركات لعام 1925م والمعدل في عام 2015م ويقوم البنك بممارسة جميع األعمال

واألنشjjطة االسjjتثمارية و المصjjرفية وفقjjاً ألحكjjام الشjjريعة اإلسjjالمية. هjjذا وقjjد باشjjر البنjjك نشjjاطه المjjالي و المصjjرفي بتjjاريخ 22 يوليjjو 1998م.

يمارس البنك نشاطه من مركزه الرئيسى في برج المنار في شارع السيد عبد الرحمن الخرطوم، وفروعه المنتشرة في عدد من الواليjjات ، فjjي مدينjjة

القضارف ومدينة االبيض ومدينة سنار .

1. تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وذلك حسب متطلبات بنك 

السودان المركزي وفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

2. تم إعداد وعرض القوائم المالية بالجنيه السوداني وهي العُملة الوظيفية للبنك.

3. تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية معدالً ليشمل إعادة تقييم اإلستثمارات وذلك بحسب القيمة العادلة في نهاية الفترة.

4. تم إعداد القوائم المالية للفترة من ا يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021.

تسجل المعامالت التي تتم بjالعُمالت األجنبيjة حسjب أسjعار الصjرف السjائدة بتjاريخ هjذه المعjjامالت. تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة
بالعُمالت األجنبية فjي تjاريخ قائمjة المjركز المjالي حسjب أسjعار الصjرف السjائدة فjي ذلjjك التjjاريخ. فروقات التحويل الناتجة من معامالت وعمليات

البنك سواء كانت ربحاً أو خسارة تمت معالجتها في قائمة الدخل.

يمتلك البنك إسم عمل فيبا االستشارية (مملوكة بالكامل للبنك)،  من مسجل أسماء االعمال تحت الرقم 47034 بغرض تقديم الخدمات في مجال 
التقييم واإلستشارات المالية لطالبي التمويل داخل البنك وخارجة، ومسجلة كبيت خبرة استشاري في مجلس تنظيم بيوت الخبرة وبنك السودان 

المركزي.

 بلغ عدد الموظفين والعاملين فى البنك فى 31 ديسمبر 2021  عدد : 105، ( 2020 : 109 ) .
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بنك االستثمار المالي

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2- السياسات المحاسبية (بقية)

( ج ) الموجودات الثابتة

10%األثاث و المعدات 2.5%مشروعات تحت التنفيذ

20%اجهزة االتصاالت15%وسائل نقل

30%الموجودات غير الملموسة30%الحاسب االلي 

( د ) إثبات أرباح وخسائر العمليات اإلستثمارية

(أ) أرباح المرابحات

             
(ب) أرباح المضاربات

             
(ج) أرباح المشاركات

             
(د) أيرادات الخدمات المصرفية

             
(هـ) أرباح األسهم أو الصكوك

(و) أرباح عمليات االجارة

             
( هـ ) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخاطر االستثمار

( و ) النقد وما في حكمه

يتم إثبات أرباح وخسائر عمليات المشاركة عند تصفية كل عملية باالضافة الى التنضيض الحكمي.

يتم إثبات أيرادات الخدمات المصرفية عند تقديم الخدمة للعميل.

يتم إثبات أرباح األسهم والصكوك عند اإلعالن عنها أو عندما يمكن قياسها بصورة معقولة.

يتم عمل مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد دراسة الظروف المحيطة بتحصيل كل دين على حدة وفقاً لألسس والضوابط الموضوعة 

بواسطة بنك السودان المركزي وكذلك سياسات البنك.

يتم إثبات أرباح عمليات االجارة علي أساس التوزيع النسبي خالل فترة االجارة.

أرباح وخسائر المرابحات يتم إثباتها في الفترة التي تستحق فيها على أساس زمني خالل فترة العقد.

أرباح المضاربات واألوراق المالية يتم إثباتها عند التحاسب التام أو في حدود األرباح التي توزع او في حالة تقديرها بالتنضيض الحكمى.

تسجل الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصاً مجمع اإلهالك وأى إنخفاض دائم في القيمة.

تم إهالك الموجودات الثابتة طبقاً لطريقة القسط الثابت وهي عبارة عن إهالك الموجودات الثابتة على أقساط سنوية متساوية خالل عمرها 

االفتراضي وقد تم ذلك وفقاً للمعدالت التالية :-

يتم مراجعة القيم المدرجة للموجودات الثابتة من حيث اإلنخفاض في الحاالت التي تشير إلى أن القيمة المدرجة غير قابلة لإلسترداد.  يتم إعادة 

إدراج الموجودات بالقيمة القابلة لإلسترداد في الحاالت التي تكون القيمة المدرجة أعلى من القيمة القابلة لإلسترداد.

لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فإن النقد وما في حكمه يشتمل على النقد في الخزينة واألرصدة بالبنوك (حسابات جارية) واألرصدة لدى البنك 

المركزي.
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بنك االستثمار المالي

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2- السياسات المحاسبية (بقية)

(  ز ) المخصصات

( ح ) مخصص مكافأة نهاية الخدمة

( ط ) قياس اإلستثمارات في نهاية الفترة

(أ) ذمم البيوع المؤجلة

(ب) المضاربات

             
(ج) االستثمارات المتاحة للبيع

( ي ) المعامله الزكويه والضريبيه

( ك ) عائد أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

تم حساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للمتعاقدين وفقاً لنظام قانون العمل السوداني و لوائح البنك اما بقية الموظفين والعاملين يتم معاملتهم وفقاً 

لقانون التأمينات االجتماعية ولوائح البنك.

تقاس عند حدوثها بقيمتها االسمية وتقاس في نهاية الفترة المالية على أساس القيمة االسمية أو صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها ايهما اقل .

تظهر االستثمارات في المضاربة في نهاية الفترة بالمبلغ المدفوع أو الموضوع تحت تصرف المضارب ويحسم من هذه القيمة ما استرده البنك 

من رأس مال المضاربة إن وجد.

