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أهداف   البنك
يهدف بنك املال املتحد إلى التعريف بالفرص االستثمارية املمتازة التي يذخر بها السودان و العمل على حتويلها 
،  اإلقليمي و الدولي عن طريق املساعدة في الترويج ألسهم الشركات  إلى واقع يستفيد منه املستثمر احمللى 
و  االستثمارية  اخلدمات  تقدمي  على  العمل  إلى  باإلضافة  املتخصصة  االستثمارية  الصناديق  إدارة  و  إنشاء  و 
التنمية  لتساعد على  الربحية  و  النمو  الكبرى ملساعدتها على حتقيق أهدافها في  للشركات  املتميزة  التمويلية 

االقتصادية و االجتماعية في البالد. 

كما يتجه البنك إلى أعمال التجزئة و ذلك عبر فروعه التي مت فتحها حالياً و زيادتها مستقباًل لتقدمي خدماته 
املتميزة ألكبر قطاع من العمالء 

يعمل البنك على حتقيق هذه األهداف عن طريق إستراتيجية متكاملة الستقطاب املوارد احمللية و اإلقليمية و 
العاملية الضرورية الستغالل املوارد الطبيعية و البشرية الضخمة التي يذخر بها السودان. 
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أعضاء   مجلس   اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارةالسيد / سعد الوزان

نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد / منصور بطيش 

عضوالسيد / إبراهيم الخزام

عضوالسيد / طارق العبد الغفور 

عضوالسيد/ على العلمي 

عضوالسيد / الشريف بدر

عضوالسيد / عبد الوهاب أحمد حمزة

عضوالسيد / فراس البحر

عضو و المدير العامالسيد / كمال الزبير
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أعضاء   هيئة   الرقابة   الشرعية

رئيس هيئة الرقابة الشرعية الدكتور  إبراهيم احمد عثمان

عضوالدكتور  التجانى عبد القادر  

عضو  الشيخ إبراهيم الضرير

مقرر الهيئةالدكتور  محمد محجوب باشري
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اإلدارة    التنفيذية

الرئيس التنفيذي و المدير العام كمـــال احمـد الزبيـر 

الرئيس التنفيذي التجاري  ونائب المدير العام يوســف أحمــد التني 

الرئيس التنفيذي المالي  ونائب المدير العام المأمون حامد عبد الرحمن 
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 الطاهر الشاذلي 
 رئيس إدارة العمليات

أسامة الفاضل
نائب رئيس إدارة التمويل

محمد عباس
نائب رئيس إدارة العمليات

أحمد محمد خير
رئيس اإلدارة القانونية

واملستشار القانوني
وسكرتير مجلس اإلدارة

محمد باشري
 املراقب الشرعي ومقرر هيئة

الرقابة الشرعية

تاج الدين  محجوب
رئيس إدارة اخملاطر

شادية الكردفاني 
رئيس إدارة املوارد البشرية

و الشئون اإلدارية

عبد الرزاق مصطفى 
رئيس إدارة  تقنية املعلومات

 سلمى هارون
رئيس إدارة اخلزينة

و العالقات املصرفية و الدولية

األمني محمد أحمد 
رئيس إدارة املراجعة الداخلية

و مسئول االلتزام 

نهلة حميدة 
رئيس إدارة التمويل

مالك خان
رئيس إدارة اخلدمات

األستشارية واإلستثمارية

عبد القادر عبد الرسول 
رئيس إدارة  رقابة االئتمان

أعضاء     اإلدارة     العليا
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مجلس اإلدارة

هيئة الرقابة الشرعية 
رئيس مجلس اإلدارة

و العضو املنتدب

جلنـة اإلدارة

جلنة االئتمـان

مسئول االسهم سكرتير مجلس االدارة 

الرئيس التنفيذي
و املدير العام 

املستشار القانونـى

شئون اإلدارة
واألفراد

نائب املدير العام والرئيس
املالي التنفيذي

نائب املدير العام والرئيس
التجاري التنفيذي

إدارة اخملاطرإدارة خدمات املستثمرين
 ورقابة االئتمان 

الرئيس التنفيذى
للعمليات 

جلنـة اخملاطـر

اللجنـة التنفيذيــة

جلنـة املراجعة

املراجع الداخلـــى
 و مسئول االلتزام 

الهيكل   التنظيمي

متويل الشركات

العميات

اخلزينة والعالقات
املصرفية الدولية

تقنية املعلومات الفروع

-  اإلستراتيجية و التخطيط املالى 
-  التقارير املالية

-  احملاسبة وتطوير النظم 
-  االستشارات االدارية 

األفراداإلدارة

إدارة العمليات
املصرفية اإلستثمارية
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تقريـر  مجلس  اإلدارة
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يطيب لي نيابة عن مجلس إدارة بنك املال املتحد أن أقدم للسادة املساهمني التقرير السنوي الثالث للبنك عن السنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009. 

 متيز عام 2009 بتباطؤ النمو في االقتصاد بسبب االنعكاسات السلبية لألزمة املالية العاملية   و ضعف موارد البالد 
األجنبية  االستثمارات  و  األخرى  الصادرات  عائدات  انخفاض  و  البترول  أسعار  لتدنى  نتيجة  األجنبي  النقد  من 
املباشرة.  و قد أدّي ذلك إلي ضعف حركة التجارة الداخلية  و اخلارجية. و قد أضطر البنك املركزي إلى ضخ 

سيولة مبئات ماليني اجلنيهات ملساعدة البنوك ملواكبة أزمة الديون املتعثرة. 

بالنسبة لبنك املال املتحد، فإن عام 2009 مّثل السنة الثالثة ألعمال البنك. و قد متكن البنك من حتقيق درجة عالية 
من النمو بحيث زادت موجودات البنك من حوالي 529 مليون جنيه في نهاية عام 2008 إلي حوالي 778 مليون جنيه 
في نهاية عام 2009 بزيادة قدرها 47%.  فضاًل عن ذلك مت حتقيق العديد من أهداف اإلستراتيجية العامة للبنك و 
التي اعتمدها مجلس اإلدارة في فبراير 2009 . و من أهم ما مت اجنازه  ما يلي    ) حسب محاور اإلستراتيجية ( :-

احملـور األول : التوسـع العضـوي: 

بناءاً على الدارسات التي مت إعدادها مت فتح ثالث فروع للبنك في كل من اخلرطوم بحري  و مدينتي ربك و نياال. و 
قد مت افتتاح فرع مدينة ربك في أغسطس 2008 ، و فرع اخلرطوم بحري  في أبريل 2009 و نياال في أكتوبر 2009.

احملـور الثاني : التوسع اخلارجـي: 

مت إعداد دراسات متكاملة بهدف االستحواذ على بنك من البنوك القائمة ، و قد قامت اإلدارة بإجراء الدراسات 
النافية للجهالة الالزمة لذلك و مت إجراء مفاوضات مع بنك السودان املركزي بخصوص الشروط العامة لالستحواذ 
بصفته من أكبر املساهمني في البنك املستهدف ، ااّل أن مجلس إدارة البنك قرر في اجتماعه بتاريخ 3 أغسطس 
2009 عدم املضي قدماً في هذا األمر و وجه اإلدارة بأن تعمل على التوسع العضوي و بناء شبكة فروع للبنك خالل 

عامي 2010 و 2011 تلبي تطلعات البنك التوسعية.

تقريـر  مجلس  اإلدارة  للجمعيـة   العموميـة
اجتماع   الجمعية   العمومية   السنوي  العادي

رقم   )5(  الخـرطـوم   1   أبريل   2010

السيد / سعد عبد العزيز الوزان
رئيس مجلس اإلدارة
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احملـور الثالث: الشركـات التابعـة : 

 أسس البنك في أبريل 2008 شركة وساطة مالية باسم شركة املال املتحد للخدمات املالية احملدودة و قد حققت هذه 	 
الشركة  نتائج طيبة خالل العامني املنصرمني. 

.  وقد ساهمت 	  االستثمارية احملدودة  املوارد  باسم شركة  استثمارية مستقلة  يناير 2009 شركة  البنك في  أسس 
التأسيس ( بحصة قدرها 19%، كما ساهمت في  الشركة  في شركة لصناعة أكياس ورق تعبئة االسمنت ) حتت 
شركة خلدمات املغادرة  في  مطار اخلرطوم  بحصة قدرها 25% .  و قد باشرت هذه الشركة أعمالها في أكتوبر 
2009. وقد بلغ مجموع املساهمات الرأسمالية في كال الشركتني حوالي 670 ألف جنيه.  باإلضافة إلى ذلك اشترت 
الشركة أراٍض  استثمارية مببلغ 6.5 مليون جنيه سوداني .  و قد مت تقييم هذه األرض بواسطة شركة تقييم عقارية 

متخصصة في نهاية عام 2009 مبا يزيد عن 14 مليون جنيه.  

احملـور الرابـع:  التوسـع الرأسـي: 

و بصفة خاصة في مجال اخلدمات  السابق  اعتمادها في  التي مت  املصرفية اجلديدة  العديد من اخلدمات  تفعيل  مت 
املصرفية االستثمارية .  و في هذا اإلطار قام البنك بترتيب عملية متويل مشتركة )syndicated facility ( لصالح شركة 
سكر النيل األبيض بحوالي 85 مليون دوالر مبشاركة بنوك محلية و أجنبية .  هذا ومت توقيع اتفاقية التمويل في سبتمبر 

 .2009

هذا و يجرى العمل على قدم وساق في تشييد املقر الدائم للبنك و الذي من املتوقع اكتماله في النصف الثاني من عام 
2010 ،  األمر الذي سيوفر للبنك و العاملني به بيئة أفضل للعمل. أما بالنسبة لألداء املالي للبنك خالل عام 2009 فيمكن 

إجماله فيما يلي:-
  بلغ مجموع اإليرادات خالل العام 53.5 مليون جنيه سوداني مقارنة مع 53.3 مليون جنيه سوداني خالل عام 2008 
هذا و قد بلغت  أرباح  العمليات قبل الضرائب والزكاة 25.7 مليون جنيه سوداني مقارنة مع 31.0 مليون جنيه خالل 

العام املاضي. 

بلغ مجموع األرباح الصافية  20.8 مليون جنيه مقارنة مع 22.7 مليون جنيه خالل عام 2008 .  هذا    و قد بلغ . 1
العائد على السهم الواحد حوالي 0.87 % مقارنة مع  0.95 % خالل العام املاضي.     

تنوعت إيرادات البنك على النحو التالي :-. 2
              النسبـة املئويـة

200720082009
29.313.012,0اإليرادات من الودائع مع البنوك                     

29.441.035,0اإليرادات من متويل العمالء  
27.632.031,0اإليرادات من اخلدمات املصرفية  و العموالت         

14.022,0  13.7اإليرادات من السنـدات و الصكوك  
100.0100.0100.0 اجملمـــوع                                       

 بلغ صافى محفظة متويل العمالء حوالي 332 مليون جنيه مقارنة مع حوالي 271 مليون جنيه بنهاية عام 2008  . 3
موزعة على كافة القطاعات االقتصادية و باستخدام العديد من الصيغ التمويلية اإلسالمية . و يبلغ احلجم الكلي 
للمحفظة حوالي444 مليون جنيه عند  إضافة االعتمادات املستندية و خطابات الضمان ، هذا و قد بلغت نسبة 

التعثر حوالي %10. 
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4 . 2009 ديسمبر  بنهاية  جنيه  مليون   528 بحوالي  مقارنة  جنيه  مليون   778 حوالي  املوجودات  مجموع  بلغ   
و  العمالء  باإلضافة حملفظة متويل  البنوك  مع  ودائع  على  املوجودات  اشتملت  قد  و    .%47 قدرها  بزيادة 
عالية  درجة  يوفر  بأنه  املوجودات  هيكل   ميتاز  و  متفاوتة.   بنسب  املالية  األوراق  في  االستثمار  محفظة 
من العوائد مع االحتفاظ بدرجة عالية من  السيولة للبنك. هذا و قد تنوعت محفظة متويل العمالء على  
مختلف القطاعات االقتصادية ) صناعي / جتارى/ عقاري/ استثماري (  و الصيغ التمويلية ) مضاربات / 

مشاركات/ مرابحات/ سلم  واستصناع ( بنسب جيدة .  

متيزت ميزانية البنك كما في 31 ديسمبر 2009 بنسبة سيولة عالية حيث بلغت فترات استحقاق املوجودات . 5
واملطلوبات كما يلي ) املبالغ  مباليني اجلنيهات السودانية(:-

اجملمـوعأكثر من سنة6 – 12 شهـر3 – 6 أشهـرأقل من 3 شهور
33686195160778املوجـودات
4632413276778املطلوبات

اجلدير بالذكر أن البنك يلتزم بكافة االشتراطات الرقابية الدولية و يحرص على االلتزام بلوائح  وتوجيهات بنك 
البنك  ،  يسعى  واملعايير احملاسبية اإلسالمية. فضاًل عن ذلك  الدولية  املعايير احملاسبية  و  املركزي  السودان 
ألن يوفر أكبر قدر ممكن من الشفافية و اإلفصاح في بياناته املالية مبا في ذلك  كافة أنواع اخملاطر املالية و 

التشغيلية حسب ما تقتضيه املعايير الدولية املتعارف عليها. 
هذا و يولى البنك أهمية خاصة لتدريب العاملني عن طريق حضور الدورات املتخصصة داخل و خارج السودان و 
يقوم في الوقت نفسه بدوره االجتماعي املتمثل في الزكاة املدفوعة لديوان الزكاة و املساهمات اخليرية لألفراد 

واملؤسسات. 

و يؤسفني في هذا اجملال أن أنقل لكم مبزيد من احلزن و األسى أن املوت قد ّغيب خالل عام 2009 البروفسور/ 
حافظ الشيخ الزاكي رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك  و قد مت تعيني الشيخ/ إبراهيم الضرير عضواً في الهيئة 
لها . كما يؤسفني أن أنقل لكم مبزيد احلزن  و متت تسمية الدكتور إبراهيم عثمان عضو الهيئة ليكون رئيساً 
واألسى وفاة الدكتور عبد الوهاب عضو مجلس إدارة البنك و عضو جلنة املراجعة . و بعد االستماع آلرائكم و 
مقترحاتكم، أرجو أن تتفضلوا بإجازة املوضوعات الواردة في أجندة االجتماع املرفقة  في اخلتام  أرجو أن أعرب 
نيابة عن مجلس إدارة البنك عن شكرنا و امتناننا إلى بنك السودان املركزي على جهوده املقدرة و حسن إشرافه 
الرقابي و على دعمه ألنشطة البنك ، األمر الذي كان له أكبر األثر في حتقيق االجنازات التي حدثت خالل العام 

و الشكر موصول أيضاً إلى كافة عمالء البنك و ملراسلينا في اخلارج على الثقة التي أولوها لنا . 

كما أود أن أنقل شكر مجلس اإلدارة لهيئة الرقابة الشرعية للبنك على توجيهاتها القيمة واحلكيمة في املسائل 
البنك على االلتزام بالصيغ اإلسالمية الشرعية في كافة  اليها و على  مساعدتها إلدارة  التي رفعت  الشرعية 

معامالتها و للمراجع اخلارجي ملا أواله لنا من نصيحة  وإصدار البيانات املالية في وقت قياسي نسبياً.  

و ال يفوتني في اخلتام أن أشكر موظفي البنك و إدارته التنفيذية على اجلهد اخمللص    و الوالء  و املثابرة، األمر 
الذي مّكن البنك من الوصول إلى ما وصل إليه. 

و الله ولـى التوفيـق
سعد عبد العزيز الوزان

رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير   الرئيس   التنفيذي   و  المدير   العام
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تقرير   الرئيس   التنفيذي
و  المدير   العام

السيد / كمال الزبير

2006200720082009

194389529778مجموع املوجودات

18133280349محفظة متويل العمالء

119257280285حقوق املساهمني

70112119185ودائع العمالء

5116280-حقوق اصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة

8315354إجمالي الدخل 

193126-1األرباح الصافية قبل الزكاة والضريبة

لقد حقق بنك املال املتحد خالل السنوات  2006  ،  2007  ،  2008 ، 2009  منواً مضطرداً في كافة اجملاالت 
كما مبني أدناه ) مباليني اجلنيهات السودانية ( :-
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وقد ركزت اإلدارة خالل السنوات املاضية على إرساء قواعد عمل متينة واستقطاب أفضل الكوادر املصرفية 
املؤهلة على كافة املستويات حيث مت حتقيق زيادة تدريجية في عدد العاملني من 34  بنهاية عام 2006 إلى 129  

بنهاية عام 2009.

الكفاءة  درجات  بأعلى  بها  املنوطة  األدوار  بأداء  منها  كل  تقوم  دوائر  عدة  من  للبنك  التنظيمي  الهيكل  ويتكون 
واملهنية وبالتنسيق  الكامل مع اإلدارات األخرى  بروح الفريق الواحد على النحو التالي :-
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إدارة   الخدمات   المصرفية   و  العمليات
تعتبر إدارة العمليات في مقام السلسلة الفقرية للبنك . تقوم اإلدارة بتوظيف أحدث األساليب التكنولوجية و 

توظيف أفضل الكفاءات املهنية املوجودة لتامني خدمة عمالء البنك بكل اقتدار. 

تعمل هذه اإلدارة على تأسيس قاعدة متكاملة للخدمات املصرفية و جتهيزها بأحدث التقنيات و مدها بالكوادر 
املؤهلة و املدربة للقيام بخدمات عمالء احلسابات اجلارية و احلسابات االستثمارية و تأسيس شبكة فروع للبنك 

وفق خطة مدروسة.

و تعمل اإلدارة باستمرار على جتويد خدماتها لتبقى دائماً في املقدمة مقارنة بالبنوك املنافسة.  و تهدف دائماً 
للمحافظة على مكانة البنك كأفضل بنك في تقدمي خدمات التحويالت اخلارجية و متويل التجارة اخلارجية و 

كافة اخلدمات املصرفية األخرى بأقل تكلفة و أعلى درجات الكفاءة و املهنية.  
و قد مت خالل عام 2009 افتتاح فرعني للبنك في كل من مدينة اخلرطوم بحري  و مدينة نياال  . 
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 إدارة   تمويـل   الشركـات 
تختص إدارة متويل الشركات بتقدمي مجموعة متكاملة من منتجات وخدمات التمويل التي تلبي احتياجات الشركات 
التجارة اخلارجية باإلضافة إلي  مثل القروض القصيرة واملتوسطة األجل وخطابات الضمان ومنتجات متويل 
متويل املشاريع وترتيب التسهيالت اإلمتانية املشتركة والتمويالت اخلاصة باألفراد هذا وقد استطاعت اإلدارة 
القطاعات االقتصادية  يتوزع نشاطهم علي  العمالء  بناء قاعدة متنوعة من  البنك  الوجيزة من عمر  الفترة  في 

اخملتلفة كالبنيات التحتية، الصناعة والتجارة وغيرها من اجملاالت التي تدخل في إطار اهتمامات البنك. 

تهتدي إدارة متويل الشركات في أداء مهامها باملوجهات والسياسات الصادرة من البنك املركزي وسياسات البنك 
الداخلية.

حترص اإلدارة علي دراسة وفهم طبيعة نشاط العميل واحتياجاته احلقيقية كما تسعي إلي جتويد أدائها فيما 
يتعلق بتقدمي أفضل اخلدمات للعمالء من خالل مدراء عالقات يتمتعون بدرجة عالية من املهنية في أداء مهامهم  
لتطوير واستدامة العالقات القائمة واستقطاب عمالء جدد وذلك عن طريق تقدمي مجموعة متنوعة ومتقدمة 
من اخلدمات يتم تصميمها لتناسب احتياجات العمالء وحتقق رغباتهم بغرض متكينهم من التخطيط ملشاريعهم 

التجارية وتطويرها. 
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 إدارة   الخزينة  و  العالقات  المصرفية  الدولية
) أ (  فـي مجـال اخلزينـة :

إدارة السيولة في البنك مبا في ذلك الودائع قصيرة األجل	 
مقرر جلنة املوجودات واملطلوبات في البنك	 
املتاجرة في األوراق املالية ) مثل أسهم الشركات، شهادات االستثمار احلكومية و شهادات شهامة(	 
تقدمي اخلدمة لعمالء البنك في مجال الودائع االستثمارية و احتياجاتهم من النقد األجنبي إدارة األموال 	 

حلساب الغير

)ب(  في مجال العالقات املصرفية الدولية 

إدارة عالقات البنك بشبكة املراسلني باخلارج و توسيعها 	 
 إدارة حسابات البنك اخلارجية مع البنوك املراسلة باخلارج ومع بنك السودان املركزي	 
تطوير نشاط التجارة اخلارجية مع البنوك األجنبية	 
إدارة  موارد النقد األجنبي بالبنك 	 
بيع و شراء النقد األجنبي	 
إدارة السقوف اإلئتمانية املمنوحة للبنك من البنوك املراسلة واحملافظة عليها وتوسيعها	 
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إدارة   الخدمات   االستشارية   و   االستثمارية
االستثمارية  املصرفية  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  تقدمي  على  بالعمل  األول  املقام  في  اإلدارة  هذه  تختص 
واخلدمات املالية االستشارية لكل من شركات القطاع اخلاص و العام في السودان من خالل أنواع متعددة من 

العمليات فى اجملاالت التالية :- 

	 اخلصخصة والشراكات العامة / اخلاصة
	 عمليات االندماج واالستحواذ واملشاريع املشتركة

	 التقييم
	 إعادة هيكلة الشركات

	 احملافظ التمويلية املشتركة
	 إصدار الصكوك واالكتتابات

	 طرح األسهم  لالكتتاب وعروض املناقصات

 ، الوصاية  مثل  للرسوم  املدرة  املصرفية  اخلدمات  تقدمي  على  العمل  بتعزيز  اإلدارة  تقوم  ذلك  عن  فضاًل 
واالستشارات اإلدارية ، وإعداد دراسات اجلدوى ... الخ .
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إدارة   الموارد   البشرية   و   الشئون   اإلدارية

) أ (  في مجال املوارد البشرية :

تسعى اإلدارة بالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية على تلبية احتياجات البنـك من الوظائف اجلديدة  وشغلها بصورة 
فعالة و إعداد وتنفيذ خطط التدريب الداخلي  و اخلارجي و تطوير املوظفني اجلدد  و حتديد مكافأتهم و تقييم 

أدائهم بشكل مالئم و تطوير السياسات اخلاصة بهم.  

 )ب( في مجال الشئون اإلدارية : 

تقوم اإلدارة باإلشراف على عملية الشراء )إعداد إرشادات الشراء ومراقبة مشتريات البنك ( في ضوء امليزانية 
املعتمدة و إعداد و مراقبة تنفيذ عقود اخلدمات بالتعاون مع اإلدارة القانونية .  هذا باإلضافة إلى اإلشراف على 

مشاريع البنك اخملتلفة و احملافظة على سالمة و أمن املنشأة و العاملني.
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إدارة   تقنيـة   المعلومـات
 تقوم إدارة تقنية املعلومات بوضع اخلطط واآلليات العلمية إلدارة كل ما يتعلق بتقنية املعلومات في البنك و فروعه 
والذي يشتمل على متابعة و صيانة و تطوير نظم  اإلجراءات املتعلقة بتقنية املعلومات ، مكننة إجراءات العمل  و 
تصميم و تطبيق و دعم بنية تقنية املعلومات التحتية وبنية االتصاالت مبا يتوافق مع احدث التقنيات لتمكني البنك 
من حتقيق أهدافه و العمل على تفعيل عملية اتخاذ القرارات ، وتتكون إدارة تقنية املعلومات من األقسام التالية:

1. قسم تطوير و دعم النظام املصرفي األساسي :

تتلخص مهام هذا القسم في دعم و تطوير النظام املصرفي األساسي و يشمل ذلك  الدعم الفني للمستخدم 
والتدريب على النظام ، حتديد املقاييس الفنية اخلاصة بتطوير التطبيقات  و قواعد البيانات ، دعم املنتجات 

املصرفية احلديثة وتطوير الطرق الذكية لتصنيف املعلومات ومن ثّم اعتمادها في عمليات اتخاذ القرارات . 

 2. قسم الشبكات و األمن :

يقوم قسم الشبكات و األمن باإلشراف التام على شبكة خطوط االتصاالت  الداخلية   و اخلارجية و خطوط 
االنترنت والعمل على تشغيلها بكفاءة و معاجلة مشاكل اخلدمة  و متابعة و إصالح األعطال و وضع نظم األمن و 

احلماية لألجهزة و شبكات االتصال . 

3. قسم املساندة و الدعم الفني:

يختص القسم باإلشراف على تشغيل وصيانة أجهزة احلاسب اآللي ووضع املواصفات الفنية املالئمة لها. ويتولى 
دورية  البيانات اخملتلفة بصورة  للبيانات من قواعد  االحتياطي  القسم مسؤولية اإلشراف على عملية احلفظ 
وتبعا لألمناط املعمول بها. كما يقوم مبتابعة عقود الصيانة من الناحية الفنية )مستوى أداء وكفاءة الشركات 

املكلفة بأعمال الصيانة( والتنسيق مع اجلهات املعنية بالبنك
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اإلدارة   المالية   و   المحاسبة

خالل فترة وجيزة من تأسيس البنك في عام 2005 مت بناء اإلدارة املالية و جتهيزها بفريق من الكوادر املتخصصة 
و املؤهلة القادرة على أداء املهام املنوطة بها و تنفيذها بكفاءة و فاعلية . و تقوم اإلدارة املالية باملساعدة على ربط 
العمليات املالية بأهداف البنك من خالل تزويد اإلدارة العليا للبنك مبجموعة من تقارير املعلومات ذات الطبيعة 
اإلستراتيجية .  و حترص اإلدارة املالية على تقدمي معلومات مالية دقيقة و عادلة وفق املعايير الدولية و معايير 
البنك  و مساهميه و  الثقة بني  املالية اإلسالمية مما يضفى مزيداً من  هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات 

مراسليه و مدققي حساباته اخلارجيني و الهيئات الرقابية بالدولة. 

و قد قدمت اإلدارة املالية بالبنك مساهمات مقدرة ضمن جلان عمل مت اختيارها من قبل البنك املركزي و أنيط 
القياس  و طرق  الشكل  من حيث  توحيدها  على  العمل  و  التجارية  للبنوك  اخلتامية  املالية  التقارير  تطوير  بها 

احملاسبي . 
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	 اإلدارة القانونية 	 
تختص اإلدارة القانونية بالبنك بالقيام باملهام التالية :- 

متثيل البنك أمام جميع اجلهات القانونية اخملتلفة وجلان التحكيم والترافع في الدعاوى املدنية واجلنائية 	 
التي ترفع من البنك أو ضده.

صياغة العقود التي يقوم البنك بإبرامها مع الغير وتوثيقها مع متابعة أخذ الضمانات الكافية عليها و العمل 	 
على تنفيذها في حالة فشل صاحبها في السداد

متابعة اإليداعات السنوية وجتديد السجل التجاري للبنك  وإيداع أي تعديل عليه لدى مسجل الشركات . 	 
حتصيل املديونيات املتعثرة اخلاصة بالبنك بالطرق القانونية مبا في ذلك رفع دعاوى جنائية ضد العمالء 	 

املتعسرين.     
الرد على االستشارات التي تطلب في كافة املواضيع القانونية. و أي مهام أخرى متعلقة باإلدارة القانونية	 
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إدارة   المخاطر
مقدمة:-

 تقوم إدارة اخملاطر بأداء وظيفتها من خالل سياسات واضحة إلدارة اخملاطر بغرض حتديد اخملاطر وقياسها 
والضوابط اخلاصة بقبول اخملاطر، نظم ملراقبة اخملاطر، نظام للتقارير عن اخملاطر وإجراءات وضوابط جيدة 
للتحكم في اخملاطر بأنواعها )مخاطر االئتمان، التشغيل ، السوق و مخاطر السيولة ( . تٌفعل اإلدارة نشاطها و 
متارسه من خالل اإلشراف عليها من قبل جلنة اخملاطر التابعة جمللس اإلدارة . كما تعمل اإلدارة على حتقيق 

مستوى عاٍل من الفهم و اإلدراك جلميع أنواع اخملاطر باملصرف و اآلثار املترتبة عليها. 

أهداف ومهام إدارة اخملاطر:-

تقييم درجة اخملاطر وتقدمي التوصيات واملقترحات باستخدام التقنيات بغرض التخفيف منها .	 

اإلشراف على أداء  إدارة و رقابة االئتمان املعنية بإعداد وتنفيذ ومراقبة جميع مستندات تنفيذ االئتمان  	 

التعاون والتنسيق مع إدارات البنك األخرى مثل )متويل الشركات / اخلزينة والعالقات املصرفية الدولية / 	 
العمليات اإلدارة القانونية ( من اجل تقدمي مستوى عالي من اخلدمات واملنتجات لتحقيق رضا العمالء من 

خالل النقاط التالية 

مراجعة واعتماد  التوصيات اخلاصة  مبذكرات االئتمان.	 

 املشاركة في إعداد واستعراض املستندات القانونية مثل اتفاقية التمويل التجاري  واإلتفاقيات األخرى ذات 	 
الصلة وذلك بالتنسيق مع اإلدارة القانونية  واإلدارات اخملتلفة األخرى املعنية بها.

 املشاركة في التطوير املستمر ألدلة  السياسات واإلجراءات بالبنك.	 

التأكد من أن جميع القرارات املتعلقة باخملاطر يتم اتخاذها بشفافية كاملة وفقاً لألسس املوضوعة من قبل 	 
مجلس اإلدارة.

رفع تقارير دورية عن اخملاطر لإلدارة العليا بالبنك و مجلس اإلدارة .	 
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إدارة   رقابة   االئتمان
تتولى إدارة رقابة االئتمان مسؤولية توفير الدعم اإلداري لألنشطة التمويلية باملصرف ، كما تقوم برصد و متابعة 

مخاطر االئتمان و حتليلها  يوماً بيوم  وذلك للتأكد من النقاط التالية :- 

االختيار السليم والتوازن فيما يتعلق باستخدام التمويل حسب الشروط الواردة فيه من ناحية  ) املبلغ ، فترة  . 1
السداد، الضمانات  والتسعير...... الخ ( و ذلك من تاريخ املوافقة عليه. 

استيفاء جميع املستندات القانونية و الضمانات و مراجعتها مع شروط املوافقة على منح التمويل و ذلك قبل . 2
إصدار إشعار املوافقة لتنفيذ التمويل. 

وجود نظام فعال ملتابعة اإلجراءات الروتينية وضمان أن تكون جميع النواقص قد مت تسجليها على النحو . 3
املطلوب واالنتهاء من املعاجلات املطلوبة اذا وجدت.   

إعداد البيانات و التقارير االئتمانية املطلوبة ذات العالقة بعمل قسم رقابة االئتمان  و تزويد اإلدارة العليا . 4
للبنك بها .  
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إدارة   المراجعة   الداخلية

بعد ان كان البنك يعهد مهمة املراجعة الداخلية ملراجع داخلي غير متفرغ ، قام البنك مؤخراً بتعيني رئيس متفرغ 
الواسعة إذ عمل في عدة مكاتب  ، يحمل مؤهاًل عاملياً في هذا اجملال عالوة على خبراته  الداخلية  للمراجعة 
مراجعة عاملية األمر الذي انعكس على مستوى تقارير املراجعة الداخلية التي يعدها هذا القسم و التي غطت 

النشاطات التالية :- 

النشاط التشغيلي 	 
النشاط املالي 	 
احلاسب اآللي 	 
التقارير اخلاصة 	 
تدريب املوظفني على مكافحة غسل األموال و متويل اإلرهاب 	 
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الشركـات     التابعـة 
) أ (   شركة املال املتحد لألوراق املالية

تأسست شركة املال املتحد لألوراق املالية ) مملوكة بنسبة 99% للبنك( في مايو 2008 للقيام بأعمال املتاجرة في 
سوق اخلرطوم لألوراق املالية حلسابها أو حلساب بنك املال املتحد باإلضافة إلى القيام بهذا النشاط حلساب 

الغير و ذلك وفقاً للصيغ اإلسالمية. 
هذا و قد حققت الشركة نتائج ممتازة خالل عامي 2008، 2009 علماً بأن حساباتها مجمعة مع حسابات بنك 
املال املتحد.  و جتدر اإلشارة إلى أنها قد حصلت على املرتبة الثانية للشركات العاملة في سوق اخلرطوم لألوراق 

املالية خالل عام 2009 من ناحية حجم املعامالت التي أجنزتها. 

أهداف الشركة : -

تنشيط التعامل في سوق اخلرطوم لألوراق املالية عن طريق شراء وبيع وترويج األوراق املالية اخملتلفة. 	 
وإدارة احملافظ االستثمارية اخلاصة 	  تكوين  املستثمرين عن طريق  اكبر فرص لالستثمار جلميع  إتاحة 

خملتلف أنواع  النشاط االقتصادي .
توسيع وتوطيد عالقات الشركة بجميع العمالء واملتعاملني.	 
بيع وشراء األوراق املالية 	 
إنشاء وإدارة احملافظ االستثمارية اخلاصة لإلفراد واملؤسسات داخل وخارج السودان	 
تقدمي االستشارات املالية وإدارة محافظ الغير واستثماراتها في األوراق املالية	 
تغطية وتسويق إصدارات األوراق املالية للشركات القائمة واجلديدة.	 
الترويج والتغطية لالكتتابات العامة 	 
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)ب (   شركة املوارد االستثمارية

للقيام  يناير 2009   في   أواخر 2008 ومت تسجيلها   في  االستثمارية   املوارد  إنشاء شركة  املوافقة على  متت 
بالعمليات االستثمارية التالية:- 

مع 	  بالشراكة  االقتصادية  اجلدوى  ذات  االقتصادية  القطاعات  كافة  في  احلديثة   الشركات  تأسيس 
املستثمرين الراغبني في ذلك . 

شراء الشركات القائمة بهدف إعادة هيكلتها و من ثم طرحها للبيع عن طريق طرح أسهمها لالكتتاب العام 	 
أو عن طريق الطرح اخلاص .

االستثمار في قطاع العقارات	 

وافق مجلس إدارة الشركة في يونيو 2009 على املساهمة في تأسيس شركتي خدمات املسافرين مبطار اخلرطوم 
وشركة عطبرة ألكياس الورق وفى مجال االستثمار العقاري مت شراء شركة البحار للخدمات التعليمية وشركة 

الصاع للخدمات الزراعية وشركة الريحانة لتطوير العقار مبا مجموعه 29315 متراً مربعاً.

 كان أداء شركة خدمات املسافرين ممتازا وذلك خالل فترة تشغيله الفعلية في الربع األخير من  2009

هنالك مشاريع مقترحة جديدة وأخرى متوقفة ألسباب مختلفة سوف يتم تقدمي دراسات مستوفية لها ألغراض 
طلب املصادقة لها خالل العام 2010 

السيد/ هاشم أحمد علي 
مدير شركة املوارد اإلستثمارية

الشركـات     التابعـة
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القوائم   المالية الموحدة
31   ديسمبر   2009
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بنك املــال املتحد
قائمة املركز املالي املوحدة

31 ديسمبر 2009

تشكل اإليضاحات املرفقة من 38 إلي 83 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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دليل االدارة العامة و الفروع و الشركات التابعة 

الشركات التابعة

الفرع الرئيسي
مبنى رقم 411 – مربع 65 –  شارع  مأمون  بحيري

جنوب الساحة اخلضراء  ، اخلرطوم
ص.ب  :  8210  العمارات – اخلرطوم – السودان 

الرمز البريدي: 11111 
هاتـف   :  00249183247700
 فاكس   : 00249183235000 

  almal@bankalmal.com   :   البريد اإللكتروني
 www.bankalmal.com :   املوقع اإللكتروني

CBSKSDKH : سويفت

فرع بحري
 , الصناعات  شارع   –  8 مربع   –  130 رقم  مبنى 

اخلرطوم بحري
ص.ب  :  1173

هاتف   :  00249185324480
 فاكس  : 00249185324001  

  almal@bankalmal.com   :   البريد اإللكتروني
 www.bankalmal.com :   املوقع اإللكتروني

فرع نياال
مبني رقم 48 مربع 7 / د – شارع السينما - نياال 

تلفون    :    7118 23414249 00   -  7118 23899 249 00       
فاكس    :   7118 23999 249 00 

  almal@bankalmal.com   :   البريد اإللكتروني
 www.bankalmal.com :   املوقع اإللكتروني

 شركة المال المتحد لألوراق المالية 
مبنى رقم 411 – مربع 65 –  شارع  مأمون  بحيري

جنوب الساحة اخلضراء  , اخلرطوم
ص.ب  :  8210  العمارات – اخلرطوم – السودان 

الرمز البريدي: 11111 
هاتـف   :  00249183247700
 فاكس   : 00249183235000 

شركة الموارد االستثمارية المحدودة 
 مبنى رقم 130 – مربع 8 

 شارع لصناعات - اخلرطوم بحري
 ص.ب. 1173

 هاتف: 00249185324480 
 فاكس : 00249185324001

فرع ربك
مبنى رقم 390 – مربع 3 –  ربـك

ص.ب :   203
هاتـف   :  00249572829480
 فاكس   : 00249572829481

  almal@bankalmal.com   :   البريد اإللكتروني
 www.bankalmal.com :   املوقع اإللكتروني
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