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نتطلــــــع أن يكــــــــون البنــــك
في مقدمـة المصـــارف السودانيـــة
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نبتغـي شـمولية اإلسـام، لتحقيـق الريـادة 
في العمل المصرفـي، بتنمية قدرات العنصر 
المصرفيـة  التقنيـة  واسـتخدام  البشـري، 
المتطـورة، والمسـاهمة في تحقيـق التنمية 
حلـول  لتقديـم  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة 
متكاملة ترضي طموحات أصحاب المصلحة.
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�سركة م�ساهمة عامة
ذات م�سئولية حمدودة

التأسيس:

تأسس بنك الشمال اإلسالمي يف 23 يوليو 1985م.
االفتتاح:

افتتح رسمياً يف 2/ يناير/1990م.

النشاط:

يزاول األعمال املرصفية واالستثمارية عىل هدي اإلسالم وأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء.
رأس املال املصدق:

90,000,000 جنيه سوداني.
رأس املال املدفوع:

90,000,000 جنيه سوداني.
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املركز الرئييس:
السودان ـ الخرطوم ـ شارع السيد عبد الرحمن.

تلفون: 83779078ـ83774728ـ83771735.
فاكس: 83784282 ـ 83773585.

تلكس: 22109 ـ 22888 نخيل )إس دي(.

.)isbssdkh( :اإلسويفت
ص. ب: 10036 ـ الخرطوم.

الرمز الربيدي: 11111.
www.alshamalbank.com :املوقع عىل اإلنرتنت
info@alshamalbank.com :الربيد اإللكرتوني

الرشكات التابعة:

الرشكة العاملية الحديثة لالستثمار:
شارع السيد عبد الرحمن، مبنى رئاسة بنك الشمال اإلسالمي.

تلفون: 83775778، فاكس: 83776026.

الفـــــروع العاملة:

)1( الربج:
تلفون: 83795721ـ  83795722 
فـــاكــــــس:   ،83795723 ـ 
 10036 ص.ب.   ،83795720

الخرطوم، الرمز الربيدي: 11111.
)2( الخرطوم:

تلفون: 83783043ـ  83782192 
 ،83772061 ـ   83772054 ـ 
فاكـــــس: 83785098، ص.ب. 
الربيدي:  الرمز  الخرطوم،   10036

.11111
)3( السوق العربي:

تلفون: 83783921ـ  83782583 
فاكــــــــس:   ،83782588 ـ 
 44861 ص.ب.   ،83783925
الرمـز الربيدي:  الخرطــوم وسط، 

.11114
)4( املنطقة الصناعية:

تلفون: 83472837ـ  83472847، 
فاكس: 83472849، ص.ب. 5267 
الربيدي:  الرمز  جنوب،  الخرطوم 

.12211
)5( السجانة:

تلفون: 83489282ـ  83493059، 
فاكس: 83460714، ص.ب. 118 

السجانة، الرمز الربيدي: 11111.

)6( السوق املحيل:

تلفون: 83420183، فاكـــــس: 

 5268 ص.ب.   ،83420182

الخرطـوم جنــوب، الرمز الربيدي: 

.11114
)7( الكالكلة:

تلفون: 83722002، فاكـــــس: 
.83722001

)8( أم درمان:
فاكــــس:   ،87553330 تلفون: 
أم   1462 ص.ب.   ،87554606

درمان، الرمز الربيدي: 14411.
)9( السوق الشعبي أم درمان:

تلفون: 87454156، فاكـــــس: 
 2056 ص.ب.   ،0153997051
الرمز  أمدرمان،  الشعبـــي  السوق 

الربيدي: 14417.
)10( سوق ليبيا:

تلفون: 87591149، فاكـــــس: 
87582970، ص. ب. 1951، الرمز 

الربيدي: 14418.
)11( الصناعات بحري:

تلفون: 85331145ـ  85330582، 
فاكس: 85331141، ص.ب. 1336 
الربيدي:  الرمز  بحري،  الخرطوم 

.13312

 »6« سوق  رصف  مكتب   )12(
الحاج يوسف:

فاكــس:   ،0120819296 تلفون: 
.0155117213

)13( القضارف:
تلفون: 843481ـ)0441(، فاكس: 
843479، ص.ب. 234 القضارف، 

الرمز الربيدي: 32211.
)14( دنقال:

تلفـــون: 823839 ـ 822581 ـ 
)0241(، فاكس: 822292.

)15( بورتسودان:
تلفـــون: 826042 ـ 826044 ـ 
)0311(، فاكس: 826046، ص.ب. 
الربيدي:  الرمز  بورتسودان،   546

.33311
)16( ود مدني:

تلفــــون: 840445 ـ 844367 
فاكس:   ،)0511( ـ   843567 ـ 
مدني،  ود   570 ص.ب.   ،840445

الرمز الربيدي: 21111.
)17( كوستي:

تلفـــون: 824645 ـ 822230 ـ 
)0571(، فاكس: 824850، ص.ب. 
302 كوســـتي، الرمــز الربيدي: 

.27711

)18( الحفري:
تلفون: 0120868328.

دليل الهاتف

املركز الرئييس والفروع والرشكات التابعة
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خريطة توضح االنتشار الجغرايف للفروع

دنقال

الحفـري
بورتسودان

الخرطوم

الفروع العاملة العاصمة

مدني

كوستي

القضارف

البـــرج

الخرطوم

الســوق العربي

املنطقة الصناعية

السجـــانة

السوق املحيل

الكالكلــــة

الصناعات بحري

أمدرمـــــــان

الشعبى أمدرمان

ســــوق ليبـيا
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مجلس اإلدارة

الســيد/ الباقر يوسف مضوي

رئيـــس املجلـــس

الســيد/ عبد الله إدريس فضل إدريس

نائــــب رئيــــس املجلــــس

أعضاء املجلس:

)1( الســيد/ محمد يحيى محمد الجالدي
)2( الســيد/ بدرالدين صالـح عبد الريض
)3( الســيد/ د. زيـادة عبـد الله زيــادة
)4( الســيد/ د. عبد الرحيم محمد بخيت
)5( الســيد/ تـاج الديـن حامـد إبراهيم
)6( الســيد/ سليمان محمد أحمد محمد
)7( الســيد/ م. إبراهيـم موىس الخليفة

أمني مجلس اإلدارة:

      الســيد/ زين العابدين صالح إبراهيم

هيئة الرقابة الرشعية:

)1( مــوالنا/ مخــاوي مضــوي مخــاوي ـ رئيس الهيئة
)2( الســيد/ د. عبد الواحد عثمان مصطفى ـ عضو الهيئـة
)3( الســيد/ د. محمـــد عــيل يوســــف ـ عضو الهيئـة
)4( الســيد/ حســن محمــود أحمـــــد ـ مقرر الهيئـة

املستشار القانـوني:

األستاذ/ محمد يوسف محمـد

املراجع القانـوني:

السادة/ ديوان املراجعة القومي
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اإلدارة التنفيذية

املدير العام

السيد/ حسن محمد الحسن األمني

نائب املدير العام

السيد/ عبدالباقي دفع الله األمني

مساعدو املدير العام

السيد/ محمد برشى خلف الله عيل

مساعد املدير العام لإلدارة واملالية

السيد/ عبد الله نور الدين أحمد محمد

مساعد املدير العام لالستثمار والتخطيط

السيد/ كمال الشيخ الطيب محمد

مساعد املدير العام للشئون املرصفية والتقنية
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مديرو اإلدارات

/1

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

/10

/11

/12

/13

السيد/ حسن محمود أحمد عبدالغفار

السيد/ صالح الدين محمد سيد أحمد

السيد/ غازي عبدالحي بن عوف

السيد/ صالح سيد أحمد بندى

السيد/ أحمد عبدالحي محمد أحمد

السيد/ عيل حسن حمد الحسني 

السيد/ ساتي محمد ساتي حاج زيادة

السيد/ معتصم عبدالعزيز فقري أحمد

السيد/ أسامة عيل إبراهيم الصادق

السيد/ عثمان سعيد حاج نور             

السيد/ محمد الحسني أحمد جعل

السيد/ عبداملنعم إبراهيم الشيخ

السيد/ د. عبده عجالن بابكر سالمة

مدير إدارة الشئون القانونية 

مدير إدارة التسويق والعالقات العامة 

مدير إدارة التدريب ومراقبة الجودة

مدير إدارة التفتيش والضبط الداخيل

مدير إدارة الشئون املرصفية والفروع

مدير إدارة اإلستثمار والتمويل

مدير إدارة تقنية املعلومات

مدير إدارة املخاطر

مدير إدارة الشئون املالية 

مدير إدارة العالقات الخارجية والنقد األجنبي

مدير إدارة الشئون اإلدارية 

مدير إدارة املوارد البرشية

مدير إدارة التخطيط والبحوث

مديرو الفروع

/1

/2

/3

/4

/5

/6

/7

/8

/9

/10

/11

/12

/13

/14

/15

/16

/17

السيد/ إبراهيم عبد املنعم زايد

السيد/ خليفة العوض العاقب أحمد

السيد/ كمال عبد الله محمد عبدالقادر

السيد/ حيدر عبد الودود محمد

السيد/ عبد الله محمد الحسن أحمد

السيد/ صالح الدين حسن أحمد

السيد/ عبد العزيز الحاج أحمد محمد

السيد/ عبد الوهاب محمد عبد الكريم

السيد/ صالح مصطفى محمد

السيد/ متوكل أحمد محمد أحمد

السيد/ محمد أحمد محمد الشيخ

السيد/ نور الدين عبد الحليم حامد

السيد/ مامون محمد كرار عثمان

السيد/ صالح الدين إبراهيم الشيخ

السيد/ مبارك مامون عبد الصمد

السيد/ آدم طاهر وقداب محمد

السيد/ عبدالحليم بشري هارون بشري

مدير فرع الربج

مدير فرع السجانة

مدير فرع املنطقة الصناعية الخرطوم

مدير فرع أم درمان

مدير فرع الخرطوم

مدير فرع الكالكلة

مدير فرع مدني

مدير فرع السوق العربي

مدير فرع السوق الشعبي

مدير فرع بورتسودان

مدير فرع الصناعات بحري

مدير فرع دنقال

مدير فرع السوق املحيل

مدير فرع القضارف

مدير فرع كوستي

مدير فرع سوق ليبيا

مدير فرع الحفري
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التطورات االقتصادية

العاملية واملحلية للعام 2009م

مؤرشات االقتصاد العاملي:

GDPمعدل التضخم%معدل النمو%البيـــــــــــــــان

2009م2009م2008م2009م2008م

0,9٪3٪3,9٪العالم

4,6٪10٪12٪6٪6٪إفريقيا

3,9٪6٪6,5٪الرشق األوسط

}عرض النقود{ بماليني الجنيهات مؤرشات االقتصاد القومي: 

2009م2008مالبيـــــــــــــــان

5٪7٪معدل نمو االقتصاد القومي

22,93327,271عرض النقود

16,319,9معدل نمو عرض النقود

13,4٪14,9٪معدل التضخم 

املبالغ بالجنيه السوداني سعر رصف اليورو مقابل الجنيه السوداني )بنك السودان املركزي( 

ديسمرب 2009مديسمرب 2008مالبيـــــــــــــــان

3,08913,2115سعر الرشاء

3,10453,2276سعر البيع

املؤرشات االقتصادية العاملية واملحلية
وإسرتاتيجيات  السياسات  رسم  يف  السليم  التخطيط  عليه  يبنى  الذى  األساس  هي  االقتصادية  املؤرشات 

املؤسسات، لذا أضحى من الرضورى اإلسرتشاد بها بحيث يكون التخطيط أكثر واقعية.