تدرج هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة ويتم إعادة قياسها الحقاً وفقا للقيمة العادلة إال في حالة عدم امكانية تحديد القيمة العادلة وفي هذه الحالة 

يتم إظهارها بالتكلفة ناقصاً أي انخفاض في القيمة إن وجد. يتم إثبات األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي وعند بيع تلك االستثمارات أو تدني قيمتها يتم تحويل األرباح أو الخسائر 

المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة إلى قائمة الدخل.

يخضع البنك للزكاه طبقا لمنشورات ديوان الزكاه وقرارات هيئة الرقابة الشرعية. اما من الناحيه الضريبيه فالبنك يخضع لضريبة ارباح 

االعمال بنسبة 30% بعد بعد خصم الزكاة و استبعاد االرباح المعفاه (إن وجدت) .

يتم توزيع األرباح بين أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وأصحاب حقوق الملكية على أساس نصيب كل طرف في األموال المستثمرة 

وتضاف ارباح هذه الحسابات االستثمارية الى حساب العميل وذلك بعد اعتماد هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وموافقة الجهات الرسمية 

المختصه.

يتم  إثبات المخصصـات إذا كان على البنك أى إلتزام حالي (قانوني أو متوقع) ناتج عن حدث سابق ، وأنه يحتمل أن يتطلب إستخدام مصادر 

تتضمن منفعة إقتصادية لتسوية اإللتزام ، كما يمكن عمل تقدير واقعي لمبلغ اإللتزام.
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بنك االستثمار المالي

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2- السياسات المحاسبية (بقية)

( ل ) إنخفاض قيمة وعدم قابلية تحصيل الموجودات

(م ) المطلوبات

3- هيئة الرقابة الشرعية

يتم إثبات المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء مواد أو خدمات تم تسلمها سواء صدرت بها فواتير أو لم تصدر.

يخضـع نشـاط البنك إلشـراف هيئة رقابة شرعية يتم تعيينها بواسطة الجمعية العمومية للبنك وتقوم بالدور الرقابي على عمـليات ومعـامالت البنك 

من الناحـية الشرعـية وتقـوم هـيئة الرقـابة الشـرعية بإعداد تقرير في نهاية السنة وتقديمه للجمعية العمومية لمساهمي البنك.

يتم عمـل تقويم في تاريخ قائمة المركز المالي لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت إنخفاض قيمة موجود مالي محدد أو مجموعة موجـودات مالية. إذا 
وجد هذا الدليل فإنه يتم تحديد المبلغ المقدر القابل لإلستـرداد لهـذا الموجـود كما ان قيمة اإلنخفاض يتم اإلعتراف به في قائمة الدخل.

يخضـع نشـاط البنك إلشـراف وتنظيم ورقابة بنك السودان المركزي وفقاً لقانون بنك السودان المركزي لسنة 2002 وقانون العمل المصرفي لسنة 

2004 ويلتزم البنك بما يرد في منشورات وتعاميم بنك السودان المركزي.
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بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى4- النقد و ما في حكمه

      29,838,143      126,989,413النقدية بالعملة المحلية

        1,552,620        15,823,794النقدية بالعملة األجنبية

      40,886,805   1,256,309,768ارصدة لدي بنك السودان المركزي محلي

      74,714,390      361,342,243ارصدة لدي بنك السودان المركزي أجنبي

           505,325               27,475االحتياطي النقدي لدي بنك السودان المركزي (إيضاح  5)

      19,717,759      151,008,334ارصدة لدي المراسلين 

1,911,501,026   167,215,042    

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى5- االحتياطي النقدي لدي بنك السودان المركزي

           472,242               27,475االحتياطي النقدي  لدي بنك السودان المركزي محلي

             33,083                     -االحتياطي النقدي  لدي بنك السودان المركزي أجنبي

27,475               505,325           

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى6- صافي ذمم البيوع المؤجلة

      44,723,599      334,016,508المرابحات

      (6,590,560)       (67,326,061)االرباح المؤجلة

      38,133,039      266,690,447صافي ذمم البيوع المؤجلة قبل المخصص

         (694,286)         (1,927,939)مخصص مخاطر التمويل واالستثمار (إيضاح رقم 31)

        1,000,000                     -موجودات مرابحات

      38,438,753      264,762,508صافي ذمم البيوع المؤجلة

20212020
جنيه سودانىجنيه سودانى7- المشاركات

                  -      100,000,000المشاركات

                  -         (1,000,000)مخصص مخاطر التمويل واالستثمار (إيضاح رقم 31)

99,000,000        -                  

12

ت()ل اإل%$احات ال�!فقة م� 1 إلى 45 ج�ءًا ال ی���أ م� ه�ه الق�ائ	 ال�ال�ة.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى8- المضاربات

        8,802,503          2,328,946المضاربات

      (1,184,935)         (1,040,071)مخصص مخاطر التمويل واالستثمار (إيضاح رقم 31)

1,288,874          7,617,568        

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى9- اإلجارة

    212,996,165      638,920,103التمويل باإلجارة

      (2,049,073)         (5,778,112)مخصص مخاطر اإلستثمار ( إيضاح رقم 31)

633,141,991      210,947,092    

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى10- استثمارات متاحة للبيع

        1,381,000          1,420,958صكوك االستثمار الحكومية
    158,756,121      210,828,545شهادات المشاركة الحكومية (شهامة)

      39,871,381        39,871,381شهادات شامة
    417,390,194   1,455,526,834استثمارات في أسهم شركات  مدرجة            (إيضاح 1/10)

      53,737,200        53,737,200استثمارات في أسهم شركات غير مدرجة        (إيضاح 2/10)
    522,583,058      622,432,512استثمارات مقيدة في الصناديق االستثمارية      (إيضاح 3/10)
    349,402,354      499,414,055استثمارات مقيدة في المحافظ االستثمارية      (إيضاح 4/10)

2,883,231,485   1,543,121,307  

20212020
جنيه سودانىجنيه سودانى1/10- استثمارات في أسهم شركات مدرجة

             35,669               35,669أسهم في بنك الثرة الحيوانبة
           699,751             699,750أسهم في شركة التنمية االسالمية
        9,650,030                     -أسهم في البنك السوداني الفرنسي

      35,739,439        37,363,384أسهم في شركة سوداتل
      13,585,123        14,579,692أسهم في الشركة السودانية للمناطق واالسواق الحرة

           760,000             760,000أسهم في شركة التقسيط
      39,431,952        84,217,392أسهم في الشركة الوطنية لإلجارة

             85,523               89,799أسهم في بنك المال المتحد
    317,402,708   1,317,781,147أسهم في الشركة الوطنية لنظم التعليم المستمر

1,455,526,834   417,390,194    
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ت()ل اإل%$احات ال�!فقة م� 1 إلى 45 ج�ءًا ال ی���أ م� ه�ه الق�ائ	 ال�ال�ة.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى2/10- استثمارات في أسهم شركات غير مدرجة

             62,500               62,500أسهم في الشركة الوطنية للطرق والجسور
        3,674,700          3,674,700أسهم في شركة اإلنشأءات الحديثة

      50,000,000        50,000,000أسهم في شركة العمدة مديكال سيرفس
53,737,200        53,737,200      

20212020
جنيه سودانىجنيه سودانى3/10- استثمارات مقيدة في الصناديق االستثمارية

                  -        80,202,356صندوق  انتاج وتسويق اللحوم
                  -        95,000,000صندوق تمويل قطاع التعدين االستثماري 

      10,382,300                     -صندوق اإلجارة االستثماري الثاني
      50,270,000        59,184,888صندوق االسهم االستثماري السادس

      30,905,996        93,999,488صندوق  االستثمارات المتنوعة الخامس
        9,416,709                     -صندوق البركة االستثماري

        7,281,946          7,733,040صندوق إجارة ميكو االستثماري 
      18,130,409                     -صندوق سوداتل االستثماري 

      52,649,024                     -صندوق مستشفي الجامعة الوطنية االستثماري 
      42,930,077        69,294,100صندوق محالج الشركة االفريقية االستثماري 

           500,000             500,000الصندوق الوقفي لرعاية االيتام
    287,114,469      216,518,640صندوق سوداتل االستثماري الثاني

      13,002,128                     -صندوق محالج االستثماري 
622,432,512      522,583,058    

20212020
جنيه سودانىجنيه سودانى4/10- استثمارات مقيدة في المحافظ االستثمارية

      32,000,000        32,000,000المحفظة االستثمارية األولي لمجموعة الوطن 
                  -      400,000,000محفظة القضارف السلعية الثامنه

    250,000,000                     -محفظة القضارف السلعية السابعة
      50,000,000        50,000,000محفظة السلع اإلستراتيجية

        1,000,000          1,000,000محفظة اكاديمية السودان للعلوم المصرفية
        1,367,000          1,367,000صندوق ضمان التسويات

      15,035,354        15,047,055صندوق إدارة السيولة
499,414,055      349,402,354    
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ت()ل اإل%$احات ال�!فقة م� 1 إلى 45 ج�ءًا ال ی���أ م� ه�ه الق�ائ	 ال�ال�ة.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
20212020

جنيه سودانىجنيه سودانى11- اإلستثمارات العقارية

        1,503,000          1,503,000مخزن مدينة االبيض
      13,917,745        13,917,745منزل الطائف - الخرطوم

      26,811,844          5,958,188أراضي محفظة مخطط سارية
21,378,933        42,232,589      

20212020
جنيه سودانىجنيه سودانى12- الموجودات االخرى

      15,650,130        21,964,265سلفيات عاملين 

    103,342,532        89,509,193ايرادات مستحقة (ارباح وترويج شهامة وشامة و الصكوك)

 ً            418,024          1,825,006مصروفات مدفوعة مقدما

           492,500          1,310,000إيجار مدفوع مقدم

             89,229                     -تكلفة طباعة شيكات

           991,199          7,653,266مدفوعات تحت التسوية *

                  -          1,190,858صيانة المصعد خصما علي االيجار

           446,106             318,055مخزونات أدوات مكتبية

           311,161                     -غرفة النقد األجنبي مقابل محلي

        1,175,395          1,675,395قرض حُسن للجمعية التعاونية للعاملين

                  -        10,831,271مقدم اقساط مولد البنك

        3,723,774          5,362,566سلفية خصماً علي الحافز

141,639,875      126,640,051    

مدفوعات تحت التسوية *

عبارة عن منحة عيد االضحي خصماً علي المرتبات بمبلغ 2,599,000 جنيه، مدفوع مقدم للعامين بمبلغ 5,050,000 جنيه، ومبلغ 4,266.04 جنيه 
مدفوعات مقدماً لشركة االتصاالت.

15

ت()ل اإل%$احات ال�!فقة م� 1 إلى 45 ج�ءًا ال ی���أ م� ه�ه الق�ائ	 ال�ال�ة.



بنك االستثمار المالي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

االراضي13- الموجودات الثابتة
مشروعات تحت 

التنفيذ
االجمالياثاث و معداتكمبيوترالسيارات

جنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سوداني

التكلفة فى :-

 100,990,443      13,805,825      8,162,515          31,457,747          41,641,429         5,922,928      1 يناير 2021

 66,593,136        6,375,520        4,463,579                 15,927,480 32,613,150         7,213,407      االضافات

(738,546)             -                       -                      (738,546)               -                         -                  االستبعادات

 166,845,032      20,181,345      12,626,094        46,646,680          74,254,579         13,136,335    31 ديسمبر 2021

االهالكات فى :-

 18,943,313        4,008,622        5,439,394          9,156,474            338,824                -                  1 يناير 2021

 10,383,272        2,066,543        1,901,483          5,854,824            560,422                -                  للفترة

(734,801)             -                       -                      (734,801)               -                         -                  االستبعادات

 28,591,785        6,075,165        7,340,877          14,276,497          899,246                -                  31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية فى:-

 138,253,247      14,106,180      5,285,217          32,370,182          73,355,333         13,136,335    31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية

16
تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



بنك االستثمار المالي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
إيضاحات حول القوائم المالية

االجمالياثاث و معداتالحاسب اآلليوسائل النقلمشروعات تحت التنفيذاالراضي13- الموجودات الثابتة

جنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سوداني
التكلفة فى :-

 51,117,169        9,660,054        7,904,524          16,967,735          10,661,929         5,922,928      1 يناير 2020
 49,952,815        4,225,312        257,991             14,490,012          30,979,500           -                  االضافات

