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الرؤيا:
 )نتطلـــع أن نكـــون يف مقدمـــة الصـــارف العاملـــة يف الســـودان، 
يف  للثقـــة  وتعزيـــزاً  االجتماعـــي  والرفـــاه  التنميـــة  يف  متيـــزاً 

وخارجيـــاً(. داخليـــاً  معامالتنـــا 

الرسالة:
)حتقيـــق الريـــادة يف العمـــل الصـــريف اإلســـالمي بتنميـــة قـــدرات 
العنصـــر البشـــري والســـاهمة يف حتقيـــق التنميـــة االقتصاديـــة 
واالجتماعيـــة وتقـــدمي حلـــول متكاملـــة ترضـــي طموحـــات أصحـــاب 

الصلحـــة(.

القيم:
)قيمنـــا نابعـــة مـــن عقيدتنـــا  تقاليدنـــا  ثقافتنـــا: الصـــدق واألمانـــة 

والشـــفافية(.



5 www.shib.sd

الـمحتـويــات

رقم الصفحةاملوضوع
4 دليل الهاتف - الركز الرئيسي و الفروع 

5االنتشار اجلغرايف للفروع
6مجلس اإلدارة

7هيئة الرقابة الشرعية
8اإلدارة التنفيذية

10التطورات االقتصادية للعام 2016م
12خطاب السيد/رئيس مجلس اإلدارة أمام اجلمعية العمومية السابعة والعشرين للمساهمني

16مؤشرات أداء البنك للثالث سنوات األخيرة
18تقرير الراجع العام

21قائمة الركز الالي كما يف 2016/12/31م
22قائمة الدخل للسنة النتهية يف 2016/12/31م

23قائمة التدفقات النقدية للسنة النتهية يف 2016/12/31م
24قائمة التغيرات يف حقوق اللكية للسنة النتهية يف 2016/12/31م

25إيضاحات حول القوائم الالية
42 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

43قرارات اجلمعية العمومية السابعة والعشرين للمساهمني
44الراسلون األجانب



6www.shib.sd

الفروع العاملة :

فـــــــــــــــــــــــاكستلفـــــــــــــــــــــــونالفــــــــــــــــــــــــرع
795720 183 249+795721 183 249+البرج

785098 183 249+783043 183 249+اخلرطوم
783925 183 249+783921 183 249+السوق العربى 

472849 183 249+472837 183 249+النطقة الصناعية اخلرطوم
460714 183 249+487958 183 249+السجانة

420182 183 249+420183 183 249+السوق احمللى 
722002 183 249+722002 183 249+الكالكلة
554606 187 249+553330 187 249+أم درمان

997051 187 249+454156 187 249+السوق الشعبى أم درمان
730514 187 249+730515 187 249+سوق ليبيا

331141 185 249+330582 185 249+الصناعات بحرى
117213 155 249+819296 120 249+سوق )6(

731049 183 249+731048 183 249+جامعة أفريقيا العالية
731563 183 249+731561 183 249+اخلرطوم )2(

843479 0441 249+843479 0441 249+القضارف
822292 0241 249+823839 0241 249+دنقال

826046 0311 249+826042 0311 249+بورتسودان
840445 0511 249+840445 0511 249+ود مدنى

824850 0571 249+824645 0571 249+كوستى
730148 183 249+730149 183 249+احلفير
843920 0611 249+843910 0611 249+األبيض

731620 183 249+731613 183 249+كسال

دليل الهاتف- الركز الرئيسي والفروع
الركز الرئيسي : شارع السيد عبد الرحمن

السودان – اخلرطوم 
تلفون : 779078 / 774728 / 771735 183 249+

فاكس : 784282 / 773585 183 249+

isbssdkh : االسويفت
 ص . ب : 10036 – اخلرطوم

الرمز البريدي : 11111 
  www.shib.sd : الوقع على اإلنترنت
   info@shib.sd : البريد االلكتروني

دليل املركز الرئيسى والفروع    
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اإلنتشار اجلغرايف للفروع

فروع والية اخلرطوم
- البرج

- اخلرطوم
- السوق العربي

- النطقة الصناعية
- السجانة

- السوق احمللي
- الكالكلة

- الصناعات بحري
- أمدرمان

- السوق الشعبي أمدرمان
- سوق ليبيا

- سوق 6
- جامعة أفريقيا العالية

- اخلرطوم 2

بورتسودان

دنقال
احلفير

اخلرطوم

القضارف
ودمدني

األبيضكوستي

كسال
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الســيد/  الباقر يوسف مضوى  أحمد  
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
1/ السـيد/ أحمد على أحمد احلسني

2/ الســيد/ بدرالدين صالح عبدالرضى حسن
3/ الســيد/ عبدالل إدريس فضل إدريس
4/ الســيد/ سليمان محمد أحمد محمد
5/ الســيد/ د. عبدالرحيم محمد بخيت
6/ الســيد/ م. إبراهيم موسى اخلليفة

7/ الســيد/ محمد يحيى محمد اجلالدى
8/ الســيد/ على سعيد أحمد كمبال

9/ الســيد/ محمود صالح راشد
أمني مجلس اإلدارة

الســيد/ محمد بشري خلف الل علي
هيئة الرقابة الشرعية

رئيس الهيئة. 1/ الســيد/  د. محمد الفاحت حامد محمد حامد 
عضو الهيئة. 2/ الســيد/  د. أحمد إبراهيم حمد الترابى  
عضو الهيئة. 3/ الســيد/  د. عبدالواحد عثمان مصطفى  
مقرر الهيئة. 4/ الســيد/  د.صابر عباس محمد أبو دقن  

املستشار القانـوني
األستاذ /  معتصم حسن محجوب 

املراجع القانـوني
السادة/ ديوان الراجع القومي
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اإلدارة التنفيذية

السيد/ حسن محمد احلسن األمني.       
املدير العام

 

السيد/ عبدالباقي دفع الل األمني جاد الرب. 
نائب املدير العام :

السيد/ عبد الل نور الدين أحمد محمد      
مساعد املدير العام لإلدارة والبحوث والتخطيط.

السيد/ كمال الشيخ الطيب محمد        
مساعد املدير العام لالستثمار  والشؤون املصرفية والتقنية. 
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مديرو اإلدارات:
مدير إدارة الشؤون القانونية1. السيد / حسن محمود أحمد عبدالغفار              

مدير الكتب التنفيذى2. السيد / صالح سيد أحمد بندي                    
مدير إدارة االستثمار والتمويل3. السيد / أحمد عبداحلي محمد أحمد                  

مدير إدارة الشؤون اإلدارية4. السيد / علي حسن حمد احلسني                    
مدير إدارة تقنية العلومات5. السيد / ساتي محمد ساتي حمد 

مدير إدارة الشؤون الصرفية والفروع6. السيد/ عارف محمد بشير على
مدير إدارة التفتيش والضبط الداخلى7. السيد / معتصم عبدالعزيز فقير أحمد                

مدير إدارة الشؤون الالية8. السيد / أسامة علي إبراهيم الصادق               
مدير إدارة الوارد البشرية9. السيد / محمد احلسني أحمد جعل                     

مدير إدارة التخطيط والبحوث10. السيد/ بدر محمد اجلاك العباس
مدير إدارة التدريب ومراقبة اجلودة11. السيد/ أحمد الطاهر سيد أحمد طاهر

مدير إدارة الخاطر12. السيد/ محمد النور آدم الفضل
مدير إدارة العالقات اخلارجية والنقد األجنبى13. السيد/ مبارك موسى سعد احلاج

مدير إدارة التسويق والعالقات العامة14. السيد/ خالد محمد أدم محمد أحمد
مسؤول اإللتزام15. السيد/ مبارك مأمون عبدالصمد يوسف

مديرو الفروع:
مدير فرع النطقة الصناعية اخلرطوم1. السيد / غازى عبداحلى ابنعوف                      

مدير فرع السجانة2. السيد / كمال عبدالل محمد عبدالقادر               
مدير فرع البرج3. السيد/ عثمان سعيد حاج نور 

مدير فرع اخلرطوم4. السيد / عبدالوهاب محمد عبدالكرمي 
مدير فرع الصناعات بحري5. السيد / عبدالنعم إبراهيم الشيخ 

مدير فرع بورتسودان6. السيد / متوكل أحمد محمد أحمد 
مدير فرع السوق احمللى7. السيد/ سر اخلتم حسن سراخلتم 

مدير فرع السوق العربي8. السيد/ أسامة محمد سيد أحمد الفاضل
مدير فرع أم درمان9. السيد / صالح مصطفي محمد عبدالكرمي            
مدير فرع مدنى10. السيد / صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم          

مدير فرع كسال11. السيد/ مبارك محمد عبدالغنى بابكر
مدير فرع جامعة أفريقيا12. السيد/ فتح العليم عثمان فرح الشيخ

مدير فرع سوق “6”13. السيد / محمد أحمد محمد الشيخ                     
مدير فرع األبيض              14. السيد / نزار محمد الزين عبدالرحمن                 

مدير فرع اخلرطوم )2(              15. السيد/ عادل حسني حسن الفكى 
مدير فرع سوق ليبيا16. السيد/ محمد حسن دهب محمد

مدير فرع كوستى17. السيد/ نورالدين عبداحلليم حامد أرباب
مدير فرع القضارف18. السيد/ قمر األنبياء عبدالكرمي على أحمد

مدير فرع السوق الشعبى أم درمان19. السيد/ سر اخلتم حسني محمد على
مدير فرع دنقال20. السيد / عبداحلليم بشير هارون بشير                

مدير فرع احلفير21. السيد/ وعاظ الدين إبراهيم عبدالرحمن 
مدير فرع الكالكلة22. السيد/ محمد عبدالل محمد عبدالكرمي
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التطورات االقتصادية للعام 2016م
مؤشرات االقتصاد العاملى:

معدل منو االقتصاد:
ـــا يف  ـــام 2017م. أم ـــة الع ـــى 3.4 ٪ بنهاي ـــع إل ـــع أن يرتف ـــام 2016م ، ويتوق ـــة الع ـــي 3.1 ٪ بنهاي ـــدل منـــو االقتصـــاد العال ـــغ مع بل
منطقـــة الشـــرق األوســـط و شـــمال أفريقيـــا فقـــد بلـــغ معـــدل النمـــو 2.9 ٪ يف عـــام 2016 م ويتوقـــع أن يصـــل إلـــى 3.3 ٪ يف 

ـــام 2017م.  الع
معدل التضخم:

بلـــغ متوســـط معـــدل التضخـــم للـــدول التقدمـــة 1 ٪ يف عـــام 2016م، ويتوقـــع أن يرتفـــع إلـــى 1.4 ٪ خـــالل عـــام 2017م. أمـــا 
بالنســـبة للـــدول الناميـــة فقـــد بلـــغ معـــدل التضخـــم 4.5 ٪ بنهايـــة عـــام 2016م ويتوقـــع لـــه أن ينخفـــض إلـــى 4.2 ٪ بنهايـــة عـــام 

2017م.
اإلدخار:

ـــد ذات  ـــع أن تســـتقر عن ـــن التوق ـــام 2016م وم ـــى ع ـــى ف ـــى اإلجمال ـــاجت القوم ـــن الن ـــاً 25.2 ٪ م ـــت مســـتويات اإلدخـــار عالي بلغ
الســـتوى بنهايـــة العـــام 2017م، وفـــى الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــا يتوقـــع أن ترتفـــع مـــن 20.6 ٪ فـــى عـــام 2016م إلـــى 

22.1 ٪ فـــى العـــام 2017م.
البطالة:

بلغ معدل البطالة فى الدول التقدمة 6.9 ٪  عام 2016م ويتوقع أن ينخقض إلى 6.7 ٪  بنهاية العام 2017م.

مؤشرات اإلقتصاد احمللي:
معدل النمو:

ـــام  ـــة الع ـــى 5.3 ٪ بنهاي ـــة عـــام 2016م إل ـــى ســـيرتفع مـــن 4 ٪ نهاي ـــى اإلجمال ـــاجت احملل ـــدل منـــو الن ـــى أن مع ـــات إل تشـــير التوقع
2017م.

معدل التضخم:
ارتفع معدل التضخم من 12.6 ٪ نهاية عام 2015م إلى 30.5 ٪ نهاية عام 2016م. 

 البطالة:
انخفض معدل البطالة من 21.6 ٪ فى العام 2015م إلى 20.6 ٪ خالل العام 2016م.

عرض النقود:
ـــام  ـــة الع ـــه بنهاي ـــون جني ـــغ 93,643 ملي ـــة ببل ـــام 2016م،  مقارن ـــة ع ـــه ســـودانى نهاي ـــون جني ـــود 120,800  ملي ـــغ عـــرض النق بل
2015م بنســـبة زيـــادة قدرهـــا 29 ٪، ، كمـــا بلـــغ حجـــم الكتلـــة النقديـــة خـــارج اجلهـــاز الصرفـــى 38.712 مليـــون جنيـــه ســـودانى 

ـــادة بلغـــت 41 ٪. ـــام 2015م بنســـبة زي ـــة الع ـــه ســـودانى نهاي ـــون جني ـــغ 27.496 ملي ـــة ببل ـــة عـــام 2016م مقارن نهاي
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التطورات على صعيد البيئة املصرفية
ودائع اجلهاز املصريف:

ارتفـــع إجمالـــي الودائـــع بالعملـــة احملليـــة للمصـــارف مـــن  50,546  مليـــون جنيـــه ســـودانى نهايـــة عـــام 2015م إلـــى   65,692  
مليـــون جنيـــه ســـودانى يف ديســـمبر 2016م بنســـبة زيـــادة بلغـــت 30 ٪.

ارتفـــع إجمالـــي الودائـــع بالعملـــة األجنبيـــة للمصـــارف مـــن مـــا يعـــادل 13,338 مليـــون جنيـــه ســـودانى نهايـــة عـــام 2015م إلـــى مـــا 
يعـــادل   14.226  مليـــون جنيـــه ســـودانى يف ديســـمبر 2016م بنســـبة زيـــادة بلغـــت 7 ٪.

التمويل املصريف:
ارتفـــع حجـــم التمويـــل الصرفـــى بالعملـــة احملليـــة مـــن   50,019.5  مليـــون جنيـــه ســـودانى عـــام 2015م إلـــى 64,197.5  مليـــون 
ـــد  ـــاً فق ـــى قطاعي ـــل الصرف ـــى التموي ـــع إجمال ـــد توزي ـــى صعي ـــت 28 ٪ وعل ـــى ديســـمبر 2016م بنســـبة منـــو بلغ ـــه ســـودانى ف جني
ـــل  ـــة 13.5 ٪،الصناعـــة 12.5 ٪،  النق ـــى نســـبة بلغـــت 18.4 ٪، اإلنشـــاءات 15.9 ٪، التجـــارة احمللي حـــاز القطـــاع الزراعـــى أعل

6.9 ٪ وأخـــرى 32.8  ٪ .
متوسط هوامش أرباح الرابحات:

بلغ متوسط هوامش الرابحات 12 ٪ يف ديسمبر 2016م  وقد تراوح بالصارف ما بني 2 ٪ إلى 24 ٪ .

املراجع:
World Economic Outlook, IMF .1

2. النشرة االقتصادية لبنك السودان الركزي
3. النشرة الدورية لبنك السودان الركزي
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خطاب السيد/ رئيس مجلس اإلدارة أمام اجلمعية العمومية السابعة  والعشرين 
ملساهمى البنك للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمبر2016م

ـــى  ـــني وعل ـــة للعال ـــوث رحم ـــني البع ـــني وخـــامت النبي ـــام التق ـــد إم ـــى ســـيدنا محم ـــني والصـــالة والســـالم عل احلمـــد لل رب العال
ـــى  ـــم واقتف ـــى نهجه ـــر اليامـــني ومـــن ســـار عل ـــه الغ ـــى صحابت ـــن وعل ـــني الطاهري ـــه الطيب ـــى آل بيت ـــني وعل ـــات الؤمن أزواجـــه أمه

ـــن ـــوم الدي ـــى ي آثارهـــم إل
أما بعد 

اإلخوة الكرام/ مساهمى بنك الشمال اإلسالمى
اإلخوة األفاضل/ ممثلى بنك السودان الركزي

األخ الفاضل/ ممثل سوق اخلرطوم لألوراق الالية
األخ الفاضل/ ممثل الراجع العام جلمهورية السودان 

األخ الفاضل/ الستشار القانونى للبنك
األخ الفاضل/ ممثل مسجل عام الشركات

اإلخوة األفاضل/ رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك
اإلخوة األعزاء / أعضاء مجلس اإلدارة

السادة / الضيوف الكرام
اإلخوة / العاملون األعزاء

ِ وبََرَكاتُُه . الُم َعلَيُْكْم وَرْحَمُة اللَّ السَّ
ـــة عـــن الســـادة/ أعضـــاء مجلـــس إدارة البنـــك يســـعدنى أن أرحـــب بكـــم فـــى هـــذه األمســـية الباركـــة وأن أضـــع بـــني أيديكـــم  إناب
التقريـــر الســـنوى للعـــام 2016م علـــى شـــرف انعقـــاد جمعيتكـــم العموميـــة الســـابعة والعشـــرين مســـتعرضاً معكـــم أهـــم اإلجنـــازات 

التـــى حتققـــت واألحـــداث الهامـــة التـــى تأثـــر بهـــا البنـــك محليـــاً وعاليـــاً
 اإلخوة األعزاء:

افتتـــح خطابـــى هـــذا بتقريـــر متطلبـــات الرقابـــة الوقائيـــة وفقـــاً لؤشـــرات)CAEL( وهـــى مؤشـــرات عاليـــة ذات درجـــة مصداقيـــة 
ـــا مصرفكـــم  ـــاز الصرفـــى الســـودانى العمـــل بقتضاهـــا وصنـــف بوجبه ـــزم اجله ـــك الســـودان الركـــزى وأل ـــة، أصدرهـــا بن عالي

ـــرٍض وفـــق التفاصيـــل التاليـــة: كمـــا فـــى : 31 ديســـمبر 2016م ُم
 رأس الال وتصنيف مصرفكم قوى
 األصول وتصنيف مصرفكم وسط
 االيرادات وتصنيف مصرفكم قوى
 السيولة وتصنيف مصرفكم ُمرٍض

Rating Composite rating L E A C اســــــــــــــــم البنك
Satisfactory 1.75 2 1 3 1 بنك الشمال اإلسالمى
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يالحظ أن مصرفكم حقق تصنيف قوى فى: 
 رأس ماله،حيث زاد بنسبة 100 ٪ بعد تسويق الجلس لكل أسهم البنك الطروحة لالكتتاب خالل العام 2016م 

 ايراداته التى زادت بنسبة 5 ٪ مما كانت عليه فى العام 2015م
االخوة أعضاء اجلمعية العمومية :

رغـــم التحديـــات التـــي شـــهدها العـــام مـــن تدنـــي يف أداء االقتصـــاد العالـــي وتدنـــي أســـعار الـــواد االوليـــة وهـــي مـــن أهـــم مصـــادر 
دخـــل الســـودان , فقـــد حافـــظ مصرفكـــم علـــى وتيـــرة أدائـــه اجليـــد ويتضـــح ذلـــك مـــن الؤشـــرات التـــى تعكـــس نتائـــج األداء الالـــى 

لصرفكـــم فـــى العـــام 2016م مقارنـــة مـــع نتائـــج أدائـــه فـــى العـــام 2015م، وهـــى علـــى النحـــو التالـــى:
) البالغ باأللف جنيه سودانى (

معدل النمواألعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامالبــــــــــــــــــــــيان
2016م2015م2016م2015م2014م

21 ٪21 ٪1,534,3321,863,4862,245,855  1. إجمالي الوجودات
13 ٪33 ٪1,158,1391,547,8461,741,713  2.  إجمالي الودائع
22 ٪25 ٪1,109,4921,389,5421,695,974  3. إجمالي التمويل

5 ٪29 ٪147,186190,754200,065  4. إجمالي اإليرادات
104 ٪- 20 ٪181,287144,537295,317  5.  إجمالى حقوق اللكية

 اإلخوة الكرام : 
خـــالل العـــام النصـــرم وفـــى إطـــار نهجـــه التنظيمـــى بإشـــراف مباشـــر مـــن قبـــل مجلـــس إدارتـــه، حقـــق مصرفكـــم نتائـــج أداء 
متميـــزة كانـــت نتاجـــاً لثَمـــرة جهـــوٍد ُمقـــدرٍة بذلهـــا العاملـــون بالبنـــك وفـــق أهـــداف واضحـــة روعـــى فيهـــا تعظيـــم حقـــوق الســـاهمني 

وأصحـــاب الصالـــح مســـتهدفني اآلتـــي:
  تنمية الوارد احمللية واألجنبية و توظيفهما التوظيف األمثل

  تقدمي اخلدمات الصرفية التميزة .
 تنمية قدرات العنصر البشرى .

 التزام مصرفكم بالسؤولية الجتمعية والبيئية . 
اإلخوة الكرام : 

 بلـــغ إجمالـــى التمويـــل واالســـتثمارات 1,695,974 ألـــف جنيـــه ســـودانى بنهايـــة العـــام 2016م، مقارنـــة ببلـــغ 1,389,542 ألـــف 
جنيـــه ســـودانى بنهايـــة العـــام 2015م بنســـبة زيـــادة قدرهـــا 22  ٪، حيـــث مت متويـــل مختلـــف القطاعـــات االقتصاديـــة علـــى النحـــو 

التالـــى: التجـــارى 28,4  ٪، اخلدمـــى 27,6 ٪، الصناعـــى23,3 ٪، والصـــادر 9,9  ٪ ،الزراعـــى 9,2  ٪  وأخـــرى 1,6 0٪
 قـــام البنـــك بـــدوره فـــى التمويـــل ذو البعـــد االجتماعـــى حيـــث بلـــغ رصيـــد التمويـــل األصغـــر والصغيـــر فـــى 2016/12/31م 

)104,5 ( مليـــون جنيـــه ســـودانى .
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اإلخوة الكرام : 
 أحدث البنك نقلة نوعية فى مجال التقنية الصرفية من حيُث:

.)Mini Bank( تطوير النتجات احلالية واستحداث منتجات جديدة  تلبى احتياجيات العمالء , مثل خدمة  
  تطوير وتأمني برامج التقنية الصرفية لتعزيز موقف البنك التنافسى .

 فى إطار سعيه لتحسني وتطوير بيئة العمل فقد مت تشييد فرع سوق أم درمان وانتقل لزاولة نشاطه الصرفى فيه . 
 لزيـــادة انتشـــاره جغرافيـــاُ افتتـــح البنـــك فرعـــاً جديـــداً بدينـــة اخلرطـــوم بحـــرى ُُشـــيد علـــى قطعـــة أرض مملوكـــة للبنـــك وفـــق 

أحـــدث الواصفـــات العماريـــة0
 فـــى مجـــال الـــوارد البشـــرية عـــني البنـــك عـــدد )14( موظفـــاً و )12(عامـــاًل وفـــق الخطـــط فـــى موازنتـــه التخطيطيـــة للعـــام  

النصـــرم 2016م، كمـــا مت تنفيـــذ الـــدورات التدريبيـــة  لتأهيـــل ورفـــع قـــدرات العنصـــر البشـــرى كاآلتـــي:
- )19( دورة تدريبية داخل مركز البنك للتدريب بشاركة )324( متدرباً 

- )14( ورشة عمل وسمنار استهدفت )293( مشاركاً.
- وشارك البنك فى )62( دورة تدريبية خارج مركزه استهدفت )106( متدرباً.

- ابتعث البنك )20( مشاركاً فى دورات تدريبية مختلفة خارج السودان.
- فـــى مجـــال العمـــل الرقابـــى عقـــد البنـــك عـــدة ورش عمـــل وســـمنارات فـــى مجـــاالت غســـل األمـــوال ومكافحـــة متويـــل 

اإلرهـــاب وقانـــون االمتثـــال الضريبـــى االمريكـــى )فاتـــكا( 
 فـــى إطـــار رســـالته االجتماعيـــة واستشـــعاراً منـــه بأهميـــة الســـؤولية الجتمعيـــة واصـــل البنـــك سياســـة التمويـــل األصغـــر، وقـــدم 
ـــم  ـــب لطـــالب مؤسســـات التعلي ـــاح فـــرص التدري ـــادة وغيرهـــا و أت ـــم، الصحـــة،  دور العب ـــات لقطاعـــات التعلي التبرعـــات واإلعان

العالـــى.
اإلخوة الكرام: 

فيما يلى موجزاً الجنازات الجلس خالل العام الثالث من عمر الدورة الثالثة:
ــام النصـــرم 2016م وأصـــدر قرارارتـــه وتوجيهاتـــه حســـب   عقـــد مجلـــس إدارة  البنـــك عـــدداً مـــن االجتماعـــات خـــالل العـ

متطلبـــات النظـــام األساســـى ولوائـــح البنـــك0 
 ســـوق الجلـــس كل أســـهم البنـــك الطروحـــة لإلكتتـــاب وقدرهـــا )125(  مليـــون  ســـهم ليصبـــح رأس مالـــه )250( مليـــون جنيـــه 

ســـودانى مدفوعـــة بالكامـــل
 فـــى إطـــار سياســـة البنـــك إلنشـــاء فروعـــه علـــى أرض مملوكـــة لـــه صـــادق الجلـــس علـــى شـــراء قطعتـــى أرض لفرعيـــه 

بالقضـــارف واألبيـــض.
 إطلع مجلس اإلدارة على القرارات التى اًصدرتها جلانه التالية التى كونها  ثم أجازها:

- جلنة الراجعة والضوابط - جلنة الجلس  
- جلنة الخاطر - جلنة السياسات  

- جلنة البرج
 إطمأن الجلس على جودة األداء واالنضباط الؤسسى بالبنك نتيجة لتفعيل الضوابط0

   ظـــل الجلـــس ملتزمـــاً بإرســـال التقاريـــر الدوريـــة التـــى يطلبهـــا بنـــك الســـودان الركـــزى فـــى مواعيدهـــا فـــى ظـــل الضبـــط 
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ــى . الؤسسـ
   أولى الجلس إهتماماً كبيراً بالتدريب والتسويق ومت إعتماد ميزانية مقدرة لهما0

- إدارة التدريب              3,391,675 جنيه سودانى.

- إدارة التسويق             4,432,000 جنيه سودانى .
 يتابـــع الجلـــس حتصيـــل الديـــون التعســـرة بالبنـــك عـــن طريـــق جلانـــه, اجلـــدول التالـــي يوضـــح نســـبة التعســـر مقارنـــة بالنســـبة 

العياريـــة:
النسبة املعياريةنسبة التعــــــــسرالشــــــــــــــــــــهر

8 ٪4.57 ٪ديسمبر 2012م
6 ٪2.46 ٪ديسمبر 2013م
6 ٪2.85 ٪ديسمبر 2014م
6 ٪3.27 ٪ديسمبر 2015م
6 ٪3.30. ٪ديسمبر 2016م

 يوالى الجلس إتصاالته عن طريق جلنة البرج لتوفير التمويل لشروع استثمار البرج.
ـــد مـــا بعـــد اخلدمـــة لســـتحقيها بحافـــز  ـــة فوائ ـــه قـــد مت تصفي ـــي أمـــام جمعيتكـــم الســـابقة , أن  كمـــا ســـبق أن ذكـــرت يف خطاب
إضـــايف قـــدره 89.3 مليـــون جنيـــه وقـــد نـــال ذلـــك رضـــا العاملـــني ونتيجـــة لذلـــك فـــإن ميزانيـــة العـــام 2016م جـــاءت خاليـــة مـــن 
مخصـــص فوائـــد مابعـــد اخلدمـــة الـــذي كان يشـــكل عبئـــاً كبيـــراً علـــي أربـــاح البنـــك وقـــد جـــاءت أربـــاح هـــذا العـــام 2016م خاليـــة 

مـــن ذلـــك العـــبء ممـــا عـــزز أربـــاح البنـــك0
اإلخوة الكرام:

ـــم الســـتمر  ـــك لدعمه ـــع مســـاهمى البن ـــى : مؤسســـى و جمي ـــم إل ـــس اإلدارة عبرك ـــر  وشـــكر مجل ـــة تقدي ـــل حتي ـــام أنق ـــى اخلت ف
ـــق النجـــاح،  ـــغ فـــى حتقي ـــر البال ـــة األث ـــن كانـــت لســـاندتهم الفاعل ـــار الســـاهمني الذي ـــه، وأخـــص فـــى هـــذه الســـانحة الســـادة كب ل
كمـــا أتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر للســـادة / بنـــك الســـودان الركـــزى، ســـوق اخلرطـــوم لـــألوراق الاليـــة، الستشـــار القانونـــى 
للبنـــك، مســـجل عـــام الشـــركات، صنـــدوق ضمـــان الودائـــع، ديـــوان الراجعـــة القومـــى،  هيئـــة الرقابـــة الشـــرعية، اإلدارة التفيذيـــة، 
العاملـــني بالبنـــك وعمـــالء البنـــك الذيـــن كان لســـاهماتهم ومالحظاتهـــم وآرائهـــم دوراً فـــى حتســـني وجتويـــد أداء البنـــك وخدماتـــه 
الصرفيـــة, كمـــا نقـــدر جهـــد األخـــوة الذيـــن غادرونـــا بدايـــة العـــام 2017م ونتمنـــي لهـــم التوفيـــق يف مقبـــل أيامهـــم, وبـــا أن دورة 
الجلـــس ســـوف تنتهـــي بنهايـــة هـــذا اإلجتمـــاع فإننـــي أتقـــدم بالشـــكر اجزلـــه لزمالئـــي بهـــذا الجلـــس علـــي مـــا بذلـــوه يف خدمـــة 
هـــذه الؤسســـة الناهضـــة وبـــا قدمـــوه مـــن آراء ومســـاهمات قيمـــة للدفـــع بـــاالداء وأمتنـــي للمجلـــس اجلديـــد التوفيـــق والســـداد 

فيمـــا هـــو مقبـــل عليـــه مـــن مهـــام جســـام والشـــكر  - مـــن َقبـــُل ومـــن ًبعـــُد  -  لل رب العالـــني0
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الباقر يوسف مضوي أحمد 
رئيس مجلس اإلدارة
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مؤشرات أداء البنك للثالث سنوات االخيرة
إجمالى املوجودات:

)البالغ باأللف جنيه سودانى( 

املبلغالسنة
20141.534.332م
20151.863.486م
20162.245.855م

إجمالى الودائع:
  )البالغ باأللف جنيه سودانى( 

املبلغالسنة
20141.158.139م
20151.547.846م
20161.741.713م

إجمالى التمويل:
  )البالغ باأللف جنيه سودانى( 

املبلغالسنة
20141.109.492م
20151.389.542م
20161.695.974م
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إجمالى الدخل:
  )البالغ باأللف جنيه سودانى( 

املبلغالسنة
2014147.186م
2015190.754م
2016200.065م

إجمالى حقوق امللكية:
  )البالغ باأللف جنيه سودانى( 

املبلغالسنة
2014181.287م
2015144.537م
2016295.317م
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املراســــــــــلون األجـــــــــــــــانب 

1/ مصرف ابوظبي االسالمي- ابوظبي
2/بنك الشرق- دبي

3/الصرف العربي للتجارة واالستثمار-ابوظبي
4/بنك النيلني ابوظبي

5/البنك التجاري العربي البريطاني
6/بنك البركة التركي

7/بنك التجارة واالستثمار السويسري
BANK CREDIT DNEPR/8

9/بنك قطر االسالمي- الدوحة
10/الؤسسة العربية الصرفية-النامة
11/الشركة العربية لالستثمار-النامة

12/مصرف البحرين االسالمي
13/مصرف سبأ االسالمي- صنعاء

14/بنك بيروت-بيروت
15/البنك اللبناني الفرنسي- بيروت

16/بنك فيصل االسالمي الصري- القاهرة
17/الؤسسة العربية الصرفية- القاهرة

18/مؤسسة الراجحي الصرفية
19/البنك االهلي التجاري- جدة

20/صرافة ارسال- ابوظبي
21/صرافة التنمية الدولية-دبي

22/العربية للصرافة-دبي