وفيما يىل استعراض لبعض املؤرشات االقتصادية عىل املستويني العاملي واملحيل:
الوضع االقتصادى العاملي:

بدأ االقتصاد العاملي مرحلة من الهبوط الشديد إثر أخطر صدمة مالية تعرضت لها األسواق املالية العاملية يف 

أغسطس 2007م، وذلك بإنهيار سوق التمويل العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية، ودخلت األزمة املالية مرحلة 

جديدة سادتها االضطرابات املالية بنهاية سبتمرب 2008م، وبدأ التأثري ملموساً يف جميع أنحاء النظام املايل العاملي 

مما أدي إىل تصاعد األسعار خاصة يف السلع األولية خالل العام 2009م.

شهد معدل النمو العاملي انخفاضاً يف عام 2009م إىل 3٪ بعد أن كان 3,9٪ يف العام 2008م، ومن املتوقع أن 

يبدأ حدوث انتعاش يف العام 2010م، كما بلغ الناتج اإلجمايل العاملي نسبة 0,9٪ بنهاية العام 2009م.
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شهد معدل النمو االقتصادي يف إفريقيا جنوب الصحراء استقراراً بنسبة 6٪ خالل العامني 2008م – 2009م، 

أما معدل التضخم فقد انخفض يف إفريقيا من 12٪ بنهاية عام 2008م إىل 10٪ بنهاية عام 2009م، كما بلغ 

الناتج اإلجمايل يف إفريقيا نسبة 4,6٪ بنهاية العام 2009م.

أما الدول الرشق أوسطية فقد انخفض معدل النمو فيها من 6,5٪ عام 2008م إىل 6 ٪ عام 2009م، كما بلغ 

الناتج اإلجمايل يف املنطقة الرشق أوسطية نسبة 3,9٪ بنهاية العام 2009م.
االقتصاد القومي:

1/ معدل النمو االقتصادي:

انخفض معدل نمو االقتصاد القومي من 7٪ بنهاية عام 2008م إىل 5٪ بنهاية عام 2009م متأثراً بتداعيات 

األزمة املالية العاملية.
2/ معدل التضخم:

يعد  بنهاية ديسمرب 2009م، مما  إىل ٪13,4  بنهاية ديسمرب 2008م  التضخم من ٪14,9  انخفض معدل 

مؤرشاً جيداً لقياس انخفاض أسعار السلع.
3/ سعر الرصف:

شهد سعر رصف العملة املحلية )الجنيه السوداني( مقابل اليورو إرتفاعاً من 3,0891 جنيه بنهاية ديسمرب 

2008م إىل 3,2115 جنيه بنهاية ديسمرب 2009م.

املصادر:

	 بنك السودان املركزي: )النرشة االقتصادية – اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء خالل الفرتة 

من )1-2008/12/31م((.

العاملي  )التطورات يف االقتصاد  م  الدويل 2008	  النقد  السنوي لصندوق  التقرير  الدويل:  النقد  صندوق 

واألسواق املالية(.

م((. رسائل )يف آفاق االقتصاد اإلقليمي )عدد أكتوبر 2008	 

	 وزارة املالية واالقتصاد الوطني: )الجهاز املركزي لإلحصاء(.
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خطاب السيد رئيس مجلس اإلدارة

أمام الجمعية العمومية العرشين للمساهمني

للسنة املالية املنتهية يف 31/ديسمرب/2009م
الحمد لله وكفى، والصالة والسالم عىل نبيه املصطفى محمد بن عبد الله وعىل آله وصحبه ومن اصطفى، ومن  

اهتدى بهديه وسار عىل نهجه إىل يوم الدين.. أما بعد..
اإلخوة الكرام أعضاء الجمعية العمومية

اإلخوة ممثيل بنك السودان

األخ ممثل سوق الخرطوم لألوراق املالية

السادة/ السيدة/ ممثل ديوان املراجعة القومي

األخ/ رئيس هيئة الرقابة الرشعية

اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة

السادة الضيوف

اإلخوة العاملون

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يرشفني اليوم مخاطبة جمعيتكم العمومية املوقرة العرشون 

لنقف وإياكــم عىل أداء بنك الشمال اإلسالمي وإنجازاته املتواصلة 

خالل العام املايل املنتهي يف 2009/12/31م..
اإلخوة اإلعزاء..

هذه  مثل  يف  هذا  الكريم  بجمعكم  االلتقاء  عىل  درجنا  لقد 

املناسبة السعيدة مـن كل عام وظللنا نتوق لها، حرصاً منا عىل 

االستماع إىل مناقشاتكم الجادة وآرائكم السديدة حـول األداء العام والقوائم املالية ملؤسستكم العامرة بإذن الله 

للعام املنرصم واستصحاب آرائكم ومقرتحاتكم وتوجيهاتكم والتي سوف نعتمد عليها كثرياً يف رسم سياسات البنك 

وموجهاته العامة يف إطار خطته اإلسرتاتيجية للسنتني القادمتني لتحقيق األهداف املرجوة بعون الله وتوفيقه..
اإلخوة الكرام..

إن التغريات املتسارعة التي تشهدها بالدنا يف كافة قطاعاتها االقتصادية يف ظل اندياح الثورة املعلوماتية تمثل 

تحدياً كبرياً لكل املؤسسات االقتصادية واالستثمارية والتمويليــة ومؤسستكم العريقة الرائدة يف مجال التقنية 

املرصفية سيكون لها القدح املعىل يف صناعة الصريفة اإللكرتونية وفق نهج إسالمي قادر عىل تحقيق أهداف البنك 

اإلسرتاتيجية بتضافر جهود العاملني فيها بمشيئة الله.

كنت أيها السادة قد أرشت يف خطابى أمام جمعيتكم املوقرة عن أداء مرصفكم يف العام 2008م. أن عام 2009م 

سيشهد أوج األزمة االقتصادية التي عصفت بكثري من اقتصاديات دول العالم، وأن أثرها ال شك سيطال االقتصاد 

السوداني، وإن كان بدرجة أقل نظـــراً لتحصن االقتصاد السوداني عامة وبخاصة الجهاز املرصىف بمزايا أركان 

االقتصاد اإلسالمي التي تكسبه مناعة ضد أنواع األزمات التي تهز هيكل االقتصاد التقليدى. وكنا نخىش أن يكون 

وقع آثار تلك األزمة صعباً عىل أداء مرصفكم مما يلقى علينـــا يف مجلس االدارة واالدارة التنفيذية عبئاً عظيماً 

يجعلنا شديدي الحرص واليقظة فيما نتخذه من اإلجــراءات والسياسات السليمة والحصيفة والحكيمة يف كل ما 

تقدم عليه لكي نحصن مرصفكم مـن اآلثار السالبة لتلك األزمة..
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وبفضل الله وعونه قد حققنا أكثر مما كنا نتوقع وتمكنا بحمده من اجتياز مخاطـر ذلك العام بنجاح وتجنبنا 

العثرات التي قد تؤثر سلبا عىل نتائج العام. وقد حققنا نتائج مرشفـة ومشجعة باحراز تقدما ملحوظا يف جميع 

40٪. ومما ال شك فيه أنه ال يخفى عليكم أن عام 2009م  مكونات ميزانيته وحساباتها الختامية ترتاوح بني 22٪ـ 

ما كان عاما سهال عىل مرصفكم فانه باالضافة إىل تحديات األزمة االقتصادية العاملية فان بيئة العمــــل املرصىف 

صغرية  ملؤسسة  فيها  مكان  ال  التي  الحادة  باملنافسة  يواجه  فيها  العمل  وان  كبريا،  آخرا  تحديا  تمثل  أصبحت 

وضعيفة. وبفضل الله وعونه وتوفيقه قد استطاع اخوانكــم يف مجلس االدارة واالدارة التنفيذية وجميع العاملني 

بالتعاون والتنسيق املستمرين بني األطراف كافة والجهد العظيم الذى بذل يف قيادة املؤسسة إىل بر األمان. وكان 

كمـا واصل  به،  والنهوض  املايل  البنك  مركز  األداء ودعم  املوارد وتحسني  تنمية  يف  كبريا  مردودا  الجهود  لتـلك 

مجلسكم جهوده الهادفة إىل ترقية جميع املناشط وقد شمل ذلك:

االكتتاب يف كل  الله  املدفوع ليصبح 90 مليون جنيه وتم بحمـــد  املال  االكتتاب إلستكمال رأس  1/ فتح 

األسهم املطروحة، بهذا فقد حقق البنك ما هو مستهدف مستوفيــاً متطلبات رأس املال حسب موجهات البنك 

املركزي.

املصادقة  التمويل. كمــا تمت  لتوفري  اإلتصال  الربج وجاري  استثمار  إعداد دراسة جدوي ملرشوع  تم   /2

عىل تشييد مبني فرع الخرطوم. كذلك وجه املجلس بإعداد دراسة لالنتشار الجغرايف للبنك بحيث يستوعب 

الواليات ذات األهمية التجارية.

3/ إعادة تشكيل لجان املجلس ومجلس إدارة الرشكة العاملية الحديثة لزيادة الفاعليـــة بأنشطة املجلس، 

كما تم تشكيل لجنة لضبط السيولة والتعرس.

4/ شارك البنك يف مؤتمرات وسمنارات داخلية وخارجية مثله فيها السيد/ رئيس املجلس واملدير العام للبنك 

ونائبه ومساعدوه.

5/ تم تعيني مدير عام للبنك ونائباً له.

6/ يويل املجلس اهتماماً كبرياً بالتسويق والتدريب وتم تخصيص ميزانية مقدره لهما.