(79,541)            (79,541)              -                         -                           -                         -                  االستبعادات

 100,990,443      13,805,825      8,162,515          31,457,747          41,641,429         5,922,928      31 ديسمبر 2020

االهالكات فى :-

 11,714,401        2,835,975        3,758,880          4,931,310            188,236                -                  1 يناير 2020
 7,288,660          1,232,394        1,680,514          4,225,164            150,588                -                  للفترة

(59,747)            (59,747)              -                         -                           -                         -                  االستبعادات

 18,943,313        4,008,622        5,439,394          9,156,474            338,824                -                  31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية فى:-

 82,047,129        9,797,203        2,723,121          22,301,272          41,302,605         5,922,928      31 ديسمبر 2020

17
تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني14- الموجودات غير الملموسة

تطبيقات وبرامج  الحاسوب

 12,737,221               13,263,721التكلفة في بداية الفترة

 526,500                                 -االضافات

 13,263,721        13,263,721         التكلفة في نهاية الفترة

االطفاءات:

 11,954,337               12,496,106االطفاء بداية الفترة

 541,769                         392,962للفترة

 12,496,106        12,889,068         االهالك في نهاية الفترة

 767,615                         374,653صافي القيمة الدفترية

20212020

جنيه سودانيجنيه سودانيملخص االهالكات و االطفاءات

 7,288,660                 10,383,272اهالك الموجودات الثابتة (إيضاح رقم 13)

 541,769                         392,962اطفاء الموجودات غير الملموسة

10,776,234                 7,830,429 

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني15- حسابات العمالء

    137,659,103   1,155,646,956حسابات الصناديق والمحافظ الخاصة  (ايضاح 1/15)

        8,252,714        49,562,620حسابات العاملين

1,205,209,577   145,911,817    

1/15- حسابات الصناديق والمحافظ الخاصة

حسابات الصناديق و المحافظ الخاصة عبارة عن متبقي المبالغ التي تخص ارباب االموال في انتظار استثمارها في المحافظ و الصناديق، 
بالنسبة للمبالغ المستثمرة تم اثباتها ضمن قائمة التغير في حسابات االستثمار المقيدة.

18
 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني16- المطلوبات االخرى

    101,118,346      525,295,507االمانات تحت الطلب *       

        8,993,487          1,453,247تأمينات  الضمانات و االعتمادات

      12,506,304      139,901,489أوراق الدفع والشيكات المعتمدة

      29,811,271          7,385,612صفقات تمويل صناديق اإلستثمار

      43,923,667      171,411,443مقابل إستحقاق الصندوق السعودي للتنمية  **

      35,668,588        57,069,914توزيعات ارباح شهامة والصكوك

        5,223,609        66,093,348مقابل امانات تحت الطلب بالعملة االجنبية ***

           316,023                     -غرفة النقد االجنبي

                   -        23,848,020مقابل حساب االستيراد أجنبي

    211,035,428        27,728,636محافظ خاصة تحت التسوية

               4,000               39,900إكتتاب في محافظ واصدارات مالية

      33,139,692        10,389,330المصروفات المستحقة

        1,491,115          6,305,369صندوق التأمين اإلجتماعي

      11,140,962        25,298,071حوافز العاملين

        5,518,876          4,553,483ذمم دائنة أخري ****

1,066,773,367   499,891,366    

* االمانات تحت الطلب

** إستحقاق الصندوق السعودي للتنمية

*** امانات تحت الطلب بالعملة االجنبية

**** ذمم دائنة أخري

وهي عبارة عن اموال تخص عمالء في انتظار االكتتاب في صناديق استثمارية أو محافظ أو شراء اوراق مالية اخري أو توزيعات أرباح 
خاصة بالعمالء والمساهمين و جميعها يتم دفعها عند الطلب.

وهي عبارة عن رصيد يخص افراد وشركات بالعمالت االجنبية، مبلغ الدوالر 58,511 ومبلغ بالدرهم االماراتي 338,334.

عبارة عن مدفوعات لفرع القضارف بمبلغ 1.2 مليون جنيه، ومطلوبات إجارة بمبلغ 2.6 مليون جنيه، و ارباح حسابات استثمار مقفولة 
بمبلغ 0.3 مليون، و ارباح مضاربة بمبلغ 0.4 مليون جنيه.

هو عبارة عن استحقاق للصندوق السعودي للتنمية وهو ما يعادل 1,467,828 لایر سعودي.

19
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بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020
جنيه سودانيجنيه سوداني17- المخصصات

        6,219,693        15,388,121مخصص مكافأة مجلس اإلدارة      (إيضاح رقم 1/17)

           350,000             500,000مخصص مكافأة هئية الرقابة الشرعية     (إيضاح رقم 2/17)

      38,482,630        45,876,632مخصص ضريبة أرباح األعمال     (إيضاح رقم 3/17)

        5,579,435          9,265,781مخصص زكاة االموال     (إيضاح رقم 4/17)

                   -                     -مخصص مكافأة نهاية الخدمة     (إيضاح رقم 5/17)

71,030,535        50,631,758      

20212020
جنيه سودانيجنيه سوداني1/17- مخصص مكافأة مجلس اإلدارة

        4,960,937          6,219,693المخصص في بداية العام

        6,219,693        15,388,121المخصص المحمل خالل العام

       (4,960,937)         (6,219,693)المخصص المدفوع خالل العام
15,388,121        6,219,693        

20212020
جنيه سودانيجنيه سوداني2/17- مخصص مكافأة هيئة الرقابة الشرعية

           300,000             350,000المخصص في بداية العام

           250,000             500,000المخصص المحمل خالل العام

          (200,000)            (350,000)المخصص المدفوع خالل العام

500,000             350,000           

20212020
جنيه سودانيجنيه سوداني3/17- مخصص ضريبة أرباح االعمال

      20,006,828        38,482,630المخصص في بداية العام

      38,482,630        45,876,632المخصص المحمل خالل العام

     (20,006,828)       (38,482,630)المخصص المدفوع خالل العام

45,876,632        38,482,630      

20
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بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020
جنيه سودانيجنيه سوداني4/17- مخصص زكاة االموال

