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التقرير السنوي



AL Baraka banking groups philosophy, in essence, is that Allah, the Almighty, grants mankind 
the power to inherit the land on earth .As such , Man is not the owner of wealth , but he is 
responsible for it . 
The purpose of Man, by the commandment of Allah, The Almighty, is to construct, embellish, 
create and build on this earth .Man is therefore also ordained to create jobs for others .Thus, the 
wealth bestowed upon us belongs to Allah , The Almighty.
Therefore, we must apply Shari’a  rules related to ownership of wealth in creating the wealth 
and in investing , exchanging , growing and spending the wealth.

Shaikh Saleh Abdullah kamel 

Chairman of the Board of Directors 
Albaraka Banking Group

”فلس��فة مجموع��ة البرك��ة تتلخ��ص ف��ي أّن اإلنس��ان مس��تخلف ف��ي الم��ال ولي��س مال��ًكا للم��ال، وأّن اإلنس��ان مأم��وٌر 
��َن  بإعم��ار األرض. وأّن اإلنس��ان مطل��وب من��ه أن يوج��د  عم��ًا لآلخري��ن. وللّا س��بحانه يق��ول : )ُه��َو أنَش��ـُكم مِّ
ْس��َتْخَلفِيَن فِي��ِه(. إًذا الم��ال ال��ذي لدين��ا ه��و مل��ك  للّا  ��ا َجَعَلُك��م مُّ اأَلْرِض َواْس��َتْعَمَرُكْم فِيَه��ا(  ويق��ول: )وأنفِقُ��وا ِممَّ

س��بحانه وتعال��ى وال ب��ّد لن��ا أن نطّب��ق أوام��ر ونواه��ي المال��ك ف��ي اكتس��اب الم��ال وف��ي ص��رف الم��ال.

ا الل ك ب ال 
ة   نو البركة العال ة  ب  
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المجتمع  بـن  نؤمن  نحن   “
عادل  مالي  نظام  الى  يحتاج 
على  يكافئ  نظام   : ومنصف 
في  ويساهم  المبذول  الجهد 

تنمية المجتمع ”.

يتنا

المالية  االحتياجات  تلبية  الى  نهدف   “
خالل  من  العالم  حول  المجتمعات  لكافة 
األخالق  من  أسس  على  أعمالنا  ممارسة 
المستمدة من الشريعة السمحاء، وتطبيق 
من  يمكننا  بما  المهنية  المعايير  أفضل 
المكاسب  في  المشاركة  مبدأ  تحقيق 
من  النجاح  في  شركائنا  مع  المحققة 

عمالء وموظفين ومساهمين ”.

التنا
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المؤشرات المالية

مليون جنيه

2015 2016 2017 2018 2019 ا الب

2,241 2,692 4,392 9,206 15,976 إجمالي الموجودات 

1,303 1,561 2,939 5,399 9,623 إجمالي عمليات االستثمار والتمويل

1,684 1,784 3,411 6,648 12,828 إجمالي الودائع 

286 335 453 741 1,050 إجمالي حقوق المساهمين

211 247 385 775 1,058 مجموع الدخل التشغيلي 

126 148 199 345 594 المصروفات التشغيلية

86 99 186 430 464 صافي الدخل التشغيلي 

59 77 153 368 443 صافي الدخل 

المحتويات
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المؤشرات المالية الرئيسية بيانيًا
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1

2

4567 3

اإلدارة التنفيذية

ةا ال
ل               1 ب الر   المدير العام  الس  الر 

ى 2 ا  ال ب نائب المدير العامالس  

ر 3 مساعد المدير العام للفروعالس  د  ا 

ا4 الر  ب البا  ب مساعد المدير العام لمراكز الربحيةالس  

الل5 ب مساعد المدير العام لالستراتيجية وتطوير األعمال الس  اي ا  

ر6 ر الب ر  مساعد المدير العام للدعم والمساندةالس  الب

ا 7 مساعد المدير العام- مدير الفرع الرئيسيالس    
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هيئة الرقابة الشرعية

أمين عام مجلس االدارة

وحده عالقات المساهمين

اإلدارة القانونية

وحـدة أمـن   
وجودة التقنية

إدارة الرقابة 
الداخلية

إدارة التسويق

إدارة الخدمات 

الرقمنة وذكاء 
االعمال 

إدارة الرقابة 
المالية

إدارة التمويل 
واالستثمار

إدارة  الموارد 
البشرية

إدارة التخطيط 
االستراتيجي 

ادارة الرقابة 
علي اإلئتمان

إدارة العالقات 
الخارجية    

إدارة النظم 
واإلجراءات

إدارة الخدمات 
المصرفية
اإللكترونية

إدارة العمليات 
المركزية

إدارة تقنية إدارة الفروع
المعلومات

إدارة التدقيق 
الداخلي

مسئول 
اإللتزام

إدارة المخاطر

مجلس االدارة

المدير العام

  لجنة اإلدارة التنفيذية

مساعد المدير العام 
للدعم والمساندة

مساعد المدير العام 
لالستراتيجية وتطوير االعمال

مساعد المدير العام 
للفروع

مساعد المدير العام  
لمراكز الربحية

نائب المدير العام
وحدة التدقيق 

الشرعى  

وحدة العالقات 
العامة

وحدة  المسئولية 
االجتماعية 

وحدة امن المواقع 
واالصول  

اللجنة التنفيذية والسياسات

لجنة الحوكمة وااللتزام

لجنة المزايا وشئون العضوية 
والمسئولية االجتماعية  واالستدامة

لجنة التدقيق والمخاطر  

وحدة السيولة

الهيكل التنظيمي للبنك 
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تقرير المدير العام

وق��د أعددن��ا أنفس��نا م��ن أج��ل التغيي��ر التكنلوج��ي إلح��داث تغي��رات س��ريعة ف��ي 
الطريق��ة الت��ي ت��ؤدى به��ا أعمالن��ا م��ن تبس��يط وتحس��ين اإلج��راءات لزي��ادة 
الفعالي��ة ف��ي تنفي��ذ مجم��وع السياس��ات واإلج��راءات والتدابيرلتقدي��م خدم��ات 

تمك��ن م��ن رض��ا العم��الء.

كم��ا إس��تهدفنا توس��يع ش��بكة البن��ك الجغرافي��ة والمض��ي قدم��اً ف��ي إع��ادة تـهي��ل 
بع��ض الف��روع  وإع��ادة تش��ييد بعضه��ا بص��ورة جاذب��ة. وف��ي مح��ور الم��وارد 
البش��رية وبن��اء الق��درات فق��د قطعن��ا ش��وطاً كبي��راً وفق��اً لمس��تويات الج��ودة 
م��ن تمكي��ن معظ��م المس��تويات م��ن اإليف��اء بمس��ئولياتها وواجباته��ا لترقي��ة 
العم��ل وتحس��ين األداء وتطوي��ر قدرات��ه عب��ر برام��ج منظم��ة ومرتب��ة تس��هم 
ف��ي تحس��ين الكف��اءة التش��غيلية وتحقي��ق الزي��ادات المطلوب��ة ف��ي إنتاجي��ة 
الموظ��ف، أم��ا ف��ي مج��ال الم��وارد المالي��ة وإس��تخداماتها فق��د إبتكرن��ا وس��ائل 
وأدوات مالي��ة جدي��دة مكن��ت م��ن إح��داث زي��ادات مضط��ردة ف��ي مع��دالت النم��و 
العم��الء  بإحتياج��ات  بنج��اح واإليف��اء  الس��يولة  إدارة  ف��ي  فع��ززت موقفن��ا 
المالي��ة وأنعك��س ه��ذا الجه��د الكبي��ر المتواص��ل ف��ي كاف��ة بن��ود الميزاني��ة حي��ث 
بل��غ حج��م نش��اط البن��ك 16 ملي��ار جني��ه  بمع��دل نم��و  74 %  كم��ا  بل��غ صاف��ي 

األرب��اح 443 ملي��ون جني��ه بمع��دل نم��و 20 %

ل  ب الر  الر 
المدير العام 

تقرير المدير العام

ل��م تك��ن األوض��اع الداخلي��ة خ��الل الع��ام 2019 مواتي��ة لنج��اح األعم��ال 
حي��ث كان المش��هد اإلقتص��ادي معق��داً ويتطل��ب حل��والً عاجل��ة لوق��ف التده��ور 
مع��دالت  ف��ي  المتوال��ي  اإلرتف��اع  الس��البة،  النم��و  )مع��دالت  اإلقتص��ادي 
التضخم،تده��ور  قيم��ة العمل��ة الوطني��ة مقاب��ل العم��الت األجنبي��ة ، الضع��ف 
المتزاي��د ف��ي من��اخ األعم��ال ،ش��ح النق��ود األم��ر ال��ذى كان ل��ه تـثي��ر بال��غ 
عل��ى الجه��از المصرف��ي، إضاف��ة لتداعي��ات وج��ود إس��م الب��الد ف��ي القائم��ة 
األمريكي��ة لل��دول الراعي��ة لإلره��اب ...( ،كم��ا أن التغي��رات السياس��ية الكبي��رة 
الت��ي حدث��ت بالب��الد رفع��ت س��قف الطموح��ات ف��ي ظ��ل أوض��اع جيوسياس��ية 

بالغ��ة التعقي��د. 

 وف��ي ظ��ل ه��ذه األوض��اع الصعب��ة كان علين��ا التمس��ك بق��وة بمنظ��ور البرك��ة 
اإلس��تراتيجي الواس��ع ال��ذي يرتك��ز عل��ى أربع��ة مح��اور أساس��ية األول منه��ا 
يجس��د تطلع��ات ورغب��ات المس��اهمين والثان��ي يهت��م بمقايي��س الق��درة عل��ى 
الثال��ث  أم��ا   ، للعم��الء  األول  الخي��ار  لنك��ون  والخدم��ة  المنتج��ات  تطوي��ر 
فيذه��ب إلع��ادة تصمي��م الطريق��ة الت��ي تعم��ل به��ا النظ��م والعملي��ات الداخلي��ة 
لك��ي نرض��ى  المخاط��ر ...(  إدارة  الخدم��ة وتميزه��ا ،  )اإلنتاجي��ة ، ج��ودة 
العم��الء والمس��اهمين والعاملي��ن ، والمح��ور الراب��ع يرك��ز عل��ى مانحتاج��ه 
للنم��و وبن��اء النتائ��ج الممي��زة ف��ي المس��تقبل م��ن خ��الل بن��اء الكف��اءات ذات 

المس��توى العال��ي م��ن األداء واإلمكان��ات .

إن إس��تمرار البن��ك ف��ي تبن��ي منهج��ه التطوي��ري ف��ي كاف��ة أعمال��ه وأنش��طته 
لمواكب��ة المس��تجدات ف��ي الصناع��ة المصرفي��ة ليك��ون حاف��الً باإلنج��ازات الكمي��ة 
والنوعي��ة الجي��دة عل��ى مختل��ف األصع��دة والمج��االت اإلداري��ة والخدمي��ة 
والتش��غيلية والمالي��ة لتعزي��ز المرك��ز التنافس��ي للبن��ك وق��د أثم��رت برام��ج 
العم��ل الت��ي ت��م تنفيذه��ا ف��ي إش��راك جمي��ع المعنيي��ن بالبن��ك والحص��ول عل��ى 
دعمه��م وإس��هاماتهم اإليجابي��ة فيم��ا ينبغ��ي إحداث��ه م��ن تغيي��ر ه��ام ومطل��وب 
لضم��ان تحقي��ق النج��اح المس��تدام حي��ث مضين��ا قدم��اً نح��و اإلبت��كار الرقم��ي 

ل  ب الر  الر 
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تقرير مجلس اإلدارة 

ال��دوالر كان ش��به مس��تقر ف��ي ح��دود 45.7 جني��ه لل��دوالر بينم��ا تخط��ى الس��عر 
ف��ي الس��وق  الم��وازي حاج��ز الثمان��ون جنيه��اً لل��دوالر وف��ي النص��ف الثان��ي 
م��ن الع��ام  عان��ى اإلقتص��اد م��ن ش��ِح ش��ديٍد ف��ي الس��يولة النقدي��ة ، كم��ا إرتف��ع 
عج��ز المي��زان التج��اري ليبل��غ 5.3  ملي��ار دوالر مقاب��ل 4.4 ملي��ار دوالر للع��ام 

2018م. 

أهم المؤشرات المالية  

رغ��م الظ��روف الصعب��ة الت��ي تم��ر به��ا الب��الد إال أن مصرفن��ا بفض��ل هللا 
س��بحانه وتعال��ى والتطبي��ق الناج��ح إلس��تراتيجية أعمال��ه  و  الجه��ود 
المق��درة الت��ي بذل��ت  م��ن الجمي��ع إس��تطعنا   تحقي��ق مع��دالت  نم��و جي��دة  

إنعكس��ت أه��م مؤش��راتها ف��ي األت��ي:

- بل��غ إجمال��ي نش��اط البن��ك ف��ي 31 ديس��مبر 2019 حوال��ي 16 ملي��ار 
جني��ه بمع��دل نم��و 74 % ع��ن الع��ام الس��ابق.

- بل��غ رصي��د الودائ��ع 12.8 ملي��ار جني��ه بمع��دل نم��و 93 % ع��ن الع��ام 
2018 حي��ث نج��ح مصرفن��ا ف��ي إدارة  أزم��ة الس��يولة النقدي��ة الت��ي 
عان��ى منه��ا القط��اع المصرف��ي بكف��اءة عالي��ة مم��ا أس��هم ف��ي ج��ذب 
الكثي��ر م��ن التعام��الت الجي��دة و يس��عى مصرفن��ا ف��ي ه��ذا الص��دد ال��ى 
الحف��اظ عل��ى قاع��دة عمالئ��ه المدخري��ن وتنميته��ا م��ن خ��الل منظوم��ة 

أوعيت��ه اإلدخاري��ة الت��ي يت��م تطويره��ا بص��ورة مس��تمرة . 

- تمك��ن البن��ك م��ن تحس��ين  نس��بة توظي��ف م��وارده حي��ث إرتف��ع إجمال��ي 
عملي��ات التموي��ل واإلس��تثمار م��ن 5.4 ملي��ار جني��ه ع��ام 2018 ال��ى 
9.6 ملي��ار جني��ه ع��ام 2019 بمع��دل نم��و78 % نت��ج عنه��ا صاف��ي 
دخ��ل م��ن  التموي��ل واإلس��تثمار  804 ملي��ون جني��ه بمع��دل نم��و 144 
% مم��ا أس��هم ف��ي أن يرتف��ع إجمال��ي  الدخ��ل التش��غيلي ليبل��غ 1.1 ملي��ار 

جني��ه بمع��دل نم��و 37 % .

- أس��همت مع��دالت التضخ��م المرتفع��ة واإلنخف��اض المس��تمر ف��ي قيم��ة 

الحم��د هلل رب العالمي��ن والص��الة والس��الم عل��ى خات��م المرس��لين س��يدنا محم��د 
وعل��ى آل��ه  وصحب��ه أجمعي��ن .

  حضرات األخوة  المساهمون

      السالم عليكم ورحمة هللا

 تعالى وبركاته 

يس��رنا أن نرح��ب بك��م ف��ي اإلجتم��اع الس��نوي للجمعي��ة العام��ة لمس��اهمي بن��ك  
البرك��ة الس��وداني ال��ذي نس��تعرض في��ه  أب��رز إنج��ازات البن��ك والنتائ��ج المالي��ة 

للع��ام 2019 . 

تش��ير التقاري��ر ال��ى تراج��ع مع��دل  نم��و اإلٌقتص��اد  العالم��ي خ��الل الع��ام 2019 
ليبل��غ 2.9 % مقاب��ل 3.6 % للع��ام 2018 مس��جالً أدن��ى مس��توياته من��ذ األزم��ة 
المالي��ة العالمي��ة ع��ام  2008 كم��ا أث��رت التوت��رات التجاري��ة بي��ن الوالي��ات 
المتح��دة و الصي��ن س��لباً عل��ى أس��عار المنتج��ات والمن��اخ اإلس��تثماري العالم��ي 

بصف��ة عام��ة .وتب��دو أف��اق النم��و للع��ام 2020  غي��ر مبش��رة.

ام��ا عل��ى الصعي��د المحل��ي فق��د تواصل��ت معان��اة اإلقتص��اد م��ن حال��ة التباط��ؤ 
ف��ي النم��و نتيج��ة تـث��ره  بإس��تمرار مجموع��ة م��ن التحدي��ات أبرزه��ا إس��تمرار 
بق��اء الب��الد ف��ي قائم��ة ال��دول الراعي��ة لإلره��اب وم��ا ترت��ب  عليه��ا م��ن تاث��ر 
الطاق��ات اإلنتاجي��ة للقطاع��ات الرئيس��ية المول��دة للقيم��ة، إضاف��ة ال��ى إرتف��اع 
الدي��ن الخارج��ي  رغ��م الجه��ود المبذول��ة من��ذ التح��والت السياس��ية الت��ي حدث��ت 

بالب��الد خ��الل الع��ام 2019.

التغي��رات  الكبي��رة الت��ي حدث��ت ف��ي الرب��ع االخي��ر م��ن ع��ام 2018 بتحري��ك س��عر 
الص��رف الرس��مي م��ن 29 ال��ى 47.5 جني��ه لل��دوالر أث��رت عل��ى األداء خ��الل 
ع��ام 2019 و تش��ير التقاري��ر ال��ى أن النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي للع��ام 2019 
س��جل نم��وا س��الباً 0.9 % مقاب��ل 2.8 % للع��ام 2018  و ظل��ت   مع��دالت 
التضخ��م ف��ي تزاي��د مس��تمر حي��ث كان ف��ي بداي��ة الع��ام 43.5 %  ووص��ل  ف��ي 
نهاي��ة الع��ام 2019 ال��ى  57 %  ام��ا س��عر ص��رف الجني��ه الرس��مي مقاب��ل 

نا  يو
دا ل ا  
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الجني��ه الس��وداني ف��ي إرتف��اع  إجمال��ي المصروف��ات التش��غيلية لتبل��غ  
594  ملي��ون جني��ه بنس��بة زي��ادة 72 % ع��ن الع��ام 2018 .

- أثم��رت الجه��ود الت��ي بذل��ت خ��الل ع��ام 2019 ف��ي  تحقي��ق صاف��ي 
ارب��اح بع��د الضرائ��ب وال��زكاة قدره��ا 443 ملي��ون جني��ه بمع��دل نم��و 
20 % ع��ن الع��ام الماض��ي ،كم��ا إرتف��ع إجمال��ي حق��وق الملكي��ة ليبل��غ 
1.1 ملي��ار جني��ه بمع��دل نم��و 43 %. وم��ن الجدي��ر بالذك��ر إس��تمرار 
نج��اح مصرفن��ا ف��ي الحف��اظ عل��ى ج��ودة أصول��ه م��ن خ��الل خف��ض نس��بة 
األص��ول غي��ر المنتج��ة ال��ى 0.3 % واإلحتف��اظ بمع��دل تغطي��ة للدي��ون 

المتعث��رة ف��ي ح��دود %74.

-بل��غ مع��دل العائ��د عل��ى إجمال��ي نش��اط البن��ك 2.8 % ومع��دل العائ��د 
عل��ى حق��وق المس��اهمين 42 % ومع��دل العائ��د عل��ى رأس الم��ال 
المدف��وع 159 % وه��ي نس��ب جي��دة  داخ��ل القط��اع المصرف��ي  كم��ا 
ج��اء تصني��ف البن��ك وفق��اً لمؤش��رات اإلن��ذار المبك��ر م��ن بن��ك الس��ودان 

.) fair ( المرك��زي

قنوات خدمة العمالء

يق��دم البن��ك خدمات��ه للعم�����الء م��ن خ��الل  32 منف��ذ )28 فرع��اً و4 مكات��ب 
ص��رف ( ويزم��ع البن��ك فت��ح ثالث��ة ف��روع  جدي��دة ومكت��ب ص��رف خ��الل الع��ام 
الق��ادم ليصب��ح الع��دد 36 منف��ذاً. ويول��ي البن��ك أهمي��ة قص��وى لبيئ��ة العم��ل 
بالف��روع وتحدي��ث مظهره��ا بص��ورة تلب��ي تطلع��ات العم��الء حي��ث ت��م خ��الل الع��ام 
2019 تش��ييد مواق��ع جدي��دة لفرع��ي العم��ارات والح��اج عب��دهللا  وتاهي��ل فرع��ي 

األبي��ض وس��نار وج��اري العم��ل لتـهي��ل فرع��ي القض��ارف والدمازي��ن .

يبل��غ ع��دد الصراف��ات اآللي��ة  45  ص��راف آل��ي و 820 نقط��ة بي��ع . و ف��ي إط��ار 
س��عي البن��ك لتطوي��ر خدم��ات الدف��ع اإللكترون��ي ت��م إط��الق النس��خة المحدث��ة 
م��ن الموباي��ل المصرف��ي  و تطبي��ق نظ��ام الس��داد اإللكترون��ي لرس��وم الموان��ئ 
البحري��ة بالرب��ط بي��ن هيئ��ة الموان��ي البحري��ة وف��روع البن��ك وقنوات��ه اإللكتروني��ة 
و توقي��ع عق��ودات ومذك��رات تفاه��م م��ع ع��دد م��ن الجه��ات العامل��ة ف��ي قط��اع 

الس��فر والس��ياحة .

المنتجات

ف��ي جان��ب إبت��كار وتطوي��ر المنتج��ات المصرفي��ة ت��م اط��الق )حس��اب البرك��ة 
الممي��ز( وه��و يجم��ع بي��ن خاصيت��ي الحس��اب الج��اري وحس��اب االدخ��ار ومنت��ج 
الق��رض الحس��ن ألصح��اب الروات��ب كم��ا ت��م التوس��ع ف��ي منت��ج تقس��يط لتغطي��ة 

إحتياج��ات العم��الء.

الموارد البشرية 

يلت��زم البن��ك بتطبي��ق إس��تراتيجية ف��ي مج��ال الم��وارد البش��رية وم��ن أه��م 
أولوياته��ا توفي��ر  محي��ط عم��ل حي��وي ومتج��دد واإلس��تثمار ف��ي العنص��ر البش��ري 
بتطوي��ر ق��درات العاملي��ن وتعزي��ز اإللت��زام بقي��م البن��ك ) وبـعل��ى الدرج��ات 
اإلحترافي��ة( حي��ال العم��الء بم��ا يحق��ق األه��داف المرج��وة . وق��د ت��م  تنفي��ذ 
العدي��د م��ن البرام��ج التدريبي��ة الت��ي ش��ملت  547 موظف��ا ف��ي مختل��ف المج��االت 

داخ��ل وخ��ارج القط��ر.

التقنية والتحول الرقمي وذكاء األعمال 

واص��ل البن��ك سياس��ته الرامي��ة نح��و تعزي��ز بيئ��ة التقني��ة والتح��ول الرقم��ي، 
حي��ث ت��م بحم��د هللا تعال��ى وض��ع إس��تراتيجية ش��املة للتح��ول الرقم��ي ته��دف 
بص��ورة أساس��ية إل��ى تعزي��ز تجرب��ة العم��الء، وتس��هيل العملي��ات الداخلي��ة، كم��ا 
ت��م تحدي��ث غالبي��ة البن��ى التحتي��ة األساس��ية وتطوي��ر األنظم��ة التقني��ة  بتنفي��ذ 

العدي��د م��ن المش��اريع الهام��ة.

الحوكمة

التزام��اً م��ن بن��ك البرك��ة الس��وداني بـفض��ل المعايي��ر والممارس��ات العالمي��ة ف��ي 
مج��ال الحوكم��ة للقط��اع المصرف��ي، ولمس��اهمته الفاعل��ة ف��ي تطوي��ر العم��ل 
المصرف��ي اإلس��المي، وف��ق األس��س والمعايي��ر الس��ليمة أول��ي مجل��س اإلدارة 
ه��ذا الجان��ب األهمي��ة القص��وى م��ن حي��ث التطبي��ق والممارس��ة وااللت��زام، 
ومؤخ��راً ت��م تش��كيل لجن��ة متخصص��ة  ودائم��ة عل��ي مس��توي مجل��س اإلدارة 

تح��ت مس��مي لجن��ة الحوكم��ة واإللت��زام.

ومم��ا يج��در ذك��ره أن مجل��س اإلدارة إلت��زم بتطبي��ق التقيي��م الس��نوي )التقيي��م 
الذات��ي( للس��ادة رئي��س وأعض��اء مجل��س اإلدارة، وللمجل��س وللج��ان مجل��س 
اإلدارة )اللج��ان الدائم��ة( وه��ي أرب��ع لج��ان متخصص��ة، والتقيي��م الذات��ي لهيئ��ة 
الفت��وي والرقاب��ة الش��رعية، إضاف��ة للتقيي��م الذات��ي للرئي��س التنفي��ذي )المدي��ر 
الع��ام(، وتقيي��م س��كرتير مجل��س اإلدارة، وفق��اً للنم��اذج الص��ادرة م��ن مجموع��ة 
البرك��ة المصرفي��ة، وج��اءت نتائ��ج ه��ذا التقيي��م متقدم��ة ع��ن الس��نوات الس��ابقة، 
مم��ا ي��دل عل��ي الفعالي��ة والكف��اءة والق��درات والخب��رات المتراكم��ة ل��دي المجل��س 

ولجان��ه الدائم��ة والقي��ادة التنفيذي��ة للبن��ك.

المسئولية اإلجتماعية

ف��ي إط��ار األه��داف  المح��ددة م��ن قب��ل  مجموع��ة البرك��ة المصرفي��ة ف��ي جان��ب 
المس��ئولية اإلجتماعي��ة واإلس��تدامة  ،ترتك��ز فلس��فتنا عل��ى تطبي��ق قواع��د 
التموي��ل المس��ئول وتمت��د  المس��ئولية عل��ى كآف��ة منتج��ات البن��ك وحلول��ه 
المصرفي��ة بم��ا يخ��دم اإلقتص��اد ومصال��ح األف��راد  إضاف��ة ال��ى ذل��ك ف��إن 
البن��ك يس��اهم بص��ورة كبي��رة ف��ي دع��م ع��دد م��ن القطاع��ات المهم��ة كالصح��ة 
والتعلي��م واألنش��طة الش��بابية والرياضي��ة وري��ادة األعم��ال وذوي اإلحتياج��ات 
الخاص��ة وم��ن المب��ادرات الناجح��ة الت��ي نفذه��ا البن��ك و كاول تجرب��ة ف��ي 
الس��ودان المس��اهمة  ف��ي تعلي��م وتـهي��ل المكفوفي��ن م��ن خ��الل طباع��ة وتدش��ين 
المنه��ج الدراس��ي للط��الب  المكفوفي��ن )بطريق��ة براي��ل( للمرحل��ة الثانوي��ة ب��كل 
مس��اقاتها  العلمي��ة إضاف��ة لدع��م بع��ض مراك��ز البح��ث العلم��ي الت��ي تعم��ل ف��ي 
مج��ال الدراس��ات والبح��وث اإلقتصادي��ة واإلجتماعي��ة وتس��هم ف��ي إح��داث النقل��ة 

النوعي��ة ف��ي اإلقتص��اد .

إستراتيجية مصرفنا 

إن إعتزازن��ا بالنج��اح ال��ذي حققن��اه ف��ي الس��نوات الماضي��ة وال��ذي مكنن��ا م��ن 
إيج��اد قيم��ة حقيقي��ة لجمي��ع أط��راف العالق��ة ف��إن المنظ��ور اإلس��تراتيجي الواس��ع 
لبن��ك البرك��ة والموج��ه نح��و  التح��ول الرقم��ي يدفعن��ا  ال��ى تبن��ي الوس��ائل 
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واألدوات المعين��ة عل��ى تحقي��ق إس��تراتيجيتنا  للفت��رة  2024-2020 والت��ي 
تتجس��د ف��ي : 

- تنمية وزيادة األعمال لتحقيق أفضل معدالت النمو المستدام 

- اإلرتق��اء بمس��توى كف��اءة التش��غيل  واإلس��تفادة المثل��ى م��ن الم��وارد 
واألص��ول وتعزي��ز قيمته��ا  وأدائه��ا ف��ي مختل��ف العملي��ات لتقدي��م خدم��ات 

تلب��ي التطلع��ات.

- إع��ادة هندس��ة الطريق��ة الت��ي تعم��ل به��ا نظمن��ا والعملي��ات الداخلي��ة 
)اإلنتاجي��ة، ج��ودة الخدم��ة، إدارة المخاط��ر...( نمنحه��ا اولوي��ة قص��وى 
نعم��ل عل��ى تطبيقه��ا  مس��تفيدين م��ن اإلس��تثمارات الضخم��ة الت��ي تم��ت 

ف��ي مج��ال التقني��ة لضم��ان توفي��ر منتج��ات تنافس��ية تخ��دم العم��الء .

- زي��ادة اإلهتم��ام ببيئ��ة األنش��طة مس��تمرين ف��ي مواكبتن��ا ألفض��ل 
الممارس��ات الدولي��ة م��ن حي��ث التنظي��م والمناه��ج وأس��اليب العم��ل 
تـسيس��اً لمرحل��ة جدي��دة تتماش��ى م��ع تطلعاتن��ا لبل��وغ مرتب��ة متمي��زة 
ف��ي إلت��زام البن��ك تج��اه الوف��اء بحق��وق المس��اهمين والعم��الء والعاملي��ن 

وجمي��ع أصح��اب المصلح��ة.

المساهمون األفاضل

ف��ي الخت��ام نتق��دم ببال��غ الش��كر و التقدي��ر لمجموع��ة البرك��ة المصرفي��ة لدعمه��ا 
المس��تمر لن��ا ولبن��ك الس��ودان المرك��زي والمس��جل التج��اري الع��ام وس��وق 
الخرط��وم ل��الوراق المالي��ة  لتعاونه��م معن��ا ، كم��ا نش��كر هيئ��ة الرقاب��ة الش��رعية 
والمدققي��ن الخارجيي��ن لكري��م توجيهاته��م واليفوتن��ي أن أش��كر مس��اهمينا الك��رام 
عل��ى دعمه��م وثقته��م المس��تمرة و عمالئن��ا الذي��ن نعت��ز بثقته��م ووالئه��م له��ذا 
البن��ك وواف��ر الثن��اء لألخ��وة الزم��الء أعض��اء مجل��س اإلدارة ولفري��ق اإلدارة 
التنفيذي��ة والعاملي��ن لجهوده��م وص��ادق عطائه��م ودوره��م المق��در ف��ي نج��اح 

البن��ك وتط��وره.

ختاماً آخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته  

  رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير الهيئة الشرعية 

ة ر ة ال ا الر توى  ة ال قرير 
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ستقل  ا ال سا ق ال قرير 
نك البركة السودانى  ى  سا لى الساد 
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ستقل  ا ال سا ق ال قرير 
نك البركة السودانى  ى  سا لى الساد 
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ستقل  ا ال سا ق ال قرير 
نك البركة السودانى  ى  سا لى الساد 



القوا 
ة ال ال
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قائمة المركز المالى 

نك البركة السودانى

ال رك ال ة ال ا
بر2019 ا  31 ديس ك

االموجودات 2019ي
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 2,844,628,381  4,337,254,255 4النقد وما في حكمه

 2,732,495,591  5,909,978,495 5صافي ذمم البيوع المؤجلة

 405,392,663  404,277,656 6إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 

 890,591,500  1,296,164,500 7إستثمارات في أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 301,288,392  428,661,991 8صافي التمويل بالمشاركة 

 488,593,116  1,009,596,356 9صافي التمويالت واألستثمارات االخرى 

 6,399,644  2,477,956 10صافي التمويل لالجارة المنتهية بالتمليك

 544,788,664  539,645,433 11موجودات المرابحات

 701,821,620  867,918,706 12صافي الموجودات الثابتة

 31,474,576  32,132,576 13المساهمات في الشركات التابعة والزميلة واخرى

 256,974,622  1,128,660,317 14صافي الموجودات االخري

 1,827,988  19,831,863 15التحسينات في المباني المستـجرة

 9,206,276,757  15,976,600,104 اجمالي الموجودات

المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية

المطلوبات

 4,124,368,922  7,008,896,155 16حسابات العمالء الجارية واالدخارية

 1,759,727,845  2,023,406,195 17المطلوبات األخرى

 56,953,764  74,622,926 18المخصصات

 9,106,925,276  5,941,050,531 

 1,905,476,260  5,232,866,397 19حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة

 619,044,400  586,462,500 20القروض المساندة

حقوق الملكية

 253,526,638  287,039,835 2/21راس المال

 167,829,108  267,833,720 األرباح المبقاة

 319,349,820  495,472,377 22اإلحتياطيات

 740,705,566  1,050,345,932 اجمالي حقوق الملكية

 9,206,276,757  15,976,600,104 اجمالي المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية

 558,713,333  652,407,449 35الحسابات النظامية

تشكل االيضاحات المرفقة من 1  الى 47  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم

نائب رئيس مجلس إالدارة     عضو مجلس إالدارة المدير العام                                                             

ا ب الر   س را  ي  ال د  لى الر  ب الر 
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قائمة الدخل 

نك البركة السودانى

ة ال ا
بر2019  31 ديس

االدخل 2019ي
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 274,046,914  813,271,956 23الدخل من ذمم البيوع المؤجلة

 335,616  280,284 24الدخل من االجارة

 241,555,468  413,452,239 25الدخل من االستثمارات

 1,227,004,479  515,937,998 

 (186,418,192) (423,447,867)26ناقصاً: العائد على حسابات اإلستثمار المطلقة

 329,519,806  803,556,612 صافي الدخل من البيوع المؤجلة واإلستثمارات

 85,898,083  96,093,803 27إيرادات وعموالت الخدمات المصرفية

 359,946,998  158,398,752 28االيرادات االخري

 254,492,555  445,845,081 

 775,364,887  1,058,049,167 اجمالي الدخل التشغيلي

المصروفات

 163,564,616  280,384,002 29مصروفات العنصر البشري

 18,982,079  42,532,885 30االهالكات واالطفاءات 

 112,500  7,500 31غرامات بنك السودان المركزى 

 161,688,578  270,644,149 32المصروفات العمومية واالدارية

 27,989,376  (34,701,703)33مخصصات مخاطر التمويل واالستثمار

 372,337,149  558,866,833 اجمالي المصروفات

 403,027,738  499,182,334 صافي الدخل للسنة قبل الضرائب والزكاة

 (1,380,191) (6,333,647)46الزكاة

 (33,637,294) (49,154,780)47ضريبة أرباح األعمال

 368,010,253  443,693,907 صافي الربح للعام

 5.08  5.41 36العائد على السهم

 تشكل االيضاحات المرفقة من 1  الى 47  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم

نائب رئيس مجلس إالدارة     عضو مجلس إالدارة المدير العام                                                             

ا ب الر   س را  ي  ال د  لى الر  ب الر 
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قائمة التغير فى حقوق الملكية 

نك البركة السودانى

ة ل قو ال را   ة الت ا
بر2019 31 ديس ة  نت للسنة ال

ا ااي ا ا ال ت ا
القانون

اد  ا ا
ودا  و ق ال

تة ا ال

ا  ت
ق  اد 
ا  ا ت ا

اد  ى ا ا ت ا
ق الع 

ة نب ا
بقا ا ال الا ا

ن السودان ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ال

 740,705,566  167,829,108  187,004,441  21,213,219  21,180,689  89,951,471  253,526,638 الرصيد في 1 يناير2019

 -  (33,513,197) -  -  -  -  33,513,197 زيادة رأس المال

 443,693,907  443,693,907  -  -  -  -  - صافي ارباح العام

 -  (131,753,166) 131,753,166  -  -  -  - 22المحول الي احتياطى اعادة تقييم العمالت االجنبية

 -  (44,369,391) -  -  -  44,369,391  - 22المحول الي االحتياطي القانوني

 (134,053,541) (134,053,541) -  -  -  -  - توزيعات االرباح النقدية عن العام 2018 

1,050,345,932  267,833,720  318,757,607  21,213,219  21,180,689  134,320,862  287,039,835 الرصيد في 31 ديسمبر2019

22 22 22 22 21/ 2اإليضاحات

 453,273,915  137,652,961  -  32,163,181  21,180,689  53,150,446  209,126,638 الرصيد في 1 يناير2018

 -  (44,400,000) -  -  -  -  44,400,000 زيادة رأس المال

 (10,949,962) -  -  (10,949,962) -  -  - 22إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات

 368,010,253  368,010,253  -  -  -  -  - صافي ارباح العام

 -  (187,004,441) 187,004,441  -  -  -  - 22المحول الي احتياطى اعادة تقييم العمالت االجنبية

 -  (36,801,025) -  -  -  36,801,025  - 22المحول الي االحتياطي القانوني

 (69,628,640) (69,628,640) -  -  -  -  - توزيعات االرباح النقدية عن العام 2017 

 740,705,566  167,829,108  187,004,441  21,213,219  21,180,689  89,951,471  253,526,638 الرصيد في 31 ديسمبر2018

22 22 22 22 21/ 2اإليضاحات

تشكل االيضاحات المرفقة من 1  الى 47  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم

نائب رئيس مجلس إالدارة     عضو مجلس إالدارة المدير العام                                                             

ا ب الر   س را  ي  ال د  لى الر  ب الر 



I   التقرير السنوى لبنك البركة السودانى للعام 242019

نك البركة السودان

ية قا النق ة الت ا
بر 2019  31 ديس ة  نت للسنة ال

2019التدفقات النقدية من العمليات
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 368,010,253  443,693,907 صافي الدخل

تسوية صافي الدخل مع صافي زيادة النقد الناتج من العمليات:-

 (168,708,264) (5,016,001)مكاسب بيع الموجودات الثابتة

 18,162,311  42,532,885 االهالكات واالطفآت

 186,418,192  423,447,867 عائد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 1,380,191  6,333,647 الزكاة

 33,637,294  49,154,780 ضريبة أرباح اعمال

 27,989,376  (34,701,703)مخصصات مخاطر التمويل واالستثمار

 (61,105,122) (37,819,265)المخصصات االخرى

 405,784,231  887,626,117 صافي التدفقات النقدية من العمليات

التدفقات النقدية من االستثمار:-

 (1,679,909,726) (3,133,231,077)ذمم البيوع المؤجلة

 (98,854,465) (128,931,351)التمويل بالمشاركة

 (51,793,249) 1,115,007 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 

 (365,831,824) (405,573,000)إستثمارات في أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 4,046,625  3,921,688 صافي التمويل لالجارة المنتهية بالتمليك

 892,438  (18,823,643)التحسينات في المباني المستـجرة

 (261,562,378) (521,003,240)صافي التمويالت واألستثمارات االخرى 

 (455,438,981) (202,794,202)الموجودات الثابتة

 (7,621,382) (658,000)المساهمات في الشركات التابعة والزميلة واخرى

 (2,916,072,942) (4,405,977,818)صافى التدفقات النقدية )المستخدم فى( االستثمار

التدفقات النقدية من  التمويل :-

 (21,431,151) (874,534,836)الموجودات االخرى

 1,773,664,223  2,884,527,233 حسابات العمالء الجارية واالدخارية

 1,269,562,449  263,678,350 المطلوبات األخرى

 960,648,642  2,903,942,270 حسابات االستثمار المطلقة

 502,898,500  (32,581,900)القروض المساندة

 44,400,000  33,513,197 رأس المال 

 25,851,063  176,122,557 االحتياطيات

 (150,829,666) (343,689,295)توزيعات ارباح نقدية

 4,404,764,060  5,010,977,575 صافي التدفقات النقدية من  التمويل

 1,894,475,350  1,492,625,875 الزيادة فى النقد ومافى حكمه

 950,153,031  2,844,628,381 النقد ومافى حكمه فى بداية السنة 

 2,844,628,381  4,337,254,255 النقد ومافى حكمه فى نهاية السنة 

تشكل االيضاحات المرفقة من 1  الى 47  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم

قائمة التدفقات النقدية 

نائب رئيس مجلس إالدارة     عضو مجلس إالدارة المدير العام                                                             

ا ب الر   س را  ي  ال د  لى الر  ب الر 



25 I    2019 التقرير السنوى لبنك البركة السودانى للعام  

قائمة التغيرات في اإلستثمارات المقيدة

نك البركة السودانى

ق ا ال ا ت را  ا ة الت ا
بر2019 ة  31 ديس نت للسنة ال

ا 2019ي
ن السودان ال

2018
ن السودان ال

شهادات المشاركة الحكومة )شهامة(

 590,000  590,000 عدد الوحدات اإلستثمارية في بداية العام 

 295,000,000  295,000,000 االستثمارات في 1 يناير2019

 -  - رصيد اإليداعات خالل العام

 -  - رصيد المسحوبات خالل العام

 295,000,000  295,000,000 44قيمة الوحدات االستثمارية في نهاية العام

 590,000  590,000 عدد الوحدات االستثمارية في 31 ديسمبر2019

تشكل االيضاحات المرفقة من 1  الى 47  جزء ال يتجزأ من هذه القوائم

نائب رئيس مجلس إالدارة     عضو مجلس إالدارة المدير العام                                                             

ا ب الر   س را  ي  ال د  لى الر  ب الر 



I   التقرير السنوى لبنك البركة السودانى للعام 262019

نك البركة السودانى
ة ال و القوا ال ا  ا ي

بر2019 ة  31 ديس نت للسنة ال
ا الن 1  الت 

تـس��س بن��ك البرك��ة الس��ودانى )البن��ك( كش��ركة مس��اهمة عام��ة ذات مس��ئولية مح��دودة بالخرط��وم 
بموج��ب ش��هادة التس��جيل الص��ادرة بالرق��م 2732 بتاري��خ 26 فبراي��ر1984م وذل��ك حس��ب قان��ون 
الش��ركات لع��ام 1925م تعدي��ل ع��ام 2015م ويق��وم البن��ك بممارس��ة جمي��ع األعم��ال واألنش��طة 
المصرفي��ة والمالي��ة والتجاري��ة وجمي��ع أعم��ال االس��تثمار وفق��اً ألح��كام الش��ريعة األس��المية. يعم��ل 

البن��ك وفق��اً للترخي��ص التج��اري الص��ادر م��ن بن��ك الس��ودان المرك��زي.
وتشمل أهداف البنك:

1 - فتح الحسابات الجارية واالدخارية واالستثمارية.
2 - قب��ول حس��ابات االس��تثمارات المطلق��ة وخلطه��ا بـم��وال البن��ك األخ��رى واس��تثمارها وف��ق 

مب��ادئ الش��ريعة اإلس��المية.
3 - القي��ام ب��إدارة صنادي��ق االس��تثمار لألط��راف األخ��رى كمض��ارب بـج��ر مقط��وع أو كوكي��ل 
وكذل��ك األنش��طة المصرفي��ة األخ��رى بحي��ث ال يتع��ارض م��ع الش��ريعة اإلس��المية الغ��راء.

4 - األنش��طة الصناعي��ة والتجاري��ة والزراعي��ة بصف��ة مباش��رة أو ع��ن طري��ق ش��ركات يؤسس��ها 
البن��ك أو يقتن��ي أس��هم فيه��ا.

5 - إيجار وشراء األراضي وإنشاء المباني وتـجيرها.
6 - إجراءات المعامالت بالعمالت األجنبية.

يق��ع مق��ر البن��ك ف��ى ب��رج البرك��ة - ش��ارع القص��ر- الخرط��وم- الس��ودان،  ص. ب 3583 الخرط��وم- 
السودان.

بل��غ ع��دد الموظفي��ن والعاملي��ن بالبن��ك 578 بنهاي��ة ع��ام 2019م ) 2018 : 569(، كم��ا يوج��د 
ل��دى البن��ك س��بعة وعش��رون ف��رع وثالث��ة تواكي��ل ف��ي مختل��ف م��دن الس��ودان.

ة البنك   ل
كانت ملكية البنك فى 31 ديسمبر2019  كمايلى :-

20192018
النسبة المئوية النسبة المئوية الملكية

75.73 %75.73 %مجموعة البركة المصرفية البحرين

24.27 %24.27 %الشركاء اآلخرون

100 %100 %المجموع

ة  ال اد القوا ال 2  ا ا
قا ت ا ا  ا

تتب��ع أدارة البن��ك أس��اس االس��تحقاق المحاس��بى ف��ى تس��جيل موجودات��ه ومطلوبات��ه وايرادات��ه ومصروفات��ه، حي��ث 
ت��م إس��تخدام مب��دأ اإلس��تحقاق ب��دالً ع��ن المب��دأ النق��دى المس��تخدم ف��ى االع��وام الس��ابقة، وذل��ك تطبيق��اً لمفاهي��م 
االثب��ات والقي��اس المحاس��بى عل��ى اس��اس مب��دأ مقابل��ة االي��رادات والمكاس��ب بالمصروف��ات والخس��ائر الت��ى تح��ص 

الفت��رة المالي��ة الص��ادر عن)هيئ��ة االيوف��ى( وك��ذا المعايي��ر الدولي��ة للتقاري��ر المالي��ة المعتم��دة ف��ى الس��ودان. 

القوان ر  عاي ال ام  لت  ا
أع��دت القوائ��م المالي��ة وفق��اً لمعايي��ر المحاس��بة الص��ادرة ع��ن هيئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة للمؤسس��ات المالي��ة 
اإلس��المية وتوجيه��ات بن��ك الس��ودان المرك��زي وقان��ون الش��ركات لع��ام 2015م ومب��ادئ واح��كام الش��ريعة 
اإلس��المية كم��ا تحدده��ا هيئ��ة الرقاب��ة الش��رعية للبن��ك والهيئ��ة العلي��ا للرقاب��ة الش��رعية ببن��ك الس��ودان المرك��زي.

ة ي ة التا ل ب الت  
أع��دت القوائ��م المالي��ة وفق��اً لمب��دأ التكلف��ة التاريخي��ة باس��تثناء إع��ادة التقيي��م بالقيم��ة العادل��ة بالنس��بة لالس��تثمارات 

ف��ى االوراق المالي��ة المتاح��ة للبي��ع وكذل��ك الموج��ودات الثابت��ة الت��ي ت��م اع��ادة تقييمه��ا س��ابقاً. 

العر لة التعا   
تم إعداد القوائم المالية بالجنيه السوداني وهي العملة الوظيفية التي تعد بها القوائم المالية للبنك.

ة ال اد القوا ال يرا  ا ام التق ت  ا
إن إع��داد القوائ��م المالي��ة يتطل��ب م��ن اإلدارة عم��ل تقدي��رات وفرضي��ات ق��د تؤث��ر عل��ى المبال��غ المدرج��ة للموجودات 
والمطلوب��ات المالي��ة واالي��رادات والمصروف��ات بتاري��خ القوائ��م المالي��ة. إن اس��تخدام التقدي��رات مس��تخدم أساس��ا 

لتحدي��د مخصص��ات ذم��م البي��وع المدين��ة وتموي��ل المش��اركة واالس��تثمارات األخ��رى والموج��ودات األخ��رى.

ة ا ة ال ب ا ا ال ا 3  الس
ا     النق 

يش��تمل النق��د وم��ا ف��ي حكم��ه عل��ى نق��د ف��ي الصن��دوق وأرص��دة ل��دى البن��وك تس��تحق خ��الل 90 
يوم��اً أو أق��ل.

لة و ال   الب
تق��اس الموج��ودات المتاح��ة للبي��ع بالمرابح��ة عن��د اقتنائه��ا بالتكلف��ة، وتق��اس ف��ى نهاي��ة الس��نة 
المالي��ة عل��ى اس��اس التكلف��ة أو صاف��ى القيم��ة النقدي��ة المتوق��ع تحقيقه��ا ايهم��ا اق��ل، بحي��ث يت��م 
تخفيضه��ا باالرب��اح المؤجل��ة وبمخص��ص هب��وط قيمته��ا وال��ذى يت��م حس��ابه حس��ب منش��ور بن��ك 

الس��ودان المرك��زى.
كة ا ال وي   الت

تدرج عمليات التمويل بالمشاركة بالتكلفة بعد خصم المخصصات، إن وجد.
لة ركا  ا   ا ت  

يت��م حس��اب اس��تثمار البن��ك ف��ي الش��ركات الزميل��ة بموج��ب طريق��ة التكلف��ة. الش��ركة الزميل��ة ه��ي 
مؤسس��ة، يم��ارس البن��ك فيه��ا نف��وذاً مؤث��راً وه��ي ليس��ت ش��ركة تابع��ة أو مش��روع مش��ترك، يت��م 
تضمي��ن حص��ة البن��ك ف��ي االرب��اح الموزع��ة الناتج��ة م��ن عملي��ات الش��ركات الزميل��ة ف��ي قائم��ة 

الدخ��ل للبن��ك.
ا ا ت   ا

تثب��ت جمي��ع االس��تثمارات مبدئي��اً بالتكلف��ة والت��ي تع��ادل القيم��ة العادل��ة ش��املة تكالي��ف اإلقتن��اء 
المصاحب��ة لالس��تثمار.

تر اية ال ا  ن ا ت ا وي  ا الت  
)أ( ذمم البيوع المؤجلة

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

)ب( المشاركة
تظهر االستثمارات في المشاركة في قائمة المركز المالي في نهاية الفترة بالقيمة التاريخية مخصوماً منها 

مخصص مخاطر االستثمار إن وجد.
)ج( إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

هى االستثمارات المحتفظ بها لفترة غير محددة مع امكانية بيعها الغراض السيولة، هذه االستثمارات يتم 
االعتراف بها بالتكلفة عند الشراء وتشمل التكلفة كل المصروفات المتعلقة بالحصول على هذه االستثمارات 

وفى نهاية الفترة المالية فإن هذه االستثمارات يتم اعادة تقييمها وفقاً للقيمة العادلة وتدرج االرباح او الخسائر 
غير المحققة الناتجة من أعادة التقييم ضمن حقوق الملكية تحت بند احتياطى القيمة العادلة، عند بيع تلك 

االستثمارات فان المكاسب أو الخسائر المتراكمة والمعترف بها مسبقاً يتم تحويلها الى قائمة الدخل. 
)د( اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق

يتم أثبات االستثمارات التى يتم تصنيفها لغرض االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة وتشمل التكلفة كل 
المصروفات المتعلقة بالحصول على هذه االستثمارات، فى نهاية الفترة المالية تظهر هذه االستثمارات فى قائمة 

المركز المالى بالتكلفة ناقصاً مخصص االنخفاض فى قيمتها أن وجد.  

ة و ل ر  ال تة  ا ودا ال و  ال
يت��م إدراج الموج��ودات الثابت��ة بالتكلف��ة المبدئي��ة أوقيمته��ا بع��د إع��ادة التقيي��م واى انخف��اض دائ��م 
ف��ى القيم��ة، تكلف��ة اإلضاف��ات والتحس��ينات الرئيس��ية يت��م إضافته��ا إل��ى الموج��ودات الثابت��ة ناقص��اً 
االس��تهالك المتراك��م، يت��م إدارج المكاس��ب والخس��ائر الناتج��ة ع��ن االس��تبعادات ف��ي قائم��ة الدخ��ل. 
يت��م حس��اب اإلس��تهالك عل��ى أس��اس القس��ط الثاب��ت وعل��ى م��دى األعم��ار اإلنتاجي��ة المق��درة 

للموج��ودات باس��تثناء األراض��ي المملوك��ة مل��كاً ح��راً ألنه��ا لي��س له��ا عم��ر مح��دداً.
يتم حساب اإلستهالك على النحو التالي وفقاً لمعدالت االهالك الصادرة من ديوان الضرائب:

2.5 %المباني 
10 %االثاث المكتبي والمعدات

15 %الكمبيوترات
15 %السيارات

يت��م حس��اب االس��تهالك عل��ى الموج��ودات الت��ي ت��م إع��ادة تقييمه��ا عل��ى أس��اس القس��ط الثاب��ت 
عل��ى م��دى األعم��ار االنتاجي��ة المق��درة له��ا، ابت��داًء م��ن تاري��خ إع��ادة التقيي��م. يت��م تحمي��ل اإله��الك 
عل��ى الموج��ودات المقيم��ة مباش��رة لحس��اب الفائ��ض م��ن إع��ادة تقيي��م الموج��ودات الثابت��ة )حق��وق 

الملكي��ة(. ه��ذه المعالج��ة ت��م الس��ماح به��ا م��ن قب��ل بن��ك الس��ودان المرك��زي.
يت��م إدراج تحس��ينات ف��ي مبان��ي مس��تـجرة مبدئي��اً بالتكلف��ة ويت��م إهالكه��ا عل��ى أقس��اط ) إيض��اح 

.)15

إيضاحات حول القوائم المالية



27 I    2019 التقرير السنوى لبنك البركة السودانى للعام  

لقة ا ال ت ا ا سا ا   
ت��م توزي��ع االرب��اح بي��ن أصح��اب حس��ابات االس��تثمار المطلق��ة وأصح��اب حق��وق الملكي��ة وفق��اً 
للالس��س المتف��ق عليه��ا م��ع أصح��اب االس��تثمارات وعل��ى اس��اس نصي��ب كل ط��رف ف��ى االم��وال 
المس��تثمرة وتض��اف ارب��اح ه��ذه الحس��ابات االس��تثمارية ال��ى حس��اب العمي��ل وذل��ك بع��د اعتم��اد هيئ��ة 

الفت��وى والرقاب��ة الش��رعية وموافق��ة الجه��ات الرس��مية المختص��ة.

ا ل و   يو ال   ال
يت��م عم��ل مخص��ص للدي��ون المش��كوك ف��ي تحصيله��ا بع��د دراس��ة الظ��روف المحيط��ة بتحصي��ل كل 
دي��ن عل��ى ح��دة وفق��اً لألس��س والضواب��ط الموضوع��ة بواس��طة بن��ك الس��ودان المرك��زي وكذل��ك 

سياس��ات البن��ك.

 الق العادلة
إن القي��م العادل��ة للموج��ودات والمطلوب��ات المالي��ة ف��ي تاري��خ الميزاني��ة تس��اوي تقريب��ا قيمه��ا 

المدرج��ة.

ة ر ة ال ا ة الر  
يخض��ع نش��اط البن��ك إلش��راف هيئ��ة الرقاب��ة الش��رعية الت��ى ت��م تعيينه��ا بواس��طة الجمعي��ة العمومي��ة 
للبن��ك وتق��وم ب��دور المراجع��ة واإلش��راف والرقاب��ة عل��ى عملي��ات ومعام��الت البن��ك للتـك��د م��ن 
توافقه��ا م��ع قواع��د ومب��ادئ الش��ريعة اإلس��المية، م��ن الناحي��ة الش��رعية وتق��وم هيئ��ة الرقاب��ة 

الش��رعية بإع��داد تقري��ر ف��ي نهاي��ة الس��نة وتقديم��ه للجمعي��ة العمومي��ة للبن��ك.

كا  ال
يخض��ع البن��ك لل��زكاة وفق��اً لقان��ون ومنش��ورات دي��وان ال��زكاة وق��رارات هيئ��ة الرقاب��ة الش��رعية 
بنس��بة %2,579 م��ن وع��اء ال��زكاة، ويت��م حس��اب ال��زكاة م��ن قب��ل البن��ك بع��د ح��والن الح��ول عل��ى 

النش��اط المصرف��ي.
را  ال

يخض��ع البن��ك لضرائ��ب أرب��اح األعم��ال وذل��ك بمع��دل ثاب��ت وق��دره  %30 م��ن األرب��اح الضريبي��ة 
يت��م احتس��اب وعم��ل المخص��ص للضرائ��ب بن��اًء عل��ى منش��ورات دي��وان ع��ام الضرائ��ب.

ر ر ال س   ايرادا ال
يلت��زم البن��ك بتجني��ب اإلي��رادات الناتج��ة م��ن مص��ادر التتف��ق م��ع الش��ريعة اإلس��المية، وعلي��ه 
يق��وم البن��ك بترحي��ل ه��ذه اإلي��رادات إل��ى حس��اب الصدق��ات باس��تثناء المس��اجد والت��ي يق��وم البن��ك 

بتوجيهه��ا وف��ق الئح��ة توزي��ع ام��وال الكس��ب غي��ر المش��روع.

يراد با ا  
1.15.3 ذمم البيوع المؤجلة

يت��م إثب��ات ارب��اح ذم��م البي��وع المؤجل��ة ف��ى الفت��رة الت��ى تس��تحق فيه��ا عل��ى أس��اس زمن��ى 
خ��ال فت��رة العق��د.

2.15.3 ارباح المرابحات
يت��م إثب��ات ارب��اح المرابح��ات ف��ى الفت��رة الت��ى تس��تحق فيه��ا عل��ى أس��اس زمن��ى خ��ال فت��رة 

العق��د.
3.15.3 التمويل بالمشاركة

يتم إثبات الدخل على األساس النقدي عند التسلم.
4.15.3 دخل الرسوم 

يت��م إثب��ات دخ��ل الرس��وم والعم��والت م��ن اإلعتم��ادات المس��تندية وخطاب��ات الضم��ان الص��ادرة 
كدخ��ل بالكام��ل عن��د تقدي��م الخدم��ة.

5.15.3 دخل آخر
يتم إثبات الدخل من االستثمارات عند اإلعان عنه.

6.15.3 االجارة المنتهية بالتمليك
ه��ى عق��د تملي��ك  منفع��ة بع��وض ينته��ى بتمل��ك المس��تأجر الموج��ودات المؤج��رة، تق��اس 
الموج��ودات المقتن��اة بغ��رض االج��ارة عن��د اقتنائه��ا بالتكلف��ة التاريخي��ة ش��املة النفق��ات المباش��رة 
لجعله��ا صالح��ة لاس��تعمال، وتس��تهلك الموج��ودات الموج��رة بطريق��ة القس��ط الثاب��ت عل��ى م��دى 
م��دة عق��د االج��ارة، عندم��ا يق��ل المبل��غ الممك��ن اس��ترداده م��ن اى م��ن الموج��ودات المقتن��اة 
بغ��رض االج��ارة المنتهي��ة بالتملي��ك ع��ن صاف��ى قيمته��ا الدفتري��ة فان��ه يت��م تخفي��ض قيمته��ا 
ال��ى القيم��ة الت��ى يمك��ن اس��تردادها وتس��جل قيم��ة التدن��ى ف��ى قائم��ة الدخ��ل، وت��وزع اي��رادات 

االج��ارة بتوزيعه��ا عل��ى الس��نوات المالي��ة الت��ى يش��ملها عق��د االج��ارة.    

ة ال ودا ال و ة  ال ل ا م   ا 
يت��م عم��ل تقيي��م ف��ي تاري��خ كل ميزاني��ة لتحدي��د م��ا إذا كان هن��اك دلي��ل موضوع��ي يثب��ت اضمح��الل 
موج��ود مال��ي مح��دد أو مجموع��ة موج��ودات. إذا وج��د مث��ل ه��ذا الدلي��ل، فإن��ه يت��م تحدي��د المبل��غ 

القاب��ل لإلس��ترداد المق��در له��ذا الموج��ود وكذل��ك أي خس��ارة ناتج��ة م��ن االضمح��الل، بن��اًءاً عل��ى 
تقيي��م للقيم��ة مقاب��ل القيم��ة المق��درة للمقاب��ل النق��دي، ويت��م إثباته��ا ف��ي قائم��ة الدخ��ل.

أيض��ا، يحتف��ظ البن��ك بمخصص��ات عام��ة للتح��وط م��ن الخس��ارة المحتمل��ة الت��ي م��ن الممك��ن حدوثه��ا 
كنتيج��ة للمخاط��ر الت��ي ل��م يت��م التع��رف عليه��ا فيم��ا يتعل��ق بالذم��م المؤجل��ة والتموي��الت أو موجودات 

االستثمار. 

و ة لل اية ال ا ن  
 يت��م حس��اب مخص��ص مكاف��اة نهاي��ة الخدم��ة للعاملي��ن بالبن��ك وفق��اً الح��كام قان��ون العم��ل الس��ودانى 
وسياس��ة البن��ك الداخلي��ة الخاص��ة بالم��وارد البش��رية ويق��وم البن��ك باي��داع ه��ذه االم��وال ف��ى حس��اب 

وديع��ة ادخ��ار.

ا  ال
يت��م إثب��ات المخصص��ات إذا كان عل��ى البن��ك أي إلت��زام )قانون��ي أو متوق��ع( نات��ج ع��ن ح��دث س��ابق 

وتك��ون في��ه تكلف��ة تس��وية اإللت��زام محتمل��ة ويمك��ن قياس��ها بواقعي��ة.

لقة ا ال ت ا ا سا ا  ا   
يت��م حس��اب أرب��اح حس��ابات االس��تثمار المطلق��ة عل��ى أس��اس س��نوياً وفق��اً لالس��س المتف��ق عليه��ا 
م��ع اصح��اب الودائ��ع والبن��ك والمج��ازة م��ن هيئ��ة الرقاب��ة الش��رعية للبن��ك ويج��وز للمتعام��ل الس��حب 
م��ن حس��ابه أو ج��زءاً من��ه قب��ل مض��ى الم��دة المتف��ق عليه��ا، وف��ى حال��ة ودائ��ع المضارب��ة لم��دة ثابت��ة 

يح��ق للبن��ك بصفت��ه مضارب��اً انف��اذ وديع��ة المضارب��ة لنهاي��ة مدته��ا.

ة نب  الع ا
يت��م تحوي��ل وتس��جيل المعام��الت الت��ى تت��م بالعم��الت األجنبي��ة ال��ى الجني��ه الس��ودانى  بـس��عار 
الص��رف الس��ائدة ف��ي تاري��خ المعامل��ة. يت��م تحوي��ل الموج��ودات والمطلوب��ات النقدي��ة المس��جلة 
بالعم��الت األجنبي��ة بـس��عار الص��رف الس��ائدة ف��ي تاري��خ الميزاني��ة. ويت��م اظه��ار االرب��اح والخس��ائر 

المحقق��ة وغي��ر المحقق��ة ع��ن عملي��ات التحوي��ل والتس��جيل ف��ى قائم��ة الدخ��ل.

ية قا النق ة الت ا  
يتم اعداد قائمة التدفقات النقدية وفقا للطريقة غير المباشرة.

ا   4  النق 

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 166,108,874  404,447,156 ارصدة لدى بنوك المراسلين

 19,500,305  740,919,578 نقدية بالخزينة محلى

 32,505,151  83,082,307 نقدية بالخزينة أجنبى

 16,905,973  14,814,451 بنك السودان المركزى الحساب الجارى المحلى

 1,962,415,653  1,820,306,788 بنك السودان المركزى الحساب الجارى االجنبى

 564,182,095  1,137,288,989 بنك السودان المركزى االحتياطي النقدي القانونى المحلى 

 83,010,330  136,394,988 بنك السودان المركزى االحتياطي النقدي القانونى االجنبى

 2,844,628,381  4,337,254,255 االجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية 
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لة و ال ا  الب   5
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

تمويل مشتركتمويل مشترك

 3,187,966,428 6,771,864,655 المرابحات

 80,713,283 173,092,068 المقاوالت

 51,866,397  35,696,619 البيع االجل

 7,293,125  - أخرى )إيضاح 5 /1(

 3,327,839,233  6,980,653,342 اجمالي ذمم البيوع المؤجلة

 (91,074,099) (108,555,754)المخصصات )إيضاح 33(

 3,236,765,134  6,872,097,588 صافي ذمم البيوع المؤجلة بعد المخصص

 (504,269,543) (962,119,093)االرباح المؤجلة

 2,732,495,591  5,909,978,495 صافي ذمم البيوع المؤجلة

رى   1  5
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 75,414,170  - خطابات االعتمادات المتعثرة*

 (68,121,045) - المخصصات )إيضاح 33(

 -  7,293,125 

* إعتمادات متعثرة بمبلغ صفر )2018 : 75,414( ألف جنيه سوداني.

ة للب تا ة  ال ا  ا   ا ت   6
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

تمويل مشتركتمويل مشترك
 5,392,663  4,277,656 إستثمارات أخرى متاحة للبيع )أيضاح 1/6(

 400,000,000  400,000,000 إجارة البنك المركزى شهاب*

 404,277,656  405,392,663 

* شهادات صكوك إجارة البنك المركزى)شهاب( تصدر من شركة السودان للخدمات المالية، والتداول فى هذه 
الشهادات مطروح للمصارف ومن المتوقع أن تحقق عائد سنوى فى حدود 12 %.

ة للب تا رى  ا  ا ت  
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 4,039,737  4,039,737 الشركة السودانية لالتصاالت )سوداتل(

 237,919  237,919 الشركة الوطنية للبترول المحدودة )السودان(

 1,115,007  - صندوق أدارة السيولة

 4,277,656  5,392,663 

* شهادات صكوك إجارة البنك المركزى)شهاب( تصدر من شركة السودان للخدمات المالية، والتداول فى هذه 
الشهادات مطروح للمصارف ومن المتوقع أن تحقق عائد سنوى فى حدود 12 %.

قا ت ي ا ا تى  ا  ت  ة  ال ا  ا   ا ت   7
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

تمويل مشتركتمويل مشترك

 890,591,500  1,296,164,500 شهادات المشاركة الحكومية ) شهامة (*

 1,296,164,500  890,591,500 

* صكوك المشاركة الحكومية )شهامة( عبارة عن شهادات حكومية تصدرها وزارة المالية نيابة عن حكومة السودان 
ويتم تسويقها عبر شركة السودان للخدمات المالية وفق عقد المشاركة وهى متداولة فى سوق الخرطوم لاوراق المالية 

ومن المتوقع تحقيق عائدات فى بين %18 الى %24 سنوياً، وهى محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

كة ا ال وي  ا الت   8
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

تمويل مشتركتمويل مشترك

 329,872,095  458,803,446 المشاركة

 (28,583,703) (30,141,455)المخصصات )إيضاح 33(

 301,288,392  428,661,991 صافي التمويل بالمشاركة

رى ا ا ا ت ا وي  ا الت    9
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

تمويل مشتركتمويل مشترك

 228,113,426  300,031,154 االستثمار في العقارات )ايضاح 1/9(

 247,355,466  694,113,320 محافظ التمويل المختلفة )ايضاح 2/9(

 13,124,224  15,451,882 صكوك صندوق نماء االستثمارى  

 1,009,596,356  488,593,116 

1/9 عبارة عن قطعة أرض بملكية منفعة فى حى الراقى )استثمارات متاحة للبيع( باالضافة إلى مشروع الموقف 
المجاور لمبني رئاسة بنك البركة بالخرطوم )بغرض االستثمار(.

ة تل وي ال ا الت    
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 192,068,904  278,826,758 محافظ حكومية

 30,000,000  30,000,000 صندوق البركة االستثمارى الثانى

 10,000,000  10,000,000 صندوق االجارة االستثمارى 

 -  300,000,000 محفظة البركة )2(

 -  60,000,000 محفظة البركة )3(

 15,286,562  15,286,562 محفظة البركة )محفظة اوراق مالية(

 694,113,320  247,355,466 

ك ل الت ة  نت ا ال وي ل ا الت   10
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

تمويل مشتركتمويل مشترك

 8,606,015  8,360,371 االجارة المنتهية بالتمليك

 (4,730,663) (7,502,499)مجمع اهالك االجارة المنتهية بالتمليك

 2,668,718  2,010,653 إجارة موصوفة بالذمة

 (144,426) (73,952)ارباح إجارة

 -  (316,616)المخصصات )إيضاح 33(

 6,399,644  2,477,956 صافي االجارة المنتهية بالتمليك

ا را ودا ال و   11
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

تمويل مشتركتمويل مشترك

 544,788,664  539,645,433 موجودات المرابحات*

 539,645,433  544,788,664 

* وهى عبارة عن مشتريات بضاعة  تم شرائها بتاريخ قريب وليس هنالك حاجة لعمل مخصص )لعمليات تمويل 
مرابحات سوف يتم تصفيتها بمجرد توقيع عقودات المرابحات(.
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إيضاحات حول القوائم المالية 

رى ا لة  ال عة  ركا التا ا  ال سا 13  ال
تشتمل االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة علي مايلي:

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

تمويل ذاتىتمويل ذاتى
العقارية:-

 10,000  10,000 شركة البركة الدارة العقارات المحدودة - السودان - وبنسبة ملكية 50 %

الخدمات المالية:-
 8,212,988  8,212,988 شركة البركة للخدمات المالية - السودان - وبنسبة ملكية 57 %

التـمين:-
 6,000,000  6,000,000 شركة البركة للتـمين - السودان - وبنسبة ملكية 60 %

 17,251,588  17,909,588 الشركات االخري )ايضاح 1/13(

 32,132,576  31,474,576 

تة ا ودا ال و ى ال ا   12

االثاث المكتبي االراضي والمباني
االجمالياالصول تحت التنفيذالكمبيوترات السيارات والعرباتوالمعدات

الجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيالتكلفة  فى :-

 769,939,831  251,332,424  35,639,992  132,584,516  86,166,881  264,216,018 1 يناير2019

 263,227,666  116,722,877  17,438,504  39,796,839  41,853,410  47,416,036 االضافات

 (58,056,130) (51,007,215) -  (2,525,878) (4,523,037) - االستبعادات

 975,111,367  317,048,086  53,078,496  169,855,477  123,497,254  311,632,054 31 ديسمبر2019

االهالك  فى :-

 68,118,211  -  16,563,715  8,508,113  31,042,416  12,003,967 1 يناير2019

 41,713,117  -  4,972,107  23,207,215  10,967,065  2,566,730 اهالك العام

 (2,638,667) -  -  (2,166,149) (458,780) (13,738)االستبعادات 

 107,192,661  -  21,535,822  29,549,179  41,550,701  14,556,959 31 ديسمبر2019

صافي القيمة الدفترية فى :-

 867,918,706  317,048,086  31,542,674  140,306,298  81,946,553  297,075,095 31 ديسمبر2019

 701,821,620  251,332,424  19,076,277  124,076,403  55,124,465  252,212,051 31 ديسمبر2018

إن األراضي والعربات واألثاث قد تم إعادة تقييمها في عام 2004 بواسطة خبير حيث أدى هذا التقييم إلى فائض من إعادة التقييم  بمبلغ 32.181 الف جنيه سوداني.
إن اإلهاك السنوي على الموجودات الثابتة التي تم إعادة تقييمها يتم خصمه من فائض إعادة تقييم الموجودات عوضاً عن تحميله على قائمة الدخل وفقاً لمنشور بنك السودان المركزي رقم 97/19  بتاريخ 

14 اكتوبر1997.

ر ركا ا   ال
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 13,556  13,556 الشركة العربية لالستثمار الزراعي )السودان( - وبنسبة ملكية 29 %

 15,936,297  15,936,297 شركة البركة لتنمية الصادرات المحدودة )السودان( - وبنسبة ملكية 95%

 452  452 مصنع ثلج الحاج عبد هللا )السودان( - وبنسبة ملكية 36 %

 500,000  500,000 الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات )السودان( - وبنسبة ملكية 0.12 %

 16,710  16,710 شركة فرص للتنمية المحدودة )السودان( - وبنسبة ملكية 3 %

 126,573  126,573 شركة الخدمات المصرفية االكترونية )السودان( - وبنسبة ملكية 0.92 %

 658,000  1,316,000 وكالة ضمان التمويل االصغر

 17,909,588  17,251,588 

تم حساب اإلستثمار في الشركات التابعة على أساس التكلفة بالرغم من أن للبنك نفوذا مؤثرا عليها ماعدا شركة البركة الدارة العقارات المحدودة. إن هذا النفوذ الجوهري يتضح من خال ملكيته %60 من رأسمال شركة البركة 
للتأمين و57 % من رأسمال شركة البركة للخدمات المالية المحدودة و%95 من راسمال شركة البركة لتنمية الصادرات المحدودة.
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رى ودا ا و ا ال   14
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 6,735,980  11,953,967 ايجارات مدفوعة مقدًما

 18,771,938  23,391,221 سلفيات الموظفين

 347,094  328,826 شيكات تحت التحصيل

 6,118,923  7,549,908 المطبوعات وادوات الحاسب االلى

ً  11,488,040  13,374,454 مصروفات مدفوعة مقدما

 90,617  90,617 شركة أسباب للتجارة والخدمات )ايضاح 1/14(

 168,582,379  341,256,404 ايرادات مستحقة - )ايرادات شهامة(

 -  612,543,112 الية النقد االجنبى )ايضاح 2/14(

 50,452,538  126,445,838 المتنوعة )ايضاح 3/14(

 262,587,509  1,136,934,345 االجمالي

 (5,612,887) (8,274,028)المخصصات )إيضاح 33(

 1,128,660,317  256,974,622 

ا ال ا  با للت ركة   
قضية شركة اسباب للتجارة والخدمات علما بانه تم تكوين المخصص الالزم بنسبة 100%.

نبى ة النق ا  ال
* الية النقد االجنبى لمقابلة التزامات البنك بالنقد االجنبى حسب موافقة بنك السودان المركزى.

ة تنو  ال

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 4,736,100  4,736,100 قضية المصنع الدولى للحديد

 6,814,415  7,397,365 مشتري البنك المركزي )محلي(

 8,585,924  20,824,250 دفعيات مختلفة )إيضاح 1/3/14(

 3,245,486  49,032,978 تسوية تمويالت العمالء بالنقد االجنبي)إيضاح 2/3/14(

 23,811,201  32,214,945 أرباح ودائع مقيدة )إيضاح 3/3/14(

 1,613,423  1,561,497 شراء كهرباء الدفع المقدم

 1,635,410  4,421,635 رصيد اتصاالت الدفع المقدم

 -  6,257,068 استيراد االدوية )محلي(

 10,579  - صندوق دعم الطالب

 126,445,838  50,452,538 

ة تل ا  ع  د
هى عبارة عن دفعيات فرع البرج بمبلغ صفر )2018 : 313( ألف جنيه سوداني، ودفعيات فرع 
بحرى وهى عبارة عن عمولة اعتمادات مطاحن سيقا للغالل بمبلغ 2,596 )2018 : 2,596( 

ألف جنيه سوداني، ودفعيات الرئاسة عبارة عن اعتمادات بنك السودان المركزى مع البركة البحرين  
بمبلغ 15,065  وقضايا امام المحاكم )تم بناء مخصص بنسبة %100( بمبلغ 3,163 )2018 : 

5,677( ألف جنيه سوداني يقابلها مبلغ محجوز من حساب العميل.

نب النق ا وي الع  سوية   
وفقاً لمذكرة التفاهم الثالثية بين بنك السودان المركزى واتحاد اصحاب العمل  واتحاد المصارف 

السودانى.

ق  دا  ا   
هى عبارة عن أرباح وديعة مقيدة تم دفعها مقدماً لحين التحاسب بصورة نهائية فى تاريخ التصفية.

ر  ست بان ال نا  ال س 15  الت
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 2,720,426  1,827,988 الرصيد في 1 يناير 

 (72,670) 18,823,643 إضافات

 (819,768) (819,768)االطفاء )ايضاح 30(

 1,827,988  19,831,863 الرصيد في 31 ديسمبر 

* عبارة عن تكاليف تحسينات فى مبانى مستـجرة )غرف صرافيين - كاونترات - ابواب وشبابيك 
- ارضيات( والتى اليمكن اضافتها للموجودات الثابتة وال يمكن االعتراف بها كمصروفات في قائمة 

الدخل حسب قانون الضرائب السودانى ، وقد تم اإلتفاق مع بنك السودان المركزي على إطفائها على 
أقساط.

ية ا د ا ية  ا ا الع ال سا   16

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 3,756,729,496  6,494,805,248 حسابات العمالء الجارية

 367,639,426  514,090,907 حسابات العمالء االدخارية

 7,008,896,155  4,124,368,922 

رى ا ا لو 17  ال
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 149,269,780  177,770,390 هوامش نقدية

 350,703,480  311,874,525 أوراق دفع وشيكات مستحقة الدفع

 4,782,620  206,577,210 أمانات تحت الطلب

 19,877,258  19,429,254 حسابات مجمدة

 11,306,465  23,665,216 المساهمة السنوية بصندوق ضمان الودائع المصرفية

 9,360,809  30,113,130 تجنيب صادر - وارد

 24,554,389  32,909,102  الحافز السنوي للعاملين

 73,985,667  63,491,238 تحاويل صادرة - واردة

 17,598,269  31,406,361 إستحقاق اصحاب الودائع 

 341,134  496,191 ضرائب مستحقة

 2,156,071  4,634,802 مصروفات مستحقة

 22,835,430  14,577,458 أرباح نقدية موزعة للمساهمين

 10,027,870  9,518,084 معلقات المراسلين )أجنبى(

 100,326  55,216 مدفوعات أخرى

 1,062,828,277  1,096,888,019 أخرى )ايضاح 1/17( 

 2,023,406,195  1,759,727,845 
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1/17 - أخرى

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 128,874,818  114,493,811 تحاويل فى انتظار تغطية المراسل

 15,000  15,000 التامينات المصادرة

 6,958,405  10,405,052 مشتري البنك المركزي

 439,361  416,323 هيئة الحج والعمرة

 7,629,306  6,657,653 حساب المحول القومي

 165,791  941,558 خزينة الصراف االلي

 -  470,253,253 الية النقد االجنبى *

 1,937,667  1,837,091 تحاويل الورادة باالجنبى

 78,692  250,821 عمولة تحصيل شيكات المقاصة االلكترونية

 2,743  16,937 عمولة تامين التمويل االصغر

 13,883,962  12,894,133 اعتمادات تنتظر التغطية

 762,826,911  381,600,000 صندوق إدارة السيولة

 140,015,621  97,106,387 اخرى **

 1,096,888,019  1,062,828,277 

* الية النقد االجنبى لمقابلة التزامات البنك بالنقد االجنبى حسب موافقة بنك السودان المركزى.
** بند اخ��������������رى يحتوى بصورة اساسية فى هذا العام على قيمة إستثم�����������ار الفروع بمبلغ 
4,202 )2018 : 35,000( الف جنيه سودانى وإح������������ال عربات المدراء بمبلغ 80,792 

) 2018 : 101,577( الف جنيه س�����ودانى واس����������تيراد االدوية اجنبى بمبلغ 6,292 
)2018 : صفر( الف جنيه سودانى.

ا 18  ال

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 7,129  7,129 مخصصات اخرى

 250,766  1,156,016 مخصص أتعاب المراجعة

 1,380,191  6,333,647 مخصص الزكاة  )أيضاح 46(

 43,236,800  49,154,780 مخصص ضريبة ارباح االعمال )أيضاح 47(

 9,823,685  11,376,767 مخصص مكافـة أعضاء مجلس األدارة

 2,255,193  6,594,587 مخصص مكافـة نهاية الخدمة

 74,622,926  56,953,764 

لقة ا ال ا ت ا ا سا ا  قو    19
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 1,905,476,260  5,232,866,397 رصيد أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 5,232,866,397  1,905,476,260 

سان ا ال ا ال   20
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 619,044,400  586,462,500 وديعة مجموعة البركة المصرفية البحرين*

 586,462,500  619,044,400 

*وهى عبارة عن وديعة بمبلغ 13,000,000 مليون دوالر أمريكى من مجموعة البركة المصرفية 
تم إيداعها كرأسمال مساند للبنك )وفقاً لخطاب بنك السودان المركزى بتاريخ 14 نوفمبر 2006م( 
واليتم أستردادها أال بموافقة بنك السودان المركزى. وتحتسب ارباح الوديعة بنفس الطريقة التى يتم 

بها حساب ارباح أصحاب االسهم فى البنك.

ا 21   ال
1/21 - رأس المال المصرح به

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

المصرح به 142,860,000 سهم عادي سعر 
 500,010,000  500,010,000 السهم 3.5 جنيه سوداني

2/21 - رأس المال المصدر والمدفوع
 253,526,638  287,039,835 رصيد راس المال المصدر والمدفوع

ا ا ت 22  ا
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 89,951,471  134,320,862 األحتياطي القانوني*

 21,180,689  21,180,689 فائض إعادة تقييم الموجودات الثابتة )ايضاح 12(

 21,213,219  21,213,219 إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات

 187,004,441  187,004,441 احتياطى اعادة تقييم العمالت االجنبية

 363,719,211  319,349,820 

* وفقاً لمنشور بنك السودان المركزي رقم 2007/6 بتاريخ 17 فبراير2007م يتم تحويل نسبة 
10 % سنوياً كحد أدنى من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني ويتم وقف هذا التحويل 
عندما يعادل رصيد االحتياطي القانوني 100 % من رأس المال المدفوع، هذا االحتياطي غير 

متاح للتوزيع.

لة و ال 23  ال   الب
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 262,420,853  798,115,017 الدخل من المرابحات

 2,114,384  9,705,896 الدخل من المقاوالت

 9,511,677  5,451,042 الدخل من البيع االجل

 813,271,956  274,046,914 

ا 24  ال  ا
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 335,616  280,284 الدخل من االجارة
 280,284  335,616 

ا ا ت 25  ال  ا
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 135,205,269  253,459,236 أرباح في شهادات شهامة 

 10,167,672  15,310,780 ارباح المحافظ االستثمارية

 4,850,480  19,488,532 نصيب البنك من دخل الودائع المقيدة

 45,252,668  56,859,341 الدخل من المشاركات 

 7,028,634  65,417 أرباح مساهمات فى شركات

 142,551  1,264,668 ايرادات اوراق مالية

 38,908,194  67,004,264 أخرى  )إيضاح 1/25(

 413,452,239  241,555,468 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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25 / 1 - أخرى

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 1,660,636  2,030,000 إيجار مبني البرج

 792,746  6,949,626 أرباح صندوق إدارة السيولة

 83,200  - ارباح صندوق البركة االستثماري االول

 -  1,200,000 ارباح صندوق البركة االستثمارى الثانى 

 2,400,000  - ارباح صندوق البركة االستثمارى انجاز

 612,000  1,963,290 ارباح صندوق االجارة االستثمارى الثانى

 6,744,818  8,259,236 ارباح صندوق نماء )1(

 2,389,794  1,002,113 أرباح االجارة المنتهية بالتمليك

 24,225,000  45,600,000 ارباح اجارة البنك المركزي شهاب

 67,004,264  38,908,194 

لقة ا ال ت ا ا سا لى  26  العا 
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 186,418,192  423,447,867 رصيد حسابات أصحاب االستثمارات المطلقة *

* يتم تحديد حصة البنك كمضارب وفقاً لشروط وأحكام عقود المضاربة. تم توزيع أرباح الحسابات االستثمارية 
بالعملة المحلية واالجنبية بين البنك وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة لعام 2019 )%28 : %72( ولعام 

2018 )%28 : %72(، وبلغت نسبة العائد المدفوعة الصحاب حسابات االستثمار المطلقة للعام 2019 
)%10.46( وللعام 2018 )%9.13( واليوجد دعم مقدم الصحاب ودائع االستثمار المطلقة.

* يتم تحديد حصة البنك كمضارب وفقاً لشروط وأحكام عقود المضاربة. تم توزيع أرباح الحسابات االدخارية 
بالعملة المحلية بين البنك وأصحاب الحسابات االدخارية لعام 2019 )%25 : %75( ولعام 2018 )25% 
: %75(، وبلغت نسبة العائد المدفوعة الصحاب الحسابات االدخارية للعام 2019 )%9.81( وللعام 2018 

.)8.56%(

ة ر ا ال و ال يرادا    27
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 24,880,635  36,934,306 الرسوم والعموالت

 39,611,918  4,211,223 عموالت خطابات االعتمادات

 6,817,507  9,463,336 عموالت خطابات الضمانات

 14,588,023  45,484,938 عموالت اعتمادات القبول 

 96,093,803  85,898,083 

ر يرادا  ا   28
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 106,937,305  - عائد بيع أراضى استثمارية

 61,770,959  5,016,001 ارباح بيع الموجودات الثابتة

 187,004,441  131,753,166 مكاسب إعادة تقييم عمالت اجنبية

 4,234,293  21,629,585 ارباح بيع وشراء النقد االجنبى

 158,398,752  359,946,998 

ر ر الب ا العن ر   29
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 48,311,304  90,740,824 المرتبات واالجور

 2,697,293  2,697,685 االجر االضافي

 2,010,549  2,393,179 بدل الوجبة

 15,110,131  24,265,263 بدل اللبس للموظفين

 13,793,903  28,499,309 بدل التذاكر

 7,680,831  12,555,303 مصروفات العالج

 368,954  447,433 مالبس العمال

 7,146,492  13,481,406 التامين االجتماعي

 25,731,208  46,094,810 منحة العيدين

 2,569,995  4,613,000 رفاهية العاملين

 24,467,989  33,589,724 حافز الموظفين السنوى

 2,701,368  6,821,042 مكافآت نهاية الخدمة

 1,809,192  1,754,067 التامين التكافلي للعاملين

 7,153,446  8,925,124 التدريب والتطوير

 1,961,973  3,411,312 حوافز التقنيين

 49,988  94,522 مصروفات االنتقال

 280,384,002  163,564,616 

ا ا ا كا  30  ا
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 18,162,311  41,713,117 إهالك الموجودات الثابتة )ايضاح 12(

 819,768  819,768 االطفاء )ايضاح 15(

 42,532,885  18,982,079 

ى رك نك السودا ال ا  را   31
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 112,500  7,500 غرامات بنك السودان المركزى 
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ية دا ا ة  و ا الع ر 32  ال
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 24,333,321  29,515,577 االيجارات

 11,817,861  30,032,692 مصروفات الكمبيوتر

 8,664,849  15,838,289 االدوات المكتبية والمطبوعات

 4,596,817  7,359,690 تسيير وصيانة العربات

 3,708,048  3,699,805 الكهرباء والمياه�

 5,740,645  10,596,108 التلفونات والتلكس والبريد والشبكة

 3,646,960  7,431,789 النظافة

 4,781,196  9,210,601 الصيانة واالصالح

 10,986,028  17,179,276 التامين

 3,419,093  5,840,341 الضيافة

 2,577,165  3,521,484 النثريات

 486,413  698,045 مصروفات الحراسة

 10,491,149  28,472,633 التبرعات

 3,468,365  8,326,620 السفر والمـموريات

 8,891,282  9,725,847 الدعاية واالعالن

 13,768,666  29,231,698 مصروفات اجتماعات مجلس االدارة

 719,192  1,279,175 مصروفات الخبراء واالستشاريين

العموالت المدفوعة لبنك السودان المركزى 
 1,460,989  2,401,296 والمراسلين

 614,266  1,064,508 أتعاب المراجعة

 451,123  850,696 التدقيق الداخلي

 7,295,000  13,130,283 المساهمة النقدية بصندوق ضمان الودائع المصرفية

 1,598,158  1,624,087 إشتراكات وعضوية الجمعيات المهنية

 9,823,682  11,376,767 مكافـة أعضاء مجلس األدارة

 3,961,748  5,680,644 الخدمات االمنية

 245,747  1,117,803 المستشار القانوني

 3,673,420  5,611,100 خدمات النقل الجماعى

 10,467,395  9,827,295 متنوعة وأخرى )ايضاح 1/32(

 270,644,149  161,688,578 

1/32 - متنوعة وأخرى
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 539,441  868,480 هيئة الرقابة الشرعية                           

 65,996  66,420 رسوم  المقاصة                                         

 1,089,567  1,800,684 رسوم محلية ووالئية                                  

 932,232  2,101,503 مصروفات المولد الكهربائى                      

 296,303  357,830 الصحف والمجالت                      

 1,669,075  2,786,052 خدمات السعاة واالسناد الخارجي  

 113,597  242,786 تحسينات في مباني مستـجرة 

 195,732  448,854 عموالت المحول القومي

 456,111  27,666 مصروفات العمليات االئتمانية

 4,000,734  - ضرائب سنوات سابقة

 1,108,607  1,127,020 مصروفات متنوعة

 9,827,295  10,467,395 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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كان تصنيف مخصصات العام كما يلي:-
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 27,852,472  55,565,433 العام

 165,539,262  91,722,420 الغير مصنف

 193,391,734  147,287,853 اإلجمالي

صافي المحمل للعام
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 42,079,827  61,860,089 المحمل خالل العام

 (14,090,451) (96,561,792)ناقصاً: المسترد خالل العام

 27,989,376  (34,701,703)االجمالى

* أن حوالى مبلغ 11 مليون جنيه سودانى ضمن حركة المخصصات االخرى نتج من أثر تغيير سعر الصرف للمخصص المرصود بالنقد باالجنبى.

ا ت ا وي  ر الت ا ا    33

ذمم البيوع الموجلة 
إجمالي مخصص مخاطر التمويل بالمشاركةوالمقاولة

التمويل واالستثمار
المخصصات االخري 
)خطابات االعتمادات 

المتعثرة(
االجماليالموجودات االخرى

الجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السوداني

 193,391,734  5,612,887  68,121,045  119,657,802  28,583,703  91,074,099 الرصيد في 1 يناير2019

 61,860,089  2,849,141  -  59,010,948  6,873,547  52,137,401 المحمل خالل العام

 (96,561,792) -  (66,090,409) (30,471,383) (5,315,795) (25,155,588)المسترد خالل العام

 (11,402,178) (188,000) (2,030,636) (9,183,542) -  (9,183,542)أخرى

 147,287,853  8,274,028  -  139,013,825  30,141,455  108,872,370 الرصيد في 31 ديسمبر2019

 73,398,283  5,613,000  8,793,603  58,991,680  18,192,000  40,799,680 الرصيد في 1 يناير2018

 42,079,827  -  -  42,079,827  11,808,881  30,270,946 المحمل خالل العام

 (14,090,451) -  -  (14,090,451) (1,417,207) (12,673,244)المسترد خالل العام

 92,004,075  (113) 59,327,442  32,676,746  29  32,676,717 أخرى

 193,391,734  5,612,887  68,121,045  119,657,802  28,583,703  91,074,099 الرصيد في 31 ديسمبر2018

581/514اإليضاحات
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ة ا ا الن سا 35  ال
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 95,417,258  114,412,672 االعتمادات المستندية

 162,328,916  237,295,237 خطابات الضمان

 295,000,000  295,000,000 حسابات أصحاب اإلستثمارات المقيدة

 5,967,159  5,699,540 الديون المعدومة )التي تم شطبها اهالكها(

 652,407,449  558,713,333 

لى الس 36  العا 
2019

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 368,010,253  443,693,907 صافى االرباح للعام

 72,438,966  82,014,165 عدد األسهم المدفوعة للعام

 5.08  5.41 معدل العائد على السهم

ة ا  را  عا     34
تتك��ون األط��راف ذات العالق��ة م��ن كب��ار المس��اهمين وأعض��اء مجل��س اإلدارة والش��ركات الخاضع��ة لس��يطرتهم بص��ورة فردي��ة او مش��تركة والش��ركات الزميل��ة وكب��ار المس��ؤولين بالبن��ك وأف��راد أس��رهم 
وأقربائه��م بموج��ب تعري��ف البن��ك المرك��زي. كب��ار المس��اهمين ه��م المس��اهمون الذي��ن يمتلك��ون أكث��ر م��ن نس��بة 5 % م��ن راس م��ال البن��ك المص��در. كب��ار المس��ؤولين ه��م األش��خاص الذي��ن لديه��م 
الصالحي��ات والمس��ئوليات للتخطي��ط والتوجي��ه والرقاب��ة عل��ى أنش��طة البن��ك س��واء كان ذل��ك بص��ورة مباش��رة او غي��ر مباش��رة بم��ا ف��ى ذل��ك أعض��اء مجل��س اإلدارة. إن أرص��دة المعام��الت م��ع االط��راف 

ذات العالق��ة تت��م وف��ق ش��روط تجاري��ة عادي��ة وف��ق ضواب��ط بن��ك الس��ودان المرك��زي وه��ي مدرج��ة ضم��ن بن��ود القوائ��م المالي��ة التالي��ة:-

2019

ا عة لالب ركا التا ال دا  ل ا ا  سا  ير العامكبا ال نا ال ير العام  ال البنك  ل  س بر 2019كبا ال و  31 ديس ال

الجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيبنود قائمة المركز المالي :

 914,342,572  15,284,573  899,057,999 التمويل 

 393,667,801  3,362,823  390,304,978 ودائع العمالء )جارية وإستثمارية(

 -  -  - إرتباطات والتزامات محتملة

بنود قائمة الدخل: 

 107,840,638  -  107,840,638 أرباح تمويل 

 25,700  -  25,700 رسوم وعموالت 

تعويضات اإلدارة العليا:

 27,097,047  27,097,047  - مرتبات وتعويضات أخري

 2,486,936  2,486,936  - مكافـة نهاية الخدمة

2018

ا عة لالب ركا التا ال دا  ل ا ا  سا  ير العامكبا ال نا ال ير العام  ال البنك  ل  س بر 2019كبا ال و  31 ديس ال

الجنيه السودانيالجنيه السودانيالجنيه السودانيبنود قائمة المركز المالي :

 634,220,953  11,738,616  622,482,337 التمويل 

 36,226,136  8,748,500  27,477,636 ودائع العمالء )جارية وإستثمارية(

 149,269,780  -  149,269,780 إرتباطات والتزامات محتملة

بنود قائمة الدخل: 

 37,600,291  -  37,600,291 أرباح تمويل 

 36,846,465  -  36,846,465 رسوم وعم����والت 

 - تعويضات اإلدارة العليا:

 11,676,839  11,676,839  - مرتبات وتعويضات أخري

 2,255,192  2,255,192  - مكافـة نهاية الخدمة

إيضاحات حول القوائم المالية 
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ة  ان ة  ال ر  نود  ا  لو ال ودا  و رك ال ا   ت ر ا ا   37
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 وتقوم بصفة مستمرة بتقييم الجدارة االئتمانية لألطراف األخرى. غالباَ ما تكون عقود التمويل مضمونة بالضمانات الشخصية من قبل أطراف أخرى وفي بعض الحاالت برهن الموجود. 

ا ت ر ا ا نوا 
تشتمل عقود التمويل أساساَ على ذمم بيوع مدينة والتمويل بالمقاولة والتمويل بالمشاركة.

ذمم البيوع المدينة
يقوم البنك بتمويل هذه المعامات من خال 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. أحياناً تكون المعامات مضمونة بموضوع المرابحة )في حالة التمويل العقاري( وفي أوقات أخرى بمجموعة من الضمانات تضمن التسهيات المعطاة 
للعميل. 

التمويل بالمشاركة
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. 
إدارة المخاطر

يظهر تركز مخاطر اإلئتمان عندما تدخل مجموعة من األطراف المتعاملة في أنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، 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. تدل مخاطر التركز على الحساسية النسبية ألداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على منطقة 

جغرافية معينة. يقوم البنك بإدارة مخاطر االئتمان من خال توزيع التمويل الممنوح تجنباً لتركيز المخاطر في بعض العماء، أو البنوك ببعض المواقع أو األعمال.

ر السو ا   38
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.

لة ر الع ا   39
مخاطر العملة هي المخاطر  التي تؤدي إلى تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيير في أسعار العمالت األجنبية. مخاطر العملة تدار على أساس الحدود والسقوف التي يحددها مجلس إدارة البنك. هذه 

الحدود يتم مراقبتها باستمرار للتـكد من أن صافي التـثر في حدود المعقول. الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية.

بر2019 ا يل  31 ديس ى البنك  ك ة ل نب رية للع ا و ر ال ا ا ال

لة وداالع و ال ال ا
ن السودان ال

ا لو ال ال ا
ن السودان ال

لقة ا  ا ت دا ا
ن السودان ال

 1,386,088  181,469,210  182,855,342 الي�ورو

 218,346,237  1,671,574,779  1,671,575,204 الدوالر االمريكي

 297,752  338,831  636,589 الجنيه إالسترليني

 4,928,228,807  6,575,953,324  13,450,922,773 الجنيه السوداني

 69,101,435  42,700,014  26,401,400 اللاير السعودي

 15,506,078  634,889,118  644,208,796 العمالت االخري

 15,976,600,104  9,106,925,276  5,232,866,397 

بر2018 ا يل  31 ديس ى البنك  ك ة ل نب رية للع ا و ر ال ا ا ال

لة وداالع و ال ال ا
ن السودان ال

ا لو ال ال ا
ن السودان ال

لقة ا  ا ت دا ا
ن السودان ال

 5,207,506  128,176,474  107,064,581 الي�ورو

 217,819,820  412,270,237  1,722,059,617 الدوالر االمريكي

 303,846  4,281,030  408,350 الجنيه إالسترليني

 1,602,145,472  4,568,975,853  6,779,830,707 الجنيه السوداني

 16,023,263  38,223,526  28,029,477 اللاير السعودي

 63,976,353  779,299,726  568,884,025 العمالت االخري

 9,206,276,757  5,931,226,846  1,905,476,260 

ة ال ا ال د ة العادلة ل 40  الق
القيمة العادلة هي المبلغ الممكن تبادله مع موجود أو لتسوية مطلوب بين أطراف ذوي إطالع ورغبة في التعامل وبشروط تجارية ليس فيها تفضيل. وعليه فقد ينتج عن ذلك فروق بين القيم المدرجة 

وتقديرات القيم العادلة.
االدوات المالية  تشمل إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة وإستثمارات متاحة للبيع  والتي هي مدرجة بالتكلفة نتيجة لعدم إمكانية إيجاد طرق أخرى مناسبة للحصول على قيمة عادلة موثوق بها 

لهذه اإلستثمارات.
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ولة ر الس ا   41
مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عندما يحين أجل إستحقاقها  يمكن أن تنتج مخاطر السيولة من تذبذب السوق أو تخفيض درجة االئتمان والتي بدورها قد 
تؤدي إلى شح سريع في السيولة لبعض مصادر التمويل. ولتقليل هذه المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات بـخذ السيولة في عين االعتبار  والمحافظة على أرصدة سيولة نقدية 

وشبه نقدية وأوراق مالية قابلة وكافية للتسييل.                      
إن تحديد تواريخ االستحقاقات التعاقدية للموجودات والمطلوبات يتم وفقاً للفترة المتبقية في تاريخ المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق. إن اإلدارة تراقب جدول تواريخ االستحقاق للتـكد من وجود سيولة 

كافية.
إن جدول تواريخ استحقاق موجودات ومطلوبات البنك بنهاية العام 2019 كان كما يلي :

2019
ا  ن السودانالب ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ال

اإلجماليأكثر من 3 أعوامعام - 3 أعوام6 أشهر - عام3 - 6 أشهر1 - 3 أشهر0 - 1 شهرالموجودات
 4,337,254,255  -  -  -  -  -  4,337,254,255 نقد وأرصدة لدى بنوك

 6,452,101,881  2,111,478,508  2,326,749,842  524,089,251  426,357,855  386,366,175  677,060,250 ذمم بيوع مدينة
 428,661,991  -  286,760,571  49,268,550  85,841,390  -  6,791,480 التمويل بالمشاركة والمضاربة
 32,132,577  32,132,577  -  -  -  -  - استثمارات في شركات زميلة

 2,710,038,512  310,115,647  3,339,641  1,492,319,500  238,944,842  50,903,317  614,415,565 االستثمارات
 867,918,706  867,918,706  -  -  -  -  - موجودات ثابتة 

 19,831,863  7,607,788  7,607,760  2,304,491  1,155,912  838,922  316,990 الموجودات غير الملموسة
 1,128,660,319  1,208,152  7,995,612  373,471,349  3,495,024  14,074,190  728,415,992 موجودات أخرى

 15,976,600,104  3,330,461,378  2,632,453,426  2,441,453,141  755,795,023  452,182,604  6,364,254,532 إجمالي الموجودات

اإلجماليأكثر من 3 أعوامعام - 3 أعوام6 أشهر - عام3 - 6 أشهر1 - 3 أشهر0 - 1 شهرالمطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية:
 1,050,345,932  1,050,345,932  -  -  -  -  - حقوق الملكية

 7,008,896,153  -  -  -  -  -  7,008,896,153 حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى
 -  -  -  -  -  -  - مبالغ مستحقة لبنوك 

 2,098,029,123  29,111,263  167,439,826  43,301,414  66,318,707  391,440,959  1,400,416,954 مطلوبات أخرى ومخصصات
 5,819,328,897  -  586,462,500  5,232,866,397  -  -  - حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة

 15,976,600,104  1,079,457,195  753,902,326  5,276,167,811  66,318,707  391,440,959  8,409,313,107 إجمالي المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية
2018

ن السودانالبيان  ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ن السودانال ال

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

 2,844,628,381  -  -  -  -  -  2,844,628,381 نقد وأرصدة لدى بنوك

 3,271,920,959  868,701,139  1,755,693,806  308,415,379  131,114,369  179,282,713  28,713,553 ذمم بيوع مدينة

 301,288,392  -  185,618,750  16,335,000  88,400,339  9,904,950  1,029,353 التمويل بالمشاركة والمضاربة

 31,474,576  31,474,576  -  -  -  -  - استثمارات في شركات زميلة

 1,784,577,279  238,197,918  3,339,641  557,871,000  225,355,342  50,903,317  708,910,061 االستثمارات

 701,821,620  701,821,620  -  -  -  -  - موجودات ثابتة 

 1,827,989  1,827,989  -  -  -  -  - الموجودات غير الملموسة

 268,737,561  1,916,792  4,369,439  91,772,771  96,245,695  4,953,924  69,478,940 موجودات أخرى

 9,206,276,757  1,843,940,034  1,949,021,636  974,394,150  541,115,745  245,044,904  3,652,760,288 إجمالي الموجودات

اإلجماليأكثر من 3 أعوامعام - 3 أعوام6 أشهر - عام3 - 6 أشهر1 - 3 أشهر0 - 1 شهرالمطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية:

 750,529,251  750,529,251  -  -  -  -  - حقوق الملكية

 -  -  -  -  -  -  - حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى

 4,124,368,922  -  -  -  -  -  4,124,368,922 مبالغ مستحقة لبنوك 

 1,806,857,924  40,630,763  40,630,776  152,916,473  52,468,666  412,598,269  1,107,612,977 مطلوبات أخرى ومخصصات

 2,524,520,660  -  619,044,400  1,905,476,260  -  -  - حقوق أصحاب االستثمارات المطلقة

 9,206,276,757  791,160,014  659,675,176  2,058,392,733  52,468,666  412,598,269  5,231,981,899 إجمالي المطلوبات وحسابات االستثمار المطلقة وحقوق الملكية

إيضاحات حول القوائم المالية 
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اد ت ا ا س الق ا  ا ت ا  ا 42  الترك
بلغ حجم التمويل واالستثمار بنهاية عام 2019 مبلغ 10,734 )2018: 6,104(  مليون جنيه 

سوداني وتم توزيع هذا التمويل على القطاعات داخل السودان - علماً بان اغلبها داخل والية 
الخرطوم ونسبة اكبر 25 عميل تمثل نسبة 18 % من حجم التمويل واالستثمار وهى كاالتى:

2019التوزيع القطاعي للتمويل
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

النسبة المئوية النسبة المئوية 

22 %16 %أالوراق المالية

4 %7 %المحافظ

30 %27 %الصناعة

1 %2 %القطاع التجاري

3 %5 %النقل

5 %9 %الزراعة

0 %1 %االنشاء

13 %11 %التصدير

22 %22 %أخرى

% 100% 100

ا ال كا  ن ال وا  ام ا ت ا اد  ة  ا   43
خ��الل الع��ام ق��ام البن��ك بواجباته ومس��ئوليته االجتماعي��ة من خالل تبرعات��ه لألعمال والمؤسس��ات الخيرية. 

قائم��ة مص��ادر واس��تخدامات أم��وال صن��دوق الزكاة والصدقات للس��نة المنتهية في 31 ديس��مبر.
2019مصادر أموال صندوق الزكاة والصدقات

ن السودان  ال
2018

ن السودان ال

 1,380,191  6,333,647 الزكاة

 -  455,650 أخرى

 1,380,191  6,789,297 مجموع المصادر

مصاريف أموال صندوق الزكاة والصدقات

 -  454,880 االنفاق في أوجه البر

 -  454,880 مجموع المصاريف

 (1,508,340) 1,380,191 زيادة )نقص( في المصادر على المصاريف

 1,508,340  (1,380,191)الزكاة والصدقات غير الموزعة فى بداية السنة

 1,380,191  6,334,417 رصيد الزكاة والصدقات غير الموزعة فى نهاية السنة

ق ا ال ت ا ا سا   44
يق��وم البن��ك ب��إدارة حس��ابات إس��تثمار مقي��دة بصفت��ه وكي��الً أو مضارب��اً إلدارة ه��ذه األم��وال وق��د بل��غ 
إجمال��ي ه��ذه الحس��ابات ف��ى 31 ديس��مبر 2019 مبل��غ 295,000 )2018 : 295,000( ال��ف جني��ه 
س��وداني. وتخض��ع ه��ذه  المعام��الت للقواع��د المنظم��ة  له��ا م��ن قب��ل بن��ك الس��ودان المرك��زي، وال يت��م  
إدراج البيان��ات المالي��ة للموج��ودات العائ��دة  له��ذه الحس��ابات ف��ى القوائ��م  المالي��ة  للبنك. يت��م إدارة أموال 
ه��ذه الحس��ابات وإس��تثمارها ل��كل حس��اب عل��ي ح��ده وه��ي غي��ر منظم��ة  ف��ى ش��كل صن��دوق اس��تثمار 
جماع��ي.  وفيم��ا يل��ي التغي��رات ف��ى حس��ابات  اإلس��تثمار المقي��دة  والموج��ودات المس��تثمرة  فيه��ا للع��ام 

المنته��ي ف��ى 31 ديس��مبر.

2019حركة الحسابات خالل العام :
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 295,000,000  295,000,000 الرصيد في بداية العام

 -  - اإلضافات خالل العام 

 -  - المسحوبات خالل العام 

 295,000,000  295,000,000 الرصيد فى نهاية العام

ا اية  ال 45  ك
يراقب البنك كفاية رأس المال عن طريق النسب والمؤشرات وفقاً لمنشورات بنك السودان المركزي 

والتى كانت بنهاية العام كما يلى:-

2019
ن السودان  ال

2018
ن السودان ال

 510,806,000  1,373,285,000 صافي رأس المال المؤهل
إجمالي البنود داخل وخارج الميزانية المرجحة 

 3,866,075,000  10,660,515,000 بـوزان المخاطر

النسبة المئوية النسبة المئوية 
13 %13 %نسبة ومؤشركفاية رأس المال الفعلية 

12 %12 %الحد األدنى المطلوب

كا 46  ال
 تم سداد الزكاة للعام 2018 بالكامل وتم عمل المخصص الالزم لعام 2019م. وتعتقد إدارة البنك 

بـن التقدير النهائي من قبل ديوان الزكاة لن يختلف جوهرياً عن مبلغ المخصص.

ا ا ا ريبة    47
يقوم البنك بالتقدير الذاتي منذ العام 2007م، حصل البنك على مخالصة نهائية من ديوان الضرائب 
لضريبة أرباح األعمال حتى 31 ديسمبر2015 وتم سداد ضريبة أرباح األعمال حتى عام 2018 
بالكامل وتم عمل المخصص الالزم على أساس االقرارات الذاتية المقدمة للديوان للعام 2019م، 

وتعتقد إدارة البنك بـن التقدير النهائي من قبل ديوان الضرائب لن يختلف جوهرياً عن مبلغ 
المخصص.
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ر وال نالتل تر ل البري ا

     burg-branch@albaraka.com.sd البرج ) الفرع الرئيسي (

bahri-branch@albaraka.com.sd الخرطوم بحري

 sougarabi-branch@albaraka.com.sdالسوق العربي

omdurman-branch@albaraka.com.sdامدرمان 

khartoumjanoub-branch@albaraka.com.sdالخرطوم جنوب

mogbranch@albaraka.com.sdالمغتربين

 souklibya-branch@albaraka.com.sdسوق ليبيا 

 sagana-branch@albaraka.com.sdالسجانة

 hirafeen-branch@albaraka.com.sd الحرفيين

 amarat-branch@albaraka.com.sdالعمارات

 zahraa-branch@albaraka.com.sdالزهراء

 portsudan-branch@albaraka.com.sdبورتسودان

 garry-branch@albaraka.com.sdقري

 soukmahali-branch@albarak.com.sdالسوق المحلي

 gadarif-branch@albaraka.com.sdالقضارف

 medani-branch@albaraka.com.sdمدني

 hasaheisa-branch@albaraka.com.sdالحصاحيصا

 hagabdalla-branch@albaraka.com.sdالحاج عبدهللا

 elobeid-branch@albaraka.com.sdاألبيض

 nyala-branch@albaraka.com.sdنياال

 sinnar-branch@albaraka.com.sdسنار

 dongola-branch@albaraka.com.sdدنقال

 damazeen-branch@albaraka.com.sdالدمازين

 kosti-branch@albaraka.com.sdكوستي

 rabak-branch@albaraka.com.sdربك

 omdurman_market@albaraka.com.sdأسواق امدرمان 

 alsteen-branch@albaraka.com.sdالستين

شبكة فروع البنك 
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لة ال را ال

مملكة البحرين - المنامة بنك البركة االسالمى

تركيا - اسطنبول بنك البركة تركيا

جمهورية مصر العربية - القاهرة بنك البركة مصر

سوريا - دمشق بنك البركة سوريا

لبنان - بيروت بنك البركة لبنان

االمارات العربية المتحدة - ابوظبي بنك ابوظبي االسالمي

جمهورية مصر العربية – القاهرة البنك العربي االفريقي الدولي

جمهورية مصر العربية – القاهرة البنك االهلي المصري

االمارات العربية المتحدة - ابوظبي بنك النيلين - ابوظبي

دولة قطر – الدوحة  بنك قطر الوطني

اثيوبيا – اديس ابابا البنك التجارى االثيوبي 

تونس  بنك البركة تونس 

البنوك المراسلة



41 I    2019 التقرير السنوى لبنك البركة السودانى للعام  

قة  ق ال عة  ركا التا ال

شركة البركة إلدارة العقارات المحدودة

شركة البركة للتـمين

شركة البركة لتنمية الصادرات المحدودة 

شركة البركة للخدمات المالية 

ة ال ا الر سا ال

الشركة العربية لإلستثمار الزراعي )السودان(

مصنع ثلج الحاج عبدهللا

الوكالة الوطنية لتنمية الصادرات المحدودة

شركة فرص للتنمية المحدودة 

شركة الخدمات المصرفية اإللكترونية 

وكالة ضمان التمويل االصغر

الشركات التابعة والشقيقة
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نك البركة السودا

السودا

نك البركة ا 

ري الب

د ال اكستا  نك البركة 

اكستا 

ا ريق نو ا نك البركة 

ا  ريق نو ا

برج البركة 
ص : ب 3583 

الخرطوم ـ السودان
هاتف : 249183780688+
فاكس : 249183788585+

           www.albaraka.com.sd  : الموقع االلكتروني

162 مدينة بنغالور
شارع فيصل الرئيسي، 

كراتشي - باكستان
هاتف: 92-21-34315851+

فاكس: 92-21-34546465+
www.abaraka.com.PK  : صفحة اإلنترنت

برج البركة
 مبنى رقم 238، طريق 1704، مجمع 317،

المنطقة الدبلوماسية،  ص : ب 1882  
المنامة - مملكة البحرين

هاتف : 973-17535300+
فاكس : 973-17533993+

www.albaraka.bh : الموقع االلكتروني

2 كينغزميد, بوليفارد
مكتب كينغزميد بارك،

شارع ستولوارت سايملن 
دربان 4001 - جنوب أفريقيا
هاتف : 2731-3649000+

فاكس : 2731-3649001+
www.albaraka.co.za  : الموقع االلكتروني

1984

08
عدد الفروع

سنة التأسيس

1989

11
عدد الفروع

سنة التأسيس

1984

27
عدد الفروع

سنة التأسيس

2010

191
عدد الفروع

سنة التأسيس

ر ا نك البركة ال  

ر ا ال

دن  البنك ا ا

د ا

حي بوثلجة هويدف، فيال رقم 1، 
طريق الجنوب

بن عكنون، الجزائر - الجزائر
هاتف : 55 إلى 21321916450+

فاكس : 21321916458+
www.albarka-bank.com   : الموقع االلكتروني

ص: ب 926225 ، عّمان 11190 – األردن
هاتف: 5677377 9626+
فاكس: 5666326 9626+

 www.Jordanislamicbank.com :الموقع االلكتروني

1991

31
عدد الفروع

سنة التأسيس

نك البركة لبنا

لبنا

ون نك البركة  

ون

شارع جوستنيان، 
مبنى باك الطابق 12،

الصنائع، جانب غرفة التجارة والصناعة، 
بيروت - لبنان

هاتف: 9611808008+
فاكس: 9611806499+

www.al-baraka.com  : الموقع االلكتروني

88 شارع الهادي شاكر  1002 
تونس - تونس

هاتف: 21671790000+
فاكس: 21671780235+

 www.albarakabank.com.tn  : الموقع االلكتروني

1983

37
عدد الفروع

سنة التأسيس
1978

105
عدد الفروع

سنة التأسيس

1991

06
عدد الفروع

سنة التأسيس

ية و

2009

13
عدد الفروع

شارع عبد الرحمن شهبندر، سنة التأسيس
ص . ب 100 ، دمشق - سورية

هاتف: 963114437820+  
فاكس: 963114437810+ 

www.albaraka.com.sy :الموقع االلكتروني

مجموعة البركة المصرفية
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ا ريق نو ا نك البركة 

ر

1980

32
عدد الفروع

سنة التأسيس
60 شارع محي الدين أبو العز 

ص ب 455 الدقي ، الجيزة - مصر
 هاتف : 20237481222+

فاكس : 7/ 20237611436+
www.albarak-bank.com.eg : الموقع االلكتروني

ة ر ة البركة ال و

ا ب ل

برج طرابلس، برج رقم 1، الطابق 14
 مكتب 144، ص ب 93271، طرابلس - ليبيا

هاتف : 218213362310+
        +218213362311            

فاكس : 218213362312+
www.albarakalibya.com.ly :الموقع االلكتروني

كا ا نك البركة الترك لل

ا رك

ر ا نك البركة الترك  
سراي مهليسي، د. عدنان بويونكديتيز كاديسي، 

رقم 6، 
عمرانية اسطنبول – تركيا

هاتف:  902166660101+ 
فاكس: 902166661600+

www.albarakaturk.com.tr :الموقع االلكتروني

شارع 60 م، رقم 601, أربيل / العراق
 +96475037098    91/92/93     

www.albarakaturk.com.iq  :الموقع االلكتروني

ة السعودية ة العر ل ال

ر ا ال ن ا وي  نك الت

تا قا كا

العرا

ر ال

برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك، طريق 
الكورنيش،جدة 21482  ، صندوق بريد:  8021

هاتف : 966125106030+
فاكس: 966125106033+

www.itqancapital.com :الموقع االلكتروني

العنوان 161 ، شارع الحسن الثاني الدار البيضاء 
– المغرب

04 04 05 0801
information@btibank.ma

www.albarakaturk.com.tr :الموقع االلكتروني
2011

31
عدد الفروع

سنة التأسيس

2007
سنة التأسيس

1983

37
عدد الفروع

سنة التأسيس

2017

04
عدد الفروع

سنة التأسيس

1985

230
عدد الفروع

سنة التأسيس

ا  س ن ن

ة ر ة البركة ال و
مبنى رافيندو، الطابق العاشر

شارع جاالن كيبون سيريه رقم 75 جاكرتا
بوسات 10340 - اندونيسيا
هاتف : 62213161345+
فاكس : 62213161074+

www.albaraka.com  :الموقع االلكتروني

2008
سنة التأسيس

ل ت 

مجموعة البركة المصرفية