7 / تمت إجراءات مرشوع إعادة الهيكلة بالبنك يف اطار خطته اإلسرتاتيجية.

8 / يتابع املجلس الديون املتعرسة بالبنك دورياً عن طريق لجانه.

9 /املوافقة عىل تطبيق العمل بنظام بطاقة قياس األداء املتوازن اعتباراً من موازنة العام 2010م.
* يف مجال الصريفة اإللكرتونية:

البنك وإداراته  أن تم ربــط فروع  اإللكرتونية بخطى حثيثة، فبعد  البنك ريادته يف مجال الصريفة  واصل 

بشبكة إلكرتونية نفذ البنك خالل عام 2009م عدة أنشطة حســب ما خطط له تتمثل يف اآلتي:

- تم تحديث األجهزة Hardware التي أستهلكت بنسبة 100٪ حيث تم تغيري الخادمـــات Servers واألجهزة 

الطرفية Work Station وأجهزة حفظ التيار UPS والطابعات واملاسحات.

- يف جانب الربمجيات Software تم إدخال فرع سوق »6« ضمن شبكة األلياف الضوئية.

- هذا فضالً عن تحويل فرع الحفري من فرع يدوي إىل نظام الخدمات املرصفية اإللكرتوني وربطه بشبكة 

البيانات املرصفية بواسطة األقمار االصطناعية. كما تم تغيري شــــبكات الفروع وتوسعتها، هذا إىل جانب 

إدخال نظام املقاصة اإللكرتونية بفروع الواليات.
* يف مجال التسويق املرصىف:

- شهد البنك طفرة نوعية يف مجال التسويق املرصىف لخدماته املتميزة، وذلك بإدخال نظام الرصاف اآلىل ونظام 

نقاط البيع، حيث قام برتكيب أجهزة نقاط البيع لعمالئـه الكرام بمواقع متميزة بوالية الخرطوم بلغ عددها )100 
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نقطة بيع( حقق البنك من خـــاللها ايرادات مقدرة إىل جانب اسهامه يف نرش الوعى املرصىف ذا البعد التقنى. 

 .Home Banking الـ  SMS. وزيادة عدد عمالء مستخدمي  القصرية  الرسائل  إدخال نظام  هــــذا إىل جانب 

ونظام التصديقات عرب الشبكة وتلبية طلبات الفروع من الشــــيكات عرب الشبكة.
* عىل صعيد العالقات الخارجية والنقد األجنبي:

املراسلني  لتوسـيع شبكة  والعربية  واآلسيوية  األوروبية  البنوك  بعض  مع  إتفاقيات  ترتيب  بعمل  البنك  قام 

فضالً  مراسال،   19 األجانب  مراسليه  عـــدد  بلغ  حيث  الخارجية،  التجارة  مجال  يف  التطور  ملواكبة  بالخارج 

عن زيادة التسهيالت املرصفية املمنوحة من بـعض املراسلني. وذلك يف ظل تطوير نظام اإلسوفت بالدخول يف 

النظام العاملي الجديـــــد Work Station. وفيما يتعلق بموقف موارد النقد األجنبي تم تحسينه بالدخول يف 

عمليـات

استثمارية بالنقد األجنبي ملقابلة اإللتزامات الخارجية تجاه االعتمادات املفتوحة بالبنك. كما تم تطوير نظام 

التحويالت الرسيعة مع بعض املراسلني.
* يف مجال التسويق والعالقات العامة:

حقق البنك وجوداً غري مسبوق يف وسائل اإلعالم السودانية املقرؤة واملسموعة واملرئيـة خاصة القنوات الفضائية 

وأحتلت حيزاً مقدراً مما نعتقد إنه رسخ يف ذهن املشاهـــــد السوداني اسم وشعار البنك وخدماته املتميزة من  

خالل تنفيذ البنك لخطة تسويقية محكمة، تم عىل إثرها استقطاب عدد مقدر من الرشكات واملؤسسات ورجال 

األعمال واألفراد، هذا فضالً عن إنشاء موقع للبنك عىل شبكة اإلنرتنت.
* يف مجال التدريب والتأهيل:

فقد  بالبنك  األداء  وترقيـة  تطوير  أجل  من  العاملني  مهارات  وصقل  تأهيل  يف  التدريب  بأهمية  منا  إيماناً 

قامت إدارة التدريب ومراقبة الجودة بتنفيذ العديد من الدورات داخـل املركز كما شاركت يف عدد من الدورات 

خارج املركز وأخرى خارج السودان، أقيمــت )16( دورة تدريبية بمركز تدريب البنك شارك فيها )395( من 

العاملني،كما شاركت اإلدارة يف )53( دورة تدريبية خارج املركز شارك فيها )102( من العاملني، هـذا باإلضافة 

ملشاركتنا يف )18( دورة خارجية بعدد )32( من العاملني، وذلك بغرض مواكبة التطور يف الصناعــة املرصفية 

العاملية. حيث تلقوا جميعهم تدريباً عىل أحدث التقنيات املرصفية يف مجــال العمل املرصىف واالدارى باإلضافة إىل 

املشاركة يف الدورات املقامة بواسطة بنك السودان املركزي , اتحاد املصارف السوداني، اتحاد املصارف العربية 

وبلغــــت   ،)529( املتدربني  عدد  بلغ  واملالية.  املرصفية  للعلوم  السودان  أكاديمية  بواسطة  املقامة  والدورات 

التكلفة للتدريب )576( ألف جنيه.
* يف مجال اإلنشاء والتشييد:

قام البنك بتنفيذ العديد من األنشطة خالل العام 2009م تتمثل أهمها يف اآلتي:

1/ تم تعيني مستشار هندىس.

2/ افتتاح مبني فرع الحفري وتوصيله بشبكة الكهرباء.

3/ تشييد رصافات آلية بمواقع: )مستشفى سوبا الجامعي، رشكة ليبهر للثالجات، السوق املحيل – الخرطوم( 

ليصبح عددها ثمانية رصافات آلية.

يتم  وسوف  العملة،  مطابع  بورتسودان،  دنقال،  )جامعة  بمواقع:  آلية  رصافات  تشييد  إتفاق  إبرام  تم   /4

االستالم خالل هذا الشهر(.

5/ تم طرح عطاء تشييد مبني فرع الخرطوم وتمت املوافقة عىل تنفيذه خالل العام 2010م.
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6/ اكتملت دراسة الجدوي ملرشوع مبني الربج ورفع األمر للجنة املجلس.

7/ تم رشاء مبني فرع القضارف وتحويل ملكيته للبنك.

8/ تم تأمني ممتلكات البنك )مباني، أثاثات، وسائل نقل، نقود( للعام 2010م طرف رشكة التأمني اإلسالمية 

حسب تصديق اللجنة اإلدارية.
* مجال املوارد البرشية:

1/ تحسني رشوط خدمة العاملني بزيادة يف املرتبات تقديراً ملا يبذلونه مــن مجهودات مقدرة. يف ظل مواكبة 
الراتبى  الهيكل  يف  تشوهات  أى  بازالة  املشابهة  املؤسسات  مع  تغيرياتها  ومتابعة  العمالة  بسوق  يحدث  ما 

والوظيفى وأصبحت امتيازات العاملني بالبنك يف درجة متقدمة مقارنة ببقية املصارف العاملة.
2/ تأمني احتياجات البنك من العاملني كماً ونوعاً يف إطار الهيكل الوظيفـــى والتنظيمى املستهدف.

3/ املحافظة عىل استقرار العاملني ورعاية مكفوليهم اجتماعياً وصحياً وتحقيق متطلباتهم ورغباتهم حسب 
األسس واللوائح.

كل تلك املجهودات يف اطار الخطة اإلسرتاتيجية للبنك التي وضـعت يف تناغم مع سياسات بنك السودان املركزي 
وسياسات الدولة االقتصاديــــة واملالية والتنموية واالجتماعية. وبدًء يف تنفيذها لتكتمل عىل مدي األربـع سنوات 

القادمة وركزنا جهداً متواصالً يف املجاالت التالية:
1. املتابعة اللصيقة للديون املتعثرة بالبنك خاصة تلك التي أمام املحاكم ولقـد نجحنا يف اسرتداد معظمها 
وتسوية وإعادة جدولة ألخريات ويرجـع ذلك إلطفاء بعض العمليات بموافقة بنك السودان إىل جانب مجهودات 

اإلدارة التنفيذيـة بالبنك.
2. استقطاب متعاملني جدد بهدف زيادة املوارد املالية للبنك والذي نتج عنــه زيادة يف إجمايل املوجودات 

والودائع والتمويل وحقوق امللكية واإليرادات عىل النحو التايل:

املبالغ بماليني الجنيهات

نسبة التغري2009م2008مالبيـــــــــــــــانم

22٪483591إجمايل املوجودات1

29٪287369إجمايل الودائع2

29٪312403إجمايل التمويل3

44٪64.693.2إجمايل حقوق امللكية4

9٪17.118.6صاىف األصول الثابتة6

22%4049إجمايل الدخـــــل7

كما واصل بنككم نشاطه ضمن مجموعات التحالف التي كونها بنك السودان تمهيداً لخلق كيانات مرصفية قوية 

التضامـن اإلسالمي وأهم  البنك اإلسالمي السوداني، بنك  البنك األهيل،  وهي مكونة من: بنك الشمال اإلسالمي، 

واجباتها:

تحديد محافظ تمويلية متنوعة، وتحقيق أكرب قدر من التعاون بني املجموعة وبناء املعلومات والتنسيق يف إدارة 

السيولة وتنمية املوارد وتمويل مشاريع إسرتاتيجية وتكوين محافظ استثمارية.
إخوتي الكرام:

يرسنا أن نزف لكم البرشى بإعتالء البنك لدرجة مقدرة بنهاية العام 2009م حسب مؤرشات الرقابة الوقائية 

وفقاً ملؤرشات CEAL يف اطار معيار بازل، وقد جـاء تقييم بنك السودان املركزي لبنك الشمال اإلسالمي ايجابياً، 
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 )FAIR( وذلك بتحسن املوقف العـام للبنك حيث قفز من التصنيف الخامس يف العام 2008م إىل التصنيف الثالث

بنهاية العام 2009م مما يعد مؤرشاً ملموساً يف تقدم البنك نحو الريادة املرصفية بعد أن وفق أوضاعه املالية 

ببلوغ رأسماله املدفوع 90مليون جنيه األمر الذى انعكس ايجاباً عىل كفاية رأس املال املرصىف التي بلغت ٪10.6 

بنهاية 2009م، واليكم نستعرض تصنيف البنك وفق تقرير بنك السودان املركزي بنهاية 2009م فيما يىل:

RatingComposite ratingLEAC
بنك الشمال اإلسالمي

Fair2.72252

إن استمرارية وتطوير هذا البنك هو همنا األول واألخري والبد من العمل جميعاً علــى املحافظة عليه وعىل 

سمعته وعىل دوره الريادي يف الساحة املرصفية وحتى يتأتـى ذلك البد من:

1. الزيادة املستمرة لرأس املال ليصل إىل 125 مليون جنيه بنهاية سنوات الخطة الخمسية للبنك )2008م – 

2012م( وهو رأس الرمح يف االستمرارية وبتحقيق أهداف خطة البنك نضمن استمرار وقوف بنك السودان 

بجانبنا داعماً ومؤازراً.