        2,762,549          5,579,435المخصص في بداية العام
        5,579,435          9,265,781المخصص المحمل خالل العام
       (2,762,549)         (5,579,435)المخصص المدفوع خالل العام

9,265,781          5,579,435        

20212020
جنيه سودانيجنيه سوداني5/17- مخصص مكافأة نهاية الخدمة

                   -                     -المخصص في بداية العام

        1,936,200          2,956,465المخصص المحمل خالل العام

       (1,936,200)         (2,956,465)المخصص المدفوع خالل العام

-                     -                   

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني18- حقوق اصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

    602,040,441   1,519,665,756حسابات اصحاب االستثمارات المطلقة

      60,034,774      177,114,407احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المطلقة

      36,815,862        70,110,036نصيبهم في ارباح الفترة

1,766,890,199    698,891,076    

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني19- رأس المال

    400,000,000      400,000,000رأس المال المصرح به

    279,048,000      385,018,269رأس المال المدفوع

رأس المال المصرح به 400,000,000 سهم قيمة السهم واحد جنيه سوداني كما في 2021.12.31.

 قررت الجمعية العمومية للمساهمين في إجتماعها فوق العادة بتاريخ 17 يونيو 2021م، زيادة رأس المال المصرح به للبنك بنسبة 
%100 ليصبح 800 مليون جنيه سوداني وماذال القرار تحت إجراء التنفيذ.

21
 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20- االحتياطي القانوني

20212020

جنيه سودانيجنيه سودانيرصيد االحتياطي القانوني

       59,457,616        71,250,033الرصيد في بداية الفترة

       11,792,417        26,657,623المحول من ارباح العام %10

       71,250,033        97,907,657الرصيد في نهاية الفترة

21- احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني

    273,491,748   1,185,304,109احتياطي القيمة العادلة لألوراق المالية

      22,398,183          4,977,373احتياطي القيمة العادلة لألصول الثابتة

1,190,281,482    295,889,931    

2220212020- احتياطي إعادة تقييم العمالت االجنبية

جنيه سودانيجنيه سوداني

        1,252,494          1,413,975الرصيد في بداية الفترة

           161,481        19,658,538اعادة تقييم العام

        1,413,975        21,072,513الرصيد في نهاية الفترة

2320212020- االرباح المبقاة

جنيه سودانيجنيه سوداني

      86,729,443      160,507,593الرصيد في بداية الفترة

     (32,192,118)     (105,970,268)ارباح تم توزيعها

    117,924,165      266,576,234ارباح العام

     (11,792,417)       (26,657,623)المحول لإلحتياطي القانوني%10

          (161,481)       (19,658,538)مكاسب تقييم العٌمالت االجنبيه

    160,507,593      274,797,397الرصيد في نهاية الفترة

وهي عبارة عن المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة.

وفقاً لمنشور بنك السودان المركزي بتاريخ 7 أبريل 2007م و لعقد التأسيس ولوائح البنك يتم تحويل 10%  من صافي األرباح سنوياً 
لحساب اإلحتياطي القانوني حتى يعادل هذا الرصيد رأس المال المدفوع.

22
 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2420212020- الدخل من ذمم البيوع المؤجلة

جنيه سودانيجنيه سوداني

      13,616,876        25,287,387أرباح المرابحات

25,287,387        13,616,876      

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني25- الدخل من االستثمارات

    154,837,515      294,446,645ارباح البنك من إدارة المحافظ االستثمارية

      24,747,487      179,086,356ارباح محفظة البنك الرأسمالية

           730,157             723,512ارباح مضاربات

           672,840                     -عائد المشاركات

      53,685,295        89,447,947ارباح اإلجارة

563,704,461      234,673,294    

26- العائد على أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني27- ايرادات الخدمات المصرفية و المالية

        7,487,024        30,105,752عموالت االعتمادات و الضمانات و التحاويل وأخري

      30,684,798        35,341,588عموالت االصدار و التداول

      89,518,724      163,569,965نصيب البنك من ادارة الصناديق و المحافظ

229,017,305      127,690,546    

يتم تحديد حصة البنك كمضارب وفقاً لشروط وأحكام عقود المضاربة. يتم توزيع أرباح الحسابات االستثمارية للعام 2021  بواقع %20 
للبنك و  80 % ألصحاب حسابات  االستثمار المطلقة و هي نفس نسبة توزيع أرباح الحسابات االستثمارية للعام 2020، وقد بلغت نسبة 

العائد ألصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة لعام 2021 نسبة 10.51%، مقارنة بنسبة10.53% لعام 2020،  وقد تم دعم ارباح 
أصحاب حسابات االستثمار المطلقة لعام 2021 بمبلغ 9,144,787 جنيه خصماً من نصيب ارباح البنك، مقارنة بمبلغ 1,337,549 جنيه 

 دعم عام 2020.

23
 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني28- ايرادات أخري

        1,764,452          1,890,670ايرادات فيبا االستشارية

        7,370,063                     -عكس (شطب) مخصص تمويل اإلستثمار (إيضاح رقم 31)

           840,263          5,393,197ايرادات عموالت

        1,501,715          6,724,021ايرادات ايجار مخزن فرع القضارف

14,007,888        11,476,493      

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني29- تكلفة العمالة

      26,611,493        52,041,964المرتبات واالجور

             22,831             132,382تدريب العاملين

           302,817          1,147,899االجر االضافي

      22,880,399        37,667,575منحة اإلجازة وتذاكر السفر

      15,975,148        26,597,378منحة العالج

        9,128,269        14,275,955منحة اللبس

      11,717,512        16,974,861منحة العيدين

        2,165,553          3,999,900مصروفات الشئون االجتماعية

           399,999             859,171حافز التميز

        2,649,069          4,950,095مساهمة البنك في التأمينات االجتماعية

        1,936,200          2,956,465مكافأت فوائد ما بعد الخدمة

      11,140,962        25,298,071مخصص حافز العاملين

        8,328,331        13,730,620منحة التعليم

                   -        19,572,258إعانة غالة معيشة موقته

220,204,595      113,258,584    

24
 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني30- المصروفات العمومية و االدارية

        2,700,503          5,494,332االيجارات

                   -          8,070,199تسيير وصيانة المولد

        1,509,702          6,861,257التكريم والضيافة

           699,557             942,661الدعاية و اإلعالن

        1,287,565          3,542,858النظافة والصحة

        5,599,838        10,316,949الصيانة واالصالح

        2,322,310          5,066,143مصروفات مجلس اإلدارة

           267,258             716,296مصروفات الجمعية العمومية

           798,329          2,310,929مصروفات االشتراكات

        3,112,801          5,666,294مصروفات االتصاالت

           946,478          5,000,000مصروفات االدوات المكتبية

      22,608,316        80,161,722مصروفات صيانة الحاسب اآللي

        4,358,666        33,253,738مصروفات تسيير العربات

           199,324             363,800مصروفات هيئة الرقابة الشرعية

        1,022,414          3,715,981مصروفات الكهرباء والمياه

        2,316,255          6,451,000مصروفات عمومية

           298,217          3,981,426حراسة ومحليات

           142,741               71,218صحف ومطبوعات

             64,405             373,472مصروفات المستشار القانوني

        1,199,770          8,578,988سفر وماموريات

        1,061,748          3,236,314مصروفات تأمين االصول

           967,805             459,390مصروفات النشر المالي

           499,488          1,354,802التبرعات

        1,299,232          2,496,390مصروفات الشئون اإلجتماعية

           500,000          2,200,000أتعاب المراجع الخارجي

           100,000          2,100,000مصروفات دراسات وإستشارات

           401,608             194,784مصروفات فيبا اإلستشارية

        1,587,262          2,729,336تدريب العاملين

           110,012                     -مصروفات مؤسسات تعليمية

           250,000             500,000مكافأت هيئة الرقابة الشرعية

        6,219,693        15,388,121مكافأت مجلس اإلدارة

           307,790          1,393,837مصروفات المراسلين والنقد األجنبي

             23,778                     -مصروفات تصنيف البنك من الوكألة االسالمية

        2,341,232                     -مصروفات التأسيس

222,992,237      67,124,096      

25
 تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.



31- مخصص مخاطر التمويل و االستثمار

المخصص العام والخاص لعام 
االجمالياإلجارةالمضارباتالمشاركاتذمم البيوع2021

جنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سوداني

المخصص العام للفترة:

 2,911,512     2,049,073        168,153          -                        694,286الرصيد في بداية عام 2021

 5,817,829     3,729,039       (144,864)      1,000,000      1,233,653      المحمل خالل العام

رصيد المخصص العام في 
نهاية عام 2021

      1,927,939      1,000,000          23,289        5,778,112     8,729,341 

المخصص الخاص:

 1,016,782       -                     1,016,782       -                    -                   الرصيد في بداية عام 2021

رصيد المخصص الخاص في 
نهاية 2021عام

                   -                    -       1,016,782                     -       1,016,782 

 9,746,123     5,778,112        1,040,071     1,000,000      1,927,939       الرصيد فى نهاية عام 2021

إيضاح  9 إيضاح  8 إيضاح   7 إيضاح   6 االيضاحات

2021

جنيه سوداني

       5,817,829المحمل خالل عام 2021 

 5,817,829       محمل علي قائمة الدخل

بنك االستثمار المالي 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

مخصص التمويل و االستثمار  

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.26



بنك االستثمار المالي 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

31- مخصص مخاطر التمويل و االستثمار  (بقية)

المخصص العام والخاص لعام 
2020

االجمالياإلجارةالمضارباتالمشاركاتذمم البيوع

جنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سوداني

المخصص العام للفترة:

 2,520,632    1,624,700       139,771       49,965               706,196الرصيد في بداية عام 2020

(61,875)          -                      -                (49,965)       (11,910)        االستبعاد

 452,755       424,373          28,382           -                   -                  المحمل خالل العام

رصيد المخصص العام في 
نهاية عام 2020

        694,286                 -         168,153       2,049,073    2,911,512 

المخصص الخاص:

 8,174,235      -                    668,200         -                7,506,035الرصيد في بداية عام 2020

(135,974)        -                      -                   -                (135,974)      االستبعاد

 348,582         -                    348,582         -                   -                  المحمل خالل العام

(7,370,062)     -                      -                   -                (7,370,062)   عكس مخصص تمويل متعثر

رصيد المخصص الخاص في 
نهاية 2020عام

                  -                   -      1,016,782                    -      1,016,782 

 3,928,294    2,049,073       1,184,935      -                 694,286         الرصيد فى نهاية عام 2020

إيضاح  9 إيضاح  8 إيضاح   7 إيضاح   6 االيضاحات

2020

جنيه سوداني

      801,337المحمل خالل عام 2020 

    (197,849)االستبعادات خالل عام 2020

 603,488      محمل علي قائمة الدخل

20212020

جنيه سودانيجنيه سوداني32- الحسابات النظامية

1,520,500      24,773,056  

39,412,413    4,962,375   

40,932,913    29,735,431  

إلتزامات الضمانات واالعتمادات والقبول محلي

إلتزامات الضمانات واالعتمادات والقبول أجنبي

مخصص التمويل و االستثمار  

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.27



33- زكاة عروض التجارة

34- ضريبة أرباح االعمال

35- المعامالت مع االطراف ذات عالقة

بيان
كبار المساهمين و أعضاء 
مجلس االدارة و الشركات 

التابعة لهم

كبار المسؤلين بالبنك 
المدير العام ونوابه

المجموع في 2021.12.31

جنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سوداني

بنود قائمة المركز المالي:

التمويل

                              -                            -                          -ذمم البيوع المؤجلة

                        35,305                       35,305                          -سلفيات عاملين

                        35,305                       35,305                          -المجموع

بنود قائمة الدخل:

                              -                            -                          -ارباح تمويل

                              -                            -                          -رسوم وعموالت

-                          -                            -                        

تعويضات اإلدارة العليا

                   5,066,143                            -               5,066,143مصروفات مجلس اإلدارة

                 15,388,121                            -             15,388,121مخصص مكافأة مجلس اإلدارة

           20,454,264                      -       20,454,264المجموع

يقوم البنك ضمن أعماله االعتيادية بمعامالت مع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والمؤسسات التابعة لهم وتتم هذه المعامالت على 
أسس وشروط تجارية بدون تفضيل. وكانت أرصدة األطراف ذات العالقة المتضمنة في القوائم المالية كاآلتي:

حصل البنك علي مخالصة نهائية لضريبة ارباح االعمال لعام 2020م. وتم عمل المخصص الالزم لعام 2021م. وتعتقد إدارة البنك ان 
التقدير النهائي سوف ال يختلف جوهرياً عن المخصص الظاهر في القوائم المالية.

بنك االستثمار المالي 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

حصل البنك علي مخالصة نهائية من ديوان الزكاة حتي عام 2020. وتم عمل المخصص الالزم لعام 2021م.

31 ديسمبر 2021

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.28



بنك االستثمار المالي 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

35- المعامالت مع االطراف ذات عالقة (بقية)

بيان
كبار المساهمين و أعضاء 
مجلس االدارة و الشركات 

التابعة لهم

كبار المسؤلين بالبنك 
المدير العام ومساعديه

المجموع في 2020.12.31

جنيه سودانيجنيه سودانيجنيه سوداني

بنود قائمة المركز المالي:

التمويل

                              -                            -                          -ذمم البيوع المؤجلة

                        54,236                       54,236                          -سلفيات عاملين

                        54,236                       54,236                          -المجموع

بنود قائمة الدخل:

                              -                            -                          -ارباح تمويل

                              -                            -                          -رسوم وعموالت

-                          -                            -                        

تعويضات اإلدارة العليا

                   2,322,310                            -               2,322,310مصروفات مجلس اإلدارة

                   6,219,693                            -               6,219,693مخصص مكافأة مجلس اإلدارة

             8,542,003                      -         8,542,003المجموع

36- مخاطر االئتمان و تركيز الموجودات والمطلوبات وبنود غير مدرجة في الميزانية

أنواع مخاطر االئتمان

تتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف عقود التمويل من الوفاء بالتزاماته األمر الذي ينتج عنه تحمل الطرف اآلخر لخسائر 

مالية. ويحاول البنك السيطرة على مخاطر االئتمان من خالل متابعة المخاطر االئتمانية ويقوم بصفة مستمرة بتقييم الجدارة االئتمانية 

لألطراف األخرى. عادة ما تكون عقود التمويل مضمونة   برهن الموجود أو االوراق المالية أو بالضمانات الشخصية من قبل أطراف 

أخرى.

تشتمل عقود التمويل أساساَ على ذمم البيوع المؤجلة والتمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة والتمويل باإلجارة.

31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.29



بنك االستثمار المالي 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

36- مخاطر االئتمان و تركيز الموجودات والمطلوبات وبنود غير مدرجة في الميزانية (بقية)

ذمم البيوع المؤجلة

التمويل بالمشاركة

37- مخاطر السوق

38- إدارة المخاطر

39- مخاطر العٌمالت االجنبية

ودائع استثماراتاجمالي المطلوباتاجمالي الموجوداتنوع العٌملة

                        44,792                       44,792                    30,893يـورو

                      363,771                     528,877                  685,107دوالر امريكي

                              -                            -                           54جنيه إسترليني

                      132,861                  1,600,689                  501,537لایر سعودي

                        45,347                     583,681               1,293,642درهم أماراتي

االتفاقيات بين البنك والزبائن للمساهمة في بعض المشاريع اإلستثمارية، سواء كانت موجودة أو جديدة، أو ملكية بعض من العقارات إما 

بشكل دائم أو وفقاً لترتيب المشاركة المتناقصة التي تنتهي بشراء الزبون  الملكية بالكامل. يوزع الربح بموجب االتفاقية التي وضعت 

بين الطرفين بينما توزع الخسارة بموجب نسبة أسهمهم في رأس المال أو المشروع.

يقوم البنك بتمويل هذه المعامالت من خالل شراء السلعة، والتي تمثل موضوع المرابحة ومن ثم إعادة بيعها بربح للمرابح (المستفيد). 

إن سعر البيع (التكلفة مضافاً إليها هامش الربح) يعاد سداده على أقساط من قبل المرابح بموجب الفترة المتفق عليها.

مخاطر العٌمالت االجنبية هي المخاطر  التي تؤدي إلى تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيير في أسعار العٌمالت األجنبية. مخاطر 

العٌملة تدار على أساس الحدود والسقوف التي يحددها مجلس إدارة البنك. هذه الحدود يتم مراقبتها باستمرار للتأكد من أن صافي التأثر 

في حدود المعقول.
مخاطر  العٌمالت األجنبية لدى البنك هي كما يلي في 31 ديسمبر 2021:

مخاطر السوق هي مخاطر تقلبات في معدالت الربح ومعدالت صرف العمالت وأسعار األسهم واألوراق المالية. وضعت إدارة البنك 

حدوداً لمستويات المخاطر الممكن تقبلها. ويتم مراقبة االلتزام بهذه الحدود من قبل ادارة البنك.

يظهر تركز مخاطر اإلئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة في نفس القطاع 

الصناعي أو السوق، أو عندما تكون لها نفس السمات اإلقتصادية, مما يؤثر على مقدرتها في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية في حالة بروز 

تغيرات إقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى في السوق. تدل مخاطر التركز على الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات 

التي قد تطرأ على قطاع صناعي او سوق معين. يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان من خالل توزيع االموال المستثمرة في االوراق 

المالية التي تمثل قطاعات مختلفة في االقتصاد و توزيع التمويل الممنوح تجنباً لتركيز المخاطر في بعض العمالء، أو البنوك ببعض 

القطاعات أو األعمال.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 45 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.30



40- مخاطر السيولة

اإلجماليأكثر من 3 أعوامعام - 3 أعوام6 أشهر - عام3 - 6 أشهر1 - 3 أشهر0 - 1 شهرالموجودات

         1,911,501,026                     -                     -                     -                    -                    -   1,911,501,026نقد وأرصدة لدى بنوك

            264,762,508           4,950,000         88,570,458       128,746,844           8,572,561        31,322,014          2,600,631ذمم البيوع المؤجلة

              99,000,000                     -                     -                     -                    -                    -        99,000,000التمويل بالمشاركة

            633,141,991                     -       591,065,276         32,046,202                    -          6,077,111          3,953,402التمويل باإلجارة

         2,904,610,418    1,509,264,035         39,871,381       499,414,055                    -                    -      856,060,947االستثمارات المتاحة للبيع

                1,288,874                     -                     -                     -                    -             958,527             330,347المضاربات

            138,253,247       138,253,247                     -                     -                    -                    -                     -موجودات ثابتة 

                   374,653              374,653                     -                     -                    -                    -                     -الموجودات غير الملموسة

            141,639,875         21,964,265         40,578,248         61,437,610                    -          5,680,621        11,979,130موجودات أخرى

         6,094,572,593    1,674,806,200       760,085,363       721,644,711           8,572,561        44,038,274   2,885,425,484مجموع الموجودات

المطلوبات:

         1,205,209,577                     -                     -                     -                    -                    -   1,205,209,577حسابات العمالء

         1,066,773,367                     -                     -    1,036,088,520         10,389,330        13,990,149          6,305,368مطلوبات أخرى

              71,030,535                     -                     -                     -                    -        71,030,535                     -المخصصات

         1,766,890,199                     -                     -                     -                    -                    -   1,766,890,199حسابات اإلستثمار المطلقة

         1,984,668,914    1,984,668,914                     -                     -                    -                    -                     -إجمالي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحسابات اإلستثمار 
المطلقة وحقوق الملكية

2,978,405,144   85,020,684        10,389,330         1,036,088,520    -                     1,984,668,914    6,094,572,593         

يلخص الجدول أدناه بيان تواريخ إستحقاق موجودات ومطلوبات البنك بنهاية عام 2021م.

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عندما يحين إستحقاقها. ولتقليل هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات بأخذ السيولة في 
عين االعتبار ومراقبة السيولة على أساس منتظم، واإلحتفاظ برصيد كافي للنقد والبنود المماثله للنقد واالوراق المالية سريعة التسييل.

جنيه سوداني لعام 2021

بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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بنك االستثمار المالي 

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

40 - مخاطر السيولة (بقية)

اإلجماليأكثر من 3 أعوامعام - 3 أعوام6 أشهر - عام3 - 6 أشهر1 - 3 أشهر0 - 1 شهرالموجودات

       167,215,042                  -                  -                  -                 -                 -  167,215,042نقد وأرصدة لدى بنوك
         37,438,753                  -                  -24374400       3,372,166      1,584,087      8,108,100ذمم البيوع المؤجلة

       210,947,092                  -   153,377,654     19,379,403     32,230,567      5,545,793         413,675التمويل باإلجارة
    1,585,353,896   471,127,393     39,871,381   349,402,354                 -                 -  724,952,768االستثمارات المتاحة للبيع

           7,617,568                  -       6,610,954                  -       1,006,614                 -                 -المضاربات
         82,047,129     82,047,129                  -                  -                 -                 -                 -موجودات ثابتة 

              767,615          767,615                  -                  -                 -                 -                 -الموجودات غير الملموسة
       127,640,051     15,650,130   103,342,532       1,264,624          311,162      4,723,774      2,347,828موجودات أخرى

    2,219,027,145   569,592,267   303,202,521   394,420,781     36,920,508    11,853,655  903,037,413مجموع الموجودات

المطلوبات:

       145,911,817                  -                  -                  -                 -                 -  145,911,817حسابات العمالء

       499,891,366                  -                  -   487,385,062     12,506,303                 -                 -مطلوبات أخرى

         50,631,758                  -                  -                  -                 -    50,631,758                 -المخصصات

       698,891,076                  -                  -                  -                 -                 -  698,891,076حسابات اإلستثمار المطلقة

       823,701,128   823,701,128                  -                  -                 -                 -                 -إجمالي حقوق الملكية

مجموع المطلوبات وحسابات اإلستثمار 
المطلقة وحقوق الملكية

844,802,893  50,631,758    12,506,303     487,385,062   -                  823,701,128   2,219,027,145    

جنيه سوداني لعام 2020
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41 - التركيزات في االستثمارات حسب القطاع االقتصادي

20212020
%%

%54.31%36.72أوراق مالية
%26.18%20.97المحافظ

%0.15%0.00القطاع التجاري
%0.75%4.70قطاع الزراعة
%0.98%2.14قطاع التصدير

%0.45%4.90القطاع الصناعي
%17.18%30.57أخرى

100.00%100.00%

4220212020- العائد علي السهم

117,924,166     266,576,234صافي ارباح العام  

279,048,000     385,018,269عدد االسهم المدفوعة  

0.42                  0.69العائد علي السهم

43- كفاية رأس المال

20212020
النسبة المئوية النسبة المئوية 

%39.00%2.90نسبة كفاية رأس المال الفعلية 

%12.00%12.00الحد األدنى المطلوب

44- أرقام المقارنة

45- إجازة القوائم المالية المراجعة

تم إعادة  تصنيف بعض أرقام المقارنة لسنة 2020  وذلك لتتماشي مع تصنيف عام 2021،  إن عملية إعادة التصنيف هذه لم تؤثر على 
صافي الربح، أو حقوق الملكية أوالتدفقات النقدية لتلك السنة.

التوزيع القطاعي للتمويل

تمت الموافقة علي إصدار القوائم المالية المراجعة للبنك لعام 2021م، من مجلس اإلدارة في إجتماعة رقم (2022/1) بتاريخ 16 
مارس 2022 و رفع توصية للجمعية العمومية بإجازتها.

بنك االستثمار المالي 

ايضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 بلغ حجم التمويل واالستثمار  مبلغ 2.382 مليون جنيه سوداني بنهاية عام 2021  (2020: 1,333 مليون جنيه) وتم توزيع هذا
التمويل على القطاعات التالية

يراقب البنك كفاية رأس المال عن طريق النسب والمؤشرات وفقاً لمنشورات بنك السودان المركزي والتى كانت بنهاية العام كما يلى:-
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