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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

$
َيا �أَ ُّي َها ا َّل ِذ َين �آ َم ُنو ْا ا َّتقُو ْا هَّ َ
الل َو َذ ُرو ْا َما َب ِق َي ِم َن ال ِّر َبا
�إِن ُكن ُتم ُّم�ؤْ ِم ِن َين َف ِ�إن َّل ْم َت ْف َع ُلو ْا َف ْ�أ َذ ُنو ْا ب َِح ْر ٍب ِّم َن
هَّ ِ
ُو�س �أَ ْم َوا ِل ُك ْم َال َت ْظ ِل ُمونَ
الل َو َر ُ�سو ِل ِه َو ِ�إن ُت ْب ُت ْم َف َل ُك ْم ُر�ؤ ُ
َو َال ُت ْظ َل ُمونَ َو�إِن كَانَ ُذو ُع ْ�س َر ٍة َف َن ِظ َر ٌة �إِ َلى َم ْي َ�س َر ٍة
َو�أَن َت َ�ص َّد ُقو ْا َخ ْي ٌر َّل ُك ْم ِ�إن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُمونَ
�صدق اهلل العظيم
البقرة (278ـ ) 280

َوا َّل ِذ َين �إِ َذا �أَن َفقُوا َل ْم ُي ْ�س ِر ُفوا َو َل ْم َي ْق ُت ُروا َوكَانَ َب ْي َن
َذ ِل َك َق َوا ًما
�صدق اهلل العظيم
الفرقان ()67
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

ال�شيخ �صالح عبداهلل كامل
رئي�س مجموعة البركة الم�صرفية
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

ال�سيد  /عثمان �أحمد �سليمان
ّ
رئي�س مجل�س الإدارة
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

الر�ؤيــــــــــــــــــــــــة

من وحــــــي دينـنا وموروثــــاتنا ننــــــهل
قيـــمنا ،لنحقق الريــــــــادة
في فن ال�صــــــيرفة.

الر�ســــــــــــــــــــالة

نعـمل لل ّتميز في ال�صـناعة الم�صرفية
بتنمية القدرات وت�سخير التقنية لنن�سج
حلو ًال متكاملة تلبي تطلعات الم�ساهمين
والعمالء.
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

التا�ســـــــــــي�س

1984/2/26

االفتتـــــــــــــــاح

1984/3/14

ر�آ�س املال امل�صـرح به

 200مليون دوالر �أمريكي

ر�أ�س املــــــــال املدفــــوع

 51.43مليون جنيه �سوداين

املركـــــــــز الرئي�ســــــــــي

برج الربكة �ش الق�صر  -اخلرطوم  -ال�سودان

�ص ب

 3583اخلرطوم

هواتف

)83( -784223-783962 - 780688 -784911

فاك�س

)83( 778948

البــــــــــــــريد االلكتــــــــــــــــروين

info@albarakasudan.com

املوقع على �شبكة االنرتنت

www.albarakasudan.com

رمــــــــــــــــز ال�ســـــــويفت

RAKASDKH
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

مجل�س الإدارة
ال�سيد  /عثمان �أحمد �سليمان
رئي�س مجل�س الإدارة

ال�سيد /عدنان �أحمد يو�سف
ع�ضو المجل�س

ال�سيد /د .زيادة عبد اهلل زيادة

ع�ضو المجل�س ورئي�س لجنة �سيا�سات الموارد الب�شرية
و�شئون الع�ضوية

ال�سيد /ها�شم هجو �إبراهيم
ع�ضو المجل�س

ال�سيد/عبد الرحمن �أحمد عثمان
ع�ضو المجل�س  -ورئي�س لجنة المخاطر

ال�سيد /عدنان عبد اهلل الب�سام
ع�ضو المجل�س ورئي�س لجنة التدقيق

ال�سيد/جوزيف مكين �إ�سكندر
ع�ضو المجل�س

ال�سيد� /سعود م�أمون البرير
ع�ضو المجل�س

ال�سيد /د.عز الدين �إبراهيم ح�سن
ع�ضو المجل�س

ال�سيد/د�.أحمد البدوي محمد الأمين

ع�ضو المجل�س

ال�سيد  /في�صل عبد العزيز فرح
�أمين عام مجل�س الإدارة

المراجع القانوني
مبارك للمحا�سبة والمراجعة واال�ست�شارات المالية

هيئة الرقابة ال�شرعية

		
بروف�سير /ال�صديق محمد الأمين ال�ضرير
بروف�سير/محمد �سر الختم محمد �أحمد
		
دكتــــــــــور /حماد محمد �أحمد الب�شير
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رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

الإدارة التنفيذية

ال�سيد  /عبد اهلل خيري حامد
المدير العام

ال�سيد /تاج الدين �إبراهيم محمد
نائب المدير العام

ال�سيد � /صالح الدين ال�شيخ الب�شير
نائب المدير العام

9

 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

فــــروع البنــــك
الرقم الفرع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

البرج
الخرطوم بحرى
ال�سوق العربي
�أمد رمان
الخرطوم جنوب
المغتربين
�سوق ليبيا
ال�سجانة
الحرفيين
العمارات
الزهراء
بورت�سودان
قري
ال�سوق المحلي
الق�ضارف
مدنى
الح�صاحي�صا
الحاج عبد اهلل
الأبي�ض
نياال
�سنار
دنقال
الدمازين
كو�ستى
ربك

تلفون

فاك�س

المفتاح

777861/778592/784916
330401/335702/335701
776621/781619
574808/557555/551569
497080
784397/789489
591436
463819/473080 /463762
577325/577327/577326
470992/470984
780688
32021/24096
0154923801
439504
45953/43858
48493/48492/42093
31108/32572
48594/48013
23982/23981
35883/32277
22120 / 22191
22511/22567
20821
22567
27525

782964
339960
799467
579287
472881
787822
591436
463858
553320
471005
785812
24159
50986
429725
43865
43244
32574
48020
26483
32578
23900
21910
22208
21403
25260

83
85
83
87
83
83
87
83
87
83
83
03118
01551
83
04418
05118
05418
05188
06118
07118
05618
02418
05518
05718
05728
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

البنوك المرا�سلة
الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

املرا�سـ ـ ـ ـ ـ ــل

اململكة العربية ال�سعودية – جدة
اململكة العربية ال�سعودية – الريا�ض
دولة االمارات العربية املتحدة  -ابوظبي
اململكة العربية ال�سعودية – الريا�ض
مملكة البحرين  -املنامة
مملكة البحرين – املنامة
مملكة البحرين -املنامة
دولة االمارات العربية املتحدة  -دبي
دولة االمارات العربية املتحدة  -ابوظبي
دولة االمارات العربية املتحدة  -دبي
لبنان  -بريوت
دولة االمارات العربية املتحدة  -ابوظبي
جمهورية م�صر العربية – القاهرة
جمهورية م�صر العربية – القاهرة
جمهورية م�صر العربية –القاهرة
اململكة العربية االردنية الها�شمية – عمان
دولة قطر – الدوحة
دولة الكويت – الكويت
جمهورية اليمن العربية – �صنعاء
تركيا  -ا�سطنبول
�سوي�سرا  -جنيفا
�إجنلرتا � -شرق لندن
املانيا  -فرانكفورت
�إيطاليا  -روما
فرن�سا  -باري�س
فرن�سا  -باري�س
مالطا
مملكة البحرين – املنامة

البنك الأهلي التجاري
م�صرف الراجحي
برنامج التمويل التجاري العربي
البنك ال�سعودي الربيطاين
بنك الربكة اال�سالمي
ال�شركة العربية للإ�ستثمار (�ش.م.ع).
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية (�ش.م.ب).
بنك امل�شرق
البنك العربي الأفريقي الدويل
البنك العربي الأفريقي الدويل
بنك بيبلو�س (�ش.م.ل).
م�صرف ابو ظبي الإ�سالمي
بنك التمويل امل�صري ال�سعودي
البنك العربي االفريقي الدويل
امل�صرف اال�سالمي الدويل
البنك اال�سالمي االردين
بنك قطر اال�سالمي الدويل
بيت التمويل الكويتي
بنك الت�ضامن اال�سالمي
بنك الربكة الرتكي للم�شاركة
بنك التجارة و التعيني الدويل
البنك العربي الربيطاين التجاري
كومريز بنك
UBAE
م�صرف اليوباي
BIA

احتاد امل�صارف العربية والفرن�سية (يوباف)
بنك التجارة الدويل الأول ()FIM
اليوباف العربي
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

مجموعة البركة الم�صرفية

الم�ؤ�س�سة
مجموعة البركة الم�صرفية

العنوان

القطر
مملكة البحرين

�ص.ب  1882المنامة – مملكة البحرين
ت 17541122 – 973+
فاك�س 17536533 -973+
�صفحة االنترنت www.abg.bh :

بنك البركة ال�سوداني

ال�سودان

برج البركة �ص :ب  3583الخرطوم ـ ال�سودان
ت + 249 -183 – 780688
ف + 249 -183- 788585
�صفحة الإنترنت www.albarakasudan.com:

بنك البركة –الجزائر

الجزائر

� 32شارع فار�س ديجاللى بئر خادم  ،الجزائر
ت21321916450 -5:
فاك�س21321916457/8:
�صفحة الإنترنت www.albarka-bank.com :

بنك التمويل الم�صري ال�سعودي

م�صر

� 60شارع محي الدين �أبو العز �ص :ب  455القاهرة  -م�صر
+202 – 7481222ت
ف+202 – 7611436/7 :
�صفحة الإنترنت www.esf-bank.com :

بنك التمويل التون�سى ال�سعودى

تون�س

� 88شارع هادي �شاكر  1002،تون�س  ،تون�س
ت +21671 – 790000
ف+21671 – 780235 :

البنك الإ�سالمي الأردنى للتمويل
واال�ستثمار

االردن

�ص :ب  ، 926225ع ّمان – الأردن
ت+9626 – 5677377 :ت
ف+9626 – 5666326 :ف
�صفحة الإنترنت www.islamicbank.com.jo

مملكة البحرين

برج البركة �ص :ب  1882المنامة ،مملكة البحرين
ت +973 -17- 535300
ف +973 –17 -530695
�صفحة الإنترنتwww.barakaonline.com :

بنك البركة الإ�سالمي
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

بنك البركة لبنان

بنك البركة المحدود

بنك البركة التركى للم�شاركة

بنك البركة الإ�سالمي

لبنان

جنوب افريقيا

تركيا

باك�ستان

�شارع ر�شيد كرامي� ،سنتر فردان2000بيروت – لبنان
ت +9611 – 808008
ف +9611 – 806499
�صفحة الإنترنتwww.al-baraka.com :
الطابق الأول  134ال�شارع التجارى دربان – 4001جنوب �أفريقيا
ت +2731 – 3662800
ف+2731 _ 3052631
�صفحة الإنترنتwww.albaraka.co.za :
بويوكدير كود  ،78مي�سيديكوي 80290ا�سطنبول – تركيا
ت +90212 – 2749900
ف +90212 – 274470
�صفحة الإنترنتwww.albarakaturk.com.tr :
بيكيك هاو�س
� 14ش �إيوان تجارة
�ص:ب  – 1686الهور  -54000باك�ستان
ت + 92-42-6309961
ف + 92-42-6309965
�صفحة الإنترنت www.abaraka-bank.com

مكتب متثيل ،اندوني�سيا

اندوني�سيا

�شارع جيالن كيبون �سرييه رقم  75جاكرتا-بو�سات  -10340اندوني�سيا
ت62213927633 -
ف62213927637 -

بنك الربكة � ،سوريا
(حتت الت�أ�سي�س)

�سوريا

�ساحة عدنان املالكي� .شارع طليطلة بناء رقم 9
�ص .ب 100 .مركز بريد احلجاز -دم�شق�-سورية
ت963113321980:
ف963113310081 :
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

الم�ساهمات الرا�سمالية

ا�سم امل�ؤ�س�سة

الدولة

�شركة الربكة للت�أمني

ال�سودان

ال�شركة العربية للإ�ستثمار الزراعي

ال�سودان

�شركة الربكة لإدارة العقارات

ال�سودان

�شركة الربكة للخدمات املالية

ال�سودان

م�صنع احلاج عبد اهلل للثلج

ال�سودان

الوكالة الوطنية لتنمية ال�صادرات

ال�سودان

�شركة اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية

ال�سودان

ال�شركة العربية للإ�ستثمار الزراعي

البحرين

الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�صنيف

البحرين

�شركة فر�ص العاملية للإ�ستثمار

ال�سودان

�شركة الربكة لتنمية ال�صادرات املحدودة

ال�سودان

�شركة اجلزيرة العاملية للحوم املحدودة

ال�سودان

14

 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

كلمة ال�سيد  /المدير العام

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته
وبعد ،،،
ي�سعدني وي�شرفني وم�ؤ�س�ستنا قد �أكملت عامها الخام�س والع�شرين �أن �أنقل اليكم �أهم ما�أنجز من خالل التقرير
ال�سنوي لعام 2008م والذي يت�ضمن االتي :
كلمة ال�سيد  /رئي�س مجل�س �إدارة البنك
الو�ضع االقت�صادي واداء البنك خالل عام 2008م
تقرير المراجع القانوني والقوائم المالية لعام 2008م
تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية .
ختاماً �أرجو �أن �أتـقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لكل من تعاون معنا في تحقيق النتائج المميزة لعام 2008م،
خا�صة عمال�ؤنا الكرام ومرا�سلونا والعاملون بالبنك.
واهلل الموفق ،،،

عبد اهلل خيري حامد
المدير العام
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 25عام ًا من الإنجاز والتفرد

بنك الربكة ال�سوداين

ع�ضو جمموعة الربكة امل�صرفية

كلمة ال�سيد/رئي�س مجل�س الإدارة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين وال�صالة وال�سالم
علي �أ�شرف المر�سلين �سيدنا محمد وعلي �آله و�صحبه اجمعين.

 /5زادت االيرادات من  54مليون جنيه الى حوالي  64مليون جنيه
بمعدل نمو .%19
 /6بلغت الم�صروفات الت�شغيلية 38.4مليون جنيه مقارنة مع
36.8مليون جنيه عام  2007بمعدل نمو  %4وذلك لإ�ستثمار
البنك في تح�سين البيئة الت�شغيلية وال�سيما تقنية المعلومات
و�أنظمة الحا�سب الآلي.
 /7انخف�ضت المخ�ص�صات خالل عام  2008لتكون في حدود
 8.4مليون جنيه مقابل  11.4مليون جنيه عام  2007بن�سبة
انخفا�ض .%26
� /8أدى النمو االيجابي في الإيرادات والتر�شيد في التكاليف
الت�شغيلية وتخفي�ض المخ�ص�صات الن يرتفع �صافي الدخل
من حوالي 4.4مليون جنيه عام  2007الى  15.9مليون جنيه
عام  2008بمعدل نمو  %261و�سيكون هذا ديدننا في ال�سنوات
القادمة لتحقيق طموحاتكم ب�إذن اهلل.

االخوه الكرام:
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
نرحب بكم في اجتماعكم ال�سنوي الخام�س والع�شرين للجمعية
العمومية لبنك البركة ال�سوداني و ي�سرنا �أن ن�ضع بين ايديكم تقرير
مجل�س االدارة عن �أعمال ونتائج البنك والذي ي�شمل عر�ض ًا موجز ًا
للو�ضع الإقت�صادي العالمي والمحلي و�أداء البنك والقوائم المالية
كما في  . 2008/12/31لقد جاء الأداء خالل هذا العام وبف�ضل
توجيهاتكم ومتابعاتكم ب�صورة ناجحة رغم الظروف االقت�صادية
غير المواتية التي �سادت عالم المال في الن�صف الثاني من العام
 2008ون�س�أل اهلل دوم ًا التوفيق لتحقيق المزيد من النجاحات .

االخوة الأفا�ضل:

ي�سعدنا �أن نعلن ان البنك وفق �أو�ضاعه ح�سب متطلبات برنامج االخوة الأع�ضاء:

توفيق �أو�ضاع الجهاز الم�صرفي ال�صادر عن بنك ال�سودان
المركزي وتجاوز الحد الأدنى المطلوب بالبرنامج حتى نهاية العام
 2009مما يو�ضح المركز المالي القوي الذي يتمتع به البنك وذلك
بف�ضل اهلل والجهود المبذولة لتح�سين بيئة العمل والتي كانت دافع ًا
لأن يحقق البنك م�ؤ�شرات �إيجابية نورد �أهمها في الآتي -:
 /1ارتفع اجمالي ميزانية البنك من  585مليون جنيه الى 660
مليون جنيه بمعدل نمو .%13
 /2زادت ودائع البنك من  417مليون جنيه الى  475مليون جنيه
بمعدل نمو .%14
 /3ارتفعت عمليات التمويل واال�ستثمار من حوالي  398مليون
جنيه الى  448مليون جنيه بمعدل نمو .%13
 /4زادت حقوق الم�ساهمين من  84مليون جنيه الى حوالي 106
مليون جنيه بمعدل نمو .%26

�إلى جانب ما تحقق من �إنجاز طيب ح�سب ما �أو�ضحته
الم�ؤ�شرات المالية فقد �إتخذنا بف�ضل اهلل خطوات مقدرة في
الجوانب الأخرى نذكر منها:
تو�سيع �شبكة البنك الجغرافية ب�إ�ضافة فرعين جديدين
احدهما في منطقة قري الحرة التي تعتبر ميناء ال�سودان
الجاف الأول لخدمة قطاع اال�ستيراد والآخر في منطقة
ال�سوق المحلي جنوب الخرطوم حيث ت�شهد هذه المنطقة
تو�سع ًا في كل الأن�شطة االقت�صادية وهو انتقاء نتوقع �أن
ي�سهم م�ستقب ًال في دعم نتائج �أعمال البنك .
�أي�ض ًا وا�صلنا اهتمامنا ببيئة العمل الداخلي حيث تم تحديث
الفرع الرئي�سي للبنك (بالبرج) و�أ�صبح في م�ستوى
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يمكن من تلبية متطلبات العمل الم�صرفي ب�صورة ع�صرية
و�سنوالي عمليات تحديث الفروع الأخرى تباع ًا �.أما في
�إطار تملك البنك لمباني فروعه فقد قمنا بت�شييد مبانى فرعي
نياال و�سوق ليبيا ويتوقع الإنتهاء منهما خالل الن�صف الأول
من عام . 2009
وفق ًا لمتطلبات اال�صالح الهيكلي وتطوير ًا للأداء باال�ستخدام
الأمثل للموارد الب�شرية فقد �أجرى البنك تخفي�ض ًا في
القوى العاملة خالل العام  2008وا�ستبقى العدد الذي يمثل
االحتياج الفعلي للعمل  .في مجال التدريب فقد تم تنفيذ
العديد من الدورات التدريبية المتخ�ص�صة داخل وخارج
ال�سودان بلغت  100دورة �آملين �أن ي�سهم ذلك في رفع
كفاء�آت وقدرات العاملين بما يمكنهم من تقديم الخدمات
المتميزة التي يتطلع اليها عمال�ؤنا .
في مجال الت�سويق فقد ن�شط البنك في تبني �سيا�سات
ت�سويقية جاذبة قادت ال�ستقطاب عمالء جدد �سيمكنوننا ب�إذن
اهلل من المحافظة على موقعنا الطليعى في ال�سوق الم�صرفي
ال�سوداني كما احدثنا تو�سع ًا في التمويل المحلي والأجنبي
وكذلك تو�سيع عالقات البنك الخارجية بما يمكن من تلبية
متطلبات عمالء البنك بكفاءة عالية.
واكب البنك الطفرة التقنية الم�صرفية التي يقودها بنك
ال�سودان المركزي �إذ تمكن من ربط كل فروعه بالعا�صمة
والواليات مع نظام المقا�صة االلكترونية التي مكنت عمالءنا
من تح�صيل �شيكاتهم في نف�س اليوم  .الى جانب ذلك فقد
تم التو�سع في ن�شر ماكينات ال�صراف الآلي ونقاط البيع
اذ ارتفع عدد ماكينات ال�صراف الآلي الى  18ماكينة في
مواقع متميزة الى جانب ال�شروع في تركيب  6ماكينات
�أخرى �ست�شكل �إ�ضافة مهمة لهذه الخدمة � .أما نقاط البيع
فقد ارتفع عددها لت�صبح  74نقطة.
�أثمرت الجهود خالل عام  2008في �أن يختار البنك نظام
م�صرفي تقني جديد �سيكون من �أف�ضل الأنظمة الم�صرفية
في ال�سودان بما يمكننا من تقديم الخدمات الم�صرفية
المتميزة لعمالئنا و�سيبد�أ تطبيقه قبل نهاية عام  2009ب�إذن
اهلل.
في �إطار تطوير وتنويع البنك لمنتجاته فقد �أطلق البنك
منتجه الجديد (رواتب) وهو نظام يمكن من �إ�ضافة رواتب
17

من�سوبي الم�ؤ�س�سات وال�شركات �آلي ًا الي ح�ساباتهم بالبنك
بالدقة وال�سرعة المطلوبة كما �أن الجهود متوا�صلة الطالق
المزيد من المنتجات الجديدة خالل عام .2009

االخوة االفا�ضل:

ال يخفى عليكم التغيرات االقت�صادية التي حدثت جراء الأزمة
المالية التي اجتاحت العالم خالل العام  2008والتي نحمد اهلل �أن
جنبنا �آثارها بف�ضل طبيعة النظام الم�صرفي الإ�سالمي واتباعنا
�سيا�سات حكيمة في مجال عالقاتنا الم�صرفية الخارجية .على
م�ستوى الإقت�صاد العالمي فمن المتوقع �أن تلقي هذه الأزمة بظاللها
ال�سالبة ب�صورة �أكبر خالل العام � 2009أما على م�ستوى الإقت�صاد
الكلي المحلي وكما هو معلن ف�إنه ونتيجة للإنخفا�ض الكبير في
�أ�سعار البترول �ستواجه ميزانية الدولة بعجز مقدر كما يتوقع �أن
تت�أثر حركة الأ�سواق تبع ًا لذلك � ،سنركز الجهود لتفادي �آثار هذه
التقلبات و�سن�سعى حثيث ًا ب�إذن اهلل لتح�سين اداء البنك وزيادة ن�صيبه
من القطاع الم�صرفي خالل الفترة القادمة .

االخوة الأع�ضاء-:

لقد حفلت م�سيرة البنك بالإنجازات وها نحن اليوم بعد م�ضي ربع
قرن من الزمان �سننطلق نحو مرحلة تغيير حقيقية تب�شر بالمزيد من
النجاحات وابرز �سمات هذا التغيير تتجلى في انطالقتنا نحو تكري�س
مكانتنا في الأ�سواق المحلية والعالمية م�ستفيدين من ع�ضويتنا
�ضمن مجموعة البركة الم�صرفية والتي ت�سعى لتثبيت نف�سها ك�أكبر
مجموعة م�صرفية ا�سالمية على الم�ستوى العالمي و�سيكون عام
 2009هو البداية الحقيقية لذلك ب�إذن اهلل.

االخوة الكرام-:
�إنه لمن دواعي �سرورنا �أن نزف لكم الب�شرى ب�أن البنك �سوف يقوم
هذا العام بتوزيع �أرباح نقدية على الم�ساهمين بعد �أن ظل يقوم
بر�سملة كل الأرباح طوال ال�سنوات الما�ضية وننتهز هذه الفر�صة
لن�شكر الم�ساهمين الكرام على دعمهم لم�صرفهم طوال الفترة
الما�ضية وموافقتهم على ر�سملة كل الأرباح التي تتحقق الأمر الذي
مكن البنك من تقوية مركزه المالي وتوفيق �أو�ضاعه ح�سب متطلبات
برنامج توفيق �أو�ضاع الجهاز الم�صرفي ال�صادر عن بنك ال�سودان
المركزي.
تجدر الإ�شارة الى �أن العائد على ر�أ�س المال عن العام  2008قد بلغ
 %26.6مقترح �أن نوزع منه ما ن�سبته  %6.5ك�أرباح نقدية والتي
تمثل حوالي  %24من �صافي الأرباح القابلة للتوزيع على �أن يتم
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توزيع المتبقي من �صافي الربح لهذا العام ك�أ�سهم مجانية.

ب�إذن اهلل .
�إننا �إذ ن�سرد هذه ال�سيرة العطرة �إنما نثمن ونقدر هذا العطاء
العلمى والعملى الفيا�ض  ..العطاء الذى �ساهم فى ت�صويب وت�سديد
م�سيرة العمل الم�صرفى الإ�سالمى فى الداخل والخارج  .وقد حظيت
مجموعة البركة الم�صرفية بوجه خا�ص بهذا العطاء ونعمت به دهر ًا
ومازالت .
ورغم �أننا ا�ستجبنا بعد تردد وعلى م�ض�ض لطلب موالنا ال�ضرير �إال
�أن عزاءنا �أنه �سي�ستمر عطا�ؤه ع�ضو ًا بالهيئة .
و�أننا وفى الوقت الذى يودع فيه موالنا ال�ضرير مقعد رئا�سة الهيئة
ن�ستقبل د .محمد �سر الختم محمد �أحمد ليحل محله ويقوم مقامه فى
هذا المقعد.
وللتعريف « المخت�صر « بالدكتور محمد �سر الختم فهو �أ�ستاذ جامعى
يحمل اجازة الدكتوراه فى ال�سيا�سة ال�شرعية – تخ�ص�ص اقت�صاد
ا�سالمى – وقد �شغل عدة منا�صب �أكاديمية ومهنية لعل من �أهمها :
عمادة كلية االقت�صاد بجامعة �أم درمان الإ�سالمية – مدير عام
المعهد العالى للدرا�سات المالية والم�صرفية – عمادة كلية ال�شريعة
بجامعة القر�آن الكريم  ،عمادة كلية ال�شريعة والقانون بجامعة �أم
درمان اال�سالمية كما �أنه ع�ضو فى الهيئة العليا للرقابة ال�شرعية
للجهاز الم�صرفى والم�ؤ�س�سات المالية حالي ًا .
ال يخالجنا �شك ب�أن د .محمد �سر الختم محمد �أحمد هو خير خلف
لخير �سلف و�أنه �سيعزز الم�سيرة التى و�ضع لبناتها و�سبقه فيها
موالنا ال�ضرير – باذن اهلل – ن�س�أل اهلل �أن يعينه على هذه المهمة
الجليلة وي�سدد خطاه ومن جانبنا لن نبخل على هذه الهيئة بالدعم
والإ�سناد �إعال ًء لقيم ال�صيرفة الإ�سالمية المعا�صرة على م�ستوى بنك
البركة ال�سودانى وعلى م�ستوى مجموعة البركة الم�صرفية .

ال�سادة الأفا�ضل :

فى هذه المرحلة من حياة البنك طلب موالنا ال�شيخ ال�صديق محمد
الأمين ال�ضرير التنحى عن من�صبه كرئي�س لهيئة الرقابة ال�شرعية
مكتفي ًا باال�ستمرار ع�ضو ًا فيها والبد فى هذا المقام من وقفة  ...وقفة
ن�سترجع فيها التاريخ الو�ضئ لم�سيرة �أ�ستاذنا ال�ضرير .
قد يجهل �أكثر النا�س �أن موالنا ال�ضرير هو محا�سب قبل �أن يتفرغ
للبحث العلمى ويحقق �أكبر انجازاته فى علوم الت�شريع اال�سالمى
والفقه المقارن حيث �صار �أحد العلماء الأفذاذ فى هذا الحقل على
م�ستوى العالم .
نال موالنا ال�ضرير درجة الدكتوراه فى ال�شريعة الإ�سالمية فى
كلية الحقوق جامعة القاهرة عام  1967وعمل منذ ذلك الوقت �أ�ستاذ ًا
جامعي ًا حتى ح�صل على �أعلى من�صب �أكاديمى وهو �أ�ستاذ ممتاز
ولم ينل هذا المن�صب فى جامعة الخرطوم �إال قلة على ر�أ�سهم موالنا
ال�ضرير وفقيد الأدب د .عبداهلل الطيب .
لما ن�ش�أت البنوك الإ�سالمية �ساهم موالنا ال�ضرير م�ؤ�س�س ًا ورئي�س ًا
لهيئة الرقابة ال�شرعية بنك في�صل الإ�سالمى ال�سودانى كما عمل مراقب ًا
�شرعي ًا فى بنك البركة ال�سودانى منذ ت�أ�سي�سه فى � 1984إلى حيث
تكوين هيئة الرقابة ال�شرعية «كهيئة متعددة الع�ضوية فى  .1994لم
يقت�صر ن�شاط موالنا ال�ضرير على ذلك ف�ساهم على الم�ستوى الوطنى
فى مجل�س الإفتاء ال�شرعى وع�ضو ًا فى لجنة مراجعة القوانين لتتم�شى
مع ال�شريعة اال�سالمية وع�ضو ًا ت�أ�سي�سه ورئا�سته للهيئة العليا
للرقابة ال�شرعية للجهاز الم�صرفى والم�ؤ�س�سات المالية  .بمجمع
اللغة العربية وع�ضو ًا بمجمع الفقه الإ�سالمى غير �أن �أهم انجازاته
ت�أ�سي�سه ورئا�سته للهيئة العليا للرقابة ال�شرعية للجهاز الم�صرفى
والم�ؤ�س�سات المالية .
اال خوة الكرام
وعلى الم�ستوى الخارجى عمل ع�ضو ًا بمجمع الفقه الإ�سالمى ومقره قبل �أن نختم نود ان نعبر عن بالغ تقديرنا �إلى كل من حكومة
جده وع�ضو ًا بمجمع الفقه اال�سالمى بمكه المكرمة وع�ضو ًا بالمجل�س جمهورية ال�سودان وبنك ال�سودان المركزي و�سوق الخرطوم
ال�شرعى لهيئة المحا�سبة والمراجعة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية – للأوراق المالية لتعاونهم معنا ولمرا�سلي وعمالء البنك لثقتهم بنا
كما نخ�ص بال�شكر والتقدير ال�سادة /رئي�س و�أع�ضاء هيئة الرقابة
ومقرها البحرين .
نال موالنا ال�ضرير العديد من �أ�شكال التقدير فنال جائزة الملك ال�شرعية لدعمهم وتوجيهاتهم لتحقيق ال�سالمة ال�شرعية ولل�سادة
في�صل العالمية للدرا�سات الإ�سالمية وذلك عن كتابة الغرر و�أثره المراجعيين الخارجيين وال�سيد الم�سجل التجاري العام والخوتي
فى العقود فى الفقه الإ�سالمى وكرمته الدولة بمنحه نجمة الإنجاز وزمالئي ال�سادة اع�ضاء مجل�س الإدارة ولالدارة التنفيذية والعاملين
فى البحث العلمى وجائزة الدولة التقديرية كما كرمته جهات �أخرى الذين لهم الف�ضل بعد اهلل فيما تحقق من نجاح .
عديدة ونرجو �أن ننال – كبنك �أو كمجموعة – �شرف تكريمه قريب ًا
ختام ًا �آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عثمان �أحمد �سليمان
رئي�س مجل�س االدارة
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الو�ضع االقت�صادى

 2.09جنيه للدوالر .
 ارتفع عر�ض النقود من حوالي  19.7مليار جنيه عام 2007الى حوالي  22.9مليار جنيه عام  2008بمعدل نمو .%16.3
�سي�شكل عام  2009تحدي ًا كبير ًا نتيجة للتداعيات ال�سلبية للأزمة
المالية العالمية على الإقت�صاد ال�سوداني حيث تم تقدير الموازنة
على �أ�سا�س تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي االجمالي بن�سبة
 %6ومعدل ت�ضخم  %8مع توقع عجز كلي للموازنة تبلغ ن�سبته
 %6.2من الناتج المحلي االجمالي .
ت�ستهدف الموازنة توفير �سيولة تتنا�سب مع تحقيق الأهداف الكلية
في مجال النمو والت�ضخم وا�ستمرار ال�سيا�سات الهادفة ل�ضمان
مرونة �سعر ال�صرف.

االقت�صاد العالمى :

ت�أثر الإقت�صاد العالمي ب�صورة غير م�سبوقة جراء تداعيات الأزمة
المالية العالمية التي اجتاحت العالم خالل العام  2008والتي ترجع
بدايتها الى العام  2006من خالل �أزمة االئتمان في �أ�سواق العقارات
االمريكية ومن المتوقع �أن تتفاقم تداعيات هذه الأزمة خالل العام
 2009حيث ي�شير تقرير �صادر من البنك الدولي لحدوث تباط�ؤ
ملحوظ في الن�شاط الإقت�صادي في جميع �أنحاء المعمورة بما في
ذلك البلدان النامية والتي ات�سمت �إقت�صادياتها في ال�سابق بالمرونة
والقدرة على التكيف .
في ظل هذه الظروف وح�سبما هو متوقع ت�شير الم�ؤ�شرات الأولية
الى تراجع معدالت التنمية االقت�صادية العالمية الى  %3.7عام 2008
بد ًال عن  %5في عام  2007حيث انخف�ض معدل النمو في ال�صين
الى  %6.8تقريب ًا في العام  2008بد ًال عن  %10في عام  2007كما
يتوقع �أن ي�صل معدل النمو في افريقيا الى  %6بينما ينخف�ض في
االقت�صاديات المتقدمة انخفا�ض ًا كبير ًا حيث �سجلت منطقة اليورو
واليابان معدل نمو بلغ  %1.7و %1.4على التوالي بعد �أن كان %2.3
وبلغ في الواليات المتحدة  %1.1في العام  2008بعد �أن كان %2.2
في العام . 2007

الجهاز الم�صرفي:
�شهد عام  2008تطورات كبيرة في الجهاز الم�صرفي ففي مجال
�إعادة الهيكلة وتقوية وتعزيز المراكز المالية للم�صارف تم
ت�شجيع الم�صارف للو�صول للحد الأدنى الم�ستهدف لر�أ�س المال
المدفوع بنهاية عام 50( 2008مليون جنيه).كما تم ال�شروع في
تنفيذ برنامج الدمج الم�صرفي وتكوين التحالفات من خالل تكوين
المجموعات وو�ضع الأطر والأهداف لتلك المجموعات ،وا�ستمر
البنك المركزي في �سيا�سة خ�صخ�صة م�صارف القطاع العام كما
بذل الكثير من الجهود لمعالجة م�شكلة الديون المتعثرة والنزول
بن�سبتها الى الن�سب المتعارف عليها عالمي ًا.
بد�أ بنك ال�سودان المركزي بعد ا�ستبدال عملة الدينار بالجنيه
ال�سوداني بتطبيق �سيا�سة العملة النظيفة اعتبار ًا من العام 2008
وذلك بالعمل على توفير عملة نظيفة و�سليمة.
في مجال تنويع الخدمات الم�صرفية تم ت�شجيع الم�صارف على
تو�سيع قاعدة خدماتها الم�صرفية من خالل االنت�شار الجغرافي
وتوفير المزيد من ال�صرافات الآلية بالواليات وادخال نقاط البيع
�.أما في مجال التمويل فقد ركز بنك ال�سودان المركزي على �ضرورة
اال�ستمرار في التمويل اال�صغر واتباع �سيا�سات ت�شجع وتنمي

الإقت�صاد المحلى:
ح�سب التوقعات الأولية ال زال االقت�صاد المحلي يحقق معدالت
نمو موجبة اال �أنها انخف�ضت في العام  2008حيث بلغ معدل النمو
حوالي  %8مقارنة مع  %10.3لعام  2007وذلك نتيجة �إنخفا�ض
ا�سعار البترول العالمية .
 �إرتفع اجمالي ال�صادرات الى حوالي  11.7مليار دوالر يقابلها 8.2مليار دوالر اجمالي وارادات مما نتج عنه فائ�ض ًا في الميزان
التجاري بلغ حوالي 3.5مليار دوالر.
 بلغ معدل الت�ضخم خالل عام  2008حوالي  %14.3مقارنةمع  %8.1لعام 2007م.
 -حافظ �سعر �صرف العملة الوطنية مقابل الدوالر على م�ستوى
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لتوجيهات �شركة �سوفت العالمية باال�ضافة الى و�ضع معايير
لتطوير النظم الم�صرفية ومراجعة انفاذها .
�أما في مجال المقا�صة االلكترونية فقد تم التو�سع في ا�ستخدامها
لت�شمل الواليات الأخرى ا�ضافة لوالية الخرطوم و�أ�صبح ال�شيك
ي�ضاف لح�ساب الم�ستفيد لحظيا بعد �أن كانت هذه العملية ت�ستغرق
ثالثة �أيام.

�صناعة التمويل الأ�صغر بال�سودان في �إطار الأهداف المو�ضوعة
لها.
في �إطار الم�ساعي التي يبذلها بنك ال�سودان المركزي لمواكبة
التقنية الم�صرفية تم البدء في ان�شاء نظام للت�سوية االجمالية الآنية
كما عمل على تقليل مخاطر النظم التقنية بتطوير المعايير الت�أمينية
ومتطلبات ا�ستمرار الخدمة وعمل على تطوير �شبكة �سوفت وفق ًا
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�أداء البنك خالل الفترة ()2008-2004

الم�ؤ�شرات المالية

يو�ضـ ـ ــح الجدول �أدنـ ـ ـ ــاه اهم الم�ؤ�شرات المالية لأداء البنك خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الفترة (2008-2004م)
(بالمليون جنيه)
ال�سنة

2004

2005

2006

2007

2008

�إجمالي الن�شاط
معدل النمو
�إجمالي الودائع
معدل النمو
عمليات اال�ستثمار والتمويل
معدل النمو
�إجمالي حقوق الم�ساهمين
معدل النمو
الدخل الت�شغيلي
معدل النمو
الم�صروفات الت�شغيلية
معدل النمو
المخ�ص�صات
معدل النمو
�صافى الأرباح
معدل نمو
معدل كفاية ر�أ�س المال

298
٪37
179
%22
152
%18
58
%254
32
%19
20.7
%25
0.6
%759.1
%28
41.51

477
%60
319
%78
258
%70
73
%26
39.1
%22
26
%26
1
%67
10.6
%16
50.83

517
%8
364
%14
350
%36
81
%11
48
%23
34
%31
3.2
%220
9.2
%1344.83

585
%13
417
%15
398
%14
84
%4
54
%13
36.8
%8
11.4
%256
4.4
%5241.71

660
%13
475
%14
448
%13
106
%26
64
%19
38.4
%4
8.4
%2615.9
%261
40.25
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بنك البركة ال�سوداني

قائمة المركز المالي
 31دي�سمبر 2008م
الموجودات
النقد وما فى حكمه
�صافى ذمم البيوع الم�ؤجلة
�صافى التمويل بالم�شاركة
�صافى التمويالت واال�ستثمارات الأخرى
ا�ستثمارات متاحة للبيع
المخزون
ا�ستثمارات فى �شركات زميلة
�صافي الموجودات االخري
الموجودات الثابتة
�صافى الموجودات غير الملمو�سة
اجمالي الموجودات
المطلوبات وح�سابات اال�ستثمار المطلقة وحقوق الملكية
المطلوبات
ح�سابات العمالء الجارية واالدخار
مطلوبات �أخرى
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمارات المطلقة
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
عالوة �إ�صدار
�أرباح مبقاة
توزيعات مقترحة
االحتياطى القانونى
احتياطى القيمة العادلة لال�ستثمارات
فائ�ض �إعادة تقييم الموجودات الثابتة
�إجمالى حقوق الملكية

�إجمالى المطلوبات وح�سابات اال�ستثمار المطلقة وحقوق الملكية

الح�سابات النظامية

المدير العام

		

2008
ج �سوداني (بالآالف)

2007
ج �سوداني (بالآالف)

149,467
191,998
23,545
102,547
123,832
814
5,676
21,065
38,798
2,192
659,933

126,543
195,409
28,031
59,210
114,731
726
754
20,390
37,324
1,616
584,735

388,476
78,888
467,364
86,586

338,666
83,094
421,760
78,694

278
51,061
15,240
7,379
3,844
28,181
105,983

265
48,116
3,316
3,404
29,181
84,282

141,940

138,227

659,933

		
رئي�س مجل�س الإدارة
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قائمة الدخل
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2008

2008

2007

(بالآالف جنيه �سوداني)

(بالآالف جنيه �سوداني)

الدخل من ذمم البيوع

20,973

16,208

الدخل من اال�ستثمارات

28,041

22,279

49,014

38,487

( ) 6,580

( ) 3,701

ح�صة البنك فى الدخل

42,434

34,787

دخل ر�سوم وعموالت �أخرى

16,768

16,910

ايرادات ت�شغيلية �أخرى

4,652

2,695

63,854

54,391

الدخل

ناق�صاً :العائد على ح�سابات اال�ستثمار المطلقة

�إجمالى الدخل الت�شغيلى

الم�صروفات :
م�صروفات الموظفين

23,494

22,836

الإهالكات واالطفاءات

1,954

1,873

الم�صروفات العمومية والإدارية

12,946

12,135

المخ�ص�صات

8,374

11,361

�إجمالى الم�صروفات

46,767

48,204

�صافى الدخل لل�سنة قبل ال�ضرائب والزكاة

17,086

6,187

ال�ضرائب

1,185

307

3

1,459

15,899

4,421

الزكاة
�صافى الدخل لل�سنة
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قائمةالتدفقات النقدية
لل�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2008

�صافي الربح لل�سنة

2008

2007

جنيه �سوداني (بالآالف)

جنيه �سوداني (بالآالف)

15.899

4,421

الأن�شطة الت�شغيلية
تعديل البنود غير النقدية
الإهالكات والإطفاءات

2,649

2,467

المحول لالحتياطى النظامي

3,975

1,055

المخ�ص�صات:
الزكاة
ال�ضرائب

3

1,459

1,185

307
1,085

الزكاة وال�ضرائب المدفوعة
مخاطر اال�ستثمار

6,897

8,041

المخ�ص�صات الأخرى

()13

3,471

30,595

20,136

الربح الت�شغيلى قبل التغيرات فى الموجودات والمطلوبات الت�شغيلية

�صافى التغيرات فى الموجودات والمطلوبات الت�شغيلية:
ذمم بيوع م�ؤجلة

()1,292

()22,113

التمويل بالم�شاركة

4,586

()15,529

التمويل ( �أخرى )

()10,449

()6,168

()89

344

المخزون
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�صافي الموجودات الأخرى

3.777

()4,565

�صافي الموجودات غير الملمو�سة

()571

()726

ح�سابات جارية للعمالء وح�سابات �أخرى

49,810

51,077

التزامات �أخرى

( ) 2,642

11,108

�صافى التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

73.725

33,565

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية:
�شراء ا�ستثمارات (�صافي)

()44,282

5,729

�شراء موجودات ثابتة

()4,123

1,717

ا�ستثمارات فى �شركات زميلة

()4,921

( ) 490

() 53,326

6,956

�صافي التدفقات النقدية الم�ستخدمة في الأن�شطة اال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية :
الزيادة في ح�سابات اال�ستثمار المطلقة

5,140

1,873

زيادة في ر�أ�س المال وعالوة الإ�صدار

2,958

()14,845

الزيادة فى احتياطى �إعادة تقييم اال�ستثمارات المتاحة للبيع والعملة الأجنبية

3,839
( )3,975

النق�ص في االحتياطي النظامي
�أ�سهم بون�ص

()6,842
()6,899

()1,000

1,000

التغيير فى فائ�ض �إعادة تقييم الموجودات الثابتة
�صافى النقد من الأن�شطة التمويلية

6,963

() 25,712

الزيادة ( النق�ص) فى النقد وما فى حكمه

27.363

14,809

النقد وما فى حكمه فى بداية ال�سنة

126,543

111,734

النقد وما فى حكمه فى  31دي�سمبر 2008

153.906

126,543
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تقرير المراجعين القانونيين
ال�سادة م�ساهمي  ..بنك البركة ال�سوداني..
�إلى ّ

لقـد راجعـنا القـوائم المالية المرفقـة لبنك البركة ال�سوداني والتي ت�شمل قائمة المركز المالي كما في  31دي�سمبر ،2008
وقوائم الدخل والتغيرات في حقوق الم�ساهمين والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات
المحا�سبية والإي�ضاحات الأخرى.

م�سئولية مجل�س الإدارة عن القوائم المالية:

�إن �إعداد وعر�ض هذه القوائم المالية ب�صورة عادلة وفق ًا لمعايير المحا�سبة لهيئة المحا�سبة والمراجعة للم�ؤ�س�سات المالية
الإ�سالمية هو من م�سئولية مجل�س الإدارة .تت�ضمن هذه الم�سئولية :ت�صميم وتنفيذ والمحافظة على نظم الرقابة الداخلية المعنية
ب�إعداد وعر�ض القوائم المالية ب�صورة عادلة وخالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء ناتجة عن تجاوزات �أو �أخطاء واختيار وتطبيق
ال�سيا�سات المحا�سبية المنا�سبة و�إعداد التقديرات المحا�سبية المعقولة في مثل تلك الظروف.

م�سئولية المراجعين القانونيين:

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم المالية ا�ستناد ًا �إلى �أعمال المراجعة التي قمنا بها .لقد تمت المراجعة وفق ًا
لمعايير المراجعة لهيئة المحا�سبة والمراجعة للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية .تتطلب هذه المعايير منا الإلتزام بالأخالقيات
المهنية ذات العالقة و�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال المراجعة للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن القوائم المالية خالية من �أية
�أخطاء جوهرية.
تتطلب �أعمال المراجعة القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق م�ؤيده للمبالغ والإي�ضاحات المف�صح عنها في القوائم
المالية� .إن اختيار الإجراءات المنا�سبة يعتمد على تقديراتنا المهنية ،بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم
المالية� ،سواء ناتجة عن تجاوزات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه المخاطر ن�ضع في االعتبار نظم الرقابة الداخلية المعنية ب�إعداد
وعر�ض القوائم المالية ب�صورة عادلة لكي يتم ت�صميم �إجراءات مراجعة منا�سبة في مثل تلك الظرف ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي
مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للبنك .كما تت�ضمن �أعمال المراجعة تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة
ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية التي �أجراها مجل�س الإدارة وكذلك تقييم العر�ض العام للقوائم المالية.
وباعتقادنا �إن �أدلة المراجعة التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من �إبداء ر�أي دقيق حول هذه القوائم.

الر�أي:

في ر�أينا �إن القوائم المالية تعبر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي للبنك كما في  31دي�سمبر
 2008وعن �أدائه المالي وتدفقاته النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وفق ًا لمعايير المحا�سبة لهيئة المحا�سبة والمراجعة
للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية.

مبارك على �إبراهيم
محا�سب قانوني � -شريك
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تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الحمدهلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا محمد خاتم النبيين ،وعلى �سائر الأنبياء والمر�سلين:
وبعد..
فهذا تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية للجمعية العمومية للم�ساهمين في بنك البركة ال�سوداني عن الفترة من  2008/1/1الي
2008/12/31م .عم ًال بمعيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات المالية رقم ( )1الخا�ص بهيئة الرقابة ال�شرعية ال�صادر عن هيئة المحا�سبة والمراجعة
للم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية(البحرين) تقدم هيئة الرقابة ال�شرعية �إلى الجمعية العمومية للم�ساهمين التقرير التالي:
عقدت الهيئة ( )29اجتماع ًا بمبني البنك عام :2008
 .1راجعت فيها كل العقود المنفذة التي قدمت لها  ،ووجهت بت�صحيح ما ورد فيها من �أخطاء .
 .2راجعت عدد ًا من نماذج عقود العمليات اال�ستثمارية ،و�أجازتها .
� .3أ�صدرت عدد ًا من الفتاوى والتوجيهات متعلقة بمو�ضوعات مختلفة في �أوجه ن�شاط البنك مثبتة في المحا�ضر .
 .4عقدت اجتماع ًا في �شهر فبراير  2009اطلعت فيه على تقرير المراجع القانوني  ،وقائمة المركز المالي  ،وقائمة الدخل والم�صروفات
،وقائمة التغيرات في حقوق الملكية  ،وقائمة التدفقات النقدية كما في 2008/12/31م ،واطلعت على الإي�ضاحات المتعلقة بها،
وا�ستمعت �إلى �شرح لبع�ض ماجاء فيها من ال�سيد  /مندوب �إدارة ال�شئون المالية  ،وارج�أت البع�ض الجتماعات الحقة .
� .5إن م�سئولية الت�أكد من �أن الم�ؤ�س�سة تعمل وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية تقع على عاتق الإدارة � ،أما م�سئولية الهيئة فتنح�صر في
�إبداء ر�أي م�ستقل بناء علي مراقبتها لعمليات البنك ،وفي �إعداد تقرير لكم .
 .6راقبت الهيئة �أعمال البنك في العام  ، 2008وي�سرها �أن تقرر الآتي :
�أ� .أن العقود والعمليات التي �أبرمها البنك خالل ال�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2008م التي اطلعت عليها تمت وفق ًا لأحكام ال�شريعة
الإ�سالمية .
ب� .أن ح�ساب الزكاة تم وفق ًا الحكام ال�شريعة الإ�سالمية .
ج� .أن الك�سب غير الم�شروع تم توزيعه في اوجه البر .
وت�شكر الهيئة للم�سئولين بالبنك تعاونهم معها في �إنجاز مهامها  ،وتحمد اهلل الذي هدي الجميع �إلى الإ�سهام في هذا العمل الإ�سالمي
العظيم  ،وت�س�أله �أن يثبت القائمين به على الحق  ،ويوفقهم �إلى ال�سير في طريق التقدم والنجاح �إنه �سميع مجيب.

�أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية

البروف�سير :ال�صديق محمد الأمين ال�ضرير
البروف�سير :محــــمد �ســر الختم محمد �أحمد
الدكـــــــــتور :حماد محـــــــ ّمد �أحمد الب�شـــــــــــير
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