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الـر�ؤيــــــة

نتطلع أن يكون البنك فى مقدمة املصارف السودانية
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الر�ســـــالة 

العنصر  قدرات  بتنمية  املصرفي  العمل  في  الريادة  لتحقيق  اإلسالم  شمولية  نبتغي   
اإلقتصادية  التنمية  حتقيق  في  واملساهمة  املتطورة  املصرفية  التقنية  وإستخدام  البشري 

واإلجتماعية لتقدمي حلول متكاملة ترضي طموحات أصحاب املصلحة .
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بنــــك ال�سمـــال الإ�ســـالمي
شركة مساهمة عامة 
ذات مسئولية محدودة

                     التأسيس :       
                     تأسس بنك الشمال اإلسالمي في 23 يوليو 1985م  .

                     اإلفتتـاح  :   
                      افتتح رسميًا في 2 يناير1990م  .

                   النشـــــــــــــــــــــــــــــاط  : 
                     يزاول األعمال املصرفية واالستثمارية علي هدي اإلسالم وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء  .

                     رأس املال املصدق : 
                     125.000.000 جنيه سوداني

                   رأس املال املدفـــوع :  
                    90.000.000  جنيه سوداني 
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دليل الهاتف  -  املـــــــركز الرئي�سي �الفـــــــر�ع 
  

املركز الرئيسي :
                       املركز الرئيسي :                السودان – اخلرطوم - شارع السيد عبد الرحمن

                       تلفـــــــــــــــــــــــــــــون :                83779078 – 83774728 – 83771735 
                       فــــــــــــــــــــــــــــــاكس :               83784282 – 83773585 

(isbssdkh)                : اإلســــــــــــــــويفت                       
                       ص . ب :                          10036 – اخلرطوم

                       الرمز البريدي :                11111 
 www. shmalbank.com        : املوقع على اإلنترنت                       
info@shmalbank.com        : البريد اإللكترونـــــــي                       

 

الفــــروع العاملة :
                       البرج :                              تلفون : 83795721  . فاكس : 83795720    
                       اخلرطوم :                         تلفون : 83783043  . فاكس : 83785098    
                       السوق العربي :                  تلفون : 83783921  . فاكس : 83783925    
                       املنطقة الصناعية :            تلفون : 83472837  . فاكس : 83472849    
                       السجانة :                         تلفون : 83487958  . فاكس : 83460714    
                       السوق احمللي :                  تلفون : 83420183  . فاكس : 83420182    
                       الكالكلة :                          تلفون : 83722002  . فاكس : 83722002    
                       أم درمان :                          تلفون : 87553330  . فاكس : 87554606    

                       السوق الشعبي أم درمان :    تلفون : 87454156  . فاكس : 0159337051    
                       سوق ليبيا :                       تلفون : 87730515  . فاكس : 87730514    
                       الصناعات بحري :             تلفون : 85330582  . فاكس : 85331141    

                       بورتسودان :                       تلفون : 826042 -0311 . فاكس : 0311-826046    
                       ودمدني :                           تلفون : 840445 -0511 . فاكس : 0511-840445    
                       كوستي :                            تلفون : 824645 -0571 . فاكس : 0571-824850    
                       القضارف :                        تلفون : 843481 -0441 . فاكس : 0441-843479    
                       دنقال :                              تلفون : 823839 -0241 . فاكس : 0241-822292    

                       احلفير :                           تلفون : 83730149  . فاكس : 83730148    
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خريطــــة تو�ســـــــح النت�ســـــــــار اجلغـــــــرايف للفـــــــروع

احلفير بورتسودان

القضارف

كوستى

ود مدنى

دنقال

 الفروع العاملة بالعاصمة
البرج

اخلرطوم
السوق العربى

املنطقة الصناعية
السجانة

السوق احمللى
الكالكلة

الصناعات بحرى
أمدرمان

الشعبى أمدرمان
        سوق ليبيا

اخلرطوم



التقرير السنوي 2010 م8

جمـــــل�س الإدارة

1- الســيد/  الباقر يوسف مضوى      
  رئـــــــيس املجـــــلس                             

2 - الســيد/  عبد الله إدريس فضل إدريس                                          نائب رئيس املجلس                             
أعضاء املجلس

3 -  الســيد/ محمد يحيى محمد اجلالدي
4 -  الســيد/ بدر الدين صالح عبدالرضى

5 -  الســيد/ د. زيادة عبدالله زيادة
6 -  الســيد/ د. عبدالرحيم محمد بخيت

7 -  الســيد/ تاج الدين إبراهيم حامد
8 -  الســيد/ سليمان محمد أحمد محمد

9 -  الســيد/ م. إبراهيم موسى اخلليفة
10- الســيد/ عبدالعظيم حسن محمد

أمني مجلس اإلدارة
11- الســيد/ زين العابدين صالح إبراهيم

هيئة الرقابة الشرعية
1 -  مــوالنا/  مخاوي مضوى مخاوي               رئيس الهيئة
2 -  الســيد/  د. عبدالواحد عثمان مصطفى              عضو الهيئة
3 - الســيد/  د. محمد علي يوسف               عضو الهيئة
4 - الســيد/  محمد كمال الدين عبداملاجد                  مقرر الهيئة

املستشار القانـوني
مكتب املرحوم األستاذ /  محمد يوسف محمد

املراجع القانـوني
الســــــــــــــــــــادة/ ديوان املراجــــــــــعة القـــــــــــــــــــومي 
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    الإدارة التنفيذية

املدير العام 

السيد/ حسن محمد احلسن األمني       

  نائب املدير العام

 
السيد/ عبدالباقي دفع الله األمني    

مساعدو املدير العام

السيد/ كمال الشيخ الطيب محمد 
مساعد املدير العام للشئون املصرفية والتقنية

السيد/ محمد بشرى خلف الله علي              
مساعد املدير العام لإلدارة واملالية

السيد/ عبد الله نور الدين أحمد محمد            
مساعد املدير العام لإلستثمار والتخطيط
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مديرو اإلدارات
                1/ السيد / حسن محمود أحمد عبدالغفار                   مدير إدارة الشئون القانونية

                2/ السيد / غازي عبداحلي بن عوف عبدالرحيم           مسئول االلتزام
                 3/ السيد / صالح سيد أحمد بندي                            مدير إدارة التفتيش والضبط الداخلي

                 4/ السيد / أحمد عبداحلي محمد أحمد                    مدير إدارة الشئون املصرفية والفروع
                 5/ السيد / أحمد عبداحلي محمد أحمد                    مدير إدارة التسويق والعالقات العامة (مكلف)

                 6/ السيد / ابراهيم عبداملنعم زايد فرح                       مدير املكتب التنفيذي
                 7/ السيد / علي حسن حمد احلسني                          مدير إدارة املوارد البشرية

                 8/ السيد / ساتي محمد ساتي حمد زيادة                   مدير إدارة تقنية املعلومات
                 9/ السيد / معتصم عبدالعزيز فقير أحمد                  مدير إدارة املخاطر

                 10/ السيد / أسامة علي ابراهيم الصادق                     مدير إدارة الشئون املالية
                 11/ السيد / عثمان سعيد حاج نور                             مدير إدارة العالقات اخلارجية والنقد األجنبي

                 12/ السيد / صالح الدين حسن أحمد خالد               مدير إدارة الشئون اإلدارية
                 13/ السيد / أسامة محمد سيد أحمد                        مدير إدارة االستثمار والتمويل

                 14/ السيد / بدر محمد اجلاك العباس                       مدير إدارة التخطيط والبحوث
                 15/ السيد / د. عبده عجالن بابكر سالمة                   مدير إدارة التدريب ومراقبة اجلودة

مديرو الفروع
                 1/ السيد / عارف محمد بشير علي                             مدير فرع البرج

                 2/ السيد / خليفة العوض العاقب أحمد                     مدير فرع السجانة
                 3/ السيد / كمال عبدالله محمد عبدالقادر                 مدير فرع املنطقة الصناعية

                 4/ السيد / حيدر عبدالودود محمد عبداملاجد             مدير فرع الكالكلة
                 5/ السيد / عبدالله محمد احلسن أحمد                    مدير فرع اخلرطوم
                 6/ السيد / محمد احلسني أحمد جعل                       مدير فرع أم درمان
                 7/ السيد / عبدالعزيز احلاج أحمد                             مدير فرع ود مدني

                 8/ السيد / عبدالوهاب محمد عبدالكرمي احلاج          مدير فرع السوق العربي
                 9/ السيد / عبداملنعم ابراهيم الشيخ بابكر                  مدير فرع السوق احمللي

                 10/ السيد / صالح مصطفي محمد عبدالكرمي           مدير فرع السوق الشعبي
                 11/ السيد / متوكل أحمد محمد أحمد صهيب           مدير فرع بورتسودان

                 12/ السيد / محمد أحمد محمد الشيخ                     مدير فرع الصناعات بحري
                 13/ السيد / صالح الدين ابراهيم شيخ ابراهيم           مدير فرع القضارف

                 14/ السيد / آدم طاهر وقداب محمد                           مدير فرع سوق ليبيا
                 15/ السيد / نورالدين عبداحلليم حامد أرباب             مدير فرع دنقال

                 16/ السيد / مبارك مامون عبدالصمد                        مدير فرع كوستي
                 17/ السيد / عبداحلليم بشير هارون بشير                  مدير فرع احلفير
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التطورات الإقت�سادية العاملية واملحلية للعام 2010م

1.     مؤشرات اإلقتصاد العـــــاملي :
1.1. معدل منو اإلقتصاد العاملي :

حسب بيانات صندوق النقد الدولي بدأ االقتصاد العاملي في التعافي من آثار األزمة املالية العاملية بأفضل مما كان متوقعًا للعام 2010م، حيث 
بلغ معدل منوه 4.25% بنهاية هذا العام، ويتوقع أن يستمر هذا التحسن خالل العام 2011م ليبلغ معدل منو االقتصاد 4.3%، وهذا التحسن جاء 

كنتيجة لزيادة الثقة بني املستهلكني وأصحاب األعمال والقطاع املالي . 
بالنسبة للقطاع املالي فإن التدخل الرقابي قد ساعد كثيرًا في حتسن أحوال املؤسسات املالية والنشاط احلقيقي لالقتصاد، وعلي الرغم من 
التحسن امللحوظ لالقتصاد العاملي فقد أبدي بعض اخلبراء االقتصاديني قلقهم من معاودة تدهوره خالل النصف األول من العام 2011م، حيث 
أن الفيضانات في باكستان والصني والهند وحرائق الغابات في روسيا باإلضافة ملوجة الغالء العاملي كلها مؤشرات قد تؤدي إلي ارتفاع معدالت 

التضخم وتدهور االقتصاد .
أما بالنسبة لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في معدل منو الناجت القومي من 2.4% عام 2009م إلى 4.5% عام 2010م 

ويتوقع أن يرتفع إلى 4.8% خالل عام 2011م .
2.1. معدل التضخم :

عامليًا انخفض معدل التضخم في الدول املتقدمة  من 0.9% عام 2009م  الى 0.8% في عام 2010م ويتوقع أن يرتفع إلى 1.1% بحلول عام 2011م. 
أما دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا في معدل التضخم من 6.6% عام 2009م إلى 6.5% عام 2010م ويتوقع أن 

يستمر االنخفاض بصورة طفيفة ليصل في عام 2011م إلى %6.4.
3.1. اإلدخـــــــــــــــــــار :

ارتفعت مستويات اإلدخار من 21.4% من الناجت القومي اإلجمالي عام 2009م إلى 22.6% عام 2010م، ويتوقع أن ترتفع الى 23.5% من الناجت 
القومي اإلجمالي عام 2011م. في الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقد ارتفعت مستويات اإلدخار من 29.6 % من الناجت القومي عام 2009م إلى 

32.7% ويتوقع أن ترتفع إلى 34.1% عام 2011م 
4.1. البطـــــــــــــــالة :

ارتفع معدل البطالة في الدول املتقدمة من 8% عام 2009م إلى 8.4% في عام 2010م و من املتوقع أن ينخفض إلى 8% عام 2011م . 

2.     مؤشرات اإلقتصاد احمللي :
1.2. معدل النمو :

إنخفض معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي من 6.1%  في عام 2009م إلي 5.1% في عام 2010م ومن املتوقع أن ينخفض إلي 4.7% خالل العام 
2011م    .

2.2. معدل التضخم :
ارتفع معدل التضخم من 13.4% بنهاية عام 2009م إلى 15.4%بنهاية ديسمبر2010م، وتوقعات املراقبني تشير إلى إمكانية ارتفاع معدالت التضخم 
خالل العام 2011م وهذا قد يستلزم تشديد السياسة النقدية وحتقيق استقرار سعر الصرف للسيطرة على معدالت التضخم وحسب النشرة 

االقتصادية لبنك السودان املركزي فإن معدل التضخم خالل شهر فبراير لعام 2011م قد بلغ %16.9.
3.2. عرض النقود :

بلغ عرض النقود 35.536 مليون جنيه بنهاية ديسمبر2010م مبعدل منو تراكمي 22.5%  من النسبة املستهدفة في معدل النمو اإلسمي لعرض 
النقود وهو 28.1% بنهاية ديسمبر لعام 2010م كهدف وسيط، وحسب بنك السودان املركزي فإن حتليل مكونات عرض النقود تشير إلي استقرار 
النقود لدي اجلمهور واحتياطيات بنك السودان املركزي واحتياطيات البنوك، وهذا دليل علي إجتاه العمالء لزيادة ودائعهم طرف البنوك احمللية 

نتيجة ارتفاع العائد الذي توزعه ألصحاب الودائع االستثمارية والذي يتراوح ما بني 8%-10% في العام .
4.2. سعر الصرف :

ارتفع متوسط سعر صرف الدوالر مقابل اجلنيه السوداني لدي بنك السودان املركزي من 2.48% في ديسمبر 2010م إلي 2.50% في يناير 2011م 
. كما ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل اجلنيه من 3.28 في ديسمبر 2010م إلي 3.34 في يناير 2011م .

3. التطورات املصرفية :
1.3. ودائع اجلهاز املصرفي :

ارتفع إجمالي الودائع بالعملة احمللية للمصارف  من 17.296 مليون جنيه عام 2009م إلى 20.741 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2010م بنسبة 
زيادة قدرها %20 .

ارتفعت الودائع بالعملة األجنبية من 3.551 مليون جنيه عام 2009م إلى 5.638 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2010م بنسبة زياده قدرها %58.
2.3. التمويل املصرفي:

القطاعات  بتمويل  احمللية  البنوك  توجيه  في  املركزي  السودان  بنك  استمر  فقد  2010م  للعام  والنقدية  التمويلية  السياسة  موجهات  حسب 
اإلنتاجية بهدف حتقيق االستقرار املالي. ارتفع إجمالي التمويل املصرفي من 18.164 مليون جنيه في عام 2009م إلى 21.127 مليون جنيه في 

عام 2010م بنسبة منو قدرها 16% عن العام السابق.
أما فيما يختص بتوزيع التمويل  املصرفي من حيث الصيغ بنهاية شهر نوفمبر 2010م فقد نالت املرابحة أكبر نسبة 48.1% تليها املشاركة بنسبة 



التقرير السنوي 2010 م12

7.8% ثم املقاولة بنسبة 4.7%، املضاربة بنسبة 3.1%، السلم بنسبة 0.3%، اإلجارة بنسبة 0.1% وأخرى بنسبة 35.9%. قطاعيًا فقد حازت التجارة 
احمللية أعلى نسبة بلغت 14.4%، الزراعي 12.3%. الواردات 12.1% والصناعي %9.6 .   

3.3. متوسط هوامش أرباح املرابحات :
انخفض متوسط هوامش املرابحات للمصارف احمللية من 10.2% لعام 2009م إلى 9% لعام 2010م بينما تراوحت هوامش املرابحات املطبقة  في 

املصارف السودانية خالل النصف الثاني من عام 2010م ما بني 7% إلى %15.
4.3. منحنى العائد على الودائع املصرفية :

بلغ متوسط العائد للودائع االستثمارية للمصارف احمللية بنهاية العام 2010م حسب بنك السودان املركزي 9%. علمًا بأن متوسط العائد للعام 
2009م كان في حدود نسبة %7.8.

املــــــــــــــراجع:
 World Economic Outlook، IMF (june 2010) .1
2. النشرة اإلقتصادية بنك الســـودان املركزي ( يناير 2011م )
3. النشرة الدورية لبنك الســـــــــــــودان املركزي ( يناير 2011م )
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خطاب ال�سيد / رئي�س جمل�س الإدارة

اأمام اجلمعية العمومية احلادية والع�سرون للم�ساهمني لل�سنة املالية املنتهية

 يف 31 / دي�سمرب /2010م

احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد النبى االمني 
وعلى آله الطيبني وأصحابه الغر امليامني ومن سار على منهاجهم وإقتفى 

آثارهم إلى يوم الدين .      
و بعد 00                                                 

اإلخوة الكرام / مساهمى بنك الشمال االسالمى 
اإلخوة األفاضل / ممثلي بنك السودان املركزي

األخ الفاضل / ممثل سوق اخلرطوم لألوراق املالية
األخ الفاضل /  املراجع  العام

اإلخوة  الكرام /  هيئة  الرقابة  الشرعية
اإلخوة األعزاء / أعضاء مجلس اإلدارة

السادة الضيوف الكرام
اإلخوة العاملون االعزاء

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مساهمينا الكرام يطيب لى فى البداية أن أشكركم على تلبيتكم الدعوة     
وحضور اجتماع اجلمعية العمومية احلادية والعشرون ملصرفكم  العريق كما يسعدني ويشرفني اليوم مخاطبة جمعيتكم العمومية املوقرة 

لنقف معًا علي أداء مصرفكم الشامخ وإجنازاته الباهرة خالل العام املالي املنتهي في 2010/12/31م ..
اإلخوة األعزاء :

    كما تعلمون إن ديدننا دائمًا هو احلرص على االلتقاء بجمعكم الكرمي في مثل هذه املناسبة السعيدة من كل عام من أجل االستماع إلي 
مناقشاتكم اجلادة وآرائكم السديدة حول األداء العام والقوائم املالية ملؤسستكم الرائدة و استصحاب آرائكم و مقترحاتكم وتوجيهاتكم و التي 
سوف نعتمد عليها كثيرًا في رسم سياسات البنك وموجهاته و إستراتيجيته العامة ووضع خططه قصيرة وطويلة املدى لتحقيق األهداف 

املرجوة بعون الله وتوفيقه 0 
اإلخوة الكرام :

انتظمت  التى  التقنية  التطورات  واملال فى بالدنا وفى ظل  انعكاساتها على حركة االقتصاد  لها  والتى  امامنا  املاثلة  التحديات      فى ظل 
العالم فى السنوات األخيرة والتى متثل حتديًا آخر للعمل املصرفى ومستقبله وفى ظل هذه الظروف بالغة التعقيد نعدكم اخوتى الكرام بأن 

مؤسستكم العريقة سوف تكون على قدر التحدى رغم عظم املسئولية وذلك بتوفيق  الله  سبحانه و تضافر جهود العاملني 0
    إن العام املالي 2010م كان عام حتد كبير في تاريخ مسيرة البنك الظافرة بإذن الله  ذلك أن البنك ظل يعالج الصعوبات الكبيرة حتى يعتلى 
موقعًا متقدمًا في ظل بيئة اتسمت باملنافسة احلادة ال مكان فيها ملؤسسة ضعيفة وقد  حقق جناحًا كبيرًا في هذا املضمار إذ بذل إخوتكم في 
مجلس اإلدارة غاية جهدهم لقيادة السفينة إلي بر األمان وذلك بفضل التعاون املستمر بني املجلس واإلدارة التنفيذية للبنك  وجميع اإلخوة 
العاملني الذين كان جلهودهم ومثابرتهم األثر الكبير في تنمية املوارد وحتسني األداء ودعم مركز البنك املالي  والنهوض به وفى هذا الشأن 

إهتم املجلس مبراجعة اللوائح املنظمة للعمل خللق بيئة مواتية لتحسني االداء .
اإلخوة الكرام :

   إن زيادة رأس مال البنك ملقابلة متطلبات البنك املركزى ورفع املالءه املالية للبنك أمر فى غاية األهمية وبعد أن مت رفع راس مال البنك إلى 
90 مليون جنيه فى العام 2009م فقد سعى البنك إلى زيادته إلى 125مليون جنيه بعد موافقة اجلمعية العمومية وهو االن يسعى لتسويق  بقية  

األسهم و إكمال االجراءات القانونية لها .
االخوة األفاضل :

   على الرغم من أن األزمة املالية العاملية افرزت تداعيات سلبية على بيئة العمل املصرفى عامليًا و محليًا اال أن بنك الشمال قد شهد تطورات 
ملحوظة خالل العام 2010م تعكس فعالية وجدوى اخلطة االستراتيجية الواعية التى تبناها مجلس االدارة للفترة من 2007م – 2012م التي 
وضعت في تناغم  مع سياسات البنك املركزي النقدية وسياسات الدولة االقتصادية واملالية والتنموية واإلجتماعية . إن اخلطة االستراتيجية 

التى تبناها مصرفكم وباشر تنفيذها منذ العام 2007م إنعكست إيجابًا على أداء البنك فى عدة مجاالت  :
   1- انخفضت نسبة الديون املتعسرة للسقف املستغل  من 15% بالعام 2009م إلى 8%  للعام 2010م ويرجع ذلك إلى املجهودات التى بذلها 
املجلس و االدارة التنفيذية والعاملني بالبنك فى متابعة وحتصيل املديونيات املتعسرة . هذا وقد ظل مجلسكم يتابع حتصيل هذه املديونيات 

بصورة دورية عن طريق جلانه .  
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2- جناح اخلطة التسويقية فى استقطاب عمالء جدد بهدف زيادة املوارد املالية للبنك والذي نتج عنه زيادة في إجمالي املوجودات والودائع والتمويل 
وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات .وفى قراءة سريعة مليزانية البنك العمومية جند أن االيرادات سجلت منوًا قدره 14 % عن العام السابق حيث بلغ 

إجمالى االيرادات بنهاية العام 56مليون جنيه . مما إنعكس على مستوى الربحية التى حققها البنك وحقوق امللكية 
على صعيد التمويل املمنوح فقد جتاوز حجم التمويل املمنوح 496 مليون جنيه بنسبة منو قدرها 27% عن العام السابق . أما فيما يتعلق بزيادة املوارد 
فقد جنح البنك فى زيادة الودائع بنسبة 60 % عن العام السابق حيث بلغت ودائع البنك بنهاية العام 580مليون جنيه . واجلدول التالى يبني هذه 

االجنازات .                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             املبالغ مباليني اجلنيهات

معدل  النمو2010م2009مالبيانم
%59076429إجمالى املوجودات1
%36258060إجمالى الودائع2
%39049627إجمالى التمويل3
%9310412إجمالى حقوق امللكية4
%495614إجمالى اإليرادات5

                                                                  
3- االستمرار في تطبيق التقنية املصرفية احلديثة والتي كان لها إسهام واضح في تطوير الصيرفة اإللكترونية بالبنك في ظل رفع كفاءة األجهزة 
والنظم حيث مت ذلك بنسبة 100% ، هذا إلى جانب رفع كفاءة الشبكة بزيادة السعات وتركيب أنظمة احلماية لألجهزة وتأهيل الشبكة بتحويلها لنظام 
الفايبر ، وإدخال نظام الرسائل القصيرة ( SMS(  كما مت إدخال نظام الصراف اآللى ( حيث مت تشغيل خمس عشرة ماكينه صراف آلى ( ،  إدخال 
 home banking ) نظام نقاط البيع حيث بلغ عدد املاكينات العاملة ( مائة نقطة بيع ( ؛ هذا باالضافة إلى زيادة عدد العمالء املتعاملني بنظام الـ
( ونظام الرسائل القصيرة(SMS( ومت إصدار عدد سته ألف بطاقة مصرفية. هذا باالضافة لتنفيذ العديد من األنظمة ملختلف ادارات البنك وتعديل 

النظام ملواكبة متطلبات غسيل األموال .
4- أجيزت توصيات جلنة حتسني بيئة العمل فى ظل اإلهتمام املستمر بخلق بيئة حتفز العاملني لبذل املزيد من اجلهد والعطاء من أجل تطوير 

املؤسسة 0  
العربية  املنطقة  في  متويلية  ومؤسسات  بنوك  مع  قوية  خارجية  عالقات  خللق  اخلارجية  عالقاتنا  وتطوير  لدعم  واملستمر  اجلاد  السعي  مواصلة 
واألوربية واآلسيوية فقد إهتم املجلس بتكثيف االتصاالت مع املراسلني واملبادرة فى الدخول فى عمليات صادر مقدرة . ولقد كان لنا بعض النجاحات 
واجلهد مازال مستمرًا 0 وكان حصيلة ذلك حتي اآلن أن بلغ عدد املراسلني ( 19 ( بنكًا وازدادت  التسهيالت املصرفية املمنوحة 0 وكذلك العمل علي 
الدخول في عمليات استثمارية بالنقد األجنبي والعمل علي اإليفاء بااللتزامات اخلارجية جتاه اإلعتمادات املفتوحة بالبنك كما متت رقابة فروع 
البنك املختلفة في استخداماتها للنقد األجنبي مبا يحقق االستخدام األمثل ملوارد البنك ومبا ال يتعارض مع منشورات بنك السودان املركزي كما 

.  (WORK STATION) متت متابعة تطوير نظام اإلسوفت اجلديد
تفعيل دور الشركة العاملية احلديثة فى املجال اإلستثمارى وفى هذا اجلانب مت  إعادة تشكيل مجلس إلدارة الشركة0- 5 ودعمها بخبرات فى مجال 

التجارة وإدارة األعمال كما مت دعمها ماليًا .
6- في مجال التسويق حقق البنك في عام 2010م وجودًا غير مسبوق في وسائل اإلعالم املختلفة (قنوات فضائية وإذاعية ، صحف ، إعالنات بلوحات 
مضيئة وغيرها( مما نعتقد إنه رسخ في ذهن اجلمهور إسم وشعار البنك وكذلك اخلدمات اجلديدة .  ونفذ البنك اخلطة التسويقية بكل إتقان وجنح 
في ذلك بنسبة 100% مما أثمر في استقطاب ودائع جديدة وإعتمادات وعمالء جدد كما ذكر اعاله ، إلى ذلك شارك البنك في معرض التقنية املصرفية 
بنجاح مما ترك صدًا واسعًا جلمهور املعرض ، كما قام البنك بزيادة قاعدة املودعني كنتيجة لتنفيذ خطته التسويقية وتعريف  اجلمهـور باخلدمات 
املصرفية احلالية واملتوقعة وكل ذلك مت بالتنسيق التام مع الفروع لالهتمام بالعمالء وتوثيق الصلة معهم وتلمس إحتياجاتهم والسعي لتوفيرها . و 

لقد كان  للشعار  الذى  رفعـــه  البنك ( الكل يعمل بالتسويق ( أثر بالغ فى جناح اخلطة التسويقية .
7- إميانًا منا بأهمية التدريب في تأهيل وصقل مهارات العاملني من أجل تطوير وترقية األداء بالبنك فقد قام البنك ممثاًل في إدارة التدريب ومراقبة 
اجلودة بتنفيذ العديد من الدورات داخل املركز و شارك في عدد من الدورات خارج املركز وأخري خارج السودان . االمر الذى كان له أثرًا كبيرًا فى رفع 
قدرات العاملني وحتسني اداء البنك . وقد أولى مجلس االدارة إهتمامًا كبيرًا لهذا األمر بتخصيص ميزانية مقدرة من أجل رفع قدرات العاملني . هذا 

باالضافة إلى مشاركة البنك فى عدة مؤمترات وسمنارات داخلية وخارجية .
ال بد أن أوكد أن االداء املتميز الذى شهده البنك يلقى على كل املسئولني فى البنك عبئًا ثقياًل متمثال فى بذل اجلهد االضافى للحفاظ على هذه 
النجاحات .  و ال  يفـوتنى  أن  أذكر  أن  تصنيف  البنك حسب  متطلبات  الرقابة  الوقائية  وفقاَ  ملؤشرات   CAEL  هو  FAIR  وذلك  كما  جاء  فى  

تقرير  تقييم  البنك   فى  31 / ديسمبر / 2010 م  

RatingComposite ratingLEACإسم  البنك
FAIR2.752252الشمال اإلسالمى
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األخوة الكرام:-
  ال يفوتني قبل أن أنهي هذه الكلمة أن أشير إلى ما اعتلى النظام املالي واالقتصادي العاملي وما شهده من هزات في عام 2009/2008م و التى من 
املتوقع أن ميتد أثرها بقوة إلى أداء اإلقتصاد العاملي في عام 2011م ورمبا عام 2012م وإن هذه األزمة، في نظر احملللني اإلقتصاديني لم تبلغ مداها 
بعد ولكن من املتوقع أن يكون أثرها طفيفًا نسبيًا خاصة على اجلهاز املصرفي السودانى وذلك بفضل تطبيق مصارفنا للنظام اإلسالمي الذي مييزها 

بالقدرة على الصمود أمام الصدمات التي تهز هيكل النظام الرأسمالي الربوي وذلك بشهادة الغربيني اساطني املصارف الربوية . 
إن هذا سادتي يلقي علينا حتديًا آخر كي نحافظ على سالمة مؤسستنا من خطر هذه األزمة ونتوخى احلذر في جميع خطواتنا التي نتخذها في 
أداء مهامنا. ونسعى إلى تعميق أسلمة النظام املالى واملصرفى بإدخال منتجات إسالمية جديدة. وال يسعنى فى اخلتام أصالة عن نفسى وإنابة عن 
جميع أعضاء مجلس االدارة إال أن أرفع اسمى آيات الشكر والتقدير إلى جمعكم املؤقر كما أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى السيد / محافظ  بنك  
السودان  املركزى  و العاملني معه و إلى كافة  اجلهات  الرقابية  على  دعمهم املتواصل للقطاع املصرفى فى السودان كما أتوجه بالشكر إلى مساهمى 

بنك الشمال الكرام على دعمهم وثقتهم بنا والشكر أيضًا موصول إلى عمالء البنك الذين نعدهم مبواصلة مسيرة تطوير خدماتنا املصرفية .
كما أود أن أشير الى اجلداول أدناه التى تبني مسيرة البنك فى السنوات اخلمس الى العام 2010 وهى تبني االجنازات التى حتققت فى تلك احلقبة 

مما يجدر االشادة به . وهى على أى حال معروضة فى الشاشة أمامكم ..   

)تقرير عن أداء البنك للفترة )2005م – 2010م(
                                                                                                                                                                            املبالغ بآالف اجلنيهات 

2010م2009م2008م2007م2006م2005مالبند
302.128291.727544.183482.583590.536764.134إجمالي املوجودات

222.311229.200262.980280.106361.727579.824إجمالي الودائع
130.790135.220190.916230.916387.271496.200التمويل

12.77116.11164.63464.63490.00090.000رأس املال املدفوع
7.64910.48561.27964.69793.266104.720إجمالي حقوق امللكية
%15%10.6%23%24- %8- %16معدل كفاية رأس املال

%18%26%23%23%5%3حقوق امللكية إلي إجمالي الودائع
16.88423.36028.76140.48349.18255.503إجمالي الدخل (اإليرادات(

1.2492.8362.0433.0773.46912.180صافي األرباح
%1.6%0.59%0.63%0.37%0.97%0.41العائد علي املوجودات

%22%7%7،6%7%12%7صافي الدخل إلي إجمالي اإليــــــــرادات
%7%8%8%5%8%6إجمالي الدخل إلي إجمالي املوجودات

%8%15.48%8.14%7.06%29.13-التعسر
صفر-9.494-12.350-15.427-20.306-20.306اخلسائر املجمعة

وأخيرًا أود أن أتقدم بالشكر إلى زمالئى فى مجلس االدارة واالدارة التنفيذية بالبنك و جميع  العاملني وهيئة الرقابة الشرعية على جهودهم املقدرة 
وإخالصهم وتفانيهم فى العمل من أجل تقدم وتطور بنك الشمال االسالمى ليتبوا املكانه املرموقة من بني املصارف السودانية وأحب أن أوكد أنه بروح 
الفريق الواحد املتماسك التى متيز بها التعاون بني القائمني على رأس البنك ميكن حتقيق خطة البنك االستراتيجية الطموحه  ونسأل الله أن 

يعيننا لتحقيق املزيد من االجنازات التى تعود بالفائدة على مساهمى البنك والعاملني واملجتمع .

                        والشكر من قبل ومن بعد لله رب العاملني
                والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

                                                                                                                   الباقر يوسف مضوي
                                                                                                                                       رئيس مجلس اإلدارة
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ن�ســـــــاط البنك خـــــــالل العـــــــام 2010م
املــــــــــــــــــركز املـــــــــــــــــــالى :

أظهر البنك حتسنًا ملحوظًا فى أدائه املالي بنهاية العام 2010م مقارنة بالعام 2009م حيث ارتفعت املوجودات بنسبة 29%، التمويل بنسبة %28، 
الودائع بنسبة 60%، اإليرادات بنسبة 13% وحقوق امللكية بنسبة %12 .

جدول رقم )1(
نشاط البنك خالل العام 2010م مقارنة بالعام 2009م

                                                                                                                                             املبالغ باجلنيه السوداني
نسبة التغير2009م2010مالبند

%764.134.022590.535.59229إجمالي املوجودات
%496.200.298387.270.70328إجمالي التمويل
%579.824.327361.726.63060إجمالي الودائع

%55.503.33149.182.03813إجمالي اإليرادات
%104.720.29493.266.39112إجمالي حقوق امللكية

النشاط اإلستثماري:
     بلغ إجمالي حجم التمويل املمنوح 496.200.298 جنيه بنهاية العام . حيث شكلت األوراق املالية واحملافظ االستثمارية نسبة 62% من محفظة 
التمويل والباقي قدم في شكل متويل مباشر لألفراد واملؤسسات والشركات عن طريق الفروع من خالل »1.052« عملية استثمارية في مختلف 
القطاع  نال  وقد  أخرى،  بصيغ   %22 وبنسبة  املرابحة  بصيغة  و%24  املشاركة  بصيغة   %54 بنسبة  التمويل  تقدمي  وقد مت  االقتصادية  القطاعات 
التجاري نسبة 55% من إجمالي التمويل املمنوح، يليه قطاع الصادر 20%، الصناعي 11%، اخلدمي 8%، الزراعي 2%، احلرفي وأخري 2%، هذا وقد مت 

حتقيق الربط املخطط لعائد االستثمار بنسبة %92 .

التقنية املصرفية: 
مواكبة للتطورات التقنية في مجال العمل املصرفي فقد قام البنك بتنفيذ عدة أنشطة بهدف تطوير النظام التقني بالبنك وشمل ذلك :- 

1.  تنفيذ نظام مراقبة املخزون .
2. تنفيذ نظام األصول .

3. تنفيذ نظام التراسل األلكتروني .
4.  تنفيذ تعديل نظام االستثمار .

5.  تعديل النظام ملواكبة متطلبات غسيل األموال .
. sms 6.  تطوير نظام الرسائل القصيرة

7. إدخال عدد من الصرافات اآللية اجلديدة ونقاط البيع .
8. تكملة تقارير اإلدارة املالية .

9. إضافة تقارير إلدارة املخاطر .
10.   تعديل نظام الصالحيات .

11.  تأهيل شبكة البنك بتحويلها لنظام الفايبر .
12. تنفيذ نظام تسوية قيود الصراف اآللي ونقاط البيع أوتوماتيكيًا .

. E.banking 13.  إعداد نظام الـ

العالقات اخلارجية و النقد األجنبي:
     في مجال العالقات اخلارجية والنقد األجنبي فقد حقق البنك العديد من األهداف حيث مت :-

1- زيادة الودائع بالنقد األجنبي بنسبة %30 .
2- زيادة التسهيالت املصرفية املمنوحة مع بعض املراسلني .

.  (WORK STATION) 3- متابعة تطوير نظام اإلسوفت اجلديد
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التسويق والعالقات العامة :
في مجال التسويق تبني البنك خطة تسويقية تقوم علي تسويق اخلدمات املصرفية احلالية واملتوقعة وتوثيق الصلة مع العمالء، وقد رفع البنك 

شعار »الكل يعمل بالتسويق« من أجل معرفة إحتياجات العمالء والعمل علي إشباعها .
التدريب والتأهيل :

 أولي البنك أهمية كبيرة لتدريب الكادر البشري، من أجل التأهيل والتطوير املستمر لقدراته ومهاراته مبا يحقق أهداف املؤسسة . وفي سبيل 
حتقيق ذلك فقد عقد البنك العديد من الدورات التدريبية في مجال العمل املصرفي واإلداري ومجال التقنية باإلضافة إلقامة عدد من الورش 
والسمنارات الهدف منها رفع قدرات العاملني بالبنك، وقد مت توزيع فرص التدريب علي جميع العاملني بالبنك حسب اخلطة التدريبية املجازة 

من قبل املجلس األعلي للتدريب، هذا وقد بلغ الصرف علي التدريب (764( ألف جنيه خالل العام 2010م .

الشئون اإلدارية :
موقعيهما  في  والسجانة  اخلرطوم  فرعي  جتهيز  شملت  األنشطة  من  العديد  نفذت  فقد  البنك  ملظهر  املستمر  والتحديث  التطوير  أجل  من 
اجلديدين وفق أحدث التصاميم والتجهيزات بهدف حتسني مظهر البنك وفروعه بصورة مستمرة، وشملت األنشطة أيضًا تأهيل وتطوير بعض 

مقار الصرافات اآللية باإلضافة لتأهيل بعض اإلدارات والفروع .

املوارد البشرية :
 في مجال املوارد البشرية فقد حقق البنك العديد من اإلجنازات مثل :-

1/ تأمني إحتياجات البنك من العاملني كمًا ونوعًا .
2/ مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للبنك .

3/ احملافظة علي استقرار العاملني ورعاية مكفوليهم اجتماعيًا وصحيًا وحتقيق متطلباتهم ورغباتهم حسب األسس واللوائح .
4/ إكمال إدخال إدارة املوارد البشرية في نظام احلاسب اآللي بالبنك .

5/ إجراء الدراسات لسوق العمالة ومتابعة تغيراتها مع املؤسسات املشابهة .
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2010
2009
2008

2010
2009
2008

2010
2009
2008

2010
2009
2008

2010
2009
2008

2010
2009
2008

2010
2009
2008

حقوق امللكية

إجمالي املوجودات

إجمالي الودائع

إجمالي التمويل

إجمالي اإليرادات

صافي األرباح

معدل التكلفة

64.697

40.483

3.077

92%

280.106

303.156

482.583

93.266

49.182

3.122

93%

361.727

487.271

590.536

104.720

55.503

12.180

78%

579.824

496.200

764.134

موؤ�سرات تو�سح تطور الأداء املاىل للبنك لثالث �سنوات

2008 - 2010م
   (املبالغ بآالف اجلنيهات(
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إيضاح رقم )1(
النشأة والتاسيس :

الشركات لسنة  1985/7/23م مبوجب قانون  بتاريخ  الشمال اإلسالمى كشركة مساهمة عامة ذات مسئولية محدودة باخلرطوم  تأسس بنك 
1925م ، وزاول نشاطه رسميًا فى 1990/1/2م . هذا ويقوم البنك مبمارسة جميع األعمال واألنشطة املصرفية ، ويباشر البنك نشاطه من خالل 

مركزه الرئيسى باخلرطـوم ( برج بنك الشمال شارع السيد عبدالرحمن ( وكذلك من خالل فروعه املنتشره داخل السـودان .

فروع البنـك : 
عددها سبعة عشر فرعًا.        

منها احدى عشر فرعًا بوالية اخلرطوم و بقية الفروع  بالواليات . 

الشركات التابعة :
الشركة العاملية احلديثة لإلستثمار احملدودة ، وهى شركة مملوكه للبنك بنسبة %99.9 وتعمل فى مجال التجارة واخلدمات . 

 
مساهمات رأس املال :

الصندوق القومى للتأمني اإلجتماعى            60%
بنك السودان          22%
آخــرين           18%

إيضـاح رقم )2( :
السياسات احملاسبية :

1. يتبع البنك التكلفة التأريخـية ومبدأ اإلستحقاق فى تسجيل موجوداته ومطلوباته  وإيراداته ومصروفاته علمًا بأنه فى عام 1997م قد مت 
إعادة تقييم املوجودات الثابتة ( بواسطة بيت خبرة ( ومت إثباتها بسعر السوق وقتئٍذ.    

2. القوائم املالية للشركة العاملية احلديثة احملدودة والتى ميتلك البنك نسبة %99 من رأسمالها غير موحده مع ميزانية البنك حسب منشور 
بنك السودان رقم 2002/25 – 21/سبتمبر/ 2002م .

3. يتم إهالك املوجودات طبقًا لطريقة ( القسط الثابت( وهى عبارة عن إهالك املوجودات بأقساط سنوية متساوية خالل العمر اإلفتراضى لكل 
صنف من املوجودات .

املوجودات  قيمة  يتم حتويل  ثم  ومن   ، العملية  تنفيذ  وقت  السائد  بالسعر  السودانى  الى اجلنيه  يتم حتويل عملياتها  األجنبية  العمالت   .4
واملطلوبات فى تاريخ قائمة املركز املالى بالسعر السائد فى ذلك التاريخ .

5. يتم إثبات أرباح وخسائر عمليات املشاركة والسلم عند تصفية كل عملية ، أما أرباح املرابحات أو خسائرها فيتم إثباتها عند حتصيل األقساط 
من الزبون .

6. يتم إحتساب مخصص الديون املشكوك فى حتصيلها وفقًا لألسس واملعايير التى وضعها البنك املركزى آخذين فى اإلعتبار الديون التى وافق 
البنك املركزى على إطفائها من األرباح خالل العشر سنوات القادمة إنشاء الله والتى بدأت إعتبارًا من العام 2003م .

7. تظهر اإلستثمارات فى املساهمات الرأسمالية فى قائمة املركز املالى بالتكلفة دون أن يخصم منها املخصص املكون إلنخفاض قيمتها .
8. يخضع نشاط البنك إلشراف هيئة رقابة شرعية وتقوم بالدور الرقابى ملعامالت البنك من الناحية الشرعية .

9. يخضع البنك للزكاة طبقًا ملنشورات ديوان الزكاة كما يخضع لضريبة أرباح األعمال وذلك طبقًا ملنشورات ديوان الضرائب .
10. يتم حساب أرباح حسابات ودائع اإلستثمارات على أساس ( العام املالى ( ويسمح البنك بالسحب أو اإلضافة مع اإلحتفاظ لصاحب احلساب 

بحقه فى العائد عند نهاية الفترة .

إيضـاح رقم )3( :
حجم التعامالت مع اجلهات  ذات العالقة :

التمويل املمنوح ألعضـــــاء مجلـس االدارة.                  =   اليــوجد .
التمويل املمنوح للشــــــركات التابعة للبنك.                 =  7.577.000  جـــــنيه  .

اليوجــــد أى تعـــامل مع جـهة ذات عـالقة أخـــرى .
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ايضاح رقم ) 4 (
النقد ومافى حكمه

                                                                                                                                                 ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

14.714.07314.078،667نقدية بالعملة احمللية
562.78985.150نقدية بالعملة األجنبية

2.057.0051.044.224الصراف اآللى
126.119.24583.010.478نقدية ببنك السودان
37.304.04521.504.771االحتياطى النقدى 

2.892.1031.712.878املراسلني األجانب 
2.824.4922.416.163املراسلني األجانب-هوامش

186.473.752123.852.331اجلــمـلــة

ايضاح رقم ) 5 (
ذمم البيوع املؤجلة

                                                                                                                                                  (املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

75.246.429177.736.357املرابحات والسلم
555.636-555.636-ناقصًا مخصص التمويل العادى
15.183.205-18.242.783-ناقصًا مخصص التمويل املتعثر

56.448.010161.997.516صافى البيوع املؤجلة

ايضاح رقم )6(
االستثمارات

                                                                                                                                                (املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

84.4570أوراق جتارية مشتراه
85.654.69344.582.849املشاركات

506.5842.310.726املخزون السلعى
24.561.7485.297.488مضاربات
10.999.6660املقاوالت

905.4005.244.086خطابات ضمان مصادرة
6.941.0127.413.437مستندات حتت السداد

135.598.728160.424.601اوراق مالية
174.500.0000ودائع استثمارية طرف بنوك أخرى

439.752.288225.273.187 اجلــمـلــة
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ايضاح رقم ) 7 (
ذمم مدينة أخرى

                                                                                                                                                ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان
1.208.9302.393.653العمليات االستثمارية اخلاسرة

03.815.277خسائر اعوام سابقة
1.481.5781.481.578خسارة مضاربة مع عبد الباسط

261.632261.632عبداحلليم على أحمد
1.297.1051.297.105عبدالرحمن محمد الشيخ

28.697.60928.697.609مديونية الرضوان
5.341.6465.341.646مديونية السوق احلر املوحد (سوق العمالت (

5.000.000-4.259.914-ناقصًا االطفاء السنوى
34.028.58638.288.500 اجلــمــلـة

ايضاح رقم )8( 
املوجودات األخرى

                                                                                                                                                   ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

9.938.1598.804.166سلفيات العاملني
266.171507.477جارى املخازن

30.1490التزامات البشير محمد أحمد
107.9801.957.629غرفة التعامل بالنقد األجنبى

1.957.4121.195.869مدفوعات مقدمة
12.200.8986.287.159ايرادات أوراق مالية مستحقة

029.011التحويالت السريعة
212.835510.093اختالس فرع الكالكلة

206.511413.021اختالس خلف الله وآخرون  ببورتسودان
232.5000شيك ضمان مدير فرع املنطقة فى قضية عمر على

063.000مدينون مختلفون ( صيدلية محمد سعيد(
13.1910التزامات مصعب أحمد ابراهيم (سدد فى يناير 2011  )

1.327.3521.367.352مديونية الشركة العاملية(ايضاح 8/أ (
26.493.15821.134.777اجلــمــلـة
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ايضاح رقم )8/أ(
مديونية الشركة العاملية

                                                                                                                                                       ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

796.927796.927متبقى مديونية عملية استيراد مع الشركة
99.28299.282مساهمة شركة الصمغ العربى

176.661176.661متبقى أرباح لم تسدد للفترة(1997 الى 1999 )
254.482294.482ايجارات لم تسدد

1.327.3521.367.352اجلــمــلـة

ايضاح رقم ) 9 (
االستثمارات طويلة األجل

                                                                                                                                                       ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

1.167.0001.167.000الشركة العاملية احلديثة (شركة تابعة (
25.00025.000مشروع سندس الزراعى

102.000102.000الشركة الوطنية للبترول

26.68126.681اخلدمات املصرفية

1.320.6811.320.681اجلــمــلـة
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ايضاح رقم ) 11  (
احلسابات اجلارية واالدخارية

                                                                                                                                                       ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

247.321.454209.893.002احلسابات اجلارية بالعملة احمللية 

11.911.56513.703.816احلسابات اجلارية بالعملة االجنبية

47.566.41236.338.562حسابات االدخار بالعملة احمللية

306.799.431259.935.380اجلــمــلـة

ايضاح رقم )  12  (
املطلوبات األخــرى

                                                                                                                                                   ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

170.483262.117مصروفات مستحقة
107.9801.960.558غرفة التعامل بالنقد األجنبى

12.93516.364التحويل الوطنى
14.567.2404.140.483تأمينات نقدية مقابل االعتمادات

16.925.7466.991.108أوراق الدفع والشيكات املعتمدة
13.4301.081التحويالت السريعة جدة

16.0000الزيادة فى اخلزينة
69.70966.438أرباح املساهمني

302.551371.372حواالت واردة محلية
7.2330حتاويل لم يتقدم أصحابها للصرف محلى

9.414.65021.571.786دخل املرابحات املعلقة (محلى + أجنبى(
2.923.7020دخل املقاوالت املعلقة

638.000538.000مكافاة أعضاء مجلس االدارة
4.909.4253.360.959تأمينات نقدية مقابل الضمانات

14.864.0518.034.892أرباح ودائع استثمارية
38.52136.403أرصدة احلسابات املجمدة

795.008610.000أمانات حتت الطلب
50.00050.000أتعاب املراجعة
3.563.4482.577.253دعم العاملني

27.87027.379مبالغ محجوزة
31.71728.739حواالت واردة  أجنبية

6700حتاويل لم يتقدم أصحابها للصرف أجنبى
429.303219.060عمليات فروع حتت التنفيذ

05.886.576املخزون االستراتيجى
643.087392.884مطالبات احملول القومى

091.786الصندوق القومى للتأمني االجتماعى
4.0000ايجارات مستلمة مقدمًا
0790.824أرباح ودائع بنك السودان

9.062.6427.516.509املخصصات (ايضاح 12/أ( 
79.589.40165.542.571اجلــمــلـة
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ايضاح رقم ) 12 / أ (
املخصصات

                                                                                                                                                      ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

25.00025.000مخصص زكاة راس املال

9.037.6427.491.509مخصص فوائد ما بعد اخلدمة

9.062.6427.516.509اجلــمــلـة

مخصص فوائد ما بعد اخلدمة ميثل التزامات البنك جتاه  العاملني وبه عجز مببلغ  6.826.481 جنيه
حتى 31/12/2010 م . وسوف ينتهى العجز تدريجيًا بعد حتويل البنك الى نظام التأمني االجتماعى .

ايضاح رقم ) 13 (
حقوق أصحاب االستثمار املطلقة

                                                                                                                                                         ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

252.713.82592.242.722حسابات االستثمار بالعملة احمللية

20.311.0719.548.528حسابات االستثمار بالعملة األجنبية

273.024.896101.791.250اجلــمــلـة

ايضاح رقم ) 14 (
رأس املال املدفوع

                                                                                                                                                        ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009النسبةبــيــــان                        

54.157.73454.157.734%60الصندوق القومى للتأمني االجتماعى

20.000.00020.000.000%22بنك الســــودان                        

6.001.6136.001.613%7شركة بايو لالستثمار                        

4.704.1504.704.150%5مؤسسة دان فوديو القابضة                   

5.136.5035.136.503%6آخرون                                       

90.000.00090.000.000%100اجلــمــلـة
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ايضاح رقم ) 15 (
االحتياطيات

                                                                                                                                               ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

2.133.813915.792االحتياطى القانونى

6.851.2206.851.220االحتياطى العام

5.641.6114.899.306احتياطى اعادة تقييم االصول

14.626.64412.666.318اجلــمــلـة

ايضاح رقم   ) 16 (
اخلسائر املرحلة

                                                                                                                                                 ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

12.349.973-9.493.577-اخلسائر املرحلة

265.699-1.468.605-تسوية سنوات سابقة (أيضاح رقم 26 )

10.962.1823.122.095دخل العام (بعد خصم اإلحتياطى القانونى 10%)

9.493.577-0اجلــمــلـة

ايضاح رقم   ) 17 (
احلسابات النظامية

                                                                                                                                                ( املبالغ باجلنيه السودانى)
20102009بــيــــان

50.037.939140.813.081كمبياالت االستثمار حتت التحصيل

19.122.60922.984.286كمبياالت مستحقة ولم تسدد

04.710كمبياالت محلية

7.544.31911.822.758كمبياالت مرابحات اجنبى محولة محلى

27.044.13526.265.500تعهدات العمالء مقابل الضمانات محلى

326.6640شيكات املقاوالت

596.901104.081تعهدات  مقابل الضمانات أجنبى

85.5520كمبياالت أجنبية 

8.631.3633.042.927تعهدات العمالء اعتمادات مواردهم

19.174.99716.141.968تعهدات العمالء اعتمادات قبول

31.821.56331.821.563تعهدات العمالء مقابل الديون املعدومة 

164.386.042253.000.874اجلــمــلـة
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ايضاح  رقم  )  18  (
الدخل من البيوع  املؤجلة

                                                                                                                                                              ( املبالغ باجلنيه السودانى)
2009 2010 بيــــان

18.772.387 16.819.662 الدخل من املرابحات
105.297 119.825 الدخل من السلم

18.877.684 16.939.487 اجلمـــلة

ايضاح  رقم  )  19  (
الدخل من االستثمارات

                                                                                                                                                               ( املبالغ باجلنيه السودانى)
2009 2010 بيــــان

18.584.455 24.751.470 الدخل من األوراق املالية
330.339 1.310.650 الدخل من املضاربات

2.329.276 8.321.378 الدخل من املشاركات

0 72.303 الدخل من املقاوالت
21.244.070 34.455.801 اجلمـــلة

ايضاح  رقم  )  20  (
استحقاق  أصحاب حسابات االستثمار  املطلقة

                                                                                                                                                              ( املبالغ باجلنيه السودانى)
2009 2010 بيــــان

7.566.858 13.798.587 عائد العمليات االستثمارية محلى (20/أ(
468.034 1.065.464 عائد العمليات االستثمارية أجنبى (20/أ(

8.034.892 14.864.051 اجلمـــلة
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ايضاح  رقم  )  20/أ (
استحقاق  أصحاب حسابات االستثمار  املطلقة

  مت دعم أصـحـاب الـودائـع االسـتـثـمارية مـحلى مبـبلغ وقدره مببلغ 1.784 ألـف جـنـيه مـن نصـيـب الـبنـك والـتـى متـثل نسبة %20 من 
نصيب البنك  بصفته مضارب ليصـبح نصـيبهم مبلغ 14.002 ألـف جنيه .

أما أصـحاب الـودائـع أجـنبى فـقد مت دعمـهم مـن نصـيب البنك مببـلـغ 91 ألف جنيه متثل نسبة %22 من نصيب البنك  بصفته 
مضارب .

ايضاح  رقم  )  21 (
ايرادات اخلدمات املصرفية

                                                                                                                                                              ( املبالغ باجلنيه السودانى)
2009 2010 بيــــان

2.537.491 3.339.751 عمولة احلسابات اجلارية

2.087.645 2.810.884 عمولة التحاويل

4.556.773 6.183.676 عمولة االعتمادات

722.927 1.228.468 عمولة الضمانات

989 50 عمولة الكمبياالت
86.171 260.688 ايرادات التقنية

4.143.969 4.152.685 عائد عمالت أجنبية و الصرافة
1.467.657 88.214 عائد  نقد أجنبى

3.340 22.828 ايرادات اخرى بالنقد األجنبى

183.094 8.743 عائد مراسلني نقد أجنبى
15.790.056 18.095.987 اجلملة

ايضاح  رقم  )  22 (
االيرادات األخــــــــــرى                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              (املبالغ باجلنيه السودانى)
2009 2010 التفاصيل

533.330 468.341 البريد واالتصاالت

0 104.215 ربح موجودات ثابتة

0 0 عمولة وكالة

263.811 180.912 إيجار املثل للفروع اململوكة  (إيضاح 22/أ(

507.979 122.639 أخرى متنوعة

1.305.120 876.107 اجلملة

ايضاح  رقم  )  22/أ (
إيجار الـمـثل

 بند ايـجار الـمثل  ميـثـل مبلغ االيـجار الـشـهـرى للـفروع التى ميتلكها البنك (البـرج، دنـقال ، لـيبـيا ، املـحلى ، الـقضارف  ، امدرمان ، 
الكالكلة(. ويـتـم خـصـم الـمـبـلغ شـهـريًا مـن هـذه الـفـروع كمصروفات  مـــن بند االيجارات وذلك الظهار التكلفة العادلة فى املصروفات 

بني الفروع املؤجرة واململوكة .
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ايضاح  رقم  )  23 (
املرتبات واالجور

                                                                                                                                                              ( املبالغ باجلنيه السودانى)
2009 2010 بيــــان

5.747.952 6.377.007 املرتبات والبدالت

1.740.973 2.005.806 مالبس العاملني

2.331.875 2.563.616 منحة العيدين
2.332.234 2.668.272 مصروفات االجازة

12.153.034 13.614.701 اجلملة 

ايضاح  رقم  ) 24 (
املصروفات العمومية واالدارية

                                                                                                                                                               ( املبالغ باجلنيه السودانى)
2009 2010 بيــــان

407.082 462.524 تذاكر السفر
532.503 557.838 الترحيل اخلارجى
204.424 90.623 املأموريات الداخلية
132.222 148.382 املأموريات اخلارجية
167.885 163.335 األدوات املكتبية واملطبوعات
378.792 368.390  البريد واالتصاالت واالسوفت

118.542 145.932 التكرمي والضيافة
513.056 573.460 الكهرباء واملياه

47.680 8.603 األتعاب واالستشارات القانونية
126.012 153.008  التأمينات
394.062 344.186 التبرعات واالعانات (ايضاح 24/أ(

1.080.104 1.076.847 االيجارات والعوائد
38.000 41.883 االستشارات  والبحوث

916.342 1.116.228 املؤسسات املهنية والعلمية
581.569 764.277 مصروفات  تدريب العاملني

79.413 64.973 مصروفات تشغيل  املولدات
394.150 415.098 تسيير وسائل النقل
194.473 215.519 مصروفات مجلس االدارة
700.000 800.000 مكآفأة مجلس االدارة(ايضاح 24/ب(
553.254 617.961 مصروفات تتشغيل الكمبيوتر والشبكة

7.559.565 8.129.067 مجاميع مرحلة
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2009 2010 بيــــان
7.559.565 8.129.067 مجاميع مرحلة

42.018 20.975 عموالت بنك السودان
504.626 649.038 مصروفات التسويق واالعالن

18.714 132.034 صيانة احلاسب اآللى
148.997 108.586 صيانة االثاثات واملعدات واملاكينات

5.889.674 3.179.988 الذمم املشكوك فى حتصيلها

50.000 50.000 أتعاب املراجعة
2.550.000 3.500.000 دعم العاملني

15.000 15.000 مكآفأة  املستشار القانونى
69.670 83.420 اخلدمات االجتماعية

3.000.000 1.000.000 فوائد ما بعد اخلدمة
153.613 355.896 مصروفات املراسلني

1.065.399 1.137.703 عالج عاملني
25.362 33.000 منحة الزواج
20.483 25.724 الصحف واملجالت
17.672 19.329 العتالة والنقل

373.343 424.092 األمن والسالمة
165.000 177.087 الصحة والنظافة

19.976 23.673 التقرير السنوى
47.680 53.826 هيئة الرقابة الشرعية
10.424 176.644 الرسوم والدمغات
70.229 75.990 االجتماع العام

300.562 333.540 مصروفات فرز النقدية
208.743 282.132 صيانة املبانى

69.137 121.806 مصروفات  تغذية عمالت أجنبية
5.000.000 4.259.914 اطفاء الذمم املدينة

224.080 299.090 اشتراكات التأمني االجتماعى
38.566 0 ديون هالكة

2.202.686 2.285.419 خسائر تقييم عمالت أجنبية

1.847.347 575.040 اطفاء االختالسات
31.708.566 27.528.013 االجمــالى
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ايضاح  رقم  )  24/أ (
اخلدمات االجتماعية

فى اطـار الـدور االجـتمـاعى للـبنـك فـقـد تـم دعـــم  الـعديـد مـن شـرائـح الـمـجـتمع مـن خـالل بـند الـتبـرعات واالعـانات للـتعليم 
والعالج والـمساهـمات الـقومـية  ودور الـعبـادة وذلـك مببلغ 344.186 جنيه .

ايضاح  رقم  )  24/ب (
مكآفأة اعضاء مجلس االدارة

   

 مت احـتسـاب مـكآفـأة الـسـادة أعـضـاء مـجلـس االدارة بنسبة %4.8 من صافى الدخـل للعام قبل أطفاء اخلسائـر املرحلة 
و الذمم املتعثرة باإليضاح رقم ( 7 ) .

ايضاح رقم )25 (
شراء املوجودات الثابتة

                                                                                                                                                ( املبالغ باجلنيه السودانى)
املبلغ بـيـــان

2.570.018شراء موجودات ثابتة نقدًا
742.305اضافة موجودات ثابتة غير نقدية

3.312.323اجلمـــلة  /مقارنًة مع االيضاح رقم (10)

ايضاح رقم )26 (
تسوية سنوات سابقة

                                                                                                                                           ( املبالغ باجلنيه السودانى)
املبلغ بـيـــان

1.482.438-خسارة عملية الصمغ  بفرع  السجانة 

59.375-تسوية أرباح وديعة البنك العقارى 

73.208عبارة عن مصروفات مت تعليقها كمصروفات مستحقة بنهاية العام 2009 م بأكبر من قيمتها . 

1.468.605-اجلمـــلة 
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بنك ال�سمال الإ�سالمي

هيئة الرقــــــــابة ال�ســــــــــــرعية
الدورة السابعة

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أداء البنك
للسنة املالية املنتهية فى 2010/12/31م 

إلختصاصاتها  وفقًا  هذا  السنوى  بتقريرها  الشرعية  الرقابة  هيئة  تتقدم        
معيار  على  وبناء  للبنك  األساسى  النظام  من   (74) املادة  فى  عليها  املنصوص 

الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم (1) 
واملراجعة  احملاسبة  هيئة  عن  الصادر  وتقريرها  وتكوينها  الهيئة  تعيني  حول 

للمؤسسات املالية اإلسالمية – البحرين .

1. لقد راقبت الهيئة املبادىء املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات 
التى طرحها البنك خالل العام املالي 2010م  .

ولقد قامت الهيئة بهذه املراقبة بغرض إبداء رأي مستقل عما إذا كان البنك قد 
مراقبة  وكذلك  ومبادئها  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  املختلفة  تصرفاته  في  إلتزم 

تنفيذ الفتاوي والقرارات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة .

2. إن مسئولية الرقابة الشرعية مسئولية تضامنية بني إدارة البنك والهيئة . تقع مسئولية التحقق من أن البنك يزاول نشاطه وفقًا ألحكام 
الشريعة اإلسالمية ومبادئها على اإلدارة التنفيذية لواليتها على املال والعمل على مستوى السياسات والتنفيذ املباشر وتتمثل مسئولية الهيئة 
فى إصدار رأي مستغل عما إذا كـــــــــــــــــــــــــــان البنك يزاول نشـــــــاطه وفقًا ألحكام الشـــــــــــريعة اإلسالمية ، باإلضــــــــــافة للتعاون مع البنك بوضع

 املناهج التــــــدريبية.
  

تنفيذ  البنك وإستعانت فى  املتبعة في  املعامالت واإلجراءات  توثيق  التى اشتملت على فحص  الهيئة مبراقبتها  بناء على ماتقدم قامت   .3
مراقبتها بذوى اإلختصاص بالبنك من أجل احلصول على املعلومات والتفسيرات التى تعتبرها ضرورية لتزويدها بأدلة تكفى لتكوين رأى 

شرعى محايد على نحو ما هو مدون فى محاضر إجتماعاتها .

4. وعليه ترى الهيئة اآلتى :
 أ / أن العقود واملعامالت التي أبرمها البنك خالل العام املالي املنتهي في 2010/12/31م التي أطلعت عليها الهيئة متت وفقًا ألحكام الشريعة 

اإلسالمية ومبادئها وأن الهيئة صوبت األخطاء ووجهت بتصحيح ما وجدته من خلل .
ب / إن الزكاة تؤخذ حسب الطريقة التي إعتمدها ديوان الزكاة حلساب زكاة أموال الشركات .

ج  / إن توزيع األرباح وحتميل اخلسارة علي حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي متت إجازته بواسطة الهيئة .
      وتود الهيئة أن تشكر إلدارة البنك تعاونها معها مما مكنها من أداء مهمتها  .

      والله ولى التوفيق ... 
   اخلرطوم في : 15 ربيع الثاني 1432هـ املوافق : 20 مارس 2011م

                        د. عبدالواحد عثمان مصطفي                  د. محمد علي يوسف                      مخاوي مضوي مخاوي        
                                            عضو الهيئة                                عضو الهيئة                                  رئيس الهيئة
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قرارات اجلمعية العمومية احلادية والع�سرون مل�ساهمي البنك

1- إجازة تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية املراجعة وتقرير املراجع 
القانوني وتقرير هيئة الرقابة الشرعية للعام املنتهي في 2010/12/31م .
2- تفويض مجلس اإلدارة لتعيني املراجع القانوني وحتديد أتعابه للعام 

2011م .
3 - تفويض مجلس اإلدارة لتعيني هيئة الرقابة الشرعية وحتديد أتعابها .

4- مت إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة اجلديدة كاآلتي :
1. السيد / د. زيادة عبدالله زيادة .

2. السيد / ممثل بنك السودان املركزي .
3. السيد / م. إبراهيم موسي اخلليفة .

4. السيد / سليمان محمد أحمد محمد .
5. السيد / أحمد علي أحمد احلسني .

6. السيد / عبدالله إدريس فضل .
                                                                                          7. السيد / بدرالدين صالح عبدالرضي .
                                                                                          8. السيد / د. خالد أحمد محمد صالح .

                                                                                         5. تعديل املادة (25( من عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك .

                                                                                                                           محمد بشري خلف الله
                                                                                                                              أمني مجلس اإلدارة
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املرا�سلني الأجــــــــانب

            العالم العربي :
                        1- بنك بيروت – بيروت - لبنان .

                        2- البنك األهلي التجاري – جده – اململكة العربية السعودية .
                        3- املصرف العربي للتجارة واإلستثمار – أبوظبي – االمارات العربية املتحدة .

                        4- شركة الراجحي للصرافة واالستثمار – الرياض – اململكة العربية السعودية  .
                        5- بنك فيصل اإلسالمي املصري – القاهرة - مصر .

                        6- مصرف قطر اإلسالمي – الدوحة – قطر  .
                        7- بنك أبوظبي اإلسالمي – أبوظبي – االمارات العربية املتحدة .

                        8- الشركة العربية لالستثمار – املنامة – البحرين  .
                        9- املؤسسة العربية لالستثمار – املنامة – البحرين  .

                        10- بنك املشرق – دبي - االمارات العربية املتحدة .
                        11- بنك البحرين اإلسالمي – البحرين  .

                        12- بنك سبأ اإلسالمي – صنعاء - اليمن .

            أوربـــــــــــــا :
                        1- بنك البركة التركي – إستانبول – تركيا  .

                        2- البنك التجاري العربي البريطاني – لندن – اململكة املتحدة  .


