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على اجلهد املبذول وي�ساهم يف تنمية املجتمع.

الرســــالة:
نهدف اىل تلبية االحتياجات املالية لكافة املجتمعات حول العامل من خالل
ممار�سة �أعمالنا على �أ�س�س من الأخالق امل�ستمدة من ال�رشيعة ال�سمحاء،
وتطبيق �أف�ضل املعايري املهنية مبا ميكننا من حتقيق مبد�أ امل�شاركة يف املكا�سب
املحققة مع �رشكائنا يف النجاح من عمالء وموظفني وم�ساهمني.
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النفري
رشاكة االجناز
النفري كلمة تعنى �إجتماع النا�س لإجناز العمل وهو نظام �إجتماعى �إعتاد عليه النا�س
فى ال�سودان مند القدم  ,فالنفري يعك�س ترابط املجتمع ال�سوداين الذي ت�سود فيه روح
التكافل وم�ساندة ال�ضعيف  ،وتربط بني �أفراده ال�شهامة والنخوة واملروءة.
النفري هو عالقة يكون فيها النا�س (�رشكاء يف الإجناز) حيث يكون العمل اجلماعي هو
اال�سا�س وال يقت�رص االمر فقط يف بناء املنازل وامل�ساجد ،فنجده يف الزراعة واحل�صاد
والرعي  ,والتنقيب ويف درء الكوارث  ،و�إغاثة امللهوف ,وف�ض النزاعات ,
فالنا�س يف ال�سودان ي�أكلون وي�رشبون وينامون يفرحون ويحزنون معا.
يف �شمال ال�سودان يجتمع النا�س يف موا�سم ح�صاد القمح وجني التمر ,ويف �رشقه
يت�شاركون زراعة وح�صاد الذره وال�سم�سم يف امل�شاريع الق�ضارف املطرية,ويف لقيط
القطن وزهرة ال�شم�س يف م�رشوع اجلزيرة  ,ويف طق وجمع ال�صمغ العربي من
غابات كردفان.
يف ال�سودان ينطق رجال ون�ساء ال�سودان بال�شعر والغناء اجلماعي ولي�س �أدل على
ذلك اال حداء الرعاة وهم ي�سوقون �إبلهم وما�شيتهم من عمق �سهول غرب ال�سودان
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اىل افاق الت�صدير البعيدة� ,أو غناء املراكبيه حتمله ن�سائم ال�صباح يحمدون الله على
الرزق قل �أم كرث .كتب ال�شاعر الراحل �صالح �أحمد ابراهيم ق�صيدته العامية الرائعة
(�شني ود�شن) عن ال�شخ�صية ال�سودانية �ساعة النفري :
يف الزنقة �أم لوم قدام باينني
الب�سمع فيهم يا �أبو مروة
بي فرارة ينط من جوه
يبادر ليك من غري ت�أخري
دا �أخو الواقفة يع�شى ال�ضيف
احلافظ دميه حقوق الغري
�سيد املاعون ال�سايل ال�سيف
الهدمه مرتب وقلبه نظيف
ال ت�سالني عن حب وطني
الفقران وغني
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الفخر تاج على رؤس أولئك الذين ينجزون
صالح العمل:
على سهول اجلزيرة املنبسطة تختال
شجريات القطن بتيجانها البيضاء على عروش
اجلمال والصبا وقد حان قطافها  ,متتد األيدى
اىل اللوزات الناعمة فتخفق القلوب بالغبطة
واملرسة .
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جملس اإلدارة
السيد /عدنان احمد يوسف
رئي�س جمل�س االدارة
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السيد /عبد الرحمن احمد عثمان
نائب الرئي�س – رئي�س اللجنة التنفيذية

السيد /د .أحمد البدوي حممد األمني
ع�ضو ًا -رئي�س جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية

السيد /د.زيادة عبداهلل زيادة
ع�ضو ًا  -رئي�س جلنة املزايا
و�شئون ع�ضوية جمل�س االدارة

السيد  /سعود مأمون الربير
ع�ضو ًا

السيد /عدنان عبد اهلل البسام
ع�ضو ًا – رئي�س جلنة التدقيق

السيد /هاشم هجو إبراهيم
ع�ضو ًا

السيد/د .عزالدين ابراهيم حسن
ع�ضو ًا – رئي�س جلنة ال�سيا�سات

السيد /جوزيف مكني أسكندر
ع�ضو ًا

السيد /د .مكي مدين الشبلي
ع�ضو ًا – رئي�س جلنة املخاطر

السيد  /فيصل عبد العزيز فرح
�أمني جمل�س الإدارة

السرية الذاتية
األستاذ :عدنان أحمد يوسف

•رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة
الربكة امل�رصفية
•�شخ�صية م�رصفية عربية بحرينية مرموقة وقد نال
م�ؤخر ًا و�سام الكفاءة من جاللة ملك مملكة البحرين.
•حاز على درجة املاج�ستري من جامعة هال بربيطانيا.
•ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة الربكة امل�رصفية منذ
ت�أ�سي�سها يف �أغ�سط�س  2004وير�أ�س جمل�س �إدارة
ٍ
عدد من بنوك املجموعة وهي الربكة اجلزائر،
الربكة تركيا ،الربكة جنوب افريقيا� ،إ�ضافة ايل
بنك الربكة ( ال�سودان ) ،كما يتمتع بع�ضوية العديد
من جمال�س �إدارات بنوك املجموعة.
•خربته امل�رصفية تقف علي اربعة وثالثني عام ًا
معظمها يف بنوك رائدة.
•حاز مرتني على براءة ال�شخ�صية امل�رصفية الإ�سالمية
يف دي�سمرب  2004و ودي�سمرب .2009
•انتخب رئي�س ًا لإحتاد امل�صارف العربية يف مايو
 2007وجدد له يف مايو  2010لدورة اخرى
و�شهدت الدروتان عدد ًا من املبادرات امل�رصفية
اجلديدة.
•حاز على جائزة بيت التمويل الأمريكي الريبا للتميز
يف الأداء يف العام  2012تقدير ًا لدورة القيادي يف
تعزيز وت�شغيل �أكرب جمموعة م�رصفية �إ�سالمية يف
العامل ،جمموعة الربكة امل�رصفية.
•حاز على جائزة �شخ�صية العام ( 2012القيادة
احلكيمة يف جمال قطاع امل�صارف العربية ).

عبدالرحمن أحمد عثمان :

•نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة التنفيذية
•�سوداين
•حا�صل علي درجة ماج�ستري التنمية من جامعة
هارفارد بالواليات املتحدة الإمريكية.
•التحق بوزارة املالية ثم ببنك ال�سودان املركزي
وانتدب لت�أ�سي�س البنك اليمني املركزي.
•عمل لفرتة خبري ًا يف �صندوق النقد العربي.
•�أ�س�س البنك العربي للت�صدير والإ�سترياد (اكزمي بنك)
ثم قاد العمل فيه مدير ًا عام ًا ورئي�س ًا ملجل�س الإدارة
للفرتة .1993-1984
•قاد احتاد امل�صارف ال�سودانية ثم االفريقية رئي�س ًا يف
فرتات تاريخية متعددة.

•عمل ع�ضو ًا بالعديد من جمال�س الإدارات بالبنوك
وال�رشكات املختلفة لفرتات عديدة.
•عمل ع�ضو ًا باللجنة التنفيذية الحتاد امل�صارف
العربية.
•عمل رئي�س ًا للجنة التدقيق ثم رئي�س ًا للجنة املخاطر
ببنك الربكة ال�سودان قبل �أن يعني نائب ًا للرئي�س يف
دورة املجل�س احلالية.
•

د .زيادة عبداهلل زيادة

•ع�ضو جمل�س الإداراة رئي�س جلنة املزايا و�شئون
الع�ضوية.
•�سوداين.
•دكتوراة يف التمويل الإ�سالمي من جامعة امريكا –
لندن.
•رئي�س ال�شئون القانونية مبجموعة دلة الربكة منذ
1983
•ممثل �إقليمي ملجموعة دلة الربكة العاملية .
•ع�ضو يف العديد من جمال�س �إدارات امل�صارف.
•عمل م�ست�شار ًا قانوني ًا بوزارة العدل ال�سودانية يف
مقتبل حياته املهنية.

أ.عدنان عبداهلل البسام

•ع�ضو املجل�س ورئي�س جلنة التدقيق
•بحريني
•حما�سب قانوين معتمد ( الواليات املتحدة االمريكية
).
•مدير تنفيذي ملجموعة الب�سام للإ�ستثمار منذ العام
.2005
•عمل مراجع ًا داخلي ًا ببنك الربكة الإ�سالمي البحرين
2005-2000
•عمل حما�سب ًا �أول ب�رشكة ارن�ست اند يونغ

رشكاء يف اإلجناز
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د .عزالدين إبراهيم حسن

•�سوداين
•ع�ضو املجل�س  /رئي�س جلنة ال�سيا�سات .
•دكتوراة يف الإقت�صاد جامعة يورك – اململكة املتحدة.
•�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة البنك ال�سوداين
الفرن�سي والعديد من امل�ؤ�س�سات الهامة مثل م�صلحة
الطريان املدين ،وكالة �سونا للأنباء ،الهيئة العامة
للرقابة علي الت�أمني. . .
•وزير دولة باملالية 2000-1996
•عمل رئي�س ًا ملجل�س �إدارة  PTAبنك 1996
•ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ال�سودان املركزي -1994
1996
•ع�ضو املجل�س الوطني الإنتقايل 1996-1993
ورئي�س اللجنة الإقت�صادية فيه 1996/95
•عمل م�ست�شار ًا بوزارة املالية 1989
•عمل مدير ًا تنفيذي ًا ل�صندوق النقد العربي -1981
1989
•عمل ب�صندوق النقد الدويل 1974-1972
•ا�ستاذ للإقت�صاد باجلامعات ال�سودانية وله عدة
ابحاث من�شورة.

أ.هاشم هجو إبراهيم

•ع�ضو املجل�س.
•�سوداين.
•رئي�س جمموعة �رشكات ها�شم هجو وهي من �أكرب
الأعمال ال�سودانية املعروفة حملي ًا ودولياً.
•ت�سلم من�صب رئي�س الغرف الزراعية ب�إحتاد �أ�صحاب
العمل ال�سوداين لدورات عديدة.
•عمل نائب ًا لرئي�س ا�صحاب العمل ال�سوداين.
•ع�ضو جمل�س �إدارة ملجموعة من ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات بال�سودان.
•ع�ضو جمل�س امناء �أكادميية العلوم املالية وامل�رصفية
(ال�سودان ).
•ع�ضو جمل�س امناء جمل�س ال�صداقة ال�شعبية العاملية.

أ.سعود مأمون الربير

•�سوداين.
•لي�سان�س قانون.
•رئي�س جمموعة م�أمون الربير وجمموعة �سعود
م�أمون الربير وهما من �أكرب جمموعات الأعمال
ال�سودانية املعروفة حملي ًا ودولياً.
•رئي�س احتاد �أ�صحاب العمل ال�سوداين لعدة دورات
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ومازال يحتل هذا املوقع.
•ع�ضو الغرفة التجارية الإ�سالمية الدولية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ال�سالم ( اخلرطوم –
البحرين).
•ع�ضو العديد من جمال�س ادارات ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات ال�سودانية.
•رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة الربكة للت�أمني
(ال�سودان).
•ع�ضو جمل�س الإ�ستثمار الوطني التابع لرئا�سة
اجلمهورية.
•ع�ضو املجل�س الإ�ست�شاري لوزارة الطاقة.
•قن�صل فخري ململكة �رسيالنكا.

جوزيف مكني اسكندر

•ع�ضو املجل�س
•�سوداين
•بكالريو�س جتارة (حما�سبة)
•رئي�س جمموعة �رشكات تغطي �أن�شطة جتارية
و�صناعية وا�ستثمارية متعددة وهي ذات �صيت
حملي وعاملي مرموق .
•وكيل ل�رشكات وعالمات جتارية عاملية امريكية
و�آ�سيوية.
•له م�ساهمات ومبادرات اجتماعية وريا�ضية رائدة

د .أحمد البدوي حممد األمني حامد

•�سوداين
•�صيديل وقانوين
•م�ؤ�س�س ورئي�س معامل �أميفارما املحدودة للأدوية
وهي �أكرب م�صنعي الدواء وامل�ستح�رضات الطبية يف
ال�سودان .
•رئي�س غرفة ال�صناعة الطبية ب�إحتاد الغرف ال�صناعية
ال�سوداين
•نائب رئي�س جمل�س �إدارة الإحتاد العربي ملنتجي
الأدوية (مقره عمان)
•حاز على و�سام اجلدارة من رئي�س اجلمهورية يف
مايو 2011
•حاز على الدكتوراة الفخرية من جامعة اجلزيرة
يف اكتوبر عام 2002م ومن جامعة الأحفاد �أبريل
2001
•ملجموعة �أميفارما مبادرات هامة يف �أن�شطة امل�سئولية
الإجتماعية .

د .مكي مدين الشبلي

•�سوداين
•دكتوراة يف الإقت�صاد من جامعة كنت – اجنلرتا
•خربة لأكرث من ثالثني عام ًا يف خمتلف جماالت
التنمية الإقت�صادية والإجتماعية والتمويل الإئتماين
خا�صة ق�ضايا التعاون العربي الأفريقي.
•مدير �إدارة التعاون الدويل باملنظمة العربية
للتنمية الزراعية
•عمل خبري ًا بالهيئة العربية للإ�ستثمار والإمناء
الزراعي ()AAAID
•عمل بامل�رصف العربي للتنمية الإقت�صادية ب�أفريقيا
( )BADEAم�ساعد ًا ملدير �إدارة العمليات .
•وكيل جامعة العلوم الطبية والتكنلوجيا وم�ؤ�س�س
كلية الدرا�سات الإجتماعية والبيئية وم�ؤ�س�س
معهد ال�سودان الإمنائي .
•مدرج يف كتاب 21st 500Founders of the
 centuryال�صادر عن معهد ال�سري الذاتية
ب�إجنلرتا 2002

رشكاء يف اإلجناز
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جلان جملس اإلدارة
اللجنة التنفيذية

جلنة السياسات

رئيسًا
السيد /عبد الرحمن أحمد عثمان
عضوًا
		
السيد /سعود مأمون الربير
عضوًا
		
السيد /هاشم هجو ابراهيم
عضوًا
السيد /جوزيف مكني اسكندر
السيد /د .احمد البدوي حممد األمني عضوًا
عضوًا
السيد /د .عز الدين ابراهيم حسن
عضوًا
السيد /د .مكي مدين الشبلي
أمني اللجنة
		
السيد /فيصل عبد العزيز فرح

السيد /د .عزالدين ابراهيم حسن
السيد /عبد الرحمن احمد عثمان
		
السيد /د .زيادة عبد اهلل زيادة
		
السيد /عدنان عبد اهلل البسام
السيد /د .مكي مدين الشبلي

جلنة املزايا وشئون عضوي
جملس االدارة:

جلنة املسئولية اإلجتماعية

رئيسًا
		
السيد /د .زيادة عبد اهلل زيادة
عضوًا
السيد /عبد الرحمن احمد عثمان
السيد /د .احمد البدوي حممد األمني عضوًا
عضوًا
		
السيد /سعود مأمون الربير
عضوًا
		
السيد /هاشم هجو ابراهيم
السيد /مدير ادارة املوارد البرشية مقرر اللجنة

جلنة التدقيق:
		
السيد /عدنان عبد اهلل البسام
السيد /عبد الرحمن احمد عثمان
		
السيد/د .زيادة عبد اهلل زيادة
السيد /جوزيف مكني اسكندر
		
السيد /مدير ادارة التدقيق

10

رئيسًا
رئيسًا مناوبًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا

السيد /د .احمد البدوي حممد األمني رئيسًا
عضوًا
السيد /عبد الرحمن احمد عثمان
عضوًا
السيد/د .عز الدين ابراهيم حسن
عضوًا
السيد /د .مكي مدين الشبلي

املراجع القانوين
رئيسًا
عضوًا
عضوًا
عضوًا
مقرر اللجنة

السادة /عبد اللطيف وبرشى ورشكاؤهم

جلنة اخملاطر:

هيئة الرقابة الرشعية

رئيسًا
		
السيد /مكي مدين الشبلي
السيد /د .احمد البدوي حممد األمني عضوًا
عضوًا
		
السيد /د .زيادة عبد اهلل زيادة
عضوًا
السيد /د .عز الدين ابراهيم حسن
مقرر اللجنة
		
السيد /مدير ادارة اخملاطر

بروفسري /حممد رس اخلتم حممد احمد
بروفسري/الصديق حممدا ألمني الرضير
		
دكتور /حماد حممد احمد البشري

التقرير السنوي 2012

رئيسًا
عضوًا
عضوًا

منظومـة احلوكمــة

�إن احلوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على امل�ستوى
امل�ؤ�س�سي ،وهو يحدد امل�سئوليات واحلقوق والعالقات
مع جميع الفئات املعنية ويو�ضح القواعد والإجراءات
الالزمة ل�صنع القرارات الر�شيدة املتعلقة بعمل املنظمة.
وهو نظام يدعم العدالة وال�شفافية وامل�ساءلة امل�ؤ�س�سية
ويعزز الثقة وامل�صداقية يف بيئة العمل.

اللجنة التنفيذية

ت�شكل اللجنة التنفيذية من عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
وتعمل فى حدود ال�سلطات وال�صالحيات املمنوحة لها
 ،وذلك طبق ًا للوائح التفوي�ضات املالية  /الإدارية للبنك
وتعديالتها والتى تعتمد من جمل�س الإدارة .

جلنة التدقيق

هى جلنة خمت�صة ب�أعمال الرقابة واملراجعة واملحا�سبة
فوائد احلوكمة
•ت�ساعد اع�ضاء املجل�س واملديرين التنفيذيني يف حتقيق املالية والإدارية ومتابعة تقارير التدقيق اخلارجى (
املراجع القانونى اخلارجى )  ،وفريق تدقيق جمموعة
الأهداف واتخاذ القرارات وب�أف�ضل الطرق.
الربكة امل�رصفية والتفتي�ش التقوميى لبنك ال�سودان
•ت�ضمن حماية امل�صالح واملوجودات.
•ت�ضمن االلتزام جتاه اجلمعية وااللتزام بالقوانني املركزى وغري ذلك من التقارير والبيانات املالية
الداخلية �أو اخلارجية وتنظم �أعمالها الئحة معتمدة من
والأنظمة.
املجل�س املوقر .
•حتددامل�س�ؤوليات واملهام.
•ت�ضمن املوازنة بني امل�س�ؤوليات اال�سرتاتيجية
والت�شغيلية.
•تعزز الثقة وامل�صداقية.
جلنة املزايا وشئون عضوية جملس
•تبني بيئة وعالقات عمل متميزة.
اإلدارة
ولقد متكن بنك الربكة ال�سوداين من امل�ضي قدم ًا يف
جلنة خمت�صة بال�سيا�سات العامة واملوجهات اال�سرتاتيجية
بناء منظومة احلوكمة بحيث �أنه ا�ستوفى متطلبات
للموارد الب�رشية ومايت�صل بهذا اجلانب من مكاف�آت
البنك املركزي  ،وكذلك متطلبات جمموعة الربكة
�أو مزايا �أو تعوي�ض مع توخى التوازن والعدالة
امل�رصفية .
واالن�صاف فى توزيع املكا�سب فيما بني حملة الأ�سهم
واملودعني وامل�ستثمرين والعاملني  ،وتتوىل اىل جانب
وتت�ضمن منظومة احلوكمة احلالية جمل�س االدارة
ذلك �أعمال و�شئون ع�ضوية جمل�س الإدارة  ،وتنظم
واللجان الدائمة التي ت�شمل
�أعمالها الئحة معتمدة من قبل املجل�س املوقر .
•اللجنة التنفيذية .
•جلنة املزايا و�شئون ع�ضوية جمل�س الإدارة .
•جلنة التدقيق .
جلنة اخملاطر
•جلنة املخاطر .
جلنة رقابية ين�صب اخت�صا�صها اجلوهرى فى دعم
•جلنة ال�سيا�سات.
وم�ساندة جمل�س الإدارة فيما يت�صل بتجويد وت�صميم
•جلنة امل�س�ؤولية الإجتماعية.
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املالئمة لإدارة املخاطر
وحتكم كل جلنة من اللجان الدائمة الئحة حتدد والتحكم فيها والتخفيف منها  ،وتعمل بالتن�سيق مع
تعريفها  ،و�أدوار وم�سئوليات واخت�صا�صات اللجنة الإدارة التنفيذية واجلهات الرقابية الداخلية مثل جلنة
 ،و�آلياتها  ،ودورية �إجتماعاتها  ..وغري ذلك من التدقيق التابعة للمجل�س و�إدارة التدقيق الداخلى وم�سئول
امل�سائل املت�صلة ب�أعمال اللجنة .
االلتزام واجلهات الرقابية اخلارجية مثل  :املدقق
(املراجع اخلارجى) و�إدارة التدقيق مبجموعة الربكة
امل�رصفية  ،و�إدارة الرقابة امل�رصفية ببنك ال�سودان
املركزى .

رشكاء يف اإلجناز
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جلنة السياسات

الإطالع على مقرتحات ال�سيا�سات املقدمة من الإدارة
التنفيذية واجلهات الفنية املتخ�ص�صة  ،والتي تعزز
من دور البنك يف التنمية الإقت�صادية والإجتماعية
امل�ستدامة ،والتي يكون من �ش�أنها حت�سني الأداء
وزيادة الربحية وتعزيز النمو وزيادة القدرات
التناف�سية يف الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية
 ،ورفع تو�صياتها �إىل جمل�س الإدارة بهذا ال�ش�أن
بالتن�سيق مع الإدارة التنفيذية .

جلنة املسؤولية االجتماعية

االلتزام امل�ستمر بالت�رصف اخالقي ًا وامل�ساهمة فى حتقيق
التنمية االقت�صادية والعمل على حت�سني بيئة عمل املوارد
الب�رشية وعائالتهم ا�ضافة اىل امل�ساهمة فى مبادرات
املجتمع املحلى واملجتمع ككل .

وذلك فى نطاق املواثيق االخالقية وال�سيا�سات الكلية
للدولة والبنك املركزى وجمموعة الربكة امل�رصفية
وال�سيا�سات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة .

بنى البنك قاعدة للوائح التفوي�ضات املالية/
الإدارية �إىل جانب النظام الأ�سا�سي ،و�أهمها:
•الئحة
•الئحة
•الئحة
•الئحة
•الئحة

التفوي�ضات املالية/الإدارية العامة.
التوقيع نيابة عن البنك.
امل�شرتيات .
ح�رص والتخل�ص من الفوائ�ض.
ميثاق الأخالقيات وقواعد ال�سلوك املهني.

كما �أر�سى البنك القاعدة الأ�سا�سية لللوائح املنظمة
للموارد الب�رشية وهي كما يلي:
•الئحة �رشوط خدمة العاملني .
•الئحة حما�سبة العاملني .
•الئحة القرو�ض (املبانى  /املركبات ) .
•الئحة القر�ض ال�شخ�صى .
•الئحة الرعاية الطبيه .
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اإلدارة التنفيذية
السيد /عبد اهلل خريي حامد
املدير العام

السيد /النور عجبنا عز العرب
نائب املدير العام

السيد /عمر عثمان صالح
م�ساعد املدير العام

السيد/معاوية الشيخ اخلامت
م�ساعد املدير العام

السيد/حسن حممد احمد سليمان
م�ساعد املدير العام

السيد /خالد حممد حمجوب
م�ساعد املدير العام

رشكاء يف اإلجناز
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معا نحقق الغايات مهما بعدت املسافات:
يف غدوها ورواحها مزدانة بحسن اخللقة,
حداء الرجال وهم يسوقنها شوطا بعيدًا
يجعلها تخب اخلطى ,يتشاركون برد الليل
وحر النهار بهمة التفرت وعزمية التلني نحو
األفاق البعيدة.
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تقرير إدارة اخملاطر للعام 2012
ت�شكل �إدارة املخاطر بالبنك �إحدى القواعد الرئي�سية
لتحقيق ال�سالمة امل�رصفية والنتائج اجليدة للعمالء
وامل�ستثمرين وامل�ساهمني ويقوم جمل�س الإدارة بامل�سئولية
الكلية يف و�ضع ثقافة املخاطر يف البنك ,و�ضمان وجودة
�إطار عمل فعال لها حيث قام ب�إجازة كل �سيا�سات �إدارة
املخاطر كما �أن للجنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة دور
فعال يف مراقبة تلك ال�سيا�سيات عرب التقارير الدورية
التي ترفعها لها دائرة �إدارة املخاطر للتحقق من �أن تلك
ال�سيا�سات يتم االلتزام بها ون�ستعر�ض فيما يلي املخاطر
التي ميكن �أن يتعر�ض لها البنك:

خماطر التمويل

تعني خماطرة التمويل يف ال�صريفة الإ�سالمية اخل�سارة
املالية الناجمة عن عدم القدرة او عدم الرغبة بااليفاء
بااللتزام من قبل العميل جتاه البنك.
ويف �سبيل �إدارة خماطر التمويل ميتلك جمل�س الإدارة
ال�صالحيات النهائية فيما يخ�ص كافة م�سائل التمويل
ومن �أجل ت�سهيل الإدارة اليومية للبنك ,يفو�ض جمل�س
الإدارة �صالحيات حمددة �إىل كل من اللجنة التنفيذية
باملجل�س ,جلنة الإدارة التنفيذية باملركز الرئي�سي وجلنة
الإ�ستثمار بالفروع التي ت�ستمد �صالحياتها من �صالحيات
جلنة الإدارة التنفيذية باملركز الرئي�س كما يوافق على
ا�سرتاتيجيات وخطط منح التمويل والت�أكد من �شمولها
والعمل على مراجعتها ب�صفة م�ستمرة.

تتلخص مبادئ إدارة خماطر التمويل يف
بنك الربكة السوداين يف اآلتي:

•ي�سعى البنك دائم ًا �إىل �أن تتوافق املبالغ والأرباح
وامل�صاريف وال�رشوط الأخرى املقدم مبوجبها
التمويل مع جودة التمويل وخماطره.
•يقدم التمويل فقط يف حالة �أن �أف�ضلية البنك كدائن
مت�ساوية �أو �أف�ضل من الدئنني الآخرين.
•هيكلة التمويل ب�شكل يتنا�سب مع غر�ض التمويل
وم�صدر ال�سداد.
•يقدم البنك التمويل لي�س ا�ستناد ًا �إىل مدى اعتماديته
الذاتية فح�سب ,ولكن مدى ت�أثريه على حمفظة
خماطر التمويل ككل ومراقبة الرتكزات التمويلية.
•مراعاة التطابق مع جميع التوجيهات والإر�شادات
الرقابية والقانونية املعمول بها يف كافة االحوال.
•االلتزام بو�ضع املخ�ص�صات الكافية وفق ًا ملوجهات
بنك ال�سودان املركزي ملقابلة �أي تعرث ين�ش�أ.

خماطر السوق

هي املخاطر التي ت�ؤثر على عائدات امل�رصف �أو ر�أ�سماله
�أو قدرته على مبا�رشة �أعماله نتيجة للمتغريات يف ال�سوق
�أو تغريات ال�سيا�سات احلكومية �أو تغريات يف توجيهات
البنك املركزي �أو تقلبات الأ�سعار ( �أ�سعار ال�رصف,
�أ�سعار الفائدة ,ا�سعار ال�سلع� ,أ�سعار الأ�سهم وال�سندات,
�أ�سعار ال�صكوك والتغري يف �سعر �سهم البنك) �أو من
جراء التغريات يف ال�سيولة والظروف الطبيعيةاملختلفة.

ويف سبيل التحكم يف خماطر السوق
يعمل البنك على أآلتي:

•يقوم البنك بتقدمي التمويل عندما يكون واثق ًا �أن تبني ا�سرتاتيجية وا�ضحة ومكتوبة وجمازة من قبل
العميل �سوف يقوم بت�سديده وفق ًا لل�رشوط املتفق املجل�س حتكم �أعمال الإ�ستثمار والتمويل.
عليها .وذلك من خالل معرفته التامة بالعميل وفهمه وجود �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة وحمددة حتكم �أن�شطة
الوا�ضح باملخاطر التي ينطوي عليها طلب التمويل البنك يف ال�سلع والعمالت والأ�سهم وال�صكوك وت�شمل:
وم�صادر ال�سداد.
•حتديد �سقوفات لعمليات ال�سوق والرقابة عليها
•يقدم التمويل عندما يكون هناك م�صدرين وا�ضحني
ب�صورة مالئمة ودائمة.
لت�سديده على الأقل (م�صدر رئي�سي و�آخر ثانوي)
•التعامل يف عمليات ال�سوق يف �ضوء ال�سقوفات
•�أن يكون م�صدر ال�سداد هو النقد املتولد من �أن�شطة
واال�سرتاتيجيات املتفق عليها واملجازة من قبل
العميل الرئي�سية وامل�ستمرة.
املجل�س.
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•كتابة تقارير دورية عن احتمالية التعر�ض ملخاطر
ال�سوق يف ال�سلع والعمالت والأ�سهم وال�صكوك
ترفع للإدارة العليا للبنك.
•متابعة ومراقبة �أن�شطة البنك يف ال�سلع والعمالت
والأ�سهم وال�صكوك ب�صورة م�ستمرة وفعالة ومبنية
على معلومات من ال�سوق وعلى �أ�سا�سها يتم حتديد
احلجم الذي ميكن للبنك قبوله من املخاطر يف ال�سوق
و�إمكانية اخلروج منه عندما ت�صبح الظروف غري
مواتية.

خماطر التشغيل

خماطر الت�شغيل تعرف ب�أنها مدى �إحتمالية حدوث
اخل�سائر املبا�رشة �أو غري املبا�رشة التي قد تن�ش�أ نتيجة عدم
كفاية و�/أو ف�شل الإجراءات والأنظمة الداخلية لتنفيذ
العمليات و�/أو نق�ص كفاءة �أداء اال�شخا�ص والنظم و/
�أو تاثريات الأحداث اخلارجية وي�شمل هذا التعريف
املخاطر القانونية وي�ستثني املخاطر اال�سرتاتيجية
وخماطر ال�سمعة.

تتم مراقبة خماطر التشغيل من خالل

الدوري للتحقق من �سالمتها وعدم وجود �أحداث
تبديد �أو تزوير� ,أو خماطر ت�شغيلية حمتملةاحلدوث.
•�إجراء عمليات التقييم الذاتي وم�سح املخاطر على
م�ستوى الفروع والإدارات.
•تركز عمليات التدقيق الداخلي ب�شكل رئي�سي على
تقييم املخاطر وو�سائل �إجراءات الرقابة والت�أكد من
االلتزام بال�سيا�سات والإجراءات املقرة التفوي�ضات
املمنوحة .وتتم مراجة الأنظمة والعمليات املتعلقة
باملنتجات واخلدمات اجلديدة من قبل �إدارتي املخاطر
والتدقيق الداخلي من حيث خماطر الت�شغيل الكامنة
فيها قبل �أن يتم تطبيقها .ولدى �إداراتي املخاطر
والتدقيق الداخلي �إ�ستقاللية عن باقي �إدارات و�أق�سام
البنك وهي تقوم بالإبالغ عن �أي خلل �أو ق�صور ذو
�أهمية يف الرقابة الداخلية �إىل جلنتي املخاطر والتدقيق
املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
•يعمل البنك على و�ضع خطة �إ�ستمرارية االعمال
للت�أكد من دعم جميع الأن�شطة يف احلاالت الطارئة
و�سوف يتم �إعتمادها من قبل جمل�س الإدارة.

خماطر السيولة

تن�ش�أ خماطر ال�سيولة �إذا مل يتمكن البنك من الوفاء
اآلتي:
بالتزاماته املالية �أو الإيفاء بها ولكن بتكبد خ�سائر,
•تقييم مدى كفاءة تنفيذ العمليات امل�رصفية الت�شغيلية ويحدث ذلك ب�سبب وجود تباين بني �آجال ا�ستحقاق
على م�ستوى �إدارات وفروع البنك وفق ًا للقواعد الأ�صول واخل�صوم وهو ما يعرف بالف�شل ال�سيويل ,كما
والتعليمات املنظمة للعمل.
�أن فوائ�ض ال�سيولة الغري موظفة لها اي�ض ًا �آثار �سالبة تتمثل
•تقييم مدى كفاءة وكفاية الهيكل الإداري ومنا�سبته يف عدم �إ�ستغالل الفر�ص الأ�ستثمارية املتاحة والتي ت�ؤثر
�سلب ًا على �أرباح امل�ساهمني واملودعني وحقوق العاملني.
حلجم الأعمال القائمة.
•املراجعة االختيارية للعمليات املنفذة باال�ضافة للت�أكد
من مدى تفعيل �إجراءات املراجعة الداخلية على
م�ستوى �إدارات وفروع البنك.
•مراجعة مدى كفاية وفعالية ال�ضوابط الرقابية
املطبقة بوحدات البنك و�أوجه الق�صور � -إن وجدت
– والتن�سيق مع وحدات البنك املعنية لإتخاذ ما يلزم
لتالفيها وعدم تكرارها.

وتندرج �ضمن خماطر ال�سيولة كل املخاطر التي ت�ؤثر
على موقف ال�سيولة بالبنك �سواء كانت ناجتة من
(التمويل ,التعرث ,ال�سوق ,معدل العائد ,ال�سمعة,
الت�ضخم� ,سعر ال�رصف ,التطورات اخلارجية ,دخول
منتجات جديدة لل�سوق ,الرتكيز يف حمفظة التمويل,
الرتكيز يف اال�صول وعدم توفر الت�سهيالت الالزمة يف
الوقت املنا�سب)

لإدارة خماطر ال�سيولة يقوم البنك بتخطيط ال�سيولة
•مراجعة �أ�صول وموجودات البنك �أثناء الفح�ص وي�شمل ذلك حتديد حجم احتياجات التمويل املتوقعة.

رشكاء يف اإلجناز
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وحتديد هيكل املوارد لتتوافق مع الإ�ستخدامات من
حيث التوقيت ,ولتحقيق ذلك يقوم البنك بتقدير املوارد
الالزمة لتمويل �أن�شطته وتوزيعها على م�صادر ال�سيولة
املتاحة كما لدى البنك خطة مرنة وقابلة للتعديل متكنه
من التكيف مع التغريات التي قد تطر�أ على البنك وفق ًا
حلالة ال�سوق كما يتم و�ضع �إختبارات حلاالت االجهاد
والتح�سب للنتائج التي تظهرها.
وحتدد �سيا�سات البنك اخلا�صة ب�إدارة املوجودات
واملطلوبات ن�سبة املوجودات ال�سائلة �إىل جمموع
املوجودات بهدف تقليل خماطر ال�سيولة �إىل �أدنى
حد ممكن وقد حافظ البنك على ا�ستثمارات كافية يف
املوجودات ال�سائلة مثل ودائع لدى البنوك و�أوراق
مالية ا�ستثمارية قابلة للت�سويق “�شهامة” ب�سهولة وذلك
من �أجل دعم �أن�شطة �أعماله وعملياته .وتقوم �إدارة
ال�سيولة وب�صفة دائمة مبراقبة ا�ستحقاقات املوجودات
واملطلوبات بحيث يتم االحتفاظ مب�ستويات كافية من
ال�سيولة يف جميع الأوقات.
وقد جاءت مقدرة البنك يف املحافظة على معدالت
عالية من ال�سيولة نتيجة لنجاحه امل�ستمر يف االحتفاظ
بقاعدة عري�ضة من الودائع و�ساعدت ا�سرتاتيجية البنك
الت�سويقية يف �ضمان التوازن بني الودائع حتت الطلب
والودائع الثابتة .وتقوم جلنة املطلوبات واملوجودات
التي يرت�أ�سها املدير العام مبراجعة الفجوات ومتطلبات
ال�سيولة يف اوقات الطوارئ مع درا�سة امل�سائل
اال�سرتاتيجية املتعلقة بال�سيولة.

خماطر معدل العائد

هي املخاطر التي تتعلق مبعدل العائد وتنتج عن الزيادة
العامة يف معدالت الأرباح يف البنوك املناف�سة ,والتي
قد ت�ؤدي �إىل زيادة توقعات �أ�صحاب احل�سابات
الإ�ستثمارية يف احل�صول على معدالت عوائد اعلى,
وبذلك يقع البنك حتت ت�أثري �ضغوطات ال�سوق لدفع عائد
على هذه احل�سابات �أعلى من املعدل الذي مت حتقيقه على
اال�صول والتي مت متويلها من قبل �أ�صحاب ح�سابات
الإ�ستثمار وي�ؤدي ذلك �إىل تنازل البنك عن كل او جزء
من ح�صته يف الربح و�/أو عمولته كم�ضارب ( املخاطر
التجارية املنقولة �أو خماطر الإزاحة التجارية) ومع ذلك
ف�إنه اليجوز للبنك �أن يلتزم بدفع اي عوائد حمددة م�سبق ًا
لأ�صحاب احل�سابات الإ�ستثمارية ويقوم البنك ب�إدارة
هذه املخاطر من خالل:
18
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•حتديد ن�سب معدالت الأرباح امل�ستقبلية وفق توقعات
ظروف ال�سوق وتطوير �أدوات جديدة تتوافق مع
احكام ومبادئ ال�رشيعة وذلك من خالل �إ�سرتاتيجية
�إدارة املخاطر لدى البنك.
•احل�صول على اف�ضل العوائد املوجودة يف ال�سوق
ا�ستناد ًا �إىل امل�ؤ�رشات املوجودة يف ال�سوق امل�رصيف.
•التنويع يف الإ�ستثمارات من حيث العملة ,والقطاعات
الإقت�صادية للحد من املخاطر املرتتبة على �إدارة
الإ�ستثمارات.
•املوائمة بني مطلوبات البنك وموجوداته بالعمالت
الأجنبية.
•�إدارة فجوات معدالت العائد والكلفة للموجودات
واملطلوبات ح�سب الآجال الزمنية املتعددة.
•درا�سة توجهات �أ�سعار الإ�ستثمار و�أ�سعار ال�رصف
امل�ستقبلية والإ�ستثمار يف �ضوء هذه الدرا�سات.

اخملاطر املقبولة لدى البنك

متا�شي ًا مع التوجهات ال�صادرة من رئا�سة جمموعة
الربكة امل�رصفية يف �إطار تطبيق مقررات وفاق بازل
ولتعزيز متطلبات �إدارة املخاطر مت �إعداد بيان املخاطر
املقبولة لدى البنك والذي يتكون من عنا�رص كمية
وعنا�رص نوعية ومتت املوافقة عليه من جمل�س الإدارة
وتتم مراجعة البيان كل ما دعت احلاجة لذلك ,كما يتم
التقرير عنه دوري ًا للجنة املخاطر التابعة ملجل�س الإدارة
وي�شمل البيان نوعان من املخاطر:

خماطر كمية

وت�شمل التمويل والإ�ستثمار وال�سيولة وال�سوق والت�شغيل
وكفاية ر�أ�س املال وقد حدد البنك يف هذا اجلانب احلدود
الكمية املطلوبة وتتم مراقبتها والإلتزام بها.

خماطر نوعية

ف�إن البنك يلتزم ب�ضوابط ال�رشيعة اال�سالمية يف
كافة ان�شطته ولدى البنك هيئة للرقابة ال�رشعية يلتزم
بتوجيهاتها وتوجيهات الهيئة العليا للرقابة ال�رشعية
التابعة لبنك ال�سودان املركزي .كما تقوم �إدارة الإلتزام
ومكافحة غ�سل الأموال مبتابعة االلتزام بقانون العمل

امل�رصيف وقانون بنك ال�سودان املركزي والقوانني
ال�سارية يف جمهورية ال�سودان والتوجيهات والتعاميم
ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي ومراقبة احل�سابات
والتحاويل ملكافحة عمليات غ�سل الأموال.
�أما املخاطر الت�شغيلية املتعلقة بتنفيذ �إ�سرتاتيجية فلدى البنك
خطة �إ�سرتاتيجية مع املجموعة ووفق ًا لها يتم و�ضع خطة
ت�شغيلية �سنوية تتم فيها مراعاة الظروف الإقت�صادية
ال�سائدة و�أثرها على نتائج اعمال البنك �سواء يف الإئتمان
�أو ال�سيولة �أو امل�رصوفات الت�شغيلية �أو الأرباح ,ودائم ًا
ي�سعى البنك لتحقيق اهدافه �سواء حجم الإئتمان املمنوح
للعمالء �أو ن�صيبه من الن�شاط يف ال�سوق امل�رصيف
وذلك من خالل تطوير خدماته املقدمة للعمالء� ,سعي ًا
منه لتحقيق معدل عائد على املوجودات ومعدل عائد
لأ�صحاب حقوق امللكية يتما�شى مع اخلطة الإ�سرتاتيجية
املو�ضوعة.
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احلياة سلسلة من االجنازات مهرها اجلد
والصدق واالشواك:
حني تهزت الشجريات تتألأل بلورات الصمغ
كجواهر منثورة يف غابات كردفان ,شفافة
نقية مثل قلوب جامعيها وهم يتشاركون
األشواك واألشواق.

20

التقرير السنوي 2012

رشكاء يف اإلجناز

21

فروع البنك

22

الرقم

الفرع

تلفون

فاك�س

املفتاح

1

الربج

0187112200 /0187112201 / 0187112202

0183782964

83

2

اخلرطوم بحري

0187112290 / 0187112292 / 0187112293

0185339960

85

3

ال�سوق العربي

0187112230 / 0187112232 / 0187112234

0183799467

83

4

�أمدرمان

0187112260 / 0187112261 / 0187112262

0187579278

87

5

اخلرطوم جنوب

0187112500 / 0187112502 / 0187112503

0183472881

83

6

املغرتبني

0187112532 / 0187112531 / 187112530

0183787822

83

7

�سوق ليبيا

0187112380 / 0187112381 / 0187112382

0187591436

87

8

ال�سجانة

0187112320 / 0187112322 / 0187112324

0183463858

83

9

احلرفيني

0187112350 / 0187112352 / 0187112356

0187553320

87

10

العمارات

0187112920 / 0187112921 / 0187112922

0183471005

83

11

الزهراء

0187112410 / 0187112411 / 0187112413

0183785812

83

12

بورت�سودان

0187112860 / 0187112863 / 0187112864

0311824159

03118

13

قري

015492801

0155150984

01551

14

ال�سوق املحلي

0187112560 / 0187112561 / 0187112563

0183429725

83

15

الق�ضارف

0187112830 / 0187112831 / 0187112834

0441843865

04418

16

مدين

0187112620 / 0187112621 / 0187112623

0511843244

05118

17

احل�صاحي�صا

0187112563 / 0187112591 / 0187112593

0541832574

05188

18

احلاج عبدالله

0187112650 / 0187112651 / 0187112652

0518848020

05418

19

الأبي�ض

0187112440 / 0187112441 / 0187112444

0611826483

06118

20

نياال

832277-835883 – 0711-0711

0711832578

07118

21

�سنار

0187112680 / 0187112681 / 0187112682

0561823900

05618

22

دنقال

0187112890 / 0187112891 / 0187112894

0241821910

02418

23

الدمازين

0187112710 / 0187112711 / 0187112712

0551822208

05518

24

كو�ستي

0187112770 / 0187112771 / 0187112773

0571821403

05718

25

ربك

0187112740 / 0187112741 / 0187112744

0572825260

05728
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البنوك املراسلة
املرا�ســــل

الدولـــــــة

البنك االهلي التجاري

اململكة العربية ال�سعودية – جدة

م�ؤ�س�سة الراجحي امل�رصفية

اململكة العربية ال�سعودية – الريا�ض

بنك الربكة اال�سالمي للإ�ستثمار

مملكة البحرين – املنامة

ال�رشكة العربية للإ�ستثمار ( �ش.م.غ).

مملكة البحرين – املنامة

امل�ؤ�س�سة العربية امل�رصفية ( �ش.م.ب).

مملكة البحرين – املنامة

بنك امل�رشق

دولة االمارات العربية املتحدة – دبي

البنك العربي االفريقي الدويل

دولة االمارات العربية املتحدة – ابوظبي

البنك العربي االفريقي الدويل

االمارات العربية املتحدة – دبي

بنك بيبلو�س ( �ش.م.ل).

لبنان – بريوت

بنك ابوظبي الإ�سالمي

دولة االمارات العربية املتحدة – ابوظبي

بنك الربكة م�رص

جمهورية م�رص العربية – القاهرة

البنك العربي االفريقي الدويل

جمهورية م�رص العربية – القاهرة

امل�رصف املتحد

جمهورية م�رص العربية – القاهرة

البنك اال�سالمي االردين

اململكة العربية االردنية الها�شمية – عمان

بنك قطر اال�سالمي الدويل

دولة قطر – الدوحة

بيت التمويل الكويتي

دولة الكويت – الكويت

بنك الت�ضامن اال�سالمي

جمهورية اليمن العربية� -صنعاء

بنك الربكة تركيا

تركيا – ا�سطنبول

بنك التجارة والإعتماد الدويل

�سوي�رسا – جنيفا

البنك العربي الربيطاين التجاري

اجنلرتا – �رشق لندن

كومريز بانك

املانيا – فرانكفورت

م�رصف اليوباي UBAE

ايطاليا – روما

بنك بيا ()BIA

فرن�سا – باري�س

احتاد امل�صارف العربية والفرن�سية ( يوباف )

فرن�سا – باري�س

بنك التجارة الدويل الأول ()FIM

مالطا

اليوباف العربي الدويل

مملكة البحرين  -املنامة

بنك الربكة �سوريا

�سوريا -دم�شق

بنك الربكة لبنان

لبنان -بريوت

البنك العربي الوطني

الريا�ض  -ال�سعودية

بنك قطر الوطني

الدوحة  -قطر

البنك الأهلي امل�رصي

جمهورية م�رص العربية -القاهرة
رشكاء يف اإلجناز
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جمموعة الربكة املرصفية
جمموعة الربكة امل�رصفية  -البحرين
�ص :ب 1882املنامة ،مملكة البحرين
ت+ 973 17 541 122 :
ف+ 973 17 536 533 :
www.albaraka.com

بنك الربكة الإ�سالمى البحرين
برج الربكة �ص :ب 1882املنامة ،مملكة
البحرين
ت+ 973 17 535 300:
ف+ 973 17 533 993 :
www.albaraka.bh

بنك الربكة ال�سودان
برج الربكة �ص :ب 3583اخلرطوم ـ ال�سودان
هاتف+249183780688 :
فاك�س+249183788585 :
www.albaraka.com.sd
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بنك الربكة جنوب افريقيا
 2كينغزميد ,بوليفارد
مكتب كينغزميد بارك،
�شارع �ستولوارت �ساميلن،
دربان ، 4001
جنوب �أفريقيا
هاتف+ 2731 364 9000 :
فاك�س+ 2731 364 9001 :
www.albaraka.co.za

بنك الربكة لبنان
الطابق الثاين ،مركز فردان2000
�شارع ر�شيد كرامي،
فردان ،بريوت ،لبنان
هاتف+9611808008 :
فاك�س+9611806499 :
www.al-baraka.com

بنك الربكة تون�س
� 88شارع الهادي �شاكر 1002
تون�س ،تون�س
هاتف+21671790000 :
فاك�س+21671780235 :
www.albarakabank .com.tn

بنك الربكة باك�ستان )املحدود)

رشكاء يف اإلجناز
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 162مدينة بنغالور� -شارع في�صل الرئي�سي ،
كرات�شي ،باك�ستان
هاتف+92 21 34315851 :
فاك�س+92 21 34546465 :
www.abaraka.com.PK

بنك الربكة م�رص
� 60شارع حمي الدين �أبو العز
�ص :ب  455الدقي ،اجليزة- ،م�رص
هاتف+20237481222 :
فاك�س+20237611436 /7:
www.albaraka-bank.com.eg

بنك الربكة اجلزائر
حي بوتلجة هويدف ،فيال رقم ،1
طريق اجلنوبنب عكنون ،اجلزائر  ،اجلزائر
هاتف55:اىل +21321916450
فاك�س+21321916458 :
www.albarka-bank.com
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بنك الربكة الرتكى للم�شاركات
�رساي مهلي�سي ،د .عدنان بويونكديتيز كادي�سي،
رقم  ،6عمرانيةا�سطنبول –تركيا
هاتف+ 90 216 666 01 01 :
فاك�س+ 90 216 666 16 00 :
www.albarakaturk.com.tr

البنك اال�سالمي االردين
عمان  -الأردن
�ص :ب ّ ،926225
ت+9626 567 7377 :
ف+9626 566 6326 :
www.Jordanislamicbank.com

بنك الربكة �سورية
�شارع عبد الرحمن �شهبندر،
�ص  .ب  ، 100دم�شق� ،سورية
ت+ 963 11 443 78 20 :
ف+ 963 11 443 78 10 :
www.albarakasyria.com

رشكاء يف اإلجناز
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مكتب متثيلي �إندوني�سيا
مبنى رافيندو ،الطابق العا�رش
�شارع جاالن كيبون �سرييه
رقم  75جاكرتا  -بو�سات  -10340اندوني�سيا
ت+62213161345 :
ف+62213161074 :
www.albaraka.com

املكتب التمثيلي ،ليبيا (حتت الت�أ�سي�س)
برج طرابل�س ،برج رقم  ،1الطابق ،14
مكتب � ،144ص ب ،93271
طرابل�س  ،ليبيا
هاتف+ 218213362311 + 218213362310 :
فاك�س+ 218213362312 :
www.albarakalibya.com.ly
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املساهمات الرأسمالية
ا�سم امل�ؤ�س�سة

الدولة

�رشكة الربكة للت�أمني

ال�سودان

ال�رشكة العربية للإ�ستثمار الزراعي (ال�سودان)

ال�سودان

�رشكة الربكة لإدارة العقارات

ال�سودان

�رشكة الربكة للخدمات املالية

ال�سودان

م�صنع ثلج احلاج عبدالله

ال�سودان

الوكالة الوطنية لتنمية ال�صادرات

ال�سودان

�رشكة اخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية

ال�سودان

ال�رشكة العربية للإ�ستثمار الزراعي (البحرين)

البحرين

�رشكة فر�ص للتنمية املحدودة

ال�سودان

�رشكة الربكة لتنمية ال�صادرات املحدودة

ال�سودان

رشكاء يف اإلجناز
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ما تزرعه حتصده طوبى للزراع:
السماء ملبدة بالغيوم  ,املطر الوشيك سوف
يروي االرض  ,وسوف تنمو البذرة يف رحم
الرتبة ,االن حقول الذرة يف القضارف تسد
االفق حتى حدود الشمس ,هذا أوان العمل ,
هذا أوان احلصاد.
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كلمة السيد /املدير العام
ال�سالم عليكم ورحمة الله تعايل وبركاته
اما بعد
ي�سعدين وي�رشفني �أن انقل �إليكم اهم ما مت اجنازه من خالل التقرير
ال�سنوي للعام  2012م والذي يت�ضمن الآتي :
كلمة ال�سيد رئي�س جمل�س الإدارة
�أداء الإقت�صاد املحلي والعاملي
�أداء البنك خالل عام 2012
تقرير املراجع القانوين والقوائم املالية لعام 2012
تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية.
ختاما ارجو �أن اتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير لكل من تعاون معنا يف
حتقيق �أف�ضل النتائج للعام  2012خا�صة عمالءنا الكرام ومرا�سلينا
والعاملني بالبنك.
والله املوفق ، ، ،
عبدالله خريي حامد
املدير العام
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كلمة السيد /رئيس جملس اإلدارة
ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على خامت املر�سلني �سيدنا حممد
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني .
ح�رضات الأخوة امل�ساهمني الكرام
ال�سالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
ي�رشفنا �أن نرحب بكم يف الإجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لبنك الربكة
ال�سوداين و�أن ن�ضع بني �أيديكم التقرير ال�سنوي التا�سع والع�رشين للبنك.

األخوة األفاضل

كان العام املا�ضي مليئ ًا بالتحديات االقت�صادية واملالية، ،فعلى امل�ستوى
العاملي ال يزال تعايف الإقت�صاد من �آثار الأزمة املالية العاملية ي�سري ببطء،
و�أ�صبح من ال�رضوري ا�ستعادة اال�ستقرار االقت�صادي واملايل ،وقد فتحت
كارثة الديون الأعني على خماطر �أ�سعار الفائدة املركبة وحجم الف�ساد املايل
املخفي مما دعا الأو�ساط الدولية ل�رضورة و�ضع مدونة لل�سلوك الأخالقي
يف النظام امل�رصيف العاملي.
على امل�ستوى الإقليمي �شهدت بلدان التحول العربي تغريات تاريخية وفرت
فر�ص ًا للو�صول �إىل م�ستقبل �أكرث رخاء ًا �إال �أنها ما زالت تواجه حتديات
�سيا�سية و�إقت�صادية ومن ثم م�رصفية كبرية.
�أما على امل�ستوي املحلي ال تزال هنالك م�صاعب �إقت�صادية ومالية عديدة حيث
�سجلت الزيادات النقدية منو ًا كبري ًا انعك�س �سلب ًا على معدالت الت�ضخم و�سعر
�رصف العملة الوطنية والتي �شهدت انخفا�ض ًا ملحوظ ًا جتاوز التوقعات و�أثر
�سلب ًا على اجلهاز امل�رصيف.
رغم كل ذلك حقق البنك نتائج �إيجابية يف جماالت عديدة بف�ضل الله
و�سيا�سات البنك و�إ�سرتاتيجيات الأعمال التي مت تنفيذها بفعالية فجاءت �أهم
امل�ؤ�رشات املالية خالل العام  2012كما يلي :
رشكاء يف اإلجناز
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 -1قفز �إجمايل ن�شاط البنك بن�سبة  %58ليبلغ  1484مليون جنيه مقابل
940مليون جنيه عام .2011
 -2منت الودائع بن�سبة  %52لي�صل جمموعها اىل  1047مليون جنيه
مقابل  687مليون جنيه عام .2011
 -3زادت عمليات التمويل والإ�ستثمار من  596مليون جنيه عام 2011
اىل  868مليون جنيه بن�سبة زيادة قدرها. %46
 -4التو�سع يف التمويل والإ�ستثمار وجودة اخلدمات امل�رصفية �أثمرت يف
زيادة �إجمايل الدخل الت�شغيلي من  79مليون جنيه عام � 2011إىل
حوايل  111مليون جنيه بن�سبة زيادة. %41
 -5انح�رصت امل�رصوفات الت�شغيلية عام  2012يف حدود 60مليون جنيه
بينما كانت يف عام  2011حوايل  52.6مليون جنيه بن�سبة زيادة
. %14
 -6ارتفعت املخ�ص�صات يف عام  2012حيث بلغت  27مليون جنيه
مقارنة مببلغ  6مليون جنيه عام  2011وذلك لدعم املركز املايل للبنك
ليظل قوي ًا كما هو دائم ًا ولتجاوز الآثار ال�سالبة لتخفي�ض العملة.
 -7بلغت الأرباح بعد الزكاة و ال�رضائب واملخ�ص�صات  19.8مليون
جنيه عام  2012مقابل  19.2مليون جنيه عام 2011بن�سبة زيادة
. %3
 -8منت حقوق امل�ساهمني من  135مليون جنيه عام  2011اىل 147
مليون جنيه عام  2012بن�سبة زيادة . %9
� -9سجل معدل العائد على �إجمايل املوجودات  %1.3ومعدل العائد على
حقوق امل�ساهمني  %13.4وحت�سن معدل الكفاءة الت�شغيلية ليبلغ %54
مقابل  %66عام  2011وجاء ت�صنيف البنك وفق ًا مل�ؤ�رشات الإنذار
املبكر و�سط ًا من حيث معيار الربحية وكفاءة الأ�صول وكفاية ر�أ�س
املال ومعيار ال�سيولة.

اإلخوة املساهمني

اىل جانب ما �أو�ضحته امل�ؤ�رشات املالية اجليدة اىل حد كبري فقد �إتخذنا بف�ضل
الله خطوات مقدرة يف اجلوانب الأخرى نذكر منها:

اال�ستمرار يف حت�سني بيئة العمل الداخلية بت�أهيل عدد من فروع البنك وفق
�أحدث الأ�س�س واملفاهيم واكمال ت�شييد فرع احل�صاحي�صا واال�ستمرار يف
ت�شييد فرعي الأبي�ض ومدين .
يف جمال العن�رص الب�رشي وخلق البيئة الوظيفية املالئمة للعمل من �أجل
جتويد الأداء عمل البنك على تفعيل نظم التحفيز الإدارية وتنفيذ العديد من
الربامج التدريبية داخل وخارج القطر بلغ عددها  90برناجماً.
مت �إطالق العديد من املنتجات واخلدمات امل�رصفية الإلكرتونية كخدمة
�رشاء الكهرباء عرب املوبايل وماكينات ال�رصاف الآيل واالنرتنت امل�رصيف
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ور�سائل التنبيه عرب الر�سائل الن�صية الق�صرية وقد فاز البنك هذا العام ب�أف�ضل
نقطة بيع على م�ستوى اجلهاز امل�رصيف.
كما مت تطبيق نظام التحدث عرب ال�شبكة امل�رصفية الذي يتيح ا�ستخدام ال�شبكة
ال يف نقل البيانات يف نقل املحادثات الهاتفية بني
امل�رصفية امل�ستخدمة �أ�ص ً
وحدات البنك املختلفة دون تكلفة مما ي�سهم يف خف�ض التكلفة الت�شغيلية.
تطبيق نظام التحكم املركزي يف �أجهزة امل�ستخدمني بالبنك ملراقبة كل �أجهزة
احلا�سوب العاملة مركزي ًا .
مت كذلك �إن�شاء مركز حديث للمعلومات وفق �أحدث املوا�صفات العاملية يوفر
ال تدعم ا�ستمرارية العمل واحلد من �آثار الكوارث .بالإ�ضافة مل�شاريع
حلو ً
تقنية �أخرى مزمع اجنازها خالل العام  2013بهدف تقوية املوقف التناف�سي
للبنك.

السادة األعزاء

�إن امل�سئولية الإجتماعية جتاه املواطن واملجتمع �أ�ضحت من �صميم �إهتمامات
البنك حيث قام ب�إن�شاء جلنة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة تتمتع ب�إ�ستقاللية
�إدارية وخ�صو�صية متفردة لتقدم خدمات �إجتماعية للمواطن ،ويعترب البنك
�أول بنك �سوداين ي�شكل جلنة متخ�ص�صة للم�سئولية االجتماعية على م�ستوى
جمل�س الإدارة.

السادة الكرام

�أرجو �أن �أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير حلكومة جمهورية ال�سودان و�إىل
بنك ال�سودان املركزي و�سوق اخلرطوم للأوراق املالية لتعاونهم معنا
 ،كما ن�شكر هيئة الرقابة ال�رشعية واملدققني اخلارجيني لكرمي توجيهاتهم
واليفوتني �أن �أ�شكر م�ساهمينا الكرام على دعمهم امل�ستمر لنا �إ�ضافةً �إىل
عمالئنا الذين نعتز بثقتهم ووالئهم لهذا البنك كما �أرجي خال�ص �شكري
لأخوتي �أع�ضاء جمل�س الإدارة ولفريق الإدارة التنفيذية وللعاملني على
�إخال�صهم وتفانيهم .

ختام ًا �آخر دعوانا �أن احلمد لله رب العاملني
وال�سالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته
رئي�س جمل�س الإدارة

رشكاء يف اإلجناز
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اخلري دوما فى سواعد اإل جناز :
السواعد القوية متسك باجملداف وتوجه
الرشاع ,وحني يعلو غناء املراكبية الشجي
يطرب املوج وترقص املراكب جيئة
وذهابًا,بينما الشباك الندية مملؤة بالرزق
الوفري.
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أداء اإلقتصاد
اإلقتصاد العاملي

اإلقتصاد احمللي

تعر�ض التعايف الإقت�صادي الذي حدث خالل الربع
الأول من العام  2012لنك�سات جديدة نتيجة لعدم
متكن ال�سيا�سات يف كربى االقت�صادات املتقدمة من بناء
جمموعة من الهياكل املالية الأكرث �أمان ًا لإعادة الثقة يف
الإحتماالت املتوقعة على املدى املتو�سط وازالة املخاطر
بعيدة االحتمال التي ت�ؤرق امل�ستثمرين ،خا�صة املخاطر
املرتبطة با�ستمرارية منطقة اليورو وال�سيا�سة املالية
الأمريكية.

واجهت املوازنة العامة للدولة خالل العام 2012
حتديات كبرية جاء يف مقدمتها انكما�ش الإقت�صاد
ال�سوداين بحوايل  ،%11تدنت االيرادات بعد توقف
عائدات نقل برتول اجلنوب عرب ال�سودان كما �إرتفع
ال�رصف على الأمن والدفاع ب�سبب عدم اال�ستقرار
الأمني يف واليتي النيل الأزرق وجنوب كردفان كما
�أن �إنخفا�ض موارد النقد الأجنبي �أدى لإت�ساع الفجوة
بني ال�سوق املوازي والر�سمي وانخفا�ض قيمة اجلنيه
ال�سوداين .وبلغت معدالت الت�ضخم حوايل  ، %44كما
ارتفع عر�ض النقود بحوايل  %24عن العام . 2011

ت�شري التقارير الإقت�صادية للعام  2012ال�صادرة من
البنك الدويل اىل �أن معدل منو البلدان النامية بلغ ،%5.4
ومنو البلدان املرتفعة الدخل بلغ  %1.4وانكما�ش ًا بن�سبة
 %0.3ملنطقة اليورو(التي مازالت �أزمتها متثل م�صدر
اخلطر الأكرب على �آفاق الإقت�صاد العاملي) مقارنة بالعام
 2011والذي بلغت فيه  %6.2و %2.7و %1.8على
التوايل  .كما تو�ضح التقارير �أن معدل النمو العاملي
للعام 2012بلغ%2.5مقابل %4عام .2011
�أن بطء النمو �أثر بو�ضوح على التجارة العاملية و�أ�سعار
ال�سلع واملواد الأولية  ،حيث �إنخف�ضت من  %6.6عام
 2011اىل  %4.7عام .2012كما �أن الأ�سعار العاملية
للطاقة واملعادن واملنتجات الزراعية �إنخف�ضت بن�سبة
 %19عن العام  2011وانخف�ض الت�ضخم الكلي من
 %4.5عام  2011اىل  %3عام .2012
�إن منطقة ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا حققت منو ًا
حوايل  %5.5عام 2012مقابل  %3.5عام 2011
ويتوقع �أن ينخف�ض النمو اىل  %3.7عام  2013نتيجة
لعدم اال�ستقرار ال�سيا�سي وانتقال خماطر التداعيات
من �سوريا باال�ضافة ملخاطر �أخرى متثلت يف تراجع
�أو�ضاع االقت�صاد العاملي وا�ستمرار ارتفاع ا�سعار ال�سلع
الأولية.
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للتقليل من هذه الآثار عملت ال�سلطات الإقت�صادية على
ايجاد م�صادر بديلة من خالل الرتكيز على ال�صادرات
غري البرتولية خا�صة الذهب الذي �شكل حوايل %65
من حجم ال�صادرات الكلية يف عام  ،2012وبلغ العائد
منه  3.8مليار دوالر بنهاية 2012م .العمل على
تنظيم عمليات التعدين وجذب اال�ستثمار اليه مبنح مزايا
تف�ضيلية حتى ت�صب يف جانب االيرادات .اال�ستمرار يف
تنفيذ موجهات الربنامج اال�سعايف الثالثي بتقليل االنفاق
احلكومي واحالل الواردات لل�سلع اال�سرتاتيجية والرفع
التدريجي للدعم عن املحروقات.كل هذه االجراءات
وغريها �أدت اىل �أن يبلغ معدل النمو للناجت املحلي
االجمايل للعام  2012حوايل  %1.36مقارنة مبقدار
%2.48عام  2011ويتوقع �أن ينمو بحوايل %2.9
للعام .2013

اجلهاز املرصيف
يف جمال تنظيم وتنمية اجلهاز امل�رصيف ا�ستمربنك
ال�سودان املركزي يف برنامج �إعادة الهيكلة والإ�صالح
امل�رصيف .وعمل على تطوير جمموعات التحالف
ال ملرحلة الدمج امل�رصيف مع الرتكيز
امل�رصفية و�صو ً
على دورها يف �إدارة ال�سيولة ب�صورة مر�ضية خا�صة
بعد تطبيق نظام �رساج .كما �سهل من عملية االنت�شار
اجلغرايف للم�صارف  ،وذلك برفع القيود على �إن�شاء
الفروع اجلديدة  ،حيث ي�سمح للم�صارف بفتح الفروع
وفق معايري ال�سالمة امل�رصفية دون الرجوع للبنك
املركزي.
ي�شجع بنك ال�سودان املركزي امل�صارف على تقدمي
منتجات وخدمات م�رصفيه جديدة ،بغر�ض �إثراء
اخليارات لعمالء امل�صارف .وا�ستمريف حتديث �آليات
الرقابة يف جمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
كما �شجع امل�صارف على عمل حمافظ ا�ستثمارية م�ساهمة
بني امل�صارف ال�سودانية والأجنبية لتنفيذ م�شاريع تنموية
ذات جدوى اقت�صادية واجتماعية.و�ألزم امل�صارف
ببناء وتفعيل نظم الرقابة وال�ضبط الداخلي واال�ستمرار
يف تطوير نظم الدفع والتقنية امل�رصفية.

املوجه لل�صادر ،وو�ضع �ضوابط للتحويل بغر�ض
ال�سفر للخارج .مع اال�ستمرار يف �سيا�سة �رشاء وت�صدير
الذهب و�إن�شاء م�صفى للذهب لزيادة القيمة امل�ضافة.
كما مت حتريك �سعر ال�رصف لتقريب الفجوة بني ال�سعر
الر�سمي واملوازي واال�ستمرار يف تطبيق احلافز على
مبيعات وم�شرتيات النقد الأجنبي.
يف جانب التمويل لل�رشائح الفقرية عمل بنك ال�سودان
املركزي على تو�سيع نطاق ال�شمول املايل وتن�شيط
وتطوير برامج التمويل الأ�صغر لتخفيف حدة الفقر
وخف�ض معدالت البطالة.

ويف �إطار حت�سني وا�صالح �سوق النقد االجنبي �أ�صدر
بنك ال�سودان املركزي حزمة من الإجراءات من
�ضمنها تر�شيد وحتديد �أولويات ا�ستخدامات النقد الأجنبي
ومتويل االنتاج
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عندما يتشارك الرجال تكون عزميتهم أقوى
من الصخر:
هذه االرض تغطت بالتعب  ,يف صحارى وجبال
السودان هامات الرجال تعانق الشمس حتى
يسيل العرق ,يحطمون الصخر ويعمقون
النفق ,بقوة وعزم حتى يلمع الذهب.
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أداء البنك
يو�ضح اجلدول �أدناه اهم امل�ؤ�رشات املالية الداء البنك خالل الفرتة ()2012-2008
)باملليون جنيه(
ال�سنة
�إجمايل الن�شاط
معدل النمو
�إجمايل الودائع
معدل النمو
عمليات اال�ستثمار والتمويل
معدل النمو
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
معدل النمو
الدخل الت�شغيلي
معدل النمو
امل�رصوفات الت�شغيلية
معدل النمو
املخ�ص�صات
معدل النمو
�صافى الأرباح
معدل النمو
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2008
660
٪13
475
٪14
448
٪13
106
٪26
64
٪19
38.4
٪4
8.4
٪2615.9
٪261

2009
718
٪9
553
٪16
512
٪14
113
%7
62
٪344.8
%17
5
٪4012.1
%24-

2010
759
%6
549
٪0.7496
٪3122
٪8
60
٪346.3
٪3.3
2.7٪15416.6
%37

2011
940
%24
687
%25
596
%20
135
%11
79
%32
52.6
%14
6
%322
19.2
%16

2012
1484
%58
1047
%52
868
%46
147
%9
111
%41
60
%14
27
%350
19.8
%3

قائمة املركز املايل
يف  31دي�سمرب 2012
31/12/2012
جنيه �سوداين
)بالآالف(

31/12/2011
جنيه �سوداين
)بالآالف(

املوجودات
النقد وما يف حكمه
�صايف ذمم البيوع امل�ؤجلة
�صايف التمويل بامل�شاركة
�صايف التمويالت والأ�ستثمارات االخرى
�إ�ستثمارات مالية
املخزون
م�ساهمات يف �رشكات
�صايف املوجودات االخري
�صافى املوجودات الثابتة
�صايف املوجودات غري امللمو�سة

504,381
430,774
105,576
138,909
184,268
1,589
7,212
29,373
76,830
5,010

247,509
203,726
23,346
148,985
209,568
3,895
6,532
20,480
72,339
3,925

اجمايل املوجودات

1,483,922

940,305

املطلوبات وح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق امللكية
املطلوبات
ح�سابات العمالء اجلارية واالدخارية
مطلوبات �أخرى

حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمارات املطلقة

778,832
290,547

540,607
119,068

1,069,379

659,675

267,796

145,871
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حقوق امللكية
92,145
17,816

411
81,681
17,294

ر�أ�س املال
عالوة �إ�صدار
�أرباح مبقاة
توزيعات مقرتحة
االحتياطي القانوين
�إحتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات
احتياطى �إعادة تقييم املوجودات الثابتة
اجمايل حقوق امللكية

14,149
)(1,543
24,181
146,747

12,169
)(1,977
25,181
134,759

اجمايل املطلوبات وح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق
امللكية

1,483,922

940,305

احل�سابات النظامية

184,445

115,825

املدير العام
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رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س �إدارة

قائمة الدخل
لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
الدخل

2012
جنيه �سوداين
)بالآالف(

2011
جنيه �سوداين
)بالآالف(

الدخل من ذمم البيوع
الدخل من اال�ستثمارات

33,974
58,539

24,613
41,380

92,513

65,993

ناق�صاً :العائد على ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة

16,711

11,581

ح�صة البنك يف الدخل

75,802

54,412

دخل ر�سوم وعموالت �أخرى
ايرادات ت�شغيلية اخري

29,965
4,786

20,565
3,734

اجمايل الدخل الت�شغيلي

110,553

78,711

امل�رصوفات
م�رصوفات املوظفني
الإهالكات والإطفاءات
امل�رصوفات العمومية واالدارية
املخ�ص�صات

28,551
3,637
27,824
27,094

27,950
3,451
21,182
5,967

اجمايل امل�رصوفات

87,106

58,550

�صايف الدخل لل�سنة قبل ال�رضائب والزكاة

23,447

20,161

�رضيبة �أرباح الأعمال
الزكاة
�صايف الدخل لل�سنة

3,652
19,795

951
19,210
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قائمة التدفقات النقدية

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح لل�سنة
تعديل البنود غري النقدية:
االهالكات واالطف�آت
املحول للأحتياطي النظامي
املخ�ص�صات:
الزكاة
ال�رضائب
خماطر اال�ستثمار
املخ�ص�صات االخري
الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات
واملطلوبات الت�شغيلية

46

2012
جنيه �سوداين
)بالآالف(
17,816

19,210

3,637
1,980

4,451
-

3,652
27,094
396

951
5,967
280

54,574

30,859

�صايف التغريات يف املوجودات واملطلوبات
الت�شغيلية:
ذمم بيوع م�ؤجلة
التمويل بامل�شاركة
التمويل (اخري)
الزيادة يف املخزون
الزيادة يف املوجودات االخري
الزيادة يف موجودات غري امللمو�سة
ح�سابات جارية للعمالء وح�سابات �أخرى
التزامات اخري
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

)(243,815
)(83,112
)(36,750
2,306
)(8,503
)(1,710
238,225
168,048
89,263

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�رشاء ا�ستثمارات (�صايف)
�رشاء موجودات ثابتة
ا�ستثمارات يف �رشكات زميلة

62,279
)(8,108
)(680
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2011
جنيه �سوداين
)بالآالف(

)(31,451
54,861
)(29,717
4,408
5,087
)(367
104,441
29,234
167,355
)(100,704
)(9,680
3

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف)
الأن�شطة اال�ستثمارية

53,491

)(110,381

التدفقات النقدية من االن�شطة التمويلية
الزيادة يف ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
زيادة يف را�س املال وعالوة الأ�صدار
الزيادة يف �إحتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات
املتاحة للبيع والعملة االجنبية
النق�ص يف االحتياطي النظامي
توزيعات ارباح نقدية
التغيري يف فائ�ض �إعادة تقييم املوجودات الثابتة
�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

121,925
10,053

33,073
11,618

)(17,294
)(1,000
114,118

)(14,920
)(1,000
26,201

الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب 2011

256,872
247,509
504,381

83,175
164,334
247,509

434

)(2,570
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قائمة التغري يف حقوق امللكية
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

الر�صيد يف  1يناير 2011

جنيه �سوداين

جنيه �سوداين

)بالآالف(

)بالآالف(

361

70,113

الأ�سهم املمنوحة

50

11,568

�إحتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات املالية

-

-

امل�ستخدم من احتياطى تقييم املوجودات الثابتة

-

-

�صايف ارباح ال�سنة

-

-

املحول ايل االحتياطي القانوين

-

-

توزيعات نقدية

-

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

411

81,681

91,734

)(81,681

زيادة ر�أ�س املال
�إحتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات املالية

-

-

امل�ستخدم من احتياطى تقييم املوجودات الثابتة

-

-

�صايف ارباح ال�سنة

-

-

املحول ايل االحتياطي القانوين

-

-

توزيعات االرباح (نقود و ا�سهم جمانية)

-

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012
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را�س املال

عالوة �إ�صدار
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92,145

-

االحتياطي
قانوين

�إحتياطي �إعادة
فائ�ض اعادة
تقييم املوجودات تقييم اال�ستثمارات
املتاحة للبيع
الثابتة

االرباح املبقاه

االجمايل

جنيه �سوداين

جنيه �سوداين

جنيه �سوداين

جنيه �سوداين

جنيه �سوداين

)بالآالف(

)بالآالف(

)بالآالف(

)بالآالف(

)بالآالف(

10,248

26,181

-

-

-

-

-

)(1,000

593
)(2,570
-

14,925

122,421

-

11,618

-

)(2,570

-

)(1,000

-

-

-

19,210

1,921

-

-

)(1,921

-

-

-

)(14,920

)(14,920

17,294

134,759

12,169

25,181

)(1,977

19,210
-

-

-

-

-

10,053

-

-

434

-

434

-

-

)(1,000

-

)(1,000

-

-

-

19,795

1,980

-

-

)(1,980

-

-

-

)(17,294

)(17,294

17,816

146,747

14,149

24,181

)(1,543

19,795
-
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قمة اإلجناز أن تكون دوما يف القمة.
عندما متر نسائم الشمال مشبعة بالبهجة
والفرح والرخاء  ,عندما يتشارك الناس مواسم
جني التمر  ,حينها تكون حقول النخيل
سامقة باسقة تساقط رطبا جنيا.
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تقرير مراجع احلسابات
�إىل:
ال�سادة م�ساهمي بنك الربكة ال�سوداين
(�رشكة م�ساهمة عامة)
تقرير عن القوائم املالية

ال�شخ�صي للمراجع وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف
الهام وامل�ؤثر يف القوائم املالية �سواء الناجت عن الغ�ش �أو
اخلط�أ .وبعمل �إجراءات تقييم اخلطر تلك ي�ضع املراجع
يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام البنك
ب�إعداد القوائم املالية والعر�ض العادل والوا�ضح لها
وذلك لت�صميم �إجراءات مراجعة منا�سبة للظروف ولكن
لي�س بغر�ض �إبداء ر�أي على كفاءة الرقابة الداخلية يف
البنك .وت�شمل عملية املراجعة �أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة
ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبية الهامة التي
�أًعدت مبعرفة الإدارة وكذا �سالمة العر�ض الذي قدمت
به القوائم املالية.

راجعنا القوائم املالية املرفقة لبنك الربكة ال�سوداين
(�رشكة م�ساهمة عامة)واملتمثلة يف قائمة املركز املايل يف
 31دي�سمرب  2012وكذا قوائم الدخل والتغري يف حقوق
امللكية والتدفقات النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف ذلك
التاريخ ,وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة وغريها
و�إننا نرى �أن �أدلة املراجعة التي قمنا باحل�صول عليها
من الإي�ضاحات.
ً
ً
كافية ومنا�سبة وتعد �أ�سا�سا منا�سبا لإبداء ر�أينا على
القوائم املالية.
مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية
هذه القوائم املالية م�سئولية �إدارة البنك ,فالإدارة
م�سئولة عن �إعداد وعر�ض القوائم املالية عر�ض ًا عاد ًال الرأي
ووا�ضح ًا وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة ومن ر�أينا �أن القوائم املالية تعرب بعدالة وو�ضوح ,يف
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ومبادئ و�أحكام جميع جوانبها الهامة ,عن املركز املايل لبنك الربكة
ال�رشيعة الإ�سالمية كما حتددها هيئة الرقابة ال�رشعية ال�سوداين (�رشكة م�ساهمة عامة) يف  31دي�سمرب 2012
للبنك والتعليمات امل�رصفية ذات ال�صلة ال�صادرة عن و�أدائه املايل وتدفقاته النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف
بنك ال�سودان املركزي .ح�سب متطلبات هيئة املحا�سبة ذلك التاريخ وذلك وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ,تطبيق املعايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
الدولية للتقارير املالية يف حالة وجود �أمور مل يتم �إدراجها ومبادئ و�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية كما حتددها هيئة
�ضمن معايري جلنة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات الرقابة ال�رشعية للبنك والتعليمات امل�رصفية ذات ال�صلة
العاملية الإ�سالمية ،وتت�ضمن م�سئولية الإدارة ت�صميم ال�صادرة عن بنك ال�سودان املركزي .ح�سب متطلبات
وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات �صلة ب�إعداد هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية,
ال ووا�ضح ًا خالية تطبق املعايري الدولية للتقارير املالية يف حالة وجود امور
وعر�ض قوائم مالية عر�ض ًا عادة ً
من �أية حتريفات هامة وم�ؤثرة �سواء ناجتة عن الغ�ش مل يتم �إدراجها �ضمن معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة
�أو اخلط�أ ,كما تت�ضمن هذه امل�سئولية اختيار ال�سيا�سات للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
املحا�سبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�سبية
املالئمة للظروف.

مسئولية مراجع احلسابات

تنح�رص م�سئوليتنا يف �إبداء الر�أي على هذه القوائم
املالية يف �ضوء مراجعتنا لها .وقد متت مراجعتنا طبق ًا
ملعايري املراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .وتتطلب
هذه املعايري تخطيط و�أداء املراجعة للح�صول على ت�أكد
منا�سب ب�أن القوائم املالية خالية من �أي �أخطاء هامة
وم�ؤثرة.
وتت�ضمن �أعمال املراجعة �أداء �إجراءات للح�صول
على �أدلة مراجعة ب�ش�أن القيم والإف�صاحات يف القوائم
املالية .وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم
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عبداللطيف وب�رشى و�رشكا�ؤهم
حما�سبون ومراجعون قانونيون
اخلرطوم 4 :مار�س  2013م

تقرير هيئة الرقابة الرشعية

احلمد لله رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا
حممد خامت النبيني وعلى �سائر الأنبياء واملر�سلني
وبعد..
فهذا تقرير هيئة الرقابة ال�رشعية للجمعية العمومية
للم�ساهمني يف بنك الربكة ال�سوداين عن الفرتة من
� 2012/01/01إىل  2012/12/31م.

على مراقبتها لعمليات البنك ,ويف �إعداد تقرير لكم.
•�إن م�سئولية ح�ساب و�سداد الزكاة تقع على عاتق
�إدارة البنك وفق ًا لقانون ولوائح ديوان الزكاة
ال�سوداين.
•�إن الهيئة من خالل مراجعتها لعينات العقود
والعمليات التي ابرمها البنك خالل ال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  2012م ,تكون لديها ما يرجح �أن
جميع معامالت البنك متت وفق ًا لأحكام ال�رشيعة
الإ�سالمية.

ال مبعيار ال�ضبط للم�ؤ�س�سات املالية رقم ( )1اخلا�ص
عم ً
بهيئات الرقابة ال�رشعية ال�صادر عن هيئة املحا�سبة
•�إن الك�سب غري امل�رشوع مت توزيعه يف �أوجه الرب.
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (البحرين) تقدم
هيئة الرقابة ال�رشعية �إىل اجلمعية العمومية للم�ساهمني وت�شكر الهيئة للم�سئولني بالبنك تعاونهم معها يف �إجناز
ببنك الربكة ال�سوداين التقرير التايل:
مهامها ,والله ويل التوفيق.

عقدت الهيئة �ستة ع�رش �إجتماع ًا مببنى البنك خالل العام
:2012
1.1راجعت فيها عينات من العقود املنفذة.

اعضاء هيئة الرقابة الرشعية

2.2راجعت عدد ًا من مناذج عقود العمليات الإ�ستثمارية الربوفي�سور :حممد �رس اخلتم
و�أجازتها.
الربوفي�سور :ال�صديق حممد الأمني ال�رضير
�3.3أ�صدرت عدد ًا من الفتاوى والتوجيهات متعلقة
مبو�ضوعات خمتلفة يف �أوجه ن�شاط البنك مثبتة يف الدكتور :حماد حممد �أحمد الب�شري
املحا�رض .
�4.4أجابت على عدة ا�ستف�سارات واردة من عدد من
فروع البنك و�إداراته.
5.5عقدت اجتماع ًا يف �شهر يناير  2013اطلعت فيه
على م�سودة تقرير املراجع القانوين ,وقائمة
املركز املايل ,وقائمة الدخل ,وقائمة التغريات
يف حقوق امللكية ,وقائمة التدفقات النقدية كما يف
 .2012/02/31واطلعت على الإي�ضاحات املتعلقة
بها ,وا�ستمعت �إىل �رشح من مندوب �إدارة الرقابة
املالية ,و�أبدت بع�ض املالحظات مثبتة مبح�رض
االجتماع.
6.6راقبت الهيئة �أعمال البنك يف العام  ,2012وي�رسها
ان تقرر الآتي:
•�إن م�سئولية الت�أكد من �أن امل�ؤ�س�سة تعمل وفق ًا لأحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية تقع على عاتق الإدارة� ,أما
م�سئولية الهيئة فتنح�رص يف �إبداء ر�أي م�ستقل بناء
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االجناز هو عالقة بني الساعد والفكرة:
على إمتداد القطر السوداين  ,يرقد زيت
البرتول ويتدثر بالزمن  .حتت أتون الشمس
والصرب تعلو الهمم  ,السواعد مفتولة
والعزمية أقوى حتي يتفجر بالعنفوان والبرش,
برشى لهذا البلد الذي يرقد على وسائد النعمة.
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الرسومات البيانية
عمليات اإلستثمار والتمويل (باملليون جنيه)
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