2. استقطاب املزيد من الودائع بشقيها املحيل واألجنبي من البنك املركزي واملؤسســات املالية الصديقة.

3. االستمرار يف تطوير وسائل الرقابة الوقائية للبنك.

التحية لبنك السودان لدعمه الصادق للبنك واهتمام السيد املحافظ بشخصه بقضايا البنك ومساعدته املقدرة 

ما  ومسئولية  االجتماعي  للتأمني  القومي  للصندوق  خاصـــاً  ثناءاً  نزجى  كما  البنك،  تقويم مسرية  يف  الفاعلة 

قدموه ومافتئوا يقدمونه للبنك من عون مما كان له األثرااليجابى فيما تحقق من نجاحات ولحرصه عىل أن يشهد 

البنك اداء رسالته بفاعلية يف دعم التنمية يف جميع أوجهها.

ال يفوتني أيها األخوة الكرام قبل أن أنهي هذه الكلمة أن أحذر أن تميز أداء االقتصــــاد السوداني ونجاح 

املرصف يف العام 2009م ال يعنى أن األزمة االقتصادية العامليـــة قد انقشعت، فان املراقبون ما زالوا يرون أنها 

قد تظل تداعياتها مالزمة لالقتصاد العاملي ولو بوترية أقل حدة خالل العام 2010م، وقد تمتد إىل العام 2011م 

فاننا نؤكــــد أن قيادة مرصفكم سوف تظل تعمل بنفس الجد وال تقعدها الضغوط التي سوف تنتجها األزمة 

يف العام 2010م عن أن تواصل جهدها بنفس العزم والروح التي تعمل بها دائما وبمزيد من الحذر والحكمة أكثر 

مما مىض كى نتمكن من التعامل مع ما قد تفرزه هذه األزمة مـــن مخاطر اضافية ونتفادى أى آثار جانبية 

سالبة قد تنتج من ذلك..

يف  الكبري  األثر  لنشاطهم وصربهم  كان  الذين  اإلدارة  مجلس  وألعضاء  الكرام  إخوتي  لكم  الشكر  الختام  يف 

اإلرتقاء بمسرية البنك، كما أرجو أن أتقدم إنابة عنكم بالشكر لهيئة الرقابة الرشعية وللسيدين املستشار القانوني 

املالية  املقام أن نشكر املؤسسات  الكرام لتعاونهم الصادق معنا.. واليفوتنا يف هذا  القانوني ولعمالئنا  واملراجع 

واملرصفية الصديقة ملا قدمته لنا من استشارات ومعلومات وتدريب للعاملني بالبنك.

والتحية واالشادة البالغة لكل العاملني وهيئتهم النقابية اللذين كان لجهدهم ومثابرتهم فضل ال يخفـى يف 

تحقيق هذه النتائج الباهرة والشكر من قبل ومن بعد لله رب العـاملني، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته؛

الباقر يوسف مضوي

رئيـس مجـلس اإلدارة
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نشاط البنك خالل العام 2009م

نشاط مجلس اإلدارة:

 فتح االكتتاب إلستكمال رأس املال املدفوع من 64,936,323 جنيه إىل 90,000,000 جنيه وتم بحمد 

الله االكتتاب يف كل األسهم املطروحة.

 تم إعداد دراسة جدوي ملرشوع استثمار الربج وجاري اإلتصال لتوفري التمويل.

 إعادة تشكيل لجان املجلس ومجلس إدارة الرشكة العاملية لزيادة الفاعلية كما تم تشكيل لجنة لضبط 

السيولة والتعرس.

 شارك البنك يف مؤتمرات وسمنارات داخلية وخارجية مثله فيها السيد/ رئيس املجلس واملدير العام.

 تم تعيني مدير عام للبنك ونائباً له.

 املصادقة عىل تشييد مبني فرع الخرطوم.

 وجه املجلس بإعادة دراسة االنتشار الجغرايف للبنك.

 يويل املجلس اهتماماً كبرياً بالتسويق والتدريب وقد تم تخصيص ميزانية مقدره لهما.

 تم إكمال إجراءات مرشوع إعادة الهيكلة بالبنك.

 يتابع املجلس الديون املتعرسة بالبنك دورياً عن طريق لجانه.

 تم تحسني يف رشوط خدمة العاملني بزيادة يف املرتبات.

 املوافقة عىل تطبيق العمل بنظام بطاقة األداء املتوازن.
املركز املايل:

شهد املركز املايل للبنك تحسناً ملموساً يف أدائه بنهاية العام 2009م مقارنة بالعام 2008م والجدول التايل يوضح 

ذلك:

جدول رقم )1(

نشاط البنك خالل العام 2009م

مقارنة بالعام 2008م
املبالغ بالجنيه السوداني

نسبة التغري2009م2008مالبنـــــــــــــــد

22٪482,582,630590,535,592إجمايل املوجودات

36٪91,039,404123,852,331النقد ومايف حكمه

29٪312,841,756403,009,544إجمايل التمويل

9٪17,114,28318,668,600صايف األصول الثابتة

28٪287,430,091369,228,072إجمايل الودائع

44%64,697,41893,266,391إجمايل حقوق امللكية
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النشاط االستثماري:

بمبلغ 217,179,000جنيه  العام 2009م مقارنة  املمنوح 227,532,045 جنيه خالل  التمويل  بلغ حجم 

ما  تقديم  تم  االقتصادية وقد  القطاعات  استثمارية يف مختلف  تمويل »1,285« عملية  تم  لعام 2008م، حيث 

القطاع  نال  وقد  أخرى،  صيغ   ٪2 ونسبة  املشاركة  طريق  عن  و٪18  املرابحة  صيغة  طريق  عن   ٪80 نسبته 

التجاري نسبة 68٪ من إجمايل التمويل املمنوح، قطاع الحرفيني واملهنيني 3٪، الزراعي 2,5٪، الصناعي ٪7,5، 

قطاع النقل 2٪، الصادر 12٪، الخدمي 3٪، يليه أخرى ٪2.

كما بلغ عدد العمليات التي تم تصفيتها خالل العام 2009م »1,355 عملية«، بينما بلغ االستثمار يف املحافظ 

املحققة  املالية مبلغ 78,498,861 جنيه، هذا وقد بلغت جملة األرباح  التمويلية 15,864,295 جنيه واألوراق 

مبلغ  التمويلية  واملحافظ  18,584,000جنيه،  املالية  األوراق  وعائد  جنيه،   21,043,000 املبارش  التمويل  من 

941,000 جنيه.
= 40,568,000 جنيه  األرباح املحققة خالل العام 2009م  

% 75=  نسبة التحقيق من الربط املقدر  

التقنية املرصفية:

واصل البنك ريادته يف مجال الصريفة اإللكرتونية بخطى حثيثة، فبعد أن تم ربط فروع البنك وإداراته بشبكة 

إلكرتونية نفذ البنك خالل عام 2009م عدة أنشطة حسب ما خطط له تتمثل يف اآلتي:
Hardware :األجهزة

الطرفية  واألجهزة   Servers الخادمات  تغيري  تم  حيث   ٪100 بنسبة  أستهلكت  التي  األجهزة  تحديث  تم 

Work Station وأجهزة حفظ التيار UPS والطابعات واملاسحات.

Software الربمجيات

 إدخال فرع سوق »6« ضمن شبكة األلياف الضوئية.
البيانات  بشبكة  وربطه  اإللكرتوني  املرصفية  الخدمات  نظام  إىل  يدوي  فرع  من  الحفري  فرع  تحويل   

املرصفية بواسطة األقمار االصطناعية.
 تغيري شبكات الفروع وتوسعتها.

 إدخال نظام املقاصة اإللكرتونية بفروع الواليات.
 إدخال نظام نقاط البيع.

 اعداد الربامج.
 الربط مع محول القيود القومي.

 سمنار عن نقاط البيع.
 اختيار أجهزة نقاط البيع وتوقيع العقد مع الرشكة املوردة.

 تركيب أجهزة نقاط البيع للعمالء.
.SMS إدخال نظام 

التطوير املستمر للنظام ويتمثل يف:

توفري األجهزة حسب املصدق وتتمثل يف:

.W/S &F/S&PRT &SCANERS أجهزة 

 إدخال 5 رصافات آلية جديدة.

.Home Banking زيادة عدد عمالء مستخدمي الـ 

 نظام اإلرسال والتواصل.
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 نظام التصديقات عرب الشبكة.

 نظام تلبية طلبات الفروع من الشيكات عرب الشبكة.

 نظام ربط املخازن باالدارة املالية.

 نظام مراقبة االصول.

 واجهة الربط مع املحول القومي.

 خطة التدريب التقني.
العالقات الخارجية والنقد األجنبي:

يف مجال العالقات الخارجية والنقد األجنبي فقد تم إنجاز اآلتي:

)1( تم زيادة التسهيالت املرصفية مع بعض املراسلني األجانب.

)2( تم تطوير نظام اإلسوفت بالدخول يف النظام العاملي الجديد Work Station بدالً عن النظام القديم.

)3( الرشوع يف عمل ترتيب إتفاقيات مع بعض البنوك األوروبية واآلسيوية والعربية لتوسيع شبكة املراسلني 

بالخارج ملواكبة التطور يف مجال التجارة الخارجية.

)4( تم تحسني موقف موارد النقد األجنبي للدخول يف عمليات استثمارية بالنقد األجنبي وملقابلة اإللتزامات 

الخارجية تجاه االعتمادات املفتوحة بالبنك.

)5( تطوير نظام التحويالت الرسيعة مع املراسلني مثل الراجحي.
التسويق والعالقات العامة:

حققت اإلدارة يف عام 2009م وجوداً غري مسبوق يف وسائل اإلعالم السودانية خاصة القنوات الفضائية وأحتلت 

حيزاً مقدراً مما نعتقد إنه رسخ يف ذهن املشاهد السوداني اسم وشعار البنك وخدماته الجديدة وقامت اإلدارة 

بمساعدة الفروع يف وضع خطة للتسويق وتنفيذها وتوفري كثري من املواد الالزمة للرتويج واإلعالن عن الخدمات، 

كما نفذت اإلدارة الكثري من الزيارات واللقاءات وكذلك االجتماع مع العمالء بهدف االستقطاب وتنشيط العالقة مع 

العمالء وتلمس رغباتهم املرصفية ومعرفة مالحظاتهم حول أداء البنك وخدماته.

وأثمرت هذه املجهودات ومجهودات اإلخوة مديري الفروع عن استقطاب عدد من الرشكات واملؤسسات ورجال 

تنفيذ  تم  كما  مختلفة،  مرصفية  خدمات  وطلب  اعتمادات  وفتح  جديدة  ودائع  استقطاب  وتم  واألفراد،  األعمال 

العديد من املطبوعات الرتويجية التي تعكس تطور الخدمات املرصفية بالبنك، وكذلك تم افتتاح موقع البنك عىل 

شبكة اإلنرتنت وجاري العمل عىل تطويره، وكذلك تم تسويق كل الرصافات اآللية املتوفرة للعام 2009م، وتسويق 

وتوصيل 100 نقطة بيع تميزت بالفاعلية وتوفري مواد مالية إضافية للبنك.
التدريب والتأهيل:

إيماناً منا بأهمية التدريب يف تأهيل وصقل مهارات العاملني من أجل تطوير وترقية األداء بالبنك فقد قامت 

إدارة التدريب ومراقبة الجودة بتنفيذ العديد من الدورات داخل املركز كما شاركت يف عدد من الدورات خارج 

املركز وأخرى خارج السودان، أقيمت )16( دورة تدريبية بمركز تدريب البنك شارك فيها )395( من العاملني،كما 

شاركت اإلدارة يف )53( دورة تدريبية خارج املركز بعدد )102( من العاملني، هذا باإلضافة ملشاركتنا يف )18( 

دورة خارجية بعدد )32( من العاملني، وذلك بغرض مواكبة التطور يف الصناعة املرصفية العاملية.

حيث تلقوا جميعهم تدريباً عىل أحدث التقنيات املرصفية يف مجال العمل املرصىف واإلدارى باإلضافة إىل املشاركة 

يف الدورات املقامة بواسطة بنك السودان، اتحاد املصارف السوداني، اتحاد املصارف العربية، والدورات املقامة 

بواسطة أكاديمية السودان للعلوم املرصفية واملالية.
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الشئون اإلدارية:

تمثل نشاط اإلدارة يف العام 2009م يف إنجازات كثرية منها:

)1( افتتاح مبني فرع الحفري وتوصيله بشبكة الكهرباء.

ـ  املحيل  السوق  للثالجات،  ليبهر  رشكة  الجامعي،  سوبا  )مستشفى  بمواقع:  آلية  رصافات  تشييد   )2(

الخرطوم(.

العملة، وسوف يتم االستالم  إبرام تشييد رصافات بمواقع: )جامعة دنقال، بورتسودان، مطابع  تم   )3(

خالل هذا الشهر(

)4( تم طرح عطاء تشييد مبني فرع الخرطوم وتمت املوافقة عىل تنفيذه خالل هذا العام.

)5( اكتملت دراسة الجدوي ملرشوع مبني الربج ورفع األمر للجنة املجلس.

)6( تم رشاء مبني فرع القضارف وتحويل ملكيته للبنك.

)7( تم تأمني جميع أصول وممتلكات البنك )مباني، أثاثات، وسائل نقل، نقود( للعام 2010م.
املوارد البرشية:

تمثل نشاط اإلدارة يف العام 2009م يف إنجازات كثرية منها:

)1( تأمني احتياجات البنك من العاملني كماً ونوعاً.

)2( مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للبنك.

العاملني ورعاية مكفوليهم اجتماعياً وصحياً وتحقيق متطلباتهم ورغباتهم  )3( املحافظة عىل استقرار 

حسب األسس واللوائح.

)4( إجراء الدراسات لسوق العمالة ومتابعة تغرياتها مع املؤسسات املشابهة.
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قائمة املركز املايل املوحد

كما يف 12/31/ 2009م
)املبالغ بالجنيه السوداني(

2008م2009مرقم اإليضاحالبيـــــــــــــــان

املوجــودات:

3123,852,33191,039,404النقد وما يف حكمه

4161,997,516159,643,722ذمم البيوع املؤجلة

5225,273,187143,512,559االستثمارات

638,288,50043,288,500ذمم مدينة أخرى

721,134,77726,688,481موجودات أخرى

81,320,6811,295,681استثمارات طويلة األجل

918,668,60017,114,283صاىف املوجودات الثابتة

590,535,592482,582,630إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق امللكية

املطلوبـات:

10259,935,380197,962,737الحسابات الجارية واالدخارية

1165,542,57167,779,127مطلوبات أخرى

1270,000,00070,000,000قرض بنك الســودان

395,477,951335,741,864إجمايل املطلوبات

13101,791,25082,143,348حقوق أصحاب حسابات االستثمارات املطلقة

497,269,201417,885,212إجــمايل املطلوبــات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقـة

حقــوق امللكــية:

1490,000,00064,634,323رأس املال املدفـوع

93,65093,650عالوة إصـدار واستدعاءات مدفوعة

1512,666,31812,319,418االحــتياطيات

-12,349,973-169,493,577الخســائر املجمعــة

93,266,39164,697,418إجــمايل حقــوق امللكــية

590,535,592482,582,630إجــمايل املطلوبــات وحقوق أصحاب االستثمار املطلقـة وحقوق امللكية

17253,000,874232,817,005إجــمايل الحسـابات النظامــية

تعترب اإليضاحات املرفقة من الرقم )1( إىل الرقم )25( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية

محمد برشي خلف الله

مساعد املدير العام لإلدارة واملالية

حسن محمد الحسن األمني

املدير العــــــــــــام

الباقر يوسف مضوي

رئيس مجلس اإلدارة
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قائــمة الدخـــل

للسنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م
)املبالغ بالجنيه السوداني(

2008م2009مرقم اإليضاحالتفاصيـــــــــــل

الدخــــل

1818,877,68418,369,041 البيوع املؤجلة

1921,244,07015,021,063 االستثمارات

40,121,75433,390,104مجموع جزئي

208,034,8927,269,524ناقصاً حقوق أصحاب االستثمارات املطلقة

32,086,82626,120,580مجموع جزئي

2115,790,05613,487,093زائداً ايرادات الخدمات املرصفية

221,305,120875,631ايرادات أخرى

49,182,03840,483,304إجمايل الدخل

 املرصوفات

2312,153,03410,663,177املرتبات واألجور

2431,708,56624,595,362املرصوفات العمومية واإلدارية

1,500102.100غرامات بنك السودان

1,849,9431,704,035االستهالكات

45,713,04337,064,674إجـمايل املصـروفات

3,468,9953,418,630األربــاح قبل الزكــاة والضــرائب

00الزكـاة والضـرائب

3,468,9953,418,630األرباح بعد الزكاة والرضائب

346,900341,863)احتياطي قانوني ٪10(

3,122,0953,076,767األربــــــــــــاح

تعترب اإليضاحات املرفقة من الرقم )1( إىل الرقم )25( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية

محمد برشي خلف الله

مساعد املدير العام لإلدارة واملالية

حسن محمد الحسن األمني

املدير العــــــــــــام

الباقر يوسف مضوي

رئيس مجلس اإلدارة
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قائمة التدفقات النقدية
كما يف 12/31/ 2009م

)املبالغ بالجنيه السوداني(

2008م2009مرقم اإليضاحالبيـــــــــــــــان

التدفــقات النقـدية من العمليات:

3,468,9953,418,630األرباح قبل الزكاة والرضائب

تسوية صاىف األرباح مع صاىف التغريات للنقد الناتج من العمليات

1,849,9431,704,035 استهالك موجودات ثابتة

5,889,6743,371,418مخصص مخاطر التمويل

5,000,0004,000,000مخصص إطفاء الذمم املدينة األخرى

345,9773,327,037املخصصات األخرى

8,034,8927,269,524عائد أصحاب حسابات االستثمارات املطلقة

-060,891مكاسب بيع موجودات ثابتة

-5,081,399-3,492,660رشاء موجودات ثابتة

88,400178,866القيمة البيعية للموجودات الثابتة

0-25265,699تسوية سنوات سابقة

20,919,52218,127,220صاىف التدفقات النقدية من العمليات

 التدفقات النقدية من االستثمار

205,150-25,000الزيادة أو النقص يف االستثمارات طويلة األجل

-47,269,118-81,760,628الزيادة أو النقص يف االستثمارات

-14,367,388-8,243,468 الزيادة يف ذمم البيوع

-61,431,356-90,029,096صاىف التدفقات النقدية املستخدمة يف االستثمار

التدفقات النقدية من التمويل

11,613,01012,649,821صاىف الزيادة يف حسابات االستثمار املطلقة

-61,972,6432,793,661صاىف النقص أو الزيادة يف الحسابات الجارية واالدخارية

-115,471,762-2,582,533صاىف النقص أو الزيادة يف املطلوبات األخرى

030,000,000صاىف النقص أو الزيادة يف القروض

0431,323صاىف النقص أو الزيادة يف الذمم املدينة

5,553,704117,604,596صاىف النقص أو الزيادة يف املوجودات األخرى

25,365,6770الزيادة يف رأس املال

101,922,50142,420,317صاىف التدفقات النقدية من التمويل

-32,812,927883,819النقص أو الزيادة يف النقد وما يف حكمه

91,039,40491,923,223النقد وما يف حكمه أول العام

123,852,33191,039,404النقد وما يف حكمه آخر العام

تعترب اإليضاحات املرفقة من الرقم )1( إىل الرقم )25( جزء ال يتجزأ من القوائم املالية

محمد برشي خلف الله

مساعد املدير العام لإلدارة واملالية

حسن محمد الحسن األمني

املدير العــــــــــــام

الباقر يوسف مضوي

رئيس مجلس اإلدارة
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إيضاحات حول القوائم املالية

إيضاح رقم )1(: النشأة والتأسيس:

تأسس بنك الشمال اإلسالمى كرشكة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة بالخرطوم بتاريخ 1985/7/23م 

بموجب قانون الرشكات لسنة 1925م، وزاول نشاطه رسمياً يف 1990/1/2م، هذا ويقوم البنك بممارسة جميع 

األعمال واألنشطة املرصفية، ويبارش البنك نشاطه من خالل مركزه الرئييس بالخرطـوم )برج بنك الشمال شارع 

السيد عبدالرحمن( وكذلك من خالل فروعه املنترشه داخل السـودان.
فروع البنـك:

عدد سبعة عرش فرعاً.
الرشكات التابعة:

الرشكة العاملية الحديثة لالستثمار املحدودة، وهي رشكة مملوكة للبنك بنسبة ٪99,9.
مساهمات رأس املال:

الصندوق القومي للتأمني االجتماعى   ٪60

بنك السودان     ٪22

آخــرين     ٪18
إيضـاح رقم )2(: السياسات املحاسبية:

)1( يتبع البنك التكلفة التاريخـية ومبدأ االستحقاق يف تسجيل موجوداته ومطلوباته وإيراداته ومرصوفاته 
علماً بأنه يف عام 1997م قد تم إعادة تقييم املوجودات الثابتة )بواسطة بيت خربة( وتم إثباتها بسعر السوق 

وقتئٍذ.
)2( القوائم املالية للرشكة العاملية الحديثة املحدودة والتى يمتلك البنك نسبة 99,9٪ من رأسمالها غري موحدة 

مع ميزانية البنك حسب منشور بنك السودان رقم 2002/25 – 21/سبتمرب/ 2002م.
)3( يتم إهالك املوجودات طبقاً لطريقة )القسط الثابت( وهى عبارة عن إهالك املوجودات بأقساط سنوية 

متساوية خالل العمر االفرتاىض لكل صنف من املوجودات.
)4( العمالت األجنبية يتم تحويل عملياتها إىل الجنيه السوداني بالسعر السائد وقت تنفيذ العملية، ومن ثم يتم 

تحويل قيمة املوجودات واملطلوبات يف تاريخ قائمة املركز املايل بالسعر السائد يف ذلك التاريخ.
)5( يتم إثبات أرباح وخسائر عمليات املشاركة والسلم عند تصفية كل عملية، أما أرباح املرابحات أو خسائرها 

فيتم إثباتها عند تحصيل األقساط من الزبون.
)6( يتم احتساب مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها وفقاً لألسس واملعايري التي وضعها البنك املركزي 
آخذين يف االعتبار الديون التي وافق البنك املركزي عىل إطفائها من األرباح خالل العرش سنوات القادمة إن شاء 

الله، والتي بدأت اعتباراً من العام 2003م.
)7( تظهر االستثمارات يف املساهمات الرأسمالية يف قائمة املركز املايل بالتكلفة دون أن يخصم منها املخصص 

املكون النخفاض قيمتها.
الناحية  من  البنك  ملعامالت  الرقابي  بالدور  وتقوم  رشعية  رقابة  هيئة  إلرشاف  البنك  نشاط  يخضع   )8(

الرشعية.
)9( يخضع البنك للزكاة طبقاً ملنشورات ديوان الزكاة كما يخضع لرضيبة أرباح األعمال وذلك طبقاً ملنشورات 

ديوان الرضائب.
أو  بالسحب  البنك  ويسمح  املايل(  )العام  أساس  عىل  االستثمارات  ودائع  حسابات  أرباح  حساب  يتم   )10(

اإلضافة مع االحتفاظ لصاحب الحساب بحقه يف العائد عند نهاية الفرتة.
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )3(: النقد وما يف حكمه 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

14,078,6677,629,010نقديــة بالعملـة املحليـة

85,150605,661نقديــة بالعملـة األجـنبيـة

1,044,224617,380الصـراف اآللـي

83,010,47849,478,923نقديــة ببنــك الســودان

21,504,77122,237,611االحــتياطي النقــدي

4,129,04110,470,819املراســلني األجــانب

123,852,33191,039,404الجمـــــــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )4(: ذمم البيوع املؤجلة  

  2008م  2009مبيـــــــــــــــــان

177,736,357169,492,889املرابحــات والسـلم

-1,839,000-555,636ناقصـاً: مخـصص التمويل العادي

-8,010,167-15,183,205ناقصـاً: مخـصص التمويل املتعثر

161,997,516159,643,722صايف البيوع املؤجلــــة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )5(: االستثمارات 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

0163,692أوراق تجاريـة مشــرتاه

44,582,84947,686,867املشــاركات

2,310,7262,485,393املخزون السلعى

5,297,4880مضاربات

5,244,0862,560,554خطابات ضمان مصادرة

7,413,4373,690,312مستندات تحت السداد

160,424,60181,925,741أوراق مالــية

05,000,000ودائع استثمارية طرف بنوك أخرى

225,273,187143,512,559الجمـــــــــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )6(: ذمم مدينة أخرى 

  2008م  2009مبيـــــــــــــــــان

2,393,6532,393,653العمليات االستثمارية الخارسة

3,815,2777,815,277خسائر أعوام سابقة

1,481,5781,481,578خسائر مضاربة مع عبدالباسط

261,632261,632عبد الحليم عيل احمد

1,297,1051,297,105عبدالرحمن محمد الشيخ

28,697,60928,697,609مديونية الرضوان

5,341,6465,341,646مديونية السوق الحر املوحد

-4,000,000-5,000,000ناقصاً االطفاء السنوى

38,288,50043,288,500الجمـــــــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )7(: املوجودات األخرى 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

053,782حسابات املقاصة

8,804,1667,323,744سلفيات العاملني

507,477430,832جارى املخازن

0210,647مركز حراء الطبى

1,957,6299,750,188غرفة التعامل بالنقد األجنبي

1,195,869612,177مدفوعات مقدمة

6,287,1593,808,000إيرادات أوراق مالية مستحقة

29,011465,211التحويالت الرسيعة

510,0931,293,698اختالس فرع الكالكلة

413,021826,041اختالس خلف الله وآخرون ببورتسودان

038,566مدينون مختلفون )منظمة السقيا(

63,0000مدينون مختلفون )صيدلية محمد سعيد(

0460,400اختالس الرصاف سامى عىل ساتي

1,367,3521,415,195مديونية الرشكة العاملية )إيضاح 7/أ(

21,134,77726,688,481الجمـــــــــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )7 / أ(: مديونية الرشكة العاملية 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

796,927797,328متبقى مديونية عمليات استرياد مع الرشكة

99,28299,282مساهمة رشكة الصمغ العربي

025,000مساهمة مرشوع سندس الزراعى

176,661176,661متبقى أرباح لم تسدد للفرتة )1997اىل1999(

294,482294,482ايجارات لم تسدد

022,442امتيازات املدير املكلف

1,367,3521,415,195الجمـــــــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )8(: االستثمارات طويلة األجل 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

1,167,0001,167,000الرشكة العاملية الحديثة )رشكة تابعة(

25,0000مرشوع سندس الزراعي

102,000102,000الرشكة الوطنية للبرتول

26,68126,681الخدمات املرصفية

1,320,6811,295,681الجمـــــــــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )10(: الحسابات الجارية واإلدخارية 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

209,893,002165,155,000الحسابات الجارية بالعملة املحلية

13,703,8166,215,651الحسابات الجارية بالعملة األجنبية

36,338,56226,592,086حسابات االدخار بالعملة املحلية

259,935,380197,962,737الجمـــــــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )11(: املطلوبات األخرى 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

262,117255,253مرصوفات مستحقة

1,960,5587,906,642غرفة التعامل بالنقد األجنبي

16,36417,554التحويل الوطنى

4,140,4833,798,297تأمينات نقدية مقابل االعتمادات

6,991,1088,126,927أوراق الدفع والشيكات املعتمدة

1,0810التحويالت الرسيعة جدة

039,766شيكات عمالء تحت التحصيل

66,43860,647أرباح املساهمني

371,372148,181حواالت واردة محلية

08,047حواالت صادرة محلية

21,571,78623,330,120أرباح املرابحات املعلقة )محيل + أجنبي(
538,000398,550مكافاة اعضاء مجلس االدارة

3,360,9593,525,709تأمينات نقدية مقابل الضمانات
8,034,8927,368,149أرباح ودائع استثمارية

36,40332,576أرصدة الحسابات املجمدة
014,000أتعاب هيئة االتهام تحت التسوية

610,000759,013أمانات تحت الطلب
0665امانات مكتب ام القرى

50,00050,000اتعاب املراجعة
2,577,2532,090,000دعم العاملني

27,37926,256مبالغ محجوزة
28,73984,498حواالت واردة اجنبية

219,0601,355,826عمليات فروع تحت التنفيذ
0136,757مبالغ مسرتدة من فرع الكالكلة

0130,148جارى الفروع
5,886,5760املخزون اإلسرتاتيجي

392,884159,174مطالبات املحول القومي
91,786637,623الصندوق القومي للتأمني االجتماعى

0860دفاتر شيكات مطبوعة
790,824147,357أرباح ودائع بنك السودان

7,516,5097,170,532املخصصات )إيضاح 11 / أ(

65,542,57167,779,127الجمـــــــــــــــلة



32

�سركة م�ساهمة عامة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )11/أ(: املخصصات 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

25,00025,000مخصص زكاة رأس املال

7,491,5096,500,498مخصص فوائد مابعد الخدمة

0645,034مخصص موجودات أخرى

7,516,5097,170,532الجمـــــــــــــــلة

إيضاح رقم )12( قرض بنك السودان

 عبارة عن قرض من بنك الســودان للبنك يف العـام 2007م بمبلغ 40 مليون جنيه عىل أن يتم سـداده بنهاية 

العام 2008م.

يتم سـداده  أن  القرض مبلغ 70 مليون جنيه عىل  القرض بمبلغ 30 مليون جنيه ليصبح إجماىل   تم زيادة 

بالكامل بنهاية العام 2010م.

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )13(: حقوق أصحاب االستثمارات املطلقة 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

92,242,72273,781,652حسابات االستثمار بالعملة املحلية

9,548,5288,361,696حسابات االستثمار بالعملة األجنبية

101,791,25082,143,348الجمـــــــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )14(: رأس املال املدفوع 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

54,157,73428,794,037الصندوق القومي للتأمني االجتماعي

20,000,00020,000,000بنك السودان

6,001,6136,001,613رشكة بايو لالستثمار

4,704,1504,704,150مؤسسة دانفوديو القابضة

5,136,5035,134,523آخرون

90,000,00064,634,323الجمـــــــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )15(: االحتياطيات 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

915,792568,892االحتياطي القانونى

6,851,2206,851,220االحتياطي العام

4,899,3064,899,306احتياطي اعادة تقييم األصول

12,666,31812,319,418الجمـــــــــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )16(: الخسائر املجمعة 

  2008م  2009مبيـــــــــــــــــان

-15,426,740-12,349,973الخسائر املرحلة

  0-265,699تسوية سنوات سابقة

3,122,0953,076,767أرباح العام

-12,349,973-9,493,577الجمـــــــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )17(: الحسابات النظامية 

2008م2009مبيـــــــــــــــــان

140,813,081132,511,370كمبياالت االستثمار تحت التحصيل

22,984,28610,845,598كمبياالت مستحقة ولم تسدد

4,710143,961كمبياالت محلية

11,822,75811,912,144كمبياالت مرابحات اجنبي محولة محيل

26,265,50020,754,646تعهدات العمالء مقابل الضمانات محيل

104,0812,985,224تعهدات مقابل الضمانات أجنبي

3,042,9275,514,289تعهدات العمالء اعتمادات مواردهم

16,141,96815,752,210تعهدات العمالء اعتمادات قبول

31,821,56331,821,563تعهدات العمالء مقابل الديون املعدومة

0576,000حصيلة صادر

253,000,874232,817,005الجمــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )18(: الدخل من البيوع املؤجلة 

2008م2009مالتفاصيــــــــل

18,772,38718,355,996أرباح املرابحات

105,29713,045أرباح السلم

18,877,68418,369,041الجمــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )19(: الدخل من االستثمارات 

2008م2009مالتفاصيــــــــل

2,329,2762,148,094أرباح املشاركات

330,3390أرباح املضاربات

18,584,45512,872,969أرباح أوراق مالية

21,244,07015,021,063الجمــــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )20(: استحقاق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 

2008م2009مالتفاصيــــــــل

7,566,8586,761,800عائد العمليات االستثمارية محيل

468,034507,724عائد العمليات االستثمارية أجنبي )20 / أ(

8,034,8927,269,524الجمــــــــــلة

إيضاح رقم )20/ أ(:  استحقاق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 تم دعم نصيب أصحاب الودائع االستثمارية أجنبي بمبلغ 108 ألف جنيه من نصيب البنك كمضارب وتمثل 

نسبة 21٪ من نصيب البنك ليصبح نصيبهم مبلغ 468 ألف جنيه. وبنســبة 91٪ من أرباح االسـتثمار باألجنبي 

ليصبح نصيب البنك نسبة 9٪ فقط.

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )21(: إيرادات الخدمات املرصفية 

2008م2009مالتفاصيــــــــل

2,537,4912,114,901عمولة الحسابات الجارية

2,087,6452,198,507عمولة التحاويل

4,556,7733,459,804عمولة االعتمادات

722,927859,921عمولة الضمانات

9891,351عمولة الكمبياالت

86,17133,127ايرادات التقنية

4,143,9693,344,442عائد عمالت أجنبية + الرصافة

1,467,6571,279,423عائد نقد أجنبي

3,340110,198ايرادات أخرى بالنقد األجنبي

183,09485,419عائد مراسلني نقد أجنبي

15,790,05613,487,093الجمــــــــــلة

)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )22(: اإليرادات األخرى 

2008م2009مالتفاصيــــــــل

533,330543,789الربيد واالتصاالت

060,891ربح موجودات ثابتة

05,650عمولة وكالة

263,811265,301ايجار املثل ملبانى الفروع اململوكة للبنك

507,9790أخرى متنوعة

1,305,120875,631الجمــــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )23(: املرتبات واألجور 

2008م2009مالتفاصيــــــــل

5,747,9525,021,632املرتبات والبدالت

1,740,9731,428,061مالبس العاملني

2,331,8752,157,049منحة العيدين

2,332,2342,056,435مرصوفات اإلجازة

12,153,03410,663,177الجمــــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )24(: املرصوفات العمومية واإلدارية 

2008م2009مالتفاصيــــــــل
1,276,2311,169,812مرصوفات السفر

167,885148,953األدوات املكتبية واملطبوعات
378,792388,245 الربيد واالتصاالت واالسوفت

118,542112,896التكريم والضيافة
513,056456,819الكهرباء واملياه

47,68045,621األتعاب واالستشارات القانونية
126,012106,040 التأمينات

394,062285,434التربعات واالعانات
1,080,1041,081,795االيجارات والعوائد

38,00032,417االستشارات والبحوث
916,342803,753املؤسسات املهنية والعلمية
581,569424,602مرصوفات تدريب العاملني
79,41381,440مرصوفات تشغيل املولدات

394,150387,256تسيري وسائل النقل
194,473200,816مرصوفات مجلس االدارة

700,000450,000مكآفأة مجلس االدارة
553,254415,056مرصوفات تشغيل الكمبيوتر والشبكة

42,01851,186عموالت بنك السودان
504,626452,758مرصوفات التسويق واالعالن

18,71428,090صيانة الحاسب اآلىل
148,997117,556صيانة االثاثات واملعدات واملاكينات

5,889,6743,549,043الذمم املشكوك يف تحصيلها
50,00050,000أتعاب املراجعة

2,550,0002,090,000دعم العاملني
15,00010,000مكآفأة املستشار القانونى

69,67050,060الخدمات االجتماعية
3,000,0003,000,000فوائد ما بعد الخدمة
153,61337,188مرصوفات املراسلني

1,065,399965,416عالج عاملني
25,36224,000منحة الزواج

0600منحة خدمة وطنية
20,48314,216الصحف واملجالت

17,67222,267العتالة والنقل
373,343292,347األمن والسالمة

165,000142,946الصحة والنظافة
19,97620,250التقرير السنوى

47,68043,425هيئة الرقابة الرشعية
10,4247,892الرسوم والدمغات

70,22965,866االجتماع العام
300,562293,100مرصوفات فرز النقدية

208,743172,256صيانة املبانى
69,13743,768مرصوفات تغذية عمالت أجنبية

5,000,0004,000,000اطفاء الذمم املدينة
224,080453,072اشرتاكات التأمني االجتماعى

38,5660ديون هالكة
2,202,6861,362,071خسائر تقييم عمالت أجنبية

0645,034مخصص موجودات أخرى
1,847,3470إطفاء االختالسات

31,708,56624,595,362الجمـــــــــلة
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)املبالغ بالجنيه السوداني( إيضــاح رقـم )25(: تسوية سنوات سابقة 

املبلــــــغ بيـــــــــــان

345,300- تسوية اختالس سامي عيل ساتي لعام 2008م وذلك إيفاءاً ملنشور بنك السودان )2007/17(

22,969- عبارة عن أرباح وديعة خاصة ببنك السودان تمت إضافتها ألرباح البنك يف العام 2008م

102,570 عبارة عن مرصوفات تم تعليقها كمرصوفات مستحقة بنهاية العام 2008م بأكرب من قيمتها

265,699- الجمـــــــــلة
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تقرير املراجع العام

لقد قمنا بمراجعة القوائم املالية املرفقة لبنك الشمال اإلسالمي والتي تحتوي عىل امليزانية كما يف 2009/12/31م 
التاريخ وملخص  ذلك  املنتهية يف  للسنة  النقدي  التدفق  وقائمة  امللكية،  التغري يف حقوق  وقائمة  الدخل،  وقائمة 

السياسات املحاسبية الهامة واإليضاحات التفسريية األخرى.

مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية:

اإلدارة مسئولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية بما يتفق مع معايري التقارير الدولية. هذه املسئولية 
تشمل:

التصميم واملحافظة عىل الرقابة الداخلية املالئمة باإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية الخالية من التحريفات 
التقديرات  وإعداد  املناسبة  املحاسبية  السياسات  وتطبيق  إختيار  الخطأ،  أو  اإلحتيال  بسبب  سواء  الجوهرية 

املحاسبية املعقولة يف مثل هذه الحاالت.

مسئولية املراجع:

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية عىل ضوء مراجعتنا لها.
لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعايري الدولية للمراجعة، تتطلب تلك املعايري اإلمتثال للمتطلبات األخالقية وتخطيط 

وتنفيذ عملية املراجعة للحصول عىل تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم املالية خالية من أي تحريفات جوهرية.
تتضمن عملية املراجعة أداء إجراءات للحصول عىل أدلة مراجعة بشأن املبالغ واإلفصاحات يف القوائم املالية.

تعتمد اإلجراءات املختارة عىل تقدير املراجع، ويتضمن ذلك تقييم مخاطر التحريفات الجوهرية عىل القوائم 
املالية، سواء بسبب الغش أو الخطأ.

عند تقييم املخاطر يأخذ املراجع يف االعتبار الرقابة الداخلية املالئمة لإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية 
للبنك لتصميم إجراءات املراجعة املناسبة وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية. وتتضمن عملية 
أعدت  التي  التقديرات  ومالئمة  ومعقولية  املستخدمة  املحاسبية  السياسات  مالئمة  مدي  تقييم  أيضاً  املراجعة 

بواسطة اإلدارة باإلضافة لعرض للقوائم املالية ككل.
إننا نعتقد أن أدلة املراجعة التي تحصلنا عليها كافية ومناسبة وتوفر أساساً إلبداء رأينا.

الرأي:

براينا أن القوائم املالية تعرب بصورة حقيقية وعادلة عن املركز املايل للبنك يف 2009/12/31م ونتيجة نشاطه 
وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ومتفقة مع معايري املحاسبة الصادره من هيئة املحاسبة واملراجعة 

للمؤسسات املالية واإلسالمية.

أبوبكر عبد الله مارن

املراجع العام

لجمهورية السودان
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هيئة الرقابة الرشعية

الدورة السابعة

تقرير هيئة الرقابة الرشعية عن أداء البنك

للسنة املالية املنتهية يف 2009/12/31م
تتقدم هيئة الرقابة الرشعية بتقريرها السنوى هذا وفقاً الختصاصاتها املنصوص عليها يف املادة )74( من 

النظام األسايس للبنك وبناء عىل معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم )1( حول تعيني الهيئة وتكوينها 

وتقريرها الصادر عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ـ البحرين.

)1( لقد راقبت الهيئة املبادىء املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل 

العام املايل 2009م.

التزم يف ترصفاته املختلفة  البنك قد  إذا كان  إبداء رأى مستقل عما  الهيئة بهذه املراقبة بغرض  ولقد قامت 

بأحكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئها وكذلك مراقبة تنفيذ الفتاوى والقرارات والتوجيهات الصادرة من الهيئة.

)2( إن مسئولية الرقابة الرشعية مسئولية تضامنية بني إدارة البنك والهيئة ولكن تقع مسئولية التحقق من 

أن البنك يزاول نشاطه وفقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئها عىل اإلدارة لواليتها عىل املال والعمل عىل مستوى 

البنك يف  والتعاون مع  وإبداء مالحظاتها  فتاواها  الهيئة يف إصدار  املبارش وتتمثل مسئولية  والتنفيذ  السياسات 

وضع املناهج والتدريب.

)3( بناء عىل ماتقدم قامت الهيئة بمراقبتها التي اشتملت عىل فحص وتوثيق املعامالت واإلجراءات املتبعة من 

البنك واستعانت يف تنفيذ مراقبتها بذوي االختصاص بالبنك من أجل الحصول عىل املعلومات والتفسريات التي 

تعتربها رضورية لتزويدها بأدلة تكفي لتكوين الرأي الرشعي الصادر من الهيئة عىل نحو ما هو مدون يف محارض 

اجتماعاتها والتي بلغت )25( اجتماعاً.

)4( وعليه ترى الهيئة اآلتي:

أ/ أن العقود واملعامالت التي أبرمها البنك خالل العام املايل املنتهى يف 2009/12/31م التي اطلعت عليها 

الهيئة، تمت وفقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية ومبادئها.

ب/ أن الزكاة تؤخذ عند تحقق األرباح.

ج/ أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة عىل حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذى تمت إجازته بواسطة 

الهيئة.

وتود الهيئة أن تشكر إلدارة البنك تعاونها معها مما مكنها من أداء مهمتها.

واللــه ولــي التوفيـق...

موالنا: مخاوي مضوي مخاوي

رئيس الهيئة
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قرارات الجمعية العمومية العرشين

ملســــاهمي البنـــــك

املنعقدة بتاريخ 2010/3/19م
)1( إجازة تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية املراجعة وتقرير املراجع القانوني وتقرير هيئة الرقابة الرشعية 

للعام املايل املنتهي يف 2009/12/31م.

)2( تفويض مجلس اإلدارة لتعيني املراجع القانوني وتحديد أتعابه.

)3( املوافقة عىل توصية مجلس اإلدارة برفع رأس مال البنك إىل )125,000,000( جنيه.

)4( إجازة تعديل املواد )41/ 42/ 56/ 58/ 65/ 68( بالنظام األسايس وعقد التأسيس بالبنك حسب توجيهات 

بنك السودان املركزي.

واهلل املوفــــــق...،

زين العابدين صالح إبراهيم

أمني مجلس اإلدارة
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مؤرشات توضح تطور األداء املايل

للبنك ألربع سنوات )2006ـ2009م(

بماليني الجنيهات النقد وما يف حكمه 

2006200720082009

669291124

بماليني الجنيهات املوجودات 

2006200720082009

440544483591

بماليني الجنيهات رأس املال املدفوع 

2006200720082009

16656590

بماليني الجنيهات حقوق امللكية 

2006200720082009

10616593

بماليني الجنيهات اإليرادات 

2006200720082009

23294049

بماليني الجنيهات املرصوفات 

2006200720082009

21263746

بماليني الجنيهات صايف األرباح 

2006200720082009

2,8233,1

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

2006 2007 2008 2009

124

591

91

483

92

544

65

61

29

26

2

65

65

40

37

3

90

93

49

46

3.1

66
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10
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21
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مواقع الرصافات اآللية العاملة

الخرطوم:

 رصاف فرع الربج ـ شارع السيد عبد الرحمن.

 رصاف فرع السوق املحيل ـ رشق امليناء الربي عىل 
الشارع الرئييس.

 رصاف مستشفى سوبا.

 رصاف فرع الكالكلة.

 رصاف مطابع العملة.

أم درمان:

 رصاف فرع أم درمان.

 رصاف فرع السوق الشعبي أم درمان.

 رصاف فرع سوق ليبيا.

 رصاف مصنع ليبهر للثالجات ـ املنطقة الصناعية 
أم درمان.

الخرطوم بحري:

 رصاف الحاج يوسف )سوق 6(.

الواليات:

 رصاف بورتسودان )الجمارك(.

 رصاف بورتسودان )املؤسسة السودانية للنفط(.

 رصاف دنقال )كلية الطب(.

 رصاف فرع القضارف.

مواقع نقاط البيع

املنطقــــــــــــةاملوقـــــــــــــــــع
الخرطــــــــــــــوم

شارع الحريةإسبريات عبد املجيد قريش
شارع الحريةخيال لالستثمار ـ معدات كهرباء

شارع الحريةإسبريات بوسان سنرت
شارع الحريةمجاهد لزجاج السيارات
شارع الحريةإسبريات أعمال العواجي
شارع الحريةالرشكة العاملية الحديثة

شارع الحريةالكرتاز للتجارة واإلستثمار
شارع البلديةاملصنع الحديث للثالجات )3(

شارع السيد عبد الرحمنمحمد نور للبرصيات
شارع الصناعاتالفضيلة للتجارة ـ إسبريات

شارع الصناعاتوادي الجندي ـ إسبريات
شارع الصناعاتالكرو للتجارة ـ إسبريات

شارع الصناعاتالسيدابية ـ إسبريات
شارع الصناعاتعبد املجيد قريش ـ إسبريات

شارع الصناعاتإقالع للتجارة ـ إسبريات
شارع الصناعاترشكة كوجا لألنشطة املتعددة

شارع الصناعاتالصاوي لإلسبريات
سوق اللفةصيدلية الهاشمي
سوق اللفةصيدلية الوسيلة
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املنطقــــــــــــةاملوقـــــــــــــــــع
شارع عبيد ختممطعم سيدي بيه السياحي

الكالكلة رشقصيدلية الربدة
شارع سوباالكلية الوطنية

شارع القندولاملصنع الحديث للثالجات
شارع رشكة التويوتاوادي الجندي ـ إسبريات

شارع الغايلالقرص لالستثمار ـ إسبريات
شارع الربملانوكالة تراي إم للسفر والسياحة

شارع 15 العماراتديكور هاوس
املعمورة شارع الـ 30صيدلية املنى

شارع امتداد نارصرشكة كاولني ملواد البناء
شارع جربةالسنبالية ـ سوبر ماركت

شارع جربةسوبر ماركت الرحمة
شارع الخوروادي الجندي ـ إسبريات

شارع الخورالرائد لإلسبريات
الخرطوم )3(أمني أحمد حامد

الخرطوم )3(أحمد حسني عبد السيد
الخرطوم )3(سامي عبد القادر للزيوت

شارع عبد املنعموكالة مفازة للسفر
شارع عبد املنعم )القندول(أعمال النوايص لتجارة الكمبيوتر

شارع بريسوبر ماركت األعراف

الخرطوم بحـــــــــري
شارع الصناعاتأرشدان للتجارة ـ إسبريات

شارع الصناعاتهانكو للتجارة ـ إسبريات
شارع الصناعاترسابيل للتجارة ـ إسبريات

شارع الصناعاترشكة سابنتود التجارية
شارع السيد عيلصيدلية املريغنية
شارع املعونةصيدلية السنجك

شارع املعونةأعمال العواجي ـ إسبريات
شارع شمبات جنوبياسمني سنرت ـ دواجن وألبان

شارع البلديةاملصنع الحديث للثالجات
شارع حلة كوكواملصنع الحديث للثالجات )4(

شارع حلة كوكوأعمال األسمري لإلسبريات
الحرفينيأبو أرشف للمتسبوبييش

الحرفينياملدار لقطع الغيار
الحرفينيأعمال عابد لإلسبريات

الحرفينيرشكة السماحة لالسترياد
الفيحاءصيدلية حي الجامعة
الفيحاءحلواني حي الجامعة
املزادسوبرماركت بركات

الصافيةالعباس للسيارات )1(
الصافيةالعباس للسيارات )2(
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املنطقــــــــــــةاملوقـــــــــــــــــع
أم درمــــــــــــــان

شارع الدكاترةصيدلية املدينة
سوق ليبياصيدلية املتكاملة

املنطقة الصناعيةاملصنع الحديث للثالجات
سوق ليبياصيدلية اليقني

شارع الشنقيطيمحطة وقود ـ برتوناس
شارع الشنقيطيصيدلية مكة املكرمة

شارع الشنقيطيمصطفى محمد الغزايل
العرضةتوكيل مطاحن سني

السوقأعمال أرمينيا التجارية
السوقراشد محمد بابكر

أمبدةمصنع أحذية الخريات
البنك العقاريصيدلية األعراك )1(
الشنقيطيصيدلية األعراك )2(

الثورة شارع النصصيدلية الصداقة

الواليـــــــــــــات
كوستي ـ شارع البوستةسعيد بادي ـ مواد بناء

كوستي ـ شارع الصاغةمجوهرات الرزيقي
كوستي ـ شارع املنطقة الصناعيةفؤاد سيد عيل ـ مواد بناء

كوستي ـ شارع املستشفىصيدلية الشهيد
دنقال ـ شارع الدرجة األوىلبقالة فضل الحديثة

دنقال ـ شارع الدرجة األوىلبقالة األسعد 
دنقال ـ شارع املستشفىصيدلية البلسم

دنقال ـ شارع املستشفىصيدلية املصطفى
دنقال ـ شارع املستشفىمحالت عبد النارص صابر

دنقال ـ شارع املستشفىبقالة أوالد أبو جواد
دنقال ـ شارع التلفزيونمعرض رسور لألثاث

دنقال -  السوقأبو أرشف التجارية
دنقال - أقجةمحطة بشائر للوقود
دنقال - املطارمحطة بشائر للوقود 

بورتسودان ـ شارع املستشفىصيدلية يارس
مدني - سنارمصنع اإلحسان للحلويات

مدني ـ املستشفىصيدلية الوئام
القضارف ـ السوقرشكة عبد الله عمر

القضارف ـ السوقسوبر ماركت أحمد عوض
القضارف - السوقمغلق الرساج
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شبكة املراسلني
العالم العربي:

 بنك بريوت ـ بريوت.

 البنك األهيل التجاري ـ جدة.

 املرصف العربي للتجارة واالستثمار ـ أبو ظبي.

 رشكة الراجحي للرصافة واالستثمار ـ الرياض ـ اململكة العربية السعودية.

 بنك فيصل اإلسالمي املرصي ـ القاهرة.

 مرصف قطر اإلسالمي ـ الدوحة ـ قطر.

 بنك أبوظبي اإلسالمي ـ أبو ظبي.

 الرشكة العربية لالستثمار ـ املنامة ـ البحرين.

 املؤسسة العربية لالستثمار ـ املنامة ـ البحرين.

 بنك املرشق ـ دبي.

 بنك البحرين اإلسالمي ـ البحرين.

 بنك سبأ اإلسالمي – صنعاء.

أوروبا:

 بنك الربكة الرتكي ـ إستانبول ـ تركيا.

 البنك التجاري الربيطاني العربي ـ لندن ـ اململكة املتحدة.

 بنك كومرز ـ فرانكفورت ـ أملانيا.
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