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َصَدَق اهلل الَعِظيم 
اآلية 275 سورة البقرة

َذِلَك  الَمسِّ  ِمَن  ْيَطاُن  الشَّ َيَتَخبَُّطُه  اَلِذي  َيُقوُم  إالَّ َكَما  َيُقوُموَن  َبا ال  الرِّ َيْأُكُلوَن  ))اَلِذيَن 

بِِّه  َبا َفَمن َجاَءُه َمْوِعَظٌة مِّن رَّ َم الرِّ َبا وَأَحلَّ اللَُّ الَبْيَع وَحرَّ ِبَأنَُّهْم َقاُلوا إنََّما الَبْيُع ِمْثُل الرِّ

َفانَتَهى َفَلُه َما َسَلَف وَأْمُرُه إَلى اللَِّ وَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن(( 

قال تعالى:



التقرير السنوي2011م 4
w w w . s h i b . s d

نتطلع اأن يكون البنك فى مقدمة امل�سارف ال�سودانية.

نبتغي �سمولية الإ�سالم لتحقيق الريادة يف العمل امل�سريف بتنمية قدرات العن�سر الب�سري 
وا�ستخدام التقنية امل�سرفية املتطورة وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية 

لتقدمي حلول متكاملة تر�سي طموحات اأ�سحاب امل�سلحة.

الرؤيا

الرسالة

الرؤيا والرسالة
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 ال�سركة التابعة : 
ال�سركة العاملية احلديثة لالإ�ستثمار: 

عمارة احلديد وال�سلب – الطابق الثانى- ال�سقة رقم )1(. 
تلفون : 83776768- 83775778  فاك�س : 83776026  

�س ب: 11235.

www.micisd.com :املوقع االلكترونى

دليل الهاتف - المركز الرئيسى والفروع والشركات التابعة
املركز الرئي�سي : ال�سودان – اخلرطوم - �سارع ال�سيد عبد الرحمن

تلفون : 83779078 – 83774728 – 83771735 
فاك�س : 83784282 – 83773585 

)isbssdkh( : الإ�سويفت
 �س . ب : 10036 – اخلرطوم

الرمز الربيدي : 11111 

 www.shib.sd : املوقع على اإلنترنت

  info@shib.sd    : البريد اإللكتروني

دليل المركز الرئيسي والفروع

فاك�ستلفونالفـــــروع العاملة :
8379572183795720)1( الربج

8378304383785098)2( اخلرطوم
8378392183783925)3( ال�سوق العربي

8347283783472849)4( املنطقة ال�سناعية   
8348795883460714)5( ال�سجانة

8342018383420182)6( ال�سوق املحلي 
8372200283722002)7( الكالكلة 
8755333087554606)8( اأمدرمان

874541560159337051)9( ال�سوق ال�سعبي 
8773051587730514)10( �سوق ليبيا

8533058285331141)11( ال�سناعات بحري 
826046-8260420311-0311)12( بورت�سودان  

840445-8404450511-0511)13( ود مدين 
824850-8246450571-0571)14( كو�ستي 

843479-8434810441-0441)15( الق�سارف 
822292-8238390241-0241)16( دنقال

8373014983730148)17( احلفري
843940-8439100611-0611/ 843930-0611)18( الأبي�س 

01208192960155117213)19( مكتب �سرف �سوق »6« احلاج يو�سف
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اإلنتشار الجغرافي للفروع 

احلفريبورت�سودان

دنقال

الق�سارف

اخلرطوم

ود مدين

الأبي�ضكو�ستي

الفروع العاملة بالعاصمة

الربج 
اخلرطوم 

ال�سوق العربي 
املنطقة ال�سناعية

ال�سجانة 
ال�سوق املحلي 

الكالكلة 
ال�سناعات بحري

اأمدرمان
ال�سعبي امدرمان

�سوق ليبيا
مكتب �سرف �سوق »6« احلاج يو�سف
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رئيس مجلس اإلدارة

 السيد / الباقر يوسف مضوى

رئيس مجلس اإلدارة



9التقرير السنوي2011م
w w w . s h i b . s d

أعضاء مجلس اإلدارة

ال�سيد/ عبداهلل إدريس فضل إدريس

ال�سيد/ سليمان محمد أحمد محمد

ال�سيد/ م. إبراهيم موسي اخلليفة

ال�سيد/ د. زيادة عبداهلل زيادة 

ال�سيد/ أحمد علي أحمد احلسني

ال�سيد/ بدرالدين صالح عبدالرضي

ال�سيد/ د. عبدالرحيم محمد بخيت

اأمني جمل�س الإدارة 
السيد/ محمد بشري خلف اهلل

ال�سيد/ عبدالعظيم حسن محمد

ال�سيد/ محمد يحي محمد اجلالدي

هيئة الرقابة ال�سرعية

السيد/ د. محمد الفاحت حامد                          رئيس الهيئة
السيد/ د. أحمد إبراهيم حمد الترابي               عضو الهيئة
السيد/ د. عبدالواحد عثمان مصطفي             عضو الهيئة
السيد/ محمد كمال الدين عبداملاجد              مقرر الهيئة

امل�ست�سار القانوين
األستاذ/ معتصم حسن محجوب

املراجع القانوين
السادة/ ديوان املراجعة القومي
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اإلدارة التنفيذية

   السيد/ حسن محمد احلسن األمني
المدير العام 
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اإلدارة التنفيذية

       السيد/ عبدالباقى دفع اهلل األمني

        السيد/ عبد اهلل نور الدين أحمد محمدالسيد/ كمال الشيخ الطيب محمد

نائب المدير العام

مساعد المدير العام

 للشئون المصرفية والتقنية

مساعد المدير العام 

لالستثمار والتخطيط
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اإلدارة التنفيذية

م�سئول الإلتزام1/ال�سيد/ غازى عبد احلى بن عوف عبد الرحيم    
مدير اإدارة التفتي�س وال�سبط الداخلى2/ال�سيد/  �سالح �سيد اأحمد بندى            

مدير اإدارة ال�سئون امل�سرفية والفروع3/ال�سيد/  اأحمد عبد احلى حممد اأحمد           
 مدير اإدارة الت�سويق والعالقات العامة )املكلف(4/ال�سيد/  اأحمد عبد احلى حممد اأحمد                     

مدير املكتب التنفيذى5/ال�سيد/  اإبراهيم عبد املنعم زايد فرح                  
مدير اإدارة املوارد الب�سرية6/ال�سيد/  على ح�سن حمد احل�سني                         

مدير اإدارة التقنية واملعلومات7/ال�سيد/�ساتى حممد �ساتى حمد زيادة                           
مدير اإدارة ال�سئون القانونية8/ال�سيد/ ح�سن حممود اأحمد عبد الغفار     

مدير اإدارة املخاطر9/ال�سيد/ معت�سم عبد العزيز فقري اأحمد                  
مدير اإدارة ال�سئون املالية10/ال�سيد/اأ�سامة على اإبراهيم ال�سادق                            

مدير اإدارة العالقات اخلارجية والنقد الأجنبى11/ال�سيد/ عثمان �سعيد حاج نور                                             
مدير اإدارة ال�سئون الإدارية12/ال�سيد/ �سالح الدين ح�سن اأحمد خالد                     

مدير اإدارة ال�ستثمار والتمويل13/ال�سيد/ اأ�سامة حممد �سيد اأحمد الفا�سل                      
مدير اإدارة التخطيط والبحوث14/ال�سيد/ بدر حممد اجلاك العبا�س                                        
مدير اإدارة التدريب ومراقبة اجلودة15/ال�سيد/ د.عبده عجالن بابكر �سالمة                                   

مديرو الفروع

مديرو اإلدارات

مدير فرع الربج1/ال�سيد/ عارف حممد ب�سري على
مدير فرع ال�سجانة2/ال�سيد/ خليفة العو�س العاقب اأحمد

مدير فرع املنطقة ال�سناعية اخلرطوم3/ال�سيد/ كمال عبد اهلل حممد عبد القادر
مدير فرع الكالكلة4/ال�سيد/ حيدر عبد الودود حممد عبد املاجد

مدير فرع اخلرطوم5/ال�سيد/ عبد اهلل حممد احل�سن اأحمد
مدير فرع اأم درمان6/ال�سيد/ حممد احل�سني اأحمد جعل

مدير فرع ود مدنى7/ال�سيد/ عبد العزيز احلاج اأحمد حممد
مدير فرع ال�سوق العربى اخلرطوم8/ال�سيد/ عبد الوهاب حممد عبد الكرمي احلاج

مدير فرع ال�سوق املحلى اخلرطوم9/ال�سيد/ عبد املنعم اإبراهيم ال�سيخ بابكر
مدير فرع ال�سوق ال�سعبى اأم درمان10/ال�سيد/ �سالح م�سطفى حممد عبد الكرمي

مدير فرع بورت�سودان11/ال�سيد/ متوكل اأحمد حممد اأحمد �سهيب
مدير فرع ال�سناعات بحرى12/ال�سيد/ حممد اأحمد حممد ال�سيخ

مدير فرع الق�سارف13/ال�سيد/ �سالح الدين اإبراهيم ال�سيخ
مدير فرع �سوق ليبيا14/ال�سيد/ اآدم طاهر وقداب حممد

مدير فرع الأبي�س15/ال�سيد/ نزار حممد الزين عبد الرحمن
مدير فرع كو�ستى16/ال�سيد/ مبارك مامون عبد ال�سمد يو�سف

مدير فرع دنقال17/ال�سيد/ عبد احلليم ب�سري هارون ب�سري
مدير فرع احلفري18/ال�سيد/ عبد املح�سن عبد العزيز فقري اأحمد
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اإلقتصاد العالمي:
معدل النمو:

الدول  اقت�ساديات  تباطوؤ  ب�سبب:  موؤكد  اأ�سبح غري  العاملي  القت�ساد  تعايف  اأن  2011م  �سبتمرب  ال�سادر يف  الدويل  النقد  �سندوق  تقرير  اأو�سح 
املتقدمة منذ بداية العام، كما اأن �سبابية وحالة عدم التاأكد بالن�سبة للو�سع املايل العاملي يف ظل تداعيات الأزمة املالية ملنطقة اليورو القت باآثارها 
ال�سالبة على القت�ساد العاملى، لذا فاإن معدل منو القت�ساد الذي كان قويًا يف العام 2010م انخف�س من 5،1% اإىل 4% خالل العام 2011م، وطال 
هذا الرتاجع معدل منو اقت�ساد دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا حيث انخف�س من ن�سبة 4،4% عام 2010م اإىل ن�سبة 4% عام 2011م ويتوقع اأن 

ي�ستمر انخفا�سه خالل عام 2012م لي�سل ن�سبة %3،6.  

معدل التضخم:
ارتفع معدل الت�سخم يف الدول املتقدمة من ن�سبة 1% عام 2010م اإىل ن�سبة 1.9% عام 2011م ويتوقع اأن ينخف�س اإىل ن�سبة 1،3% بحلول عام 
2012م، ح�سب توقعات �سندوق النقد الدويل. اأما دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ومن بينها ال�سودان، فقد �سهدت ارتفاعًا كبريًا يف معدل 

الت�سخم من ن�سبة 6،8% عام 2010م اإىل ن�سبة 9،9% عام 2011م ويتوقع اأن ينخف�س اإىل ن�سبة 7،6% عام 2012م.

االدخار واالستثمار:
ارتفعت م�ستويات الدخار العاملي كن�سبة من الناجت القومي الإجمايل من 23،3% عام 2010م اإىل 24،2% عام 2011م ويتوقع اأن ت�سل اإىل %24،9 
عام 2012م. اأما يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا فقد ارتفعت م�ستويات الدخار من 34،8% من الناجت القومي الإجمايل عام 2010م اإىل %37،1، 
وح�سب توقعات �سندوق النقد فمن املتوقع اأن تنخف�س اإىل 36،1% عام 2012م. على عك�س الدول املتقدمة فقد تدنت م�ستويات ال�ستثمار كن�سبة 
من الناجت القومي الإجمايل يف دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من 27،1% عام 2010م اإىل 25،7% يف عام 2011م، ولكن يتوقع اأن ترتفع يف 

العام 2012م اإىل %26،8. 

البطالة:
معدل البطالة يف الدول املتقدمة والتى ت�سمل الوليات املتحدة، منطقة اليورو، اليابان، اململكة املتحدة وكندا انخف�س من 8،3% عام 2010م اإىل 

7،9% عام 2011م. 

 االقتصاد المحلي:
معدل النمو:

ح�سب تقديرات �سندوق النقد الدويل انخف�س معدل منو الناجت املحلي الإجمايل عام 2011م اإىل -2%  بعد اأن كان 6،5% عام 2010م ويعزى هذا 
الرتاجع اإيل ا�ستبعاد جنوب ال�سودان، ويتوقع اأن ينمو القت�ساد املحلي مبعدل -4% خالل عام 2012م. 

معدل البطالة:
ح�سب توقعات �سندوق النقد الدوىل فاإن معدل البطالة يتوقع اأن ينخف�س من 13،7% عام 2010م اإىل 13،4% عام 2011م ورمبا ي�سل اإىل %12،2 

فى عام 2012م بعد اإنف�سال دولة جنوب ال�سودان.
معدل الت�سخم:

ارتفع معدل الت�سخم من 15،4% بنهاية عام 2010م اإىل 18،9% بنهاية �سهر دي�سمرب 2011م، وقد متثل �سغوط �سعر ال�سرف امل�سدر الرئي�سي 
لرتفاعه ح�سب الن�سرة الدورية لبنك ال�سودان املركزي ل�سهر �سبتمرب 2011م.

عرض النقود:
بلغ عر�س النقود 41،853 مليون جنيه نهاية عام 2011م مقارنة  مببلغ 35،498 مليون جنيه بنهاية عام 2010م، وت�سري الن�سرة الدورية لبنك 
ال�سودان املركزى اأن معدل النمو احلايل لعر�س النقود يعترب عاليًا خا�سة بعد خروج البرتول ك�سلعة اأ�سا�سية خارج دورة القت�ساد، حيث اأن ارتفاع 

ر�سيد الكتلة النقدية دون ارتفاع حقيقي يف الإنتاج يت�سبب يف زيادة معدلت الت�سخم.

التطورات االقتصادية للعام 2011 م
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سعر الصرف:
ح�سب بنك ال�سودان املركزي بلغ �سعر �سرف اليورو مقابل اجلنيه ال�سودانى 3،3861 جنيه بنهاية �سهر دي�سمرب 2011م مقابل 3،3462 جنيه بنهاية 
عام 2010م وفى املقابل ارتفع �سعر اليورو فى ال�سوق املوازى اإىل ما يقارب ال�ستة جنيهات. كما �سهد �سعر الدولر فى ال�سوق املوازى عدم ا�ستقرار 

يف بداية العام 2012م .

التطورات على صعيد البيئة المصرفية:

ودائع الجهاز المصرفي:
ارتفع اإجمايل الودائع بالعملة املحلية للم�سارف من 20،741 مليون جنيه عام 2010م اإىل 22،828 مليون جنيه نهاية عام 2011م بن�سبة زيادة 

قدرها %10 .
اأما الودائع بالعملة الأجنبية فقد انخف�ست من 5،638 مليون جنيه يف عام 2010م اإىل 5،161 مليون جنيه نهاية عام 2011م ن�سبة %8.

التمويل المصرفي:
ح�سب موجهات ال�سيا�سة التمويلية للعام 2011م، فقد ا�ستمر بنك ال�سودان املركزى يف توجيه البنوك املحلية بتمويل القطاعات الإنتاجية بهدف 
حتقيق ال�ستقرار املايل، ولقد زاد اإجمايل التمويل امل�سريف من 20،599 مليون جنيه عام 2010م اإىل 22،867 مليون جنيه عام 2011م بن�سبة 

زيادة %11 .
 ،%10 امل�ساركة  تليها   ،%59 ن�سبة  اأكرب  املرابحة  نالت  فقد  2011م  دي�سمرب  ل�سهر  ال�سيغ  حيث  من  امل�سريف  التمويل  اإجمايل  تدفق  �سعيد  على 
امل�ساربة 8%، املقاولة 5%، الجارة 0،6%، ال�سلم 0،4% واأخرى بن�سبة 17%. قطاعيًا فقد نالت التجارة املحلية اأعلى ن�سبة 16،9%، ال�سناعة %11،2، 

العقارات 10،8%، الواردات 7،3%، النقل والتخزين 6،5%، الزراعة 6،4%، ال�سادر 3،6%، الطاقة والتعدين 0،2% واأخرى بن�سبة %37،1. 

متوسط هوامش أرباح المرابحات:
بلغ متو�سط هوام�س اأرباح املرابحات للم�سارف املحلية ن�سبة 10،8% يف �سهر دي�سمرب 2011م، وقد تراوحت هوام�س اأرباح املرابحات املطبقة  يف 

امل�سارف بني 6% اإىل %15.

منحنى العائد على الودائع المصرفية:
ح�سب تقديرات بنك ال�سودان املركزي متو�سط العائد املتوقع للودائع ال�ستثمارية للم�سارف املحلية بنهاية العام 2011م يف حدود ن�سبة 8،2%. علمًا 

باأن متو�سط العائد للعام 2010م كان يف حدود ن�سبة %9،1.

المراجع:
  World Economic outlook، imF .1

2.  الن�سرة القت�سادية لبنك ال�سودان املركزي .
3. الن�سرة الدورية لبنك ال�سودان املركزي .

التطورات االقتصادية للعام 2011 م
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خطاب السيد / رئيس مجلس اإلدارة

أمام الجمعية العمومية الثانية والعشرين للمساهمين للسنة المالية المنتهية في  
31ديسمبر2011م

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد النبى املبعوث رحمه للعاملني وعلى اآله و�سحبه الطاهرين ومن �سار على نهجهم واإقتفى 
اآثارهم واإهتداء بهديهم اإىل يوم الدين.      

اأما  بعد ...، 
الخوة الكرام/ م�ساهمى بنك ال�سمال ال�سالمى 

الخوة الأفا�سل/ ممثلي بنك ال�سودان املركزي
الأخ الفا�سل/ ممثل �سوق اخلرطوم لالأوراق املالية

الأخ الفا�سل/ املراجع العام جلمهورية ال�سودان
الخوة الأعزاء/ اأع�ساء جمل�س الإدارة

الخوة الأفا�سل/ اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية بالبنك 
ال�سادة/ ال�سيوف الكرام
الخوة/ العاملون الأعزاء

ِ وَبَرَكاُتُه ،،، الُم َعَلْيُكْم وَرْحَمُة اهللهَّ ال�سهَّ
   بدايًة اأود اأن ت�سمحوا ىل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل اإليكم على تلبيتكم دعوتنا حل�سور اإجتماع اجلمعية العمومية الثانية والع�سرين مل�سرفكم العريق0 

واأن اأت�سرف مبخاطبة جمعكم الكرمي لنقف معًا علي اأداء البنك واإجنازاته التى بني اأيديكم خالل العام املايل املنتهي يف 2011/12/31م.

اإلخوة األعزاء :
    لقد خاطبناكم بالأم�س القريب ومن هذا املنرب مو�سحني لكم التحديات التى جابهت البنك خالل ال�سنوات املا�سية ومتطرقني اإىل جمهودات 
جمل�س الإدارة لقيادة ال�سفينة اإىل بر الأمان واإيل جمهودات جميع العاملني بهذا ال�سدد وفى هذا املقام ي�سعدنى اأن اأزف التهنئة اخلال�سة لكم باأن 
البنك قد عالج معظم ال�سكالت التى تعرت�س م�سريته من اأجل النهو�س مبوؤ�س�ستكم الرائدة، وها نحن نقف معكم اليوم ن�سمع ونرى معًا ما حتقق 

خالل العام 2011م.

اإلخوة المساهمون األفاضل :
    اإن الإلتقاء بجمعكم الكرمي فى كل عام فى مثل هذه ال�سانحه هو املحطة املف�سلية التى تنطلق منها جهود جمل�سكم فى التح�سني والتطوير وو�سع 
الأهداف والإ�سرتاتيجيات واأن اأعلن لكم اأن اأرائكم ومالحظاتكم يف اجلمعية ال�سابقة قد وجدت التقدير والإهتمام الالزمني وكانت �سندًا ملجل�سكم 
فى كل خطوة �سار بها نحو حتقيق الغايات والأهداف مل�سرفكم ومن هذا املنطلق اأ�سمحوا يل اأن ا�ستعر�س معكم اجنازات البنك خالل العام املا�سى 

خطاب السيد/  رئيس مجلس اإلدارة
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على عدة حماور:
   فعلى �سعيد املحور املاىل مت رفع راأ�س املال من 90 مليون جنيه اإىل اأكرث من 100 مليون جنيه وذلك من اأجل رفع كفاءة البنك وزيادة مالءته املالية 
وفى هذا ال�سدد اأ�سبح بنككم م�ستوفى ملتطلبات البنك املركزى من حيث راأ�س املال فى هذه املرحلة. هذا الأمر اإنعك�س اإيجابًا على الأداء املاىل 
ب�سورة عامة فقد زادت املوجودات، الودائع، حقوق امللكية وارتفع حجم التمويل مما اأدى اإىل حتقيق زيادة مقدرة فى اإجماىل اإيرادات البنك بلغت 

ن�سبة 17% مقارنة بالعام 2010م. ل اأطيل فى هذا املقام ولرنى الأرقام تتحدث كالتاىل:

املبالغ بالآف اجلنيهات
ن�سبة التغري2010م2011مالبند

7%811،119،205754،719،372اإجمايل املوجودات
12%567،233،668506،561،264اإجمايل التمويل
5%606،910،079579،824،327اإجمايل الودائع

17%64،799،77755،503،331اإجمايل الإيرادات
16%120،972،783104،720،294اإجمايل حقوق امللكية

  
 cAEl وي�سعدنى اأن اأ�سري فى هذا ال�سدد اإىل اأن ت�سنيف البنك من قبل بنك ال�سودان املركزي وح�سب متطلبات الرقابة الوقائية وفقًا ملوؤ�سرات 
قد حت�سن جدًا واإرتفع من  FAir )و�سط( اإىل sAtisFActory وهو ما يعنى مر�سى  وذلك كما جاء فى تقرير تقييم البنك فى 

الربع الرابع للعام 2011م 

rAtingcompositE rAtinglEAcا�سم البنك
sAtisFActory2.252232بنك ال�سمال ال�سالمى

هذا الجناز قد جاء كنتيجة لتح�سن ت�سنيف ال�سول حيث اأثمرت اجلهود التى بذلت من قبل كافة اأجهزة وفروع البنك واإدارة ال�ستثمار والتمويل 
والإدارة العليا فى خف�س ن�سبة التعرث من 8% عام 2010م اإىل 6،5% عام 2011م.

االخوة الكرام :
والعاملني  التنفيذية  الإدارة  عليها  وقامت  اإتخذها جمل�سكم  وقرارات  اجراءات  نتيجة حلزمة  كانت  واإمنا  ال�سدفة  وليدة  لي�ست  الإجنازات  هذه 
مب�سرفكم. فعلى امل�ستوى الدارى �سكل املجل�س جلانه ح�سب توجيهات ومتطلبات بنك ال�سودان املركزى وو�سع اللوائح املنظمة لعملها وذلك فى 

خمتلف جمالت عمل البنك وتاتى على راأ�سها جلنة املجل�س، جلنة املراجعة وال�سوابط، جلنة ال�سيا�سات وجلنة املخاطر.
اأفريقيا العاملية  اإطار النت�سار اجلغرافى والتو�سع قام البنك باإفتتاح فرع للبنك مبدينة الأبي�س، كما مت الت�سديق بفتح فرع للبنك بجامعة  وفى 
وترفيع مكتب �سرف �سوق )6( اإىل فرع. هذا بالإ�سافة لالنت�سار والتو�سع عرب قنوات التوزيع الأخرى مثل ال�سرافات الآلية ونقاط البيع وخدمات 

خطاب السيد/  رئيس مجلس اإلدارة
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النرتنت املنزىل واخلدمات الإلكرتونية الأخرى.

االخوة االعزاء :
   لقد اأوىل جمل�سكم عناية خا�سة لوظيفة الت�سويق بالبنك حيث اأن املناف�سة املحتدمة فى عامل اليوم ل �سبيل اإىل جمابهتها اإل عن طريق الت�سويق 
الفعال لربط البنك بعمالئه واملجتمع وجميع املتعاملني معه، لذلك اإنتهج البنك �سيا�سة ت�سويقية فاعلة عن طريق توظيف خمتلف و�سائط العالم مبا 
فيها النرتنت وموقع البنك اللكرتونى لرت�سيخ ا�سم و�سعار البنك وخدماته املتميزة فى ذهن جمهور املتعاملني، ونح�سب اأن هذه ال�سيا�سة الت�سويقية 

قد اأثمرت بنتائج طيبة برزت فى اإدائه املاىل كما بينا �سابقًا.                                                                
تطوير  فى  وا�سح  اإ�سهام  له  كان  الذى  المر  والنظم  الأنظمة  وتطوير  احلديثة  التقنيات  تطبيق  يف  البنك  اإ�ستمر  فقد  التقنى  املحور  �سعيد  على 
اخلدمات امل�سرفية املقدمة بالبنك، وفى هذا ال�سدد فقد اأ�سيفت خدمات جديدة مثل �سراء الكهرباء، النرتنت امل�سرفى، كما مت حتديث وتطوير 
برامج ونظم جديدة ملعظم اإدارات وفروع البنك هذا بالإ�سافة لإن�ساء مركز للمعلومات وتاأهيل نظام تو�سيالت ال�سبكة وربطها بالفايرب. ف�ساًل عن 

حتديث الأجهزة واخلادمات للنظام.
   على حمور العالقات اخلارجية والنقد الأجنبى فقد وا�سل البنك �سعيه اجلاد وامل�ستمر بالرغم من ال�سائقة القت�سادية التي مير بها ال�سودان 
مرحليًا والتي من اأهم عنا�سرها �سعف موارد البلد من النقد الأجنبي خللق عالقات خارجية قوية مع بنوك وموؤ�س�سات متويلية يف املنطقة العربية 
اأحرزنا جناحات  ولقد   . الدخول فى عمليات �سادر مقدرة  واملبادرة فى  املرا�سلني  الت�سالت مع  بتكثيف  املجل�س  اإهتم  فقد  والآ�سيوية  والأوربية 
واجلهد مازال م�ستمرًا 0 فقد مت الإتفاق مع البنك اللبنانى الفرن�سى- بريوت ليكون �سمن منظومة املرا�سلني للبنك وازدادت الت�سهيالت امل�سرفية 

املمنوحة0ومتت زيادة الودائع بالنقد الأجنبى بن�سبة %25. 
على �سعيد املحور الدارى اإهتم البنك بالنواحى الإدارية على كافة امل�ستويات:-

ففى جمال التدريب اأ�سبح تاأهيل الكادر الب�سرى من الولويات امللحة للبنك لذا و�سع البنك خطة تدريبية خالل العام 2011م غطت بجانب املحور 
امل�سرفى جمموعة حماور اأخرى مثل: الدارى، التقنى، اجلودة واللغات. فقد مت تنفيذ عدد )15( دورة تدريبية مبركز تدريب البنك ومتت امل�ساركة 
فى عدد )86( دورة خارج البنك بولية اخلرطوم و )7( دورات بالوليات الأخرى، هذا بجانب امل�ساركة يف الدورات املقامة بوا�سطة بنك ال�سودان 

املركزى واإحتاد امل�سارف ال�سودانى    واأكادميية ال�سودان للعلوم امل�سرفية واملالية. 
اأما فى اإطار حت�سني املظهر العام وتوفري اخلدمات امل�ساندة، اهتم البنك باملظهر العام للبنك وفروعه من حيث حتديث املبانى والأثاثات وفق اأحدث 
الت�ساميم والتجهيزات حيث مت تعديل واجهة مبنى فرعى كو�ستى والق�سارف وتنفيذ املرحلة الأوىل من الر�سيف املركزى للبنك. هذا بالإ�سافة 

لتوفري جميع اخلدمات امل�ساندة لالإدارات والفروع مبا ميكنها من حتقيق اأهدافها بكفاءة عالية. 
بالن�سبة للموارد الب�سرية فقد حقق البنك العديد من الإجنازات، مثل:-

1/ تاأمني احتياجات البنك من العاملني كمًا ونوعًا عن طريق �سد النق�س فى الهيكل الوظيفى.
2/ مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للبنك لرتاعى متطلبات التغيري والتطور فى جميع الدارات   والفروع.

�سروط  واللوائح وحت�سني  الأ�س�س  ورغباتهم  ح�سب  و�سحيًا وحتقيق متطلباتهم  اجتماعيًا  ورعاية مكفوليهم  العاملني  ا�ستقرار  املحافظة على   /3
خدمتهم ب�سورة م�ستمرة وذلك من اأجل خلق بيئة عمل م�ستقرة.

اإىل  تهدف  التى  امل�سرفى  العمل  وجمالت  ن�ساطاته  خمتلف  فى  البنك  تهم  التى  الدرا�سات  باإعداد  البنك  قام  والبحوث  التخطيط  م�ستوى  على 
تطوير وتنمية العمل به، كما و�سع اخلطط والأهداف والو�سائل امل�ساحبة ملوازنة العام 2011م. اأي�سًا قام البنك باإعداد وتوفري البيانات واملعلومات 
التى تهم كافة ال�سرائح املتعاملة معه من خالل التقارير ال�سنوية والدورية. هذا بالإ�سافة لإ�سداره للدوريات والكتيبات فى جمال العمل امل�سرفى 
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والقت�ساد ال�سالمى الأول: عقد املقاولة والثاين: عقد ال�سلم وال�سلم املوازي. وفى بادرة لت�سجيع البحث العلمى بني العاملني بالبنك نفذ البنك 
برنامج لت�سجيع البحوث وقد �ساركت فيه جمموعة مقدرة منهم باأبحاث وجدت كل اإ�سادة وتقدير من اإدارة البنك.

األخوة الكرام:
   ختامًا اأ�سالة عن نف�سى واإنابة عن جميع اأع�ساء جمل�س الدارة اأرفع ا�سمى اآيات ال�سكر والتقدير جلمعكم املوقر الذى لول دعمه امل�ستمر لنا ملا 
حتققت هذه الجنازات التى مل�ستموها وا�سمحوا ىل اأن اأزجى ال�سكر لل�سيد/حمافظ البنك املركزى والعاملني معه لدعمهم امل�ستمر. ولل�سادة/ديوان 

املراجعة القومى وال�سادة اأع�ساء/هيئة الرقابة ال�سرعية والزمالء اأع�ساء املجل�س.
كما اأود اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل لعمالئنا الكرام الذين نكن لهم كل تقدير واحرتام ون�سعى لتلبية احتياجاتهم من اخلدمات امل�سرفية املتميزة. 
وال�سكر اأي�سًا مو�سول للعاملني بالبنك على م�ستوى الإدارة العليا والقواعد ملا بذلوه من جهد مقدر خالل العام املن�سرم وال�سكر من قبل ومن بعد 
هلل رب العاملني الذى وفقنا لداء الواجب واإجناز مهمتنا بال�سورة املر�سية لنا ولكم. وي�سعدين قبل ختام هذه الكلمة اأن اأزف اليكم خربًا �سارًا 
لعل يكون فيه بع�س املكاأفاة علي �سربكم علي مدي نحو خم�س ع�سرة عامًا متحملني عجز البنك لتحقيق عائد علي �سكل اأرباح لأ�سحاب الأ�سهم 
مالكي هذا البنك. فاأب�سر جمعكم الكرمي باأن بنك ال�سودان قد �سمح لنا بتوزيع علي امل�ساهمني بن�سبة 6% علي ال�سهم هذا دليل وا�سح علي معافاة 
البنك وا�ستعدال م�سريته وتقومي خطاه واأن يكون هذا بداية الطريق القومي ليحقق البنك النماء بوترية مت�سارعة تعو�س عن معاناة تلك ال�سنوات 

العجاف . 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ...،  

الباقر يو�صف م�صوي اأحمد

رئي�س جمل�س الإدارة
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مؤشرات مالية

مليون جنيه

اإجمايل الإيرادات
56

49

65

مليون جنيه

اإجمايل التمويل

507

387

567

مليون جنيه

اإجمايل املوجودات

755
811

591

201120102009

مليون جنيه

اإجمايل حقوق امللكية

105

121

93

مليون جنيه

اإجمايل الودائع

580

362

607

201120102009201120102009

201120102009201120102009
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تقرير المراجع العام 
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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القوائم المالية
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اإي�صاح رقم )1(

النشأة والتاسيس :
ل�سنة  ال�سركات  قانون  مبوجب  1985/7/23م  بتاريخ  باخلرطوم  حمدودة  م�سئولية  ذات  عامة  م�ساهمة  ك�سركة  الإ�سالمى  ال�سمال  بنك  تاأ�س�س 
1925م ، وزاول ن�ساطه ر�سميًا فى 1990/1/2م . ويقوم البنك مبمار�سة جميع الأعمال والأن�سطة امل�سرفية ، ويبا�سر البنك ن�ساطه من خالل 

مركزه الرئي�سى باخلرطـوم ) برج بنك ال�سمال �سارع ال�سيد عبدالرحمن ( وكذلك من خالل فروعه املنت�سره داخل ال�سـودان .
فروع البنـك : 

    . فرعًا     ع�سر  ثمانية  • عددها 
 . بالوليات  الفروع   بقية  و  اخلرطوم  بولية  فرعًا  ع�سر  احدى  • منها 

ال�سركات التابعة :
 . واخلدمات  التجارة  جمال  فى  وتعمل   %99.9 بن�سبة  للبنك  مملوكه  �سركة  وهى   ، املحدودة  لالإ�ستثمار  احلديثة  العاملية  • ال�سركة 

 م�ساهمات راأ�س املال :
الإجتماعى   للتاأمني  القومى  64%• ال�سندوق 

ال�سودان 20%• بنك 
16%• اآخــرين

اإي�صـاح رقم )2( :

السياسات المحاسبية :
1. يتبع البنك التكلفة التاأريخـية ومبداأ الإ�ستحقاق فى ت�سجيل موجوداته ومