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نشأة البنك وتطوره
 بنك الجزيرة السوداني األردني شركة مساهمة عامة سودانية  ،يعمل وفق أحكامالشريعة اإلسالمية في المعامالت المصرفية  ،ويشارك في عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعية في السودان  .كما يعمل على ترقية وتعزيز التبادل التجاري واالستثماري
بين الدول العربية واإلسالمية مع خصوصية العالقات التجارية واالستثمارية بين دولتي
الشراكة – السودان واألردن .
 تأسس البنك عام  2006بموجب قانون الشركات السوداني للعام  ،1925وبترخيصمن بنك السودان المركزي لمزاولة كافة األعمال المصرفية المحلية واألجنبية.

معلومات البنك
البند

تاريخ التأسيس
االفتتاح
رأس المال المصرح به
رأس المال المدفوع
المركز الرئيسي
صندوق بريد
الهواتف
الفاكس
البريد إلكتروني
الموقع اإللكتروني
رمز السويفت
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العنــــــــــوان

2006م
2008/5/4م
 200مليون دوالر
 110مليون دوالر
برج الجزيرة  -شارع افريقيا  -الخرطوم
ص .ب 424الخرطوم –السودان
+249 183 741531 +249 187 051000
+249 183 741523 +249 183 741517
info@aljazeerabank.com.sd
www.aljazeerabank.com.sd
GSJBSDKH

الـــــرؤية
بنك شامل يحتل موقعا ً متقدما ً في قائمة
البنوك في السودان  ،ورائدا ً في تنوع المنتجات
ونوعية الخدمات االستثمارية والتجارية .

القـيــــــم
 الشريعة السمحاء منهجنا . تحقيق رضاء العمالء غايتنا . مصداقية التعامل واحتالل الريادة توجهنا. اإلستمرارية في تطوير األعمال واإلنجازات مقصدنا. تعظيم الربحية للمساهمين هدفنا. العمل بروح الفريق الواحد رايتنا . -مهنية األداء والتفاعل مع المجتمع ومتطلباته إلتزامنا .
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اإلستراتيجية

 .1تقديم الخدمات و المنتجات المصرفية واالستثمارية
ألوسع قاعدة من العمالء .
 .2االلتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بحوكمة
المؤسسات وااللتزام الرقابي .
 .3المساهمة في التنمية االقتصادية والبنية التحتية في
السودان مع األخذ بعين االعتبار والية الجزيرة كشريك
استراتيجي ومساهم في البنك.
 .4التوسع واالنتشار المدروس في شبكة الفروع
كمنافذ لبيع الخدمات والمنتجات تعزيزا ً
الستراتيجية البنك في تلبية احتياجات قطاع
االفراد وبما يحقق ميزة تنافسية للبنك .

األهـــداف

 .1تحقيق معدالت نمو متصاعدة تضع البنك في
مصاف البنوك الحديثة والمتطورة وبما يلبي
طموح المستثمرين والشركاء .
 .2الريادة في مختلف مجاالت العمل المصرفي
التجاري واالستثماري على أسس الشريعة
اإلسالمية.
 .3االستفادة من الفرص االستثمارية الضخمة التي
يذخر بها السودان  ،في القطاعين العام والخاص،
لتحقيق عائد مج ٍز للمساهمين  ،وتحقيق قدر متوازن
من التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة المقر.
 .4العمل على تلبية طموحات وتوقعات السلطات
النقدية والمساهمين وجمهور العمالء والعاملين.
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الوسائل العملية لتحقيق األهداف
.1
.2
.3
.4
.5

تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية بأساليب متطورة ومبتكرة تحقق تميز
البنك في القطاع المصرفي .
تفعيل مبادئ الضبط المؤسسي وااللتزام .
استخدام التقنية والوسائل االلكترونية المتقدمة مما يحقق السرعة والدقة واإلتقان
في العمل.
االعتماد على موارد بشرية مؤهلة تتمتع بخبرة متميزة في األعمال المصرفية مع
السعي الدائم لتطوير وتجويد األداء.
اعتماد سياسات تسويقية متميزة الستقطاب قطاعات األعمال  ،وشرائح المتعاملين
المختلفة.
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مجلس اإلدارة
الرقم

المنصب

االسم

1

معايل /أيمن هزاع املجايل

رئيس مجلس االدارة

2

معايل /عيل محمد عثمان يس

نائب مجلس االدارة

3

السيد /ميشيل فايق الصايغ

عضو مجلس االدارة

4

السيد /حاتم عبدالحي زلوم

عضو مجلس االدارة

5

د  /حامد عبد الغني جرب

عضو مجلس االدارة

6

السيد  /مهند اكرم جراب

عضو مجلس االدارة

7

الفريق  /عبد القادر يوسف العوض

8

السيد  /رمزي مروان حليم سالمة

عضو مجلس االدارة

9

السيد /عاصم يوسف عوض الكريم

عضو مجلس االدارة

عضو مجلس االدارة (خبري)

د .منى الطيب محمد الطيب /أمني مجلس االدارة

8

اإلدارة التنفيذية
المنصب

االسم

د /عامرعبدالوهاب العالوي

المدير العام

د /أسامة محمد علي طمبل

نائب المدير العام

السيدة /منى محمد صالح

المديرالتنفيذي للجودة والتميز المؤسسي

د /سليمان حمدان الخرابشة

المدير التنفيذي لدائرة التدقيق والمراجعة الداخلية

د /احمد مبارك المصاروة

المديرالتنفيذي لدائرة التجزئة والفروع

9

هيئة الرقابة الشرعية
الدكتور /عوض حسن النور 			
الدكتور /الماحي خلف الله الماحي 		
الدكتور /عبد القيوم ابراهيم بابكر

المراجع القانوني
محمد سليمان حجار وشركاؤه
مجموعة حاسبين

المستشار القانوني
مكتب موالنا /على محمد عثمان يس
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رئيس الهيئة
عضو الهيئة
عضو الهيئة

دليل الرئاسـة والفروع
لمزيد من المعلومات نرجو االتصال بفروعنا :
/1رئا�سة البنك وفرع برج الجزيرة (الرئي�س )
برج الجزيرة  -شارع افريقيا تلفون  00249187051000:فاكس 00249183741529:

 /2الخرطوم  -الخرطوم �شارع الق�صر
شارع الزبير باشا مع تقاطع شارع القصر تلفون  0024918705113:فاكس 00249183741525:

 /3ودمدني – والية الجزيرة
السوق الكبير  -غرب بنك السودان المركزي تلفون  00249187051244 :فاكس 00249511832169 .:

 /4ال�سوق ال�شعبي – امدرمان
شارع الصناعات  -شمال نقطة الصناعات

تلفون 00249187051222 :

فاكس 00249187560500 :

 /5ال�سجانة – الخرطوم
السجانة  -سوق السجانة  -شارع النص تلفون 00249187051333 :

 /6بحري – الخرطوم

فاكس 00249183466213 .:

المنطقة الصناعية – مقابل مبني الجمارك تلفون  00249187051266 :فاكس 00249185345202 .:

 /7بورت�سودان – بورت�سودان
السوق الكبير  -مقابل بوابة جامعة البحر األحمر تلفون  00249187051255 :فاكس 00249311833232 .:

 /8ال�سوق المحلي – الخرطوم

السوق المحلي  -شرق مستشفى الفؤاد التخصصي تلفون  00249187051277 :فاكس 00249183403049 .:

� /9سعد ق�شرة – بحري

سوق سعد قشرة  -غرب شارع الطيارالكدرو تلفون  00249187051288 :فاكس 00249185331177 :

� / 10سوق ليبيا
سوق ليبيا  -شرق مكتب خدمات سوداني تلفون  00249187051233 :فاكس 00249187560500 :

 /11الطائف  -الخرطوم
شارع بشير النفيدي-ج.غرب مستشفى جرش ـ تلفون  00249187051300 :فاكس00249183730000:
11

دليل الرئاسـة والفروع
 / 12الق�ضارف  -الق�ضارف
السوق الكبير -جنوب بنك السودان المركزي ـ تلفون  00249187051313 :فاكس 00249441844166:

 /13الكالكلة – الخرطوم
سوق الكالكلة اللفة  -مقابل مركز الشرطة ـ تلفون  00249187051322 :فاكس 00249183722220:

 /14العمارات  -الخرطوم
شارع محمد نجيب مع تقاطع شارع ( )41تلفون  00249187051344 :فاكس 00249183779900 :

 /15االبي�ض -االبي�ض
مقابل برج العدل وشرق فندق الصن وي تلفون  002491870 5 -1355 :فاكس 00249611843923 :

 /16الميناء البري  -الخرطوم
مقابل هيئة مياه والية الخرطوم تلفون 002491870 5 -1360 -002491870 5 -1366 :

 /17فرع امدرمان  -الموردة
شارع البنوك تلفون 002491870 5 -1380 - 002491870 5 -1388 :

 /18فرع كسال  -كسال
وسط المدينة تلفون 002491870 5 -1390 - 002491870 5 -1399 :

رئاسة البنك  :برج الجزيرة  -شارع افريقيا  -الخرطوم.
ص .ب  424 :الخرطوم – السودان
تلفون  / +249187051000 :فاكس + 249 183 741517 :
البريد إلكتروني info@aljazeerabank.com.sd
الموقع اإللكتروني www. aljazeerabank.com.sd
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بنك الجزيرة السوداني األردني
دعوة لحضور االجتماع السنوي العام العاشر
لمساهمي بنك الجزيرة السوداني األردني

الخميس  11أبريل 2019م بفندق لي قراند (المريديان سابق ًًا) عمان /األردن
يسر السيد /رئيس مجلس ادارة بنك الجزيرة السوداني األردني أن يدعو جميع
السادة /المساهمين لحضور االجتماع السنوي العام العاشر للبنك الذي سيعقد
الساعة الحادية عشر صباح يوم الخميس الموافق  11أبريل 2019م وذلك بفندق لي
قراند (المريديان سابقا ً ً) عمان /األردن و ذلك لمناقشة جدول األعمال اآلتي-:
1 .1خطاب رئيس مجلس اإلدارة حول تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك للعام 2018م .
2 .2االطالع على تقرير المراجع القانوني الخارجي حول القوائم المالية و أداء البنك
للعام 2018م.
3 .3االطالع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أداء البنك وشرعية معامالته لعام 2018م.
4 .4إجازة القوائم المالية والحسابات الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
2018/12/31م وإبراء ذمة مجلس اإلدارة.
5 .5إجازة توصيات مجلس اإلدارة بشأن أرباح العام 2018م .
 6 .6الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة للعام . 2018
7 .7تفويض مجلس اإلدارة باختيار المراجع القانوني الخارجي و تحديد اتعابه.
8 .8أي موضوعات أخرى يجوز بحثها في االجتماع السنوي العام.
يرجى من السادة المساهمين مراعاة االتى -:
 .1المساهم الذي يرغب في أن يوكل مندوبا ً عنه لحضور االجتماع عليه استيفاء
إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى امين مجلس االدارة قبل ()72
ساعة على األقل من وقت انعقاد االجتماع .
 .2يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المساهمة في رأس مال البنك ان تفوض
ً
كتابة من ينوب عنها لحضور االجتماع.
بقرار من مجالس ادارتها
13

 .3السادة المساهمون الذين يتعذر وصول الدعوة إليهم أو الذين لم تصلهم الدعوة
لالجتماع يمكنهم االتصال برئاسة البنك بالخرطوم على األرقام -00249
كاف من
 00249 -187051213 / 187051131الستالم الدعوة قبل وقت
ٍ
االجتماع أو على هاتف  65203062-00962األردن.
 .4يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكالئهم التفضل بالحضور لمكان االجتماع
كاف لتكملة اجراءات الدخول .
قبل وقت ٍ
 .5يرجى من السادة المساهمين الكرام أو وكالئهم إبراز بطاقة الدخول المرسلة لهم
لالجتماع عند المدخل.
 .6يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لجميع المساهمين او مندوبيهم أو وكالئهم المعتمدين
لحضور الجمعية العمومية.
و بالله التوفيق،،،
د .منى الطيب
أمين مجلس اإلدارة
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خطاب رئيس مجلس االدارة امام الجمعية العامة العاشرة للمساهمين
الخميس  11ابريل 2019م

السيدات و السادة المساهمون الكرام ...
السالم عليكم و رحمة الله و بركاته.....
أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس االدارة واالدارة التنفيذية للبنك يسعدني ان
أُرحب بكم في اجتماعكم السنوي العادي العاشر وأرجو ان أضع بين ايديكم التقرير
السنوي للسنة المنتهية فى  2018/12/31والذي يتضمن أهم االعمال واالنجازات التي
حققها البنك خالل العام وذلك في ظل التطورات المحلية واالقليمية والعالمية .فعلى
مستوى االقتصاد العالمي شهد العام  2018أجواء يسودها التفاؤل بعد التحسن الكبير
في النشاط الصناعي و التجاري ،وفيما يخص منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا ورغم
االضطرابات السياسية في بعض البلدان فقد شهد اقتصاد هذه المنطقة نموا طفيفا ً يقدر
بنسبة  %2مقارنة بنسبة  %1.4للعام  2017وأعلن البنك الدولي في تقريره االقتصادي
للمنطقة أن هذا النمو المتواضع يأتي في معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط مؤخرًا.
اما على مستوى االقتصاد المحلي في السودان شهد العام  2018ارتفاع معدالت التضخم
وعدم استقرار صرف العمالت األجنبية مما جعل الحكومة تتبنى برنامج اصالح اقتصادي
شامل لدعم االنتاج والتقشف في الصرف الحكومي.
وبالنظر الهم المؤشرات االقتصادية نجد أن معدل نمو الناتج المحلي االجمالي للعام
 2018قد بلغ حوالي  %2,8كما بلغ متوسط معدل التضخم في ديسمبر 2018
حوالى %69مقارنة ب  %25.2في ديسمبر  . 2017وعلى الرغم من الجهود التي
يبذلها السودان لتحسين عالقاته الخارجية إال ان بقاء اسمه ضمن قائمة الدول الراعية
لإلرهاب لم يمكن المؤسسات المالية من االستفادة من رفع الحظر المصرفي لذلك
تظل التحديات قائمة في البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي المحلي .
اما على مستوى بنك الجزيرة السوداني االردني وعلى نهج األعوام السابقة ،فقد استمرت مسيرة
التقدم والتطور بخطوات ثابتة وواثقة مدعومة بسلسلة من المشروعات التطويرية على أكثر
من اتجاه ،مما انعكس على جودة خدمات البنك وتنوعها وذلك بفضل اتباع أحدث التقنيات
وأعلى معايير الخدمة المصرفية  ،كل ذلك ساهم في تقوية المركز المالي للبنك حيث شهد
العام  2018تسجيل نمو متصاعد في مختلف أنشطته المصرفية ،حيث سجل البنك نموا ً في
قاعدة الموجودات مع نهاية العام  2018بنسبة  %100حيث ارتفعت من  2,788مليون جنيه
في  2017الى  5,592مليون جنيه ،ونمت الودائع المصرفية بنسبة  %89لتصل الى 3,039
15

مليون جنيه مقارنة بمبلغ  1,607مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق  .كما نمت محفظة
االستثمارات بنسبة  %31لتصل الى  688مليون جنيه مقارنة ب  525مليون جنيه لنفس الفترة
من العام السابق  .وسجل البنك ارتفاعا في صافي ذمم البيوع المؤجلة بنسبة  %71لتصل الى
 2,251مليون جنيه مقارنة بمبلغ  1,315مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق  .وقد
زادت األرباح قبل الضريبة والزكاة لتصل الى  257,2مليون جنيه مقارنة ب  145.8مليون
جنيه لنفس الفترة للعام السابق بنسبة نمو بلغت  %76بينما بلغ صافي األرباح بعد الضرائب
والزكاة حوالي  194مليون جنيه مقارنة ب  107مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق.
وقد انعكست هذه النتائج بشكل إيجابي على عدد من المؤشرات االساسية ألداء البنك حيث
بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية  %37.9وهي تقل عن النسبة المعيارية المحددة من بنك
السودان المركزي والتي تبلغ  ،%55وبلغ معدل كفاية رأس المال  %23علما ً بأن النسبة
المقررة بواسطة بنك السودان المركزي هي  %12مما يؤكد قوة ومتانة المركز المالي للبنك،
كما حافظ البنك على جودة محفظته االئتمانية حيث لم تتعدى نسبة الديون غير العاملة
حاجز  ،%0.13وقد بلغت القيمة السوقية لسهم بنك الجزيرة السوداني االردني واحد وعشرين
جنيها بعد اعادة تقييم االصول والذى تم اعتماده بواسطة سوق الخرطوم لألوراق المالية.
السيدات و السادة المساهمين الكرام..
لقد استمر البنك في القيام بدوره الفعال لتنمية جميع القطاعات االقتصادية عبر
تقديم التمويل لقطاع الشركات وقطاع التجزئة  ،بالتركيز على توفير التمويل للقطاعات
االنتاجية ذات االولوية كالقطاع الزراعي والصناعي وقطاع التعدين باإلضافة لقطاع
الصادر اتساقا مع توجهات الدولة ودعمها وتشجيعها لهذه القطاعات .ولم يغفل البنك
المشروعات المتوسطة و الصغيرة والتمويل االصغر حيث ساهم البنك فى قيام شركة
الفال للتمويل االصغر التي تركز على تقديم التمويل لصغار المزارعين و المنتجين.
ويعمل البنك حاليا ً على تطوير وتحديث خدماته المصرفية لتقديمها لعمالئه من خالل
عدد من قنوات التوزيع االلكترونية التي تتسم بمعايير األمان والحفاظ على سرية بياناتهم
المالية وتعامالتهم المصرفية  ،ومن هذه القنوات خدمات البنك الناطق Call Center
وخدمات االنترنت المصرفي  Aljazeera onlineوخدمات الرسائل القصيرةSMS
وخدمات أجهزة الصراف اآللي  ATM’Sوقد قام البنك خالل العام  2018بالتجاوب
السريع مع توجيهات بنك السودان المركزي بشأن التوسع في خدمات الدفع االلكتروني.
السيدات و السادة المساهمين الكرام..
يسعى البنك دوما ً لالرتقاء بمستوى خدماته بما يحقق المزيد من الراحة لعمالئه ،وذلك من
خالل التواجد فى المناطق الرئيسية في والية الخرطوم وفي هذا الصدد تم تأهيل عدد من
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الفروع ونقل بعضها الى مواقع اخرى .و فى إطار استراتيجية البنك لالنتشار والتوسع
المدروس لخلق بيئة عمل جاذبة ومُحفزة لعمالئنا وموظفينا على حد سواء شارف العمل فى
تشييد فرع بورتسودان في األرض المملوكة للبنك رغم الصعوبات التي واجهت المشروع فى
العام  2018كما أنضم فرع كسال لمنظومة فروعنا العاملة فى نهاية العام 2018م
وفى إطار اهتمامنا بتطوير وتحديث خدمات وأنشطة البنك المختلفة ،فإننا نولي
الكادر البشرى جُ ل اهتمامنا ونعمل على رفع المستوى المعيشي والمهني للعاملين.
صف ثان
لذلك تقوم إدارة البنك بالتدريب المستمر للكادر البشرى بما يؤدى إلى تأهيل ٍ
من الكوادر الشابة بحيث تكون جاهزة وقادرة على تبؤ المناصب الوظيفية واالدارية
بالبنك بمختلف مستوياتها باإلضافة إلى وضع خطة للتدريب المستمر للموظفين
لمواكبة كل جديد في عالم البنوك وخلق الرضى والوالء لهذه المؤسسة.
وفى إطار المسؤولية المجتمعية ،فقد واصل البنك خالل العام  2018جهوده لتعزيز
دوره في خدمة المجتمع من خالل مساهماته ورعايته للعديد من األنشطة الصحية
واالجتماعية والثقافية والرياضية.
السيدات و السادة المساهمين الكرام..
ختاما ً اود في هذه المناسبة أن أتقدم بأسمى معاني الشكر واالمتنان لمعالي محافظ
بنك السودان المركزي على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي  .كما أود ان أُشيد بهيئة
سوق الخرطوم لألوراق المالية  ،ومسجل عام الشركات ،والمراجع الخارجي السادة محمد
سليمان حجار وشركاه على دورهم اإليجابي والفعال في مساندة البنك.
كما ال يسعني إال أن أعرب عن جزيل شكري وتقديري لعمالئنا ومساهمينا الكرام
على ثقتهم الغالية إيمانا ً منهم بهذا البنك الذي نفتخر جميعا ً بإنجازاته وعطائه ،
والشكر موصول ألصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية  ،وأعضاء
مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وكافة الموظفين على التزامهم المطلق وحرصهم على
النهوض بهذا البنك وبمستوى الخدمات التي يقدمها .
وبالله التوفيق،،،،
معالي /ايمن هزاع المجالى
رئيس مجلس االدارة
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ﺗﻘﺮ�ﺮ اﳌﺮاﺟﻌ�ن
اﻟﺴﺎدة /اﳌﺴﺎهﻤ�ن
ﺑﻨﻚ ا�جﺰ�ﺮة اﻟﺴﻮدا�ﻲ اﻷرد�ﻲ
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﺒﻨﻚ ا�جﺰ�ﺮة اﻟﺴﻮدا�ﻲ اﻷرد�ﻲ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﮫ ﻣﻦ
اﻟﺼﻔﺤﺔ ) (2ا�� اﻟﺼﻔﺤﺔ) (15اﳌ�ﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ�� اﳌﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ �� 2018/12/31م
وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴ�� �� ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﳌﻮﺣﺪة وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻹﺳتﺜﻤﺎرات اﳌﻘﻴﺪة اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �� ذﻟﻚ اﻟﺘﺎر�ﺦ .واﻻﻳﻀﺎﺣﺎت
اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ اﳌﻮ�حﺔ)(2

اﻟﺮأي
ﺑﺮأﻳﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة �ﻌﻄﻲ ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﳌﺎ�� اﳌﻮﺣﺪة ﻛﻤﺎ ��
2018/12/31م وﻧﺘﺎﺋﺞ �ﺸﺎﻃﮫ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮫ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة واﻟﺘﻐﻴ�� �� ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ً
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �� ذﻟﻚ اﻟﺘﺎر�ﺦ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ�ﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮيﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻘﺮرﻩ هﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ً
اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وﻃﺒﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳ�� ا�حﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ا�حﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .

اﺳﺎس اﻟﺮأي

ً
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎداء اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻌﺎﻳ�� اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ �� اﻃﺎر ﻣﺴﺆﻟﻴتﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎﻳ�� واﳌﻮ �حﺔ ادﻧﺎﻩ �� ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ً
اﳌﻮﺣﺪة اﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻴﺜﺎق ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ�ي
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒ�ن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴ�ن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ا�جﻠﺲ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻤﺤﺎ ﺳﺒ�ن ) (IFACا�� ﺟﺎﻧﺐ اﻟ��اﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء
ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻠﻮك اﳌ�ي اﻻﺧﺮي .

ً
ً
ﻧﺤﺴﺐ أن ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﻗﺪ وﻓﺮت أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﺮ أﻳﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
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اﻣﻮر اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟهﺎﻣﮫ
ان اﻣﻮر اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟهﺎﻣﮫ �� ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮر اﻟ�ي �ﺎﻧﺖ ذات اهﻤﻴﺔ �� ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻔ��ة ا�حﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺛﺮهﺎ ﻋ�� اﻟﺮأي اﳌ�ي  .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮر �� ﺳﻴﺎق ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ
ً
ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة �ﺸ�ﻞ ﻋﺎم وﻋﻨﺪ ﺗ�ﻮ�ﻦ رأﻳﻨﺎ ﺣﻮﻟهﺎ  .اﻻاﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺒﺪي رأﻳﺎ ﻣﻨﻔﺼﻼ ﺣﻮل هﺬﻩ
اﻻﻣﻮر  .و�ﺨﺼﻮص �ﻞ اﻣﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻣﻮر ﻓهﻨﺎﻟﻚ و ﺻﻒ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻻﻣﺮ
ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑتﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ اﳌﻮ�حﺔ �� ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ��ﺬﻩ اﻻﻣﻮر وﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺼﻤﻤﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ا�� ﺗﻘﻴﻴﻤﻨﺎ �خﺎﻃﺮ اﻻﺧﻄﺎء اﳌﺎدﻳﺔ �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.ﻣﺎﺗﻮﻓﺮﻩ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟ�ي ﻗﻤﻨﺎ ��ﺎ ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ اﻻﺟﺮاءات اﻟ�ي ﻧﻔﺬت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻻﻣﻮر �ﺎﺳﺎس
ﻻﺑﺪاء رأﻳﻨﺎ ﺣﻮل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﳌﺮﻓﻘﺔ .

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ )ذﻣﻢ اﻟﺒﻴﻮع(
�ﺸ�ﻞ ذﻣﻢ اﻟﺒﻴﻮع اﳌﺆﺟﻠﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ �� )اﳌﺮاﺑﺤﺎت  -واﻻﺟﺎرة – اﳌﻘﺎوﻟﺔ( ﺑنﺴﺔ ) (%36ﻣﻦ إﺟﻤﺎ��
اﳌﻮﺟﻮدات وﻗﺪ اﻋﺘ��ت أﺣﺪ أهﻢ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﻋﺘ��ت أﺣﺪ إﻣﻮر اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟهﺎﻣﺔ
�ﺴيﺒﺎ وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋهﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة �� ﻋﻤﻞ ا�خﺼﺼﺎت
اﻟ�ﺎﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺟهﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌ�� إن ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ا�خﺎص ﺑﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻖ ﺻﻴﻐﺔ ذﻣﻢ
ً
اﻟﺒﻴﻮع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ا�� ذﻟﻚ ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟ��ﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻓهﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﺼﺺ ﺑنﺴﺒﺔ  %1ﻋ�� اﻷﻗﻞ
ﻟ�ﻞ أرﺻﺪة ذﻣﻢ اﻟﺒﻴﻮع اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻏ�� ا�خﺎﺿﻌﺔ �خﺼﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ ذﻣﻢ اﻟﺒﻴﻮع ﺣﻴﺚ أن إﺟﺮاءات
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓهﻢ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮ�ﻞ اﻟﻌﻤﻼء اﳌﺒﺎ ﺷﺮة ��ﺬﻩ اﻟﺼﻴﻐﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ��
ﻓﺤﺺ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﺒﻊ �� ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻨﺢ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮات ا�خﺎﻃﺮ
اﳌﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة واﻹﺟﺮاءات اﻟ�ي ﻳﻘﻮم ��ﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺠﺎﻩ ذﻣﻢ اﻟﺒﻴﻮع ﻋ�� أﺳﺎس دورى ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا �ﺎن هﻨﺎﻟﻚ أي ﺗﺄﺧﺮ �� ﺳﺪاد او أي إﻧﺨﻔﺎض
�� ﻗﻴﻤﺔ أرﺻﺪة ذﻣﻢ اﻟﺒﻴﻮع أوﻋﺪم ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ �ﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻤﻞ
ً
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد  .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ �ﺴﺐ إﺣتﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺘﻌ�� ﺳﻠﻔﺎ وﻓﻖ ﻣنﺸﻮرات ﺑﻨﻚ
اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺒ�ن ﻟﻨﺎ اﻟ��ام إدارة اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟنﺴﺐ واﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣنﺸﻮرات ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان.
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وﻗﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺪراﺳﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻤﻮ�ﻞ ﻋﻤﻼء ذﻣﻢ اﻟﺒﻴﻮع وﻋﻤﻠﻴﺔ إﺣتﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ وﻓﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻌﺎﻳ�� ا�حﺎﺳﺒﺔ اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ا�حﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻮﺟهﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ا�خﺎﺻﺔ
ﺑنﺴﺐ إﺣتﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ وﻗﺪ ﺗﺒ�ن ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮاﺟﻌﺔ إﻟ��ام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟنﺴﺐ
ا�حﺪدة ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺟهﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان.

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮاﻟﺘﻤﻮ�ﻞ )اﻹﺳتﺜﻤﺎرات واﻟﺼﻜﻮك(
�ﺸ�ﻞ إﺳتﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ �� اﳌﺸﺎر�ﺎت واﳌﻀﺎر�ﺎت واﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ )ﺷهﺎﻣﺔ( وﺻ�ﻮك
ﺻﻨﺪوق إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وا�حﺎﻓﻆ اﻟﺘﻤﻮ�ﻠﻴﺔ �ﺸ�ﻞ �ﺴﺒﺔ  %13,15ﻣﻦ إﺟﻤﺎ�� ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻨﻚ.
وﻗﺪ إﻋﺘ��ت أﺣﺪ أهﻢ أﻣﻮر اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟهﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﺈﺧﻀﺎﻋهﺎ ﻹﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم
اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺈﺗﺨﺎذ اﻷﺣ�ﺎم اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ�ﺔ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ إذا �ﺎن هﻨﺎﻟﻚ إﻧﺨﻔﺎض �� هﺬﻩ اﻹﺳتﺜﻤﺎرات ﻋﻦ
ﺗ�ﻠﻔ��ﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﺗﺨﺎذ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺘﺪاﺑ�� اﻹﺣ��از�ﺔ واﻟﺘﺤﻮﻃﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
وﺗﺄﻣ�ن إﺳ��داد ﻣﺒﺎﻟﻎ هﺬﻩ اﻹﺳتﺜﻤﺎرات ﺣﻴﺚ ﺗﺒ�ن أن اﻟﺒﻨﻚ �� ﺳبﻴﻞ إﺗﺨﺎذ هﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ�� ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮي ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎدﻟﺔ �� أﺳﻌﺎر اﻟﺼ�ﻮك و�ﻋﺪاد ا�خﺼﺺ اﻟﻼزم
�خﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ �� هﺬﻩ اﻹﺳتﺜﻤﺎرات ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ �ﺴﺒﺔ ا�خﺼﺺ  %0,28ﻣﻦ إﺟﻤﺎ�� هﺬﻩ
اﻹﺳتﺜﻤﺎرات وﻗﺪ ﺗﺒ�ن ﻟﻨﺎ إﻟ��ام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ �ﺴﺐ ا�خﺎﻃﺮ اﻟﺘىى ﺣﺪدهﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﳌنﺸﻮرات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮫ.

ﺻﺎ�� اﻷر�ﺎح واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻋﺎدة ﺗﻘﻮ�ﻢ ﻋﻤﻼت اﺟﻨبﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2018م ﻗﺮر ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰى ز�ﺎدة اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﺄﺷ��ى ﻟ�جﻨﻴﮫ اﻟﺴﻮدا�ﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ً
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﺛﻼث ﻣﺮات ��  /21ﻳﻨﺎﻳﺮ و6ﻓ��اﻳﺮ و /26اﻛﺘﻮ�ﺮ ﻋ�� اﻟﺘﻮا�� .و�ﻨﺎءا ﻋﻠﻴﮫ زاد
اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻠﻦ اﻟﺬى ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ �ﺎﻓﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺬى ﻳﺘﻢ ﻋ�� أﺳﺎﺳﮫ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﳌﻮﺟﻮدات واﳌﻄﻠﻮ�ﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌ�جﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ ا��  47,6ﺟﻨﻴﮫ ﺳﻮدا�ﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮ��ﻰ ﺑيﻨﻤﺎ �ﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف �� / 31د�ﺴﻤ�� 2017م  8,9ﺟﻨﻴﮫ ﺳﻮدا�ﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
اﻷﻣﺮ��ﻰ .وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ��جﻴﻞ ﻣ�ﺎﺳﺐ �� ﺗﻘﻴﻴﻢ رﺻﻴﺪ ود�ﻌﺔ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰى
ﺑﺤﻮا��  580,267,500ﺟﻨﻴﮫ ﺣﺴﺐ اﻹﻳﻀﺎح ) (20و�ﻠﻐﺖ ﻓﺮوﻗﺎت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻟ�حﻮاﻓﺰ
واﳌ�ﺎﻓﺄت ) (23,504وﻟﻘﺪ ﺷﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻹﻟ��ام ﺑﺘﻮﺟ��ﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان
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اﳌﺬ�ﻮرة أﻋﻼﻩ .ا�� ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إﻟ��ام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﻮﺟ��ﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰى اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ
ﺑﺎﺳتﺒﻌﺎد ﻣ�ﺎﺳﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﻘﻮ�ﻢ ﻋﻦ اﻷر�ﺎح وﻋﻠﻴﮫ ﻓﻘﺪ ﺗﺒ�ن ان ﻣ�ﺎﺳﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨبﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ اﺳتﺒﻌﺎدهﺎ ﻣﻦ اﻷر�ﺎح اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋ��ﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ��
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎ�� ﻛﻤﺎ ورد �� اﻹﻳﻀﺎح )(20

إدارة ا�خﺎﻃﺮ
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟ��ﻛ�� ﻋ�� إدارة ا�خﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وذﻟﻚ أن ا�خﺎﻃﺮ �� ﺟﺰءا ﻻﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟنﺸﺎط اﻻﺳﺎ�ىى
ﻟﻠﺒﻨﻚ و�ﺎﻟﺘﺎ�� ﻓﺈ��ﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒ��ة ﻋ�� ر�ﺤﺒﺔ اﻟﺒﻨﻚ واﺳﺘﻤﺮار�ﺘﮫ  .إن إﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻢ
ﺗﻮﺟ��هﺎ �خﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ا�خﺎﻃﺮ )ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق/وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ /وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ /وﻣﺨﺎﻃﺮ
اﻟتﺸﻐﻴﻞ( إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟ�ى ﺗﻤﺖ �ﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟهﺔ هﺬﻩ ا�خﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳحجﻢ اﻷﺛﺎر اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ
ﻟهﺎ .ﺷﻤﻠﺖ اﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟ�ي ﻗﻤﻨﺎ ��ﺎ اﻟﺮﺟﻮع ا�� إدارة ا�خﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ودراﺳﺔ
اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﻹدارى اﻟﺒﻨﻚ وﻣﺪى إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹدارة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ وﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات
اﻹدارة واﻹﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ �جﺮ�ﺎ��ﺎ .وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ وﻣﺎﻳ��ﺗﺐ
ﻋ��ﺎ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟهﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟ�ى ﻗﻤﻨﺎ ��ﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﳌﺴتﺸﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ اﻟﺪاﺧ�� اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋ�� ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ �� ﺗﻘﻴﻴﻢ �ﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة
واﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ �جﺮ�ﺎ��ﺎ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮهﺎ وﻣﺎ ﻳ��ﺗﺐ ﻋ��ﺎ
ﻣﻦ اﻋﺒﺎء ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﻓﺼﺎح ﺣﻮل ﺗﻠﻚ ا�خﺎﻃﺮ.

اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻻﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻤﺎ أن اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ �ﻌﺘ�� ﻣﻦ اﻹﻣﻮر اﻟهﺎﻣﺔ �ﺎن اﺑﺪ ﻣﻦ إﺧﻀﺎﻋهﺎ
ﻹﺟﺮاءات ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ إذ أن ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆﻟ�ن هﻢ ﺣﺴﺐ �ﻌﺮ�ﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻷ�خﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪ��ﻢ
اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻮﺟﻴﮫ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋ�� أ�ﺸﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻮاء �ﺎن ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏ�� ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة .
ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺎهﻤ�ن ) ﺣﺴﺐ �ﻌﺮ�ﻒ اﻟﺒﻨﻚ ( هﻢ اﳌﺴﺎهﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠ�ﻮن أﻛ�� ﻣﻦ  ٪ 6ﻣﻦ رأس ﻣﺎل
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺼﺪر .وﻟﻘﺪ ﺗﺒ�ن أن اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ووﻓﻖ اﻷﺳﺲ اﻟ�ي �ﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟ��ﺎ اﻟﺒﻨﻚ ووﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي
و�� ﻣﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة وﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻹ ﻓﺼﺎح ﻋ��ﺎ اﻳﻀﺎح
رﻗﻢ )(30
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ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
إن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ إﻋﺪاد وﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻌﺎﻳ�� ا�حﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ا�حﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳ�� اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋ�� ﻋﺎﺗﻖ إدارة ﺑﻨﻚ ا�جﺰ�ﺮة اﻟﺴﻮدا�ﻰ اﻷرد�ﻰ ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ وا�حﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد وﻋﺮض اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ
ً
وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي أﺧﻄﺎء هﺎﻣﺔ �ﺴبﻴﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﺎوز او ﺧﻄﺄ ﻣﺘﻌﻤﺪ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ
اﳌﻼﺋﻤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘهﺎ وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ا�حﺎﺳبﻴﺔ اﳌﻌﻘﻮﻟﺔ �� ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﻈﺮوف.
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
 .1إن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴتﻨﺎ ﻛﻤﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮ�ﻲ �� إﺑﺪاء رأى ﻣ�ى ﻣﺤﺎﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ واﻗﻊ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟ�ى ﺗﺠﺮى و�� اﻃﺎر هﺬﻩ اﻟﻔهﻢ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ وﻓﻖ ﻣﺎﺗﺤﺪدة
ﻣﻌﺎﻳ�� اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 .2ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وذﻟﻚ ﻋ�� ﻧﺤﻮ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل ا�� ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أى ﺧﻠﻞ ﺣﻴﺚ اﺷﺘﻤﻠﺖ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋ��
ﻣﺎﻳ��-:
أ -ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻷﺧﻄﺎء اﻟهﺎﻣﺔ �ﺴبﻴﺎ �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء �ﺴبﺐ اﻟﺘﺠﺎوز او
اﻟﻐﺶ او اﻷﺧﻄﺎء و�� اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻌﺎﻳ�� اﳌﺮاﺟﻌﺔ ووﻓﻖ اﳌﻨ�جﻴﺔ اﻟ�ي
ﻳتﺒﻌهﺎ اﳌﻜﺘﺐ �� ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ا�خﺎﻃﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﺟﻌﺔ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ ا�خﺎﻃﺮ وا�حﺼﻮل ﻋ�� أدﻟﺔ إﺛﺒﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ �ﺎﻓﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
�ح��ﺎ ﻛﺒيﻨﺔ �ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ��ﺎ �ﺎﺳﺄس ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ .
ب -ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ا�حﺎﺳ�ي واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻨ�ج اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺼﻤﻴﻢ إﺟﺮاءا��ﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم وﻇﺮوف اﻟﺒﻨﻚ وﻟيﺲ ��ﺪف إﺑﺪاء ر أي ﺣﻮل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .
ج -ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪي ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا�حﺎﺳبﻴﺔ واﳌﺒﺎدئﻰ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ا�حﺎﺳبﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻹدارة ا�جﻮهﺮ�ﺔ ا�� ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻜ�� �� اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
د -ﻟﻘﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﺮي ﺣﻮل ﻣﺪي ﻣﻼﺋﻤﺔ إﺳﺘﺨﺪام اﻹدارة ﳌﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮار�ﺔ ا�حﺎ ﺳ�ي  ،وﺗﻢ
ً
اﻟﺘﻘ�ىي اﻟﻼزم ﺑﻨﺎءا ﻋ�� أدﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﻢ ا�حﺼﻮل ﻋﻠ��ﺎ �ﻐﻴﺔ اﻟﺘﺜبﺖ ﻣﻦ
ً
ً
وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻮهﺮ�ﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪاث أو ﻇﺮوف ﻗﺪ ﺗﺜ�� ﺷ�ﺎ ﺟﻮهﺮ�ﺎ
5
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ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻚ ﻋ�� اﻹﺳﺘﻤﺮار ذﻟﻚ أن أي إﺳﺘنﺘﺎج ﺑﻮﺟﻮد هﻜﺬا ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻮهﺮ�ﺔ ﻣﻦ
ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ �ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹ ﺷﺎرة إﻟﻴﮫ �� ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻷﻓﺼﺎﺣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮاردة ��
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ،أو �� ﺣﺎل �ﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ﻏ�� �ﺎﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ �ﺴﺘﻮﺟﺐ
�ﻌﺪﻳﻞ رأﻳﻨﺎ .ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻧﻨﺎ �ﻌﺘﻤﺪ �� اﺳﺘنﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻋ�� ادﻟﺔ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﻢ ا�حﺼﻮل
ﻋﻠ��ﺎ ﺣ�ي ﺗﺎر�ﺦ ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺗﺆدي اﻷﺣﺪاث او اﻟﻈﺮوف اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إ�� اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋ�� اﻹﺳﺘﻤﺮار .
ه -ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎم وﻣﺤﺘﻮي اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﻤﺎ �� ذﻟﻚ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت ،
وﻣﺎ إذا �ﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ .
و -ﺗﻤﺖ إﻓﺎدة اﻟﻘﺎﺋﻤ�ن ﻋ�� ا�حﻮﻛﻤﺔ ﺑ�ﺎﻣﻞ إﻟ��اﻣﻨﺎ و�ﻣﺘﺜﺎﻟﻨﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﳌ�ي اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌهﻢ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻏ��هﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟ�ي ﻣﻦ
اﳌﻤﻜﻦ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎ��ﺎ ت ؤﺛﺮ ﻋ�� إﺳﺘﻘﻼﻟﻴتﻨﺎ أوﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ إﺟﺮاءات ا�حﻤﺎﻳﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ز -هﻨﺎﻟﻚ �ﻌﺾ اﻷﻣﻮر اﻟ�ي ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ �ﺸﺄ��ﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤ�ن ﻋ�� ا�حﻮﻛﻤﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﻛ�� هﺬﻩ اﻷﻣﻮر أهﻤﻴﺔ �� ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ ا�حﺎﻟﻴﺔ  ،واﻟ�ي
�ﻌﺪ أﻣﻮر اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟهﺎﻣﺔ  .ﺣ�ي ﻧﻘﻮم �ﺸﺮح هﺬﻩ اﻷﻣﻮر �� ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ ﺣﻮل اﳌﺮاﺟﻌﺔ ،إﻻ إذا
ﺣﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ دون اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻌﻠ�ي ﻋ��ﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺮر �� ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة
أن ﻻﻳﺘﻢ ذﻛﺮ أﻣﺮ ﻣﻌ�ن �� ﺗﻘﺮ�ﺮﻧﺎ �� ﺣﺎل �ﺎن ﻟﻺﻓﺼﺎح ﺗﺄﺛ��ات ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣ��ﺎ أن
ﺗﻔﻮق ﻣﻨﻔﻌ��ﺎ اﳌﺼ�حﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ �ﺸ�ﻞ ﻣﻌﻘﻮل.
ﺗﻘﺮ�ﺮ ﺣﻮل اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻﺧﺮي
ً
ﻛﻤﺎ �ﺸ�� وﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮ�ﺎت  2015م ا�� ﻣﺎ ﻳ�� :
 .1ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋ�� ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟ�ي رأﻳﻨﺎهﺎ ﺿﺮور�ﺔ ﻷﻏﺮا ض ﻣﺮاﺟﻌﺘﻨﺎ .
 .2ﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة� �� ،ﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮا�� ا�جﻮهﺮ�ﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣ�ﺎم اﳌﻌﻨﻴﺔ ��
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮ�ﺎت  2015م وﻣﻮﺟهﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي ووﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﻌﺎﻳ��
ا�حﺎ ﺳﺒﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ هﻴﺌﺔ ا�حﺎﺳﺒﺔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳ��
اﻟﺘﻘﺎر�ﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄ ﺳيﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎ�ىي ﻟﻠﺒﻨﻚ.
 .3ﻳﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻚ ��جﻼت ﻣﺤﺎ ﺳبﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ.
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ﺗﻢ إدراج اﻹﺳتﺜﻤﺎرات �� اﻷﺳهﻢ وو�ﺎﻟﺔ اﻟﻀﻤﺎن ﻟﺘﻤﻮ�ﻞ اﻷﺻﻐﺮ ﺿﻤﻦ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ
) (10ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟيﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎهﻤﺎت واﻹﺳتﺜﻤﺎرات اﻟ�ي ﻗﺎم ��ﺎ اﻟﺒﻨﻚ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﮫ اﳌﻨ��ﻴﺔ ��  31د�ﺴﻤ��  2018م.
ﻳﺒ�ن اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ) (30ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟ�ي إﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠ��ﺎ.
ً
إﺳتﻨﺎدا ا�� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻮﻓﺮت ﻟﻨﺎ  ،ﻟﻢ �ﺴ���� اﻧتﺒﺎهﻨﺎ ﻣﺎ �ﺴﺘﻮﺟﺐ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن
اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ  ،ﺧﻼل اﻟﺴﻨﮫ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨ��ﻴﺔ �� 31د�ﺴﻤ��2018م  ،أي ﻣﻦ اﻷﺣ�ﺎم
اﳌﻨﺼﻮص ﻋ��ﺎ �� ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮ�ﺎت  2015م او ﻣﻮﺟهﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﳌﺮﻛﺰي أو اﻟﻨﻈﺎم
اﻷ ﺳﺎ�ىي ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋ�� وﺟﮫ ﻗﺪ ﻳ�ﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛ�� ﻣﺎدي ﻋ�� أ�ﺸﻄﺘﮫ أو ﻣﺮﻛﺰﻩ اﳌﺎ�� ﻛﻤﺎ �� 31
د�ﺴﻤ�� 2018م .
�ﻌﻜﺲ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ ) (29اﳌﺴﺎهﻤﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .

18ﻣﺎرس 2019م

ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪﷲ ﺣﺠﺎر

زﻣﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ -اﻟﻤﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻟﻤﺆﺳﺲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺠﺎر وﺷﺮﻛﺎﻩ

7
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قائمة المركز المالى الموحدة كما فى 2018/12/31م
البيــــــــــــــان

ايضاح
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

النقد وما في حكمه
مبادلة بنك السودان
صافي ذمم البيوع المؤجلة
االستثمارات
االستثمارات االخري
الذمم المدينة
الموجودات االخرى
اإلستثمارات طويلة األجل
صافي مصروفات التأسيس
موجودات ثابتة تحت التنفيذ
صافي الموجودات الثابتة
اجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق اصحاب االستثمار المطلقة وحقوق الملكية
المطلوبات
14
الحسابات الجارية وحسابات االدخار
15
ذمم دائنة
16
المطلوبات االخري
اجمالي المطلوبات
17
حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة
18
مبادلة بنك السودان
اجمالي المطلوبات و حقوق االستثمار المطلقة
حقوق الملكية
19
راس المال المدفوع
عالوة اصدار اسهم
االحتياطى القانونى
20
احتياطى اعادة تقييم المبادلة
21
االرباح المبقاه
اجمالى حقوق الملكية العائد الى مساهمى البنك
حقوق االقلية
اجمالى حقوق الملكية
اجمالي المطلوبات و حقوق االستثمار المطلقة وحقوق الملكية
22
الحسابات النظامية

2018م
جنيه سودانى
1,564,844,039
714,282,000
2,126,153,974
664,754,534
165,000,000
1,799,000
53,893,972
10,130,764
93,201,937
214,376,434
5,608,436,654

2017م
جنيه سودانى
548,614,463
134,014,500
1,164,489,748
484,736,635
195,000,000
1,500,000
33,058,115
7,770,700
919,325
41,061,160
183,485,286
2,794,649,932

3,039,689,576
463,447,507
140,605,127
3,643,742,210
704,355,667
85,224,000
4,433,321,877

1,607,600,517
90,919,567
73,094,762
1,771,614,846
439,399,978
85,224,000
2,296,238,824

225,866,666
39,534,927
58,490,707
665,786,089
182,986,388
1,172,664,777
2,450,000
1,175,114,777
5,608,436,654
695,706,924

205,333,333
68,260
39,059,073
85,518,589
166,981,853
496,961,108
1,450,000
498,411,108
2,794,649,932
671,394,398

االيضاحات المرفقة من ( )1الى ( )30تمثل جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات
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قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية فى 2018/12/31م
2018م
جنيه سودانى
305,785,681
56,807,062
57,941,775
420,534,518

2017م
جنيه سودانى
181,208,646
43,511,579
45,613,871
270,334,096

)(65,354,390

)(48,941,998

355,180,128

221,392,098

26
27

82,649,068
20,658,412
29,377,626
487,865,234

52,575,764
12,222,196
2,700,000
288,890,058

28
29

111,941,907
91,787,785
13,137,071
932,826
45,750
11,751,532
229,596,871
258,268,363
7,119,557
55,837,888
195,310,918
()487,444
194,823,474

65,624,548
57,383,825
11,875,221
1,207,533
36,250
6,593,977
142,721,354
146,168,704
6,742,341
31,965,789
107,460,574
()154,649
107,305,925

الدخل

ايضاح

عائد البيوع املؤجلة
عائد االستثمارات (شهامة )
عائد استثمارات البنك االخري
اجمالي الدخل من االستثمارات والتمويل
ناقصا
عائد اصحاب الودائع االستثمارية
نصيب البنك من دخل االستثمارات بصفته مضارب ورب
مال
عائد العمليات املرصفية
االيرادات االخرى
عائد مساهمات رأسمالية
فروقات إعادة التقييم ( اسعار رصف )
اجمالي االيرادات
املرصوفات
تكلفة العنرص البرشي
املرصوفات العمومية واالدارية
االستهالكات
اطفاء مرصوفات التاسيس
غرامات بنك السودان
مخصص مخاطر التمويل
اجمالي المصروفات
صايف الدخل ( الخسارة ) قبل الزكاة والرضائب
زكاة العام
رضبية ارباح العام
صافي الدخل
ناقصا صاىف الربح العائد لحقوق االقلية
صافى الربح العائد لمساهمى البنك

23
24

25

االيضاحات المرفقة من ( )1الى ( )30تمثل جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات
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قائمة التدفقات النقدية كما فى 2018/12/31م
التدفقات النقدية من انشطة التشغيل
صافى الدخل
تسوية صاىف الدخل مع صاىف زيادة النقد الناتج من العمليات
استهالك املوجودات الثابتة
اطفاء مرصوفات التاسيس
مخصص مخاطر التمويل واالستثمار
عائد اصحاب االستثمار املطلق
مخصص الزكاة
مخصص الرضيبة
ارباح بيع موجودات ثابتة
صافى التدفقات النقدية من العمليات
التدفقات النقدية من انشطة االستثمار
رشاء موجودات ثابتة
نقدية مستلمة من بيع اصول ثابتة
رشاء اوراق مالية
االستثمار ىف صندوق ادارة السيولة
مضاربات وودائع طرف بنوك اخرى
الزيادة ىف الذمم املؤجلة
الزيادة ىف املشاراكات
الزيادة ىف املضاربات
موجودات بغرض البيع
الزيادة ىف املساهمة ىف رشكات
الزيادة ىف محافظ تمويلية
صافى التدفقات النقدية المستخدمة فى االستثمار
التدفقات النقدية من انشطة التمويل
الزيادة ىف حسابات االستثمار املطلقة
الزيادة ىف الحسابات الجارية واالدخارية
الزيادة ىف راس املال
الزيادة ىف عالوة االصدار
توزيعات ارباح (اسهم مجانية )
الزيادة ىف االحتياطيات
توزيعات ارباح نقدية
املحول لالحتياطى القانونى
الزيادة ىف املوجودات االخرى
الزيادة ىف الذمم املدينة
الزيادة ىف تقييم املبادلة
الزيادة ىف املطلوبات االخرى
الزيادة ىف الذمم الدائنة
صاىف التغري ىف حقوق االقلية
صافى التدفقات النقدية الناتجة من التمويل
التغري ىف النقد واملعادل النقدى
النقد واملعادل النقدى ىف بداية السنة
النقد واملعادل النقدى ىف نهاية السنة

 2018م
جنيه سودانى

194,823,474

107,305,925

13,137,071
932,826
11,751,532
65,354,390
7,119,557
55,837,888
)(1,167,650
347,789,088

11,748,519
1,159,380
6,593,977
48,941,998
6,742,341
31,965,789
()925,048
213,532,881

()95,751,376
3,286,041
)(62,692,969
)(130,219,306
30,000,000
)(961,664,226
)(9,093,157
)(30,924,575
20,004,674
2,360,064
1,053,212
)(1,233,641,618

()35,265,858
1,083,295
()121,264,015
62,700,783
10,000,000
()475,502,482
()55,416,934
()39,196,925
()11,674,754
()2,208,000
()2,479,129
)(669,224,019

264,955,689
1,432,089,059
20,533,333
39,466,667
)(20,533,333
446,253,000
)(102,666,000
19,431,634
20,835,857
)(299,000
)(580,267,500
4,552,920
372,527,940
()14,798,160
1,902,082,106
1,016,229,576
548,614,463
1,564,844,039

175,963,416
549,297,049

االيضاحات املرفقة من ( )1اىل ( )30تمثل جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات
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 2017م
جنيه سودانى

27,510,000
()96,430,467
10,714,496
()7,316,000
2,574,376
()27,510,000
23,693,516
()4,758,733
()160,961
653,576,692
197,885,554
350,728,909
548,614,463

الرصيد فى  2018-12-31م

المحول لالحتياطيات (تقييم المبادلة )

1,172,022,684

3,092,093

1,175,114,777

358,624,817
1,450,000
3,365,717
107,460,574
27,510,000
498,411,108
1,000,000
2,791,251
195,310,918
)(102,666,000

580,267,500

)(1,344,837
487,444

1,000,000

2,949,486

1,450,000
1,344,837
154,649

حقوق االقلية

اجمالى حقوق
الملكية

580,267,500

االيضاحات املرفقة من ( )1اىل ( )30تمثل جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات

182,344,295 39,534,927 665,786,089 58,490,707 225,866,666

580,267,500

58,008,589 28,344,577 205,333,333

68,260

66,870,058

358,624,817

الرصيد فى  2017-1-1م
راس المال
2,020,880
2,020,880
تسوية سنوات سابقة
107,305,925 107,305,925
صافى الدخل
)(10,714,496
10,714,496
احتياطى قانونى
27,510,000
27,510,000
المحول لالحتياطيات
495,461,622 165,482,367
الرصيد فى  2017 -12-31م 68,260 85,518,589 39,059,073 205,333,333
فى 2018/1/1
راس المال
)(20,533,333
20,533,333
اسهم مجانية
4,136,088
4,136,088
تسوية سنوات سابقة
194,823,474 194,823,474
صافى الدخل
)(19,431,634
19,431,634
احتياطى قانونى %10
(39,466,667) 39,466,667
المحول لعالوة اصدار اسهم 2017
)(102,666,000) (102,666,000
توزيعات نقدية 2017

البيان

راس المال
المدفوع

االحتياطى
القانونى

احتياطى
فروقات سعر
الصرف

اجمالى حقوق
عالوة اصدار االرباح (الخسائر)
الملكية العائد الى
المبقاه
اصهم
مساهمى البنك

القائمة الموحدة للتغيرات فى حقوق أصحاب الملكية للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م

29

القائمة الموحدة للتغيرات فى االستثمارات المقيدة
للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
البيــــــــان
الرصيد فى  2018-1-1م
الخصم
االضافات
الرصيد فى  2018-12-31م

وديعة بنك النيل االزرق املرشق
85,000,000
85,000,000

الرصيد فى  2017-1-1م
الخصم
االضافات
الرصيد فى  2017 -12-31م

97,000,000
)(12,000,000
85,000,000

االيضاحات المرفقة من ( )1الى ( )30تمثل جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات
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بنك الجزيرة السوداني االردني
اإليضاحات على القوائم المالية
 /1النشأة والنشاط-:
تأسس بنك الجزيرة السوداني االردني فى اليوم السابع عشر فى شهر اغسطس سنة الفين وستة تحت قانون
الشركات لسنة  1925تحت الرقم  28581وترخيص لمزاولة العمل المصرفي وفق قرار محافظ بنك السودان
المركزي رقم ( )2008-11بتاريخ 2008/4/27م
يتمثل نشاط البنك في القيام بجميع االعمال المصرفية والتجارية والمالية واعمال االستثمارات والزراعة
مع اعتبار خاص لوالية الجزيرة وفقا ً الحكام الشريعة االسالمية.
 /2السياسات المحاسبية الهامة -:
 تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية وارشادات بنك السودان والمعاييرالمحاسبية للمؤسسات المالية واالسالمية والمعايير الدولية.
 1-2اثبات ارباح وخسائر عمليات التمويل واالستثمار-:
• يتم اثبات ارباح وخسائر عمليات البيوع المؤجلة عند التصفية سواء باالقساط او بقسط واحد نهاية
الفترة ،ارباح المضاربات واالوراق المالية المستحقة يتم اثباتها تقريبيا ً وتصفي عند التحاسب التام
وفي حدود االرباح الموزعة.
• يتم تسجيل العموالت كايراد عند تقديم الخدمات المتصلة بها.
• ويتم االعتراف بارباح اسهم الشركات عند اقرارها بواسطة الجمعيات العمومية لتلك الشركات.
• تستخدم الفوائد من البنوك غير االسالمية فى الصرف علي أوجه البر.
 2-2الموجودات الثابتة-:
• تظهر الموجودات الثابتة بسعر التكلفة ناقصا ً (مجمع االستهالك) تكاليف الصيانة واالصالحات
الروتينية تحمل كمصروفات حال تكبدها،والصيانة الجسيمة تحمل علي االصل يتبع البنك طريقة
القسط الثابت فى استهالك موجوداته الثابتة على مدى اعمارها االفتراضية المقدرة وفقا ً للنسب
المئوية التي تتراوح مابين ()%25 - %2.5
• تستهلك االضافات خالل العام بنسبة  %50من نسبة االهالك المقررة لألصل بغض النظر عن تاريخ الشراء.
المعامالت بالعمالت االجنبية -:
• المعامالت بالعمالت االجنبية يتم تسجيلها باسعار الصرف السائدة وقت حدوثها وتسجل فروقات
العملة الناتجة في قائمة الدخل.
• اما الموجودات والمطلوبات المتداولة بالعمالت االجنبية في نهاية السنة يتم تقييمها بسعر الصرف
31

السائد فى نهاية السنة وتعالج الفروقات الناتجة عن التغيرات فى اسعار الصرف فى قائمة الدخل
(حساب االرباح والخسائر ).
 4-2مصروفات التأسيس -:
تطفأ علي مدي عشر سنوات ( %10لكل سنة)
/ 5-2اإلستثمارات -:
أ /موجودات مالية للمتاجرة:
يتم تسجيلها بقيمة الشراء ويعاد تقييمها فى تاريخ القوائم المالية بالقيمة العادلة.يتم تسجيل التغيرات
(السالبه) الالحقة في القيمة العادلة في الدخل
/ 6-2عائد ودائع االستثمار -:
• يحسب عائد ودائع االستثمار علي االسس التي تم االتفاق عليها بين ادارة البنك وهيئة الرقابة الشرعية.
• اعتبار كل حسابات ودائع االستثمار المطلقة قد تم استغاللها في النشاط االستثماري للبنك وان
مازاد عن ذلك هو استغالل لموارد البنك الذاتية.
• يشترك اصحاب ودائع االستثمار في كل االيرادات ما عدا عائد الخدمات المصرفية وااليرادات االخري
والمساهمات الرأسماليه الخاصة بالبنك.
/ 7-2احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها -:
يتم تخصيص احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها حسب الموجهات التي يصدرها بنك السودان.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح رقم ( ) 3

 2018م
جنيه ســودانى
8,527,171
39,490,214
701,885,410
200,795,420
506,779,919
31,565,455
75,800,450
1,564,844,039

النقد وما يف حكمه

نقدية بالخزينة محلى
نقدية بالخزينة اجنبى
بنك السودان حساب جارى محلى
بنك السودان حساب جارى اجنبى
احتياطى لدى بنك السودان محىل
احتياطى لدى بنك السودان اجنبى
حسابات املراسلني بالخارج
االجمالى

 2017م
جنيه ســـودانى
76,272,902
10,268,748
143,794,577
28,801,204
251,938,888
13,400,280
24,137,864
548,614,463

ايضاح رقم ( )4وديعة مبادلة بنك السودان املركزى
وديعة بقيمة  15مليون دوالر

714,282,000

134,014,500

** المبادلة مع بنك السودان المركزى تجدد سنويا ويتم اثبات المقابل المحلى لها حسب سعر الصرف فى نهاية كل عام
ايضاح ( )5صافى ذمم البيوع المؤجلة
المربحات
االيجارة
المقاولة
االجمالى
ناقصا  :االرباح المؤجلة
ناقصا  :مخصص التمويل غير المصنف ( -5أ )
ناقصا  :مخصص التمويل المصنف
االجمالي
 -5أ الحركة ىف مخصص مخاطر التمويل -:
املرابحات
2018
6,780,859
الرصيد ىف بداية العام
9,030,196
املحمل خالل العام
الرصيد فى نهاية العام 15,811,055 2017
6,161,315
الرصيد ىف بداية العام
619,544
املحمل خالل العام
6,780,859
الرصيد ىف نهاية العام

 2018م
1,649,527,872
786,974,115
137,083,565
2,573,585,552
()422,379,947
()24,880,906
()170,725
2,126,153,974

اإليجارة
3,414,169
4,455,572
7,869,741
1,606,336
1,807,833
3,414,169

املقاولة
3,494,717
()2,123,881
1,370,836
152,654
3,342,063
3,494,717

 2017م
681,699,799
341,416,880
349,471,704
1,372,588,383
()194,408,889
()13,389,889
()299,857
1,164,489,748

اإلجماىل
13,689,745
11,361,887
25,051,632
7,920,305
5,769,440
13,689,745
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
قطاع النقل
القطاع الصناعي
قطاع التجارة املحلية
قطاع العقار واإلنشاءات
القطاع الخدمي الحكومي والخاص
قطاع التعدين والطاقة
قطاع الصادر
القطاع الزراعي
اإلجمــــــــــــــايل

 2018م
جنيه سودانى
380,492,701
565,513,478
9,244,614
43,501,364
345,174,398
742,719,358
308,005,128
178,934,511
2,573,585,552

 2017م
جنيه سودانى
190,221,262
312,873,942
24,424,618
40,575,559
162,787,961
332,665,419
163,085,445
145,954,177
1,372,588,383

التوزيع الجفراىف لتمويل العمالء
والية الخرطوم
والية الجزيرة
والية النيل االبيض
والية البحر االحمر
والية القضارف
والية شمال كردفان
اإلجمــــــــــــــايل

 2018م
2,350,198,477
17,993,271
86,369,838
46,280,974
31,073,559
41,669,433
2,573,585,552

 2017م
1,219,032,349
28,336,630
42,715,901
38,837,146
19,939,578
23,726,779
1,372,588,383

التمويل الممنوح الكبر عشرة عمالء
العميل رقم 1
العميل رقم 2
العميل رقم 3
العميل رقم 4
العميل رقم 5
العميل رقم 6
العميل رقم 7
العميل رقم 8
العميل رقم 9
العميل رقم 10

 2018م
176,049,649
97,507,919
82,756,859
80,305,003
61,274,157
56,394,873
53,103,161
50,737,500
49,088,234
46,518,872
753,736,227
%29

 2017م
88,679,174
43,205,056
39,909,291
36,958,866
35,677,528
34,448,080
33,434,163
33,275,737
31,788,371
31,137,037
408,513,302
%30

تمويل العمالء حسب القطاع

االجمالى

النسبة املئوية لحجم محفظة التمويل
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح ( )6االستثمارات
البيان
المشاركات 6/1
مضاربات
ناقصا مخصص التمويل غير المصنف -6أ
اوراق مالية (شهامة) 6/2
صكوك صندوق ادارة السيولة 6/3
محافظ
بضاعة
موجودات مقاولة 6/4
ناقصا مخصص التمويل غير المصنف  -6أ
اجمالى االستثمارات
/6أ الحركة ىف مخصص مخاطر التمويل -:
المشاركات
2018
1,255,888
الرصيد فى بداية العام
90,932
المحمل خالل العام
1,346,820
الرصيد فى نهاية العام 2017
701,718
الرصيد فى بداية العام
554,170
المحمل خالل العام
1,255,888
الرصيد فى نهاية العام

 6/1المشاركات

مشاركة النتاج كرتة ذهب وتصنيع سبائك ذهب
مدخالت انتاج سرياميك وبورسلني
مشاركة النتاج صمغ هشاب
مدخالت انتاج حديد وورق خام
مشاركة لرشاء محاصيل زراعية
مشاركة لرشاء اليات وحفارات
االجماىل

 2018م
جنيه سودانى
134,681,950
()2,048,035
367,166,484
155,842,306
4,456,710
4,699,686
()44,567
664,754,534

المضاربات
391,969
309,246
701,215
120,000
271,969
391,969

 2017م
جنيه سودانى
125,588,793
540,000
()1,647,856
304,473,515
25,623,000
5,509,922
12,166,083
12,538,277
()55,099
484,736,635

محافظ تمويلية
55,099
()10,532
44,567
56,700
()1,601
55,099

 2018م
82,299,875
15,750,000
18,000,000
18,632,075
134,681,950

اإلجمالى
1,702,956
389,646
2,092,602
878,418
824,538
1,702,956

 2017م
36,250,000
3,975,000
19,555,893
9,500,000
41,625,000
14,682,900
125,588,793
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
 6/2االوراق المالية
شهامة اصدر 1/1
شهامة اصدر 4/1
شهامة اصدر 7/1
شهامة اصدر 10/1
االجماىل

 6/3صكوك صندوق ادارة السيولة

االشرتاك االلزامى ىف الصندوق ( 22,273صك )
اشرتاك اضاىف
االجماىل

 2018م
جنيه سودانى

46,982,000
130,977,984
116,524,000
72,682,500
367,166,484

 2018م

22,273,000
133,569,306
155,842,306

 2017م
جنيه سودانى

46,982,000
81,332,500
103,476,515
72,682,500
304,473,515

 2017م

22,273,000
3,350,000
25,623,000

 6/4موجودات مقاولة
المبلغ يمثل مقاوالت لعدد من الموظفين لبناء مساكن لهم تم البدء فيها خالل العام  2018علما بان سياسة البنك الكمال
المقاوالت هى تسعة اشهر حسب العقود المبرمة مع الجهات المنفذة

ايضاح رقم ( )7االستثمارات االخرى ( ودائع مع بنوك )

وديعة بنك االستثمار املاىل
وديعة بنك الربكة
وديعة البنك السودانى الفرنىس
وديعة بنك بيبلوس
وديعة بنك الخليج
االجماىل

 2018م

90,000,000
35,000,000
40,000,000
165,000,000

 2017م

90,000,000
35,000,000
40,000,000
10,000,000
20,000,000
195,000,000

•الودائع طرف البنوك تمت وفق سياسة بنك السودان املركزى لسوق ما بني املصارف وهى ودائع قصرية
االجل يتم تجديدها كل ثالثة او ستة اشهر ويتم استالم مقدم شهرى عىل ذمة االرباح وتصفى عند
التحاسب التام ىف حدود االرباح املوزعة
•ال تظهر وديعة بنك املال املتحد ضمن الودائع مع البنوك بينما تظهر ارباح لها ضمن االرباح وذلك الن
الوديعة تم منحها خالل العام  2018وتمت التصفية قبل نهاية العام
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح رقم ( )8الذمم المدينة
مديونية فرع القرص ( اختالس وديعة)
شيك رشكة التأمني االسالمية ( تزوير شيك )
االجماىل

 2018م
جنيه سودانى
1,500,000
299,000
1,799,000

 2017م
جنيه سودانى
1,500,000
1,500,000

•مديونية فرع القرص عبارة عن مبلغ وديعة تم أختالسه ورصفه ببطاقة مزورة ،قام البنك بفتح بالغ لدى
النيابة وأتخاذ إجراءات قانونية تجاه املوظفني املقرصين وتم توجيه اإللتهام الحدهم واطلق رساح البقية
وتم عمل مخصص لها بكامل املبلغ
•شيك رشكة التأمني اإلسالميه هو شيك من حساب الزبون تم تزويره من مبلغ 1000جنيه اىل مبلغ 300
الف جنيه تم القبض عىل جميع املتهمني والدعوى ىف مرحلة التقاىض اآلن وتم عمل مخصص بفرق املبلغ
ايضاح ( )9موجودات اخرى
ايرادات مستحقة
مرصوفات مدفوعة مقدما
سلفيات العاملني
مخزون املطبوعات واالدوات املكتبية
املكون املحىل ملشرتيات النقد االجنبى  -بنك السودان
بيع اصول ثابتة ( تحت التسوية )
موجودات غري ملموسة
االجماىل

 2018م
17,324,218
32,103,721
2,421,758
1,672,252
154,023
218,000
53,893,972

 2017م
3,029,957
25,043,724
3,155,121
1,115,291
682,522
31,500
33,058,115

ايضاح ( )10استثمارات (مساهمات راسمالية)
الرشكة العربية لاليجارة (مساهمة البنك )%10
املساهمة ىف رشكة تداول لالوراق املالية
املساهمة ىف وكالة ضمان التمويل االصغر

 2018م
7,112,700
2,360,064
658,000
10,130,764

 2017م
7,112,700
658,000
7,770,700

•نسبة مساهمة البنك ىف الرشكة العربية لاليجارة  %10ويمتلك نسبة  %51من اسهم رشكة الفال للتمويل
االصغر ورشكة تداول لالوراق املالية تحت التأسيس ولم تبارش اعمالها حتى االن
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح ( )11مصاريف التاسيس

الرصيد ىف  2017-1-1م
ناقصا االطفاء
االجماىل

 2018م
جنيه سودانى

11,086,581
()11,086,581
-

11,488,456
()10,569,131
919,325

ايضاح ( )12موجودات ثابتة تحت التنفيذ
االراىض
معدات عمل مكتبى
الربامج والحاسب االىل
اجهزة االتصال والعرض والتصوير
االثاثات
الرصافات االلية
املصاعد واملعدات الكهربائية
ديكور و مباني
االجماىل

 2018م
20,498,065
1,888,167
14,303,473
527,557
1,400,000
2,608,440
51,976,235
93,201,937

 2017م
20,603,168
456,000
8,341,620
341,690
370,600
1,235,706
990,000
8,722,376
41,061,160
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 2017م
جنيه سودانى

صافى القيمة الدفترية كما فى
 31/12/2017م

صافى القيمة الدفترية كما فى
 31/12/2018م

التكلفة
الرصيد فى  01/01/208م
االضافات
االستبعادات
الرصيد فى  31/12/2018م
االستهالكات
الرصيد فى  01/01/208م
االضافات
االستبعادات
الرصيد فى  31/12/2018م

البيـــــــــان

وسائل النقل

7,538,899 85,532,130

اجهزة
الكمبيوتر
واالتصال

االجهزة
والمعدات

المبانى

ديكور
المبانى

اجهزة
التكييف
والمصاعد

االجمالى

2,477,874
965,501
)(9,197
3,434,178

6,530,147

3,028,348 12,976,588

8,342,168 21,035,098

183,485,286 4,213,024 19,015,593 44,650,557

214,376,434 3,446,408 25,604,023 43,482,805

5,876,272 14,868,931
1,503,142 4,154,611
)(1,099,439
3,227,260 6,279,975 19,023,542

2,059,508
1,167,752

38,657,600 2,362,481 7,987,205
13,066,032
823,616 2,753,289
)(1,873,900
49,849,732 3,186,097 10,740,494

222,142,886 6,575,505 27,002,798 46,710,065 8,904,620 27,845,519 9,008,021
43,610,599
57,000 9,341,719
5,717,523 12,213,121 4,235,725
)(1,527,319
)(9,200
264,226,166 6,632,505 36,344,517 46,710,065 14,622,143 40,058,640 13,234,546

االثاثات
والمعدات
الكهربائية

9,800,368 16,526,295 86,139,268

-

3,025,329
1,698,121
)(765,264
3,958,186

10,564,228 85,532,130
11,438,373
607,138
)(1,518,119
20,484,481 86,139,268

األراضي

ايضاح رقم  13املوجودات الثابتة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح رقم ( )14الحسابات الجارية وحسابات االدخار
الودائع الجارية محىل
الودائع الجارية اجنبى
ودائع االدخار محىل
ودائع االدخار اجنبى
االجماىل
ايضاح ( )15الذمم الدائنة
اوراق دفع محىل
اوراق دفع اجنبى
هامش خطابات االعتماد /الضمان
مرصوفات مستحقة
راسمال مشاركات
دمغة
حساب بنك السودان -جاري  -درهم
حساب بنك السودانWindow -
استحقاق رشكة بوشان طرف البنك املركزى
ارباح املساهمني تحت التوزيع ()2017
مطالبات الكود االئتمانى
الرزيادة ىف خزن الرصافني
مطالبات الرصاف االىل تحت التسوية
وديعة بنك النيل االزرق املرشق
تحاويل العمالء تحت التسوية
تامني الخزن الحديدية
رسوم مقاصة الشيكات تحت التسوية
مال الرب
ايرادات مؤجلة
مطالبات الجمعيات الزراعية
االجماىل

 2018م
جنيه سودانى
2,644,754,478
193,077,629
159,205,260
42,652,209
3,039,689,576

 2017م
جنيه سودانى
1,374,397,848
75,459,563
148,305,758
9,437,348
1,607,600,517

 2018م
325,653,648
10,778,095
8,391,435
11,767,312
8,462,380
28,597,670
2,255
135,635
1,079,071
50,000,000
15,293,073
222,750
51,748
1,550
2,913,879
97,006
463,447,507

 2017م
33,270,945
384
8,328,519
600,706
32,349,232
3,520,668
3,828,897
412,591
92,301
281,362
1,455
848,856
4,602,064
140,152
16,518
50
2,052,733
572,134
90,919,567

 #المبلغ عبارة عن نصيب البنك فى مشاركات قائمة مع العمالء حسب التفاصيل األتية-:
مشاركة مع رشكة تمنى للتعدين
مشاركة لتصدير صمغ هشاب مع رشكة الهادى يوسف
مشاركة لتصنيع دهانات من رشكة الدهانات الوطنية
اإلجمـــاىل
 ##وديعة بنك النيل االزرق املرشق وديعة استثمارية بعقد مضاربة ملدة سنة
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2017م

17,500,000
8,284,000
6,565,232
32,349,232

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح ( )16مطلوبات اخرى
البيــــــــان

ارباح اصحاب الودائع االستثمارية
رسوم صندوق ضمان الودائع
اتعاب املراجعة
مخصص فوائد ما بعد الخدمة
مخصص دعوى رشكة االمجد
مخصص وديعة فرع القرص
مخصص شيك رشكة التأمني االسالمية
متبقى زكاة ارباح االعمال  2016م
متبقى رضيبة ارباح االعمال  2016م
متبقى حافز العاملني 2017
مخصص الزكاة والرضيبة للعام 2018م
حافز مجلس االدارة والعاملني للعام ()2018
رضيبة دخل شخىص وتامني اجتماعى
االجماىل

 2018م
جنيه سودانى

16,497,593
6,768,880
108,250
81,422
1,500,000
299,000
666,938
8,674,703
10,030
62,957,445
42,948,294
92,572
140,605,127

ايضاح رقم ( )17حقوق اصحاب حسابات االستثمار املطلقة  2018م

 2017م
جنيه سودانى
1,917,860
3,392,500
80,500
61,289
2,017,768
2,573,324
4,716,045
38,708,130
19,627,346
73,094,762

 2017م

177,429,415
7,297,301

ودائع الجل  3شهور (محىل )
ودائع الجل  6شهور (محىل )
ودائع الجل سنة (محىل )
ودائع الجل سنة (اجنبى)
االجماىل

459,913,783
8,517,629
215,018,218
20,906,037
704,355,667

254,673,262
439,399,978

ايضاح رقم ( )18وديعة مبادلة بنك السودان المركزى*
مبادلة بنك السودان *

 2018م
85,224,000

 2017م
85,224,000

* المبلغ المدفوع من بنك السودان المركزى مقابل مبلغ المبادلة المبين فى االيضاح رقم 4
ايضاح رقم ( )19راس املال

 2018م

راس المال المصرح به  200مليون دوالر ( 200مليون سهم ) قيمة السهم  1دوالر
225,866,666
راس المال المدفوع

 2017م
205,333,333
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م

فرق تقييم رصيد وديعة المبادلة مع البنك المركزى سنوات سابقة
فرق تقييم رصيد وديعة المبادلة مع البنك المركزى للعام 2018
االجمالى

 2018م
جنيه سودانى
85,518,589
580,267,500
665,786,089

 2017م
جنيه سودانى

ايضاح ( )21االرباح املبقاة
الرصيد فى 1/1
رسملة وتوزيع ارباح
ارباح مرحلة من سنوات سابقة -21أ
ارباح العام
احتياطى قانونى
االجمالى

 2018م
165,321,407
()162,666,000
4,136,087
195,626,528
()19,431,634
182,986,388

 2017م
66,870,058
2,020,881
108,805,410
()10,714,496
166,981,853

ايضاح (-21أ ) ارباح مرحلة من سنوات سابقة
تسوية سنوات سابقة
اعادة غرامة من بنك السودان
ضرائب ودمغة زيادة راس المال
فروقات سعر الصرف للحوافز والمكأفأت
االجمالى

 2018م
5,414,371
()1,254,780
()23,504
4,136,087

 2017م
45,080
3,101,882
()1,126,081
2,020,881

ايضاح ( )22الحسابات النظامية
خطابات االعتماد
خطابات الضمان
وديعة استثمارية مقيدة ( – 22أ )
االجمالى

 2018م
550,406,865
60,300,059
85,000,000
695,706,924

 2017م
551,791,452
34,602,946
85,000,000
671,394,398

ايضاح ( -22أ ) حسابات االستثمار المقيدة
الرصيد فى بداية العام
الخصم
الرصيد فى نهاية العام
ارباح البنك

 2018م
85,000,000
85,000,000
3,825,275

 2017م
97,000,000
()12,000,000
85,000,000
4,402,561

ايضاح رقم ( )20احتياطى اعادة تقييم المبادلة
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58,008,589
27,510,000
85,518,589

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
 2018م
جنيه سودانى
215,026,207
90,759,474
305,785,681

 2017م
جنيه سودانى
134,275,823
46,932,823
181,208,646

ايضاح رقم ( )24عائد استثمارات البنك الذاتية
ايرادات وديعة البنك السودانى الفرنىس
ايرادات وديعة بنك فيصل االسالمى
ايرادات وديعة بنك االستثمار املاىل
ايردات وديعة بنك الربكة
ايردات وديعة بنك املال املتحد#
ايردات وديعة بنك الخليج
ايردات وديعة بنك بيبلوس
ايرادات مشاركة
ايرادات مضاربة
ايرادات محافظ تمويلية
االجماىل

 2018م
1,763,334
15,959,328
4,285,584
200,678
1,196,712
548,493
31,558,298
1,841,052
588,296
57,941,775

 2017م
4,117,104
2,068,290
12,459,535
4,087,933
200,000
1,066,783
551,507
17,296,150
3,483,158
283,411
45,613,871

ايضاح رقم ( )25عائد اصحاب حسابات االستثمار املطلقة
نصيب اصحاب ح االستثمار املطلقة قبل خصم نصيب البنك كمضارب
نصيب البنك كمضارب
صايف نصيب اصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 2018م
93,363,414
()28,009,024
65,354,390

 2017م
69,917,140
()20,975,142
48,941,998

ايضاح ( )23عائد البيوع املؤجلة
المرابحات
االيجارة
االجمايل

•يتم تحديد نصيب البنك كمضارب وفقا َ الحكام ورشوط عقد املضاربة وتم توزيع ارباح الودائع االستثمارية
بنسبة  %30ايل  %70وبلغت نسبة العائد املدفوع الصحاب حسابات االستثمارات املطلقة  %13للعام
2018م والعام 2017م بلغت النسبة  %12,5ولم يتم تقديم دعم لالرباح من نصيب البنك .
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح رقم ( )26ايرادات الخدمات املرصفية
عمولة التحاويل والشيكات املرصفية
عمولة االعتمادات والتحصيالت املستندية
عمولة خطابات الضمان
عمولة الرصاف االىل و االسويفت
عمولة الحسابات الجارية
عائد بيع ورشاء النقد االجنبى
عمولة دفاتر الشيكات
عمولة شهادة مقدرة مالية
عموالت كشف الحساب
االجماىل
ايضاح ( )27االيرادات االخرى

ايجار املبنى التجارى ود مدنى
ارباح بيع االصول الثابتة
عموالت التامني
ايرادات توثيق العقود القانونية
عمولة الشيكات املرتدة والكاونرت شيك
ايرادات الخزن االمنة
عموالت اخري
االجماىل
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 2018م
جنيه سودانى
1,894,854
54,720,250
2,386,712
1,136,098
6,777,994
12,777,302
2,790,502
72,295
93,061
82,649,068

 2017م
جنيه سودانى
1,231,090
39,698,436
2,067,836
3,527,468
4,026,622
1,857,000
70,925
96,387
52,575,764

 2018م
597,744
1,167,650
3,777,959
352,531
1,986,912
107,300
12,668,316

 2017م
453,146
925,048
2,534,355
190,285
774,292
52,800
7,292,270

20,658,412

12,222,196

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح (  )28تكلفة العنرص البرشى
المرتبات
تذاكر السفر
المنح
حافز العاملني
التامني االجتماعى
فوائد ما بعد الخدمة
العالج
التدريب
االجر االضاىف
تذاكر سفر املتعاقدين
سكن المتعاقدين
ضريبة المتعاقدين
بدل وقود وهاتف
االجماىل

 2018م

35,339,508
22,503,440
1,065,076
28,624,102
8,313,498
20,133
3,215,044
2,312,617
2,147,244
1,155,897
3,144,347
3,185,780
915,221
111,941,907

 2017م

23,930,380
12,115,920
1,346,213
11,985,464
5,476,296
17,661
1,881,906
1,006,652
1,806,229
1,036,682
2,139,530
2,049,001
832,614
65,624,548
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
ايضاح ( )29المصروفات العمومية واالدارية
تامين االصول الثابتة والنقدية
تأمين ضد مخاطر التعثر -التمويل األصغر
االدوات المكتبية
المطبوعات
الكهرباء والمياه
االيجارات والعوائد
الصحف والمجالت
االمن والحراسة
النظافة
الهاتف والبريد
الضيافة
مصروفات متنوعة
االستشارات
التبرعات واالكراميات
الدعاية واالعالن
السفر والماموريات
م .المقاصة االلكترونية
مصروفات السويفت
م .مجلس االدارة ولجانه
مكافأة مجلس االدارة
المساهمة فى صندوق ضمان الودائع المصرفية
رسوم االشتراك فى المنظمات والهيئات
م .تنظيف النقدية
عموالت بنك السودان المركزى والمراسلين
اتعاب المراجعة
ضريبة اتعاب المراجعة
تكلفة دفاتر الشيكات
رسوم خدمات المحليات
م .صيانة الديكور والمعدات
م .والنقل والترحيل
م .صيانة وتشغيل الحاسب والصراف االلى
صيانة وتشغيل السيارات
م .دمغة دعم الطالب
صيانة المولدات
تسوية اختالس وديعة  +تزوير شيك
مصروفات قانونية
النشاط الرياضى واالجتماعي للعاملين
ضريبة ارباح اعمال
االجمالى
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2018م
جنيه سودانى
1,085,630
7,027,074
1,686,457
703,944
4,315,404
4,514,950
90,043
2,032,115
2,161,716
1,493,340
2,329,432
516,307
6,678,185
249,555
4,601,237
1,516,261
269,334
578,191
6,540,819
15,000,000
5,521,175
1,706,926
253,832
495,454
270,000
38,250
701,561
370,764
3,620,795
650,653
8,890,396
948,407
40,751
1,065,333
1,799,000
1,787,104
181,832
55,558
91,787,785

2017م
جنيه سودانى
764,579
3,711,293
786,891
324,406
2,298,809
3,983,277
50,833
1,683,220
1,311,578
1,114,789
1,296,966
631,341
7,130,322
317,042
3,403,740
1,063,174
98,964
3,684,519
8,000,000
3,392,500
490,863
240,398
133,665
160,000
25,500
285,172
1,783,844
460,962
7,640,852
471,778
25,406
617,142
57,383,825

االجماىل

مساهم (والية الجزيرة )

مضاربة

مرابحة

مرابحة

مرابحة

مرابحة

يساهم فيها البنك ( رشكة الفال)

يساهم فيها عضو مجلس االدارة

يساهم فيها عضو مجلس االدارة

يساهم فيها عضو مجلس االدارة

يساهم فيها عضو مجلس االدارة

نوع املعاملة
مشاركة

نوع العالقة

ايضاح رقم ( )30معامالت مع اطراف ذات عالقة

		

85,523,500

7,000,000

70,121,500

585,000

645,000

672,000

6,500,000

حجم التمويل

80,274,279

1,821,153

70,121,500

563,355

621,135

647,136

6,500,000

الرصيد ىف 2018/12/31

2018م

		

82,667,736

-

39,196,925

27,871,911

6,500,000

3,598,900

5,500,000

حجم التمويل

65,506,648

-

39,196,925

12,085,824

6,500,000

3,598,900

4,125,000

2017م

الرصيد ىف 2017/12/31

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية فى 2018/12/31م
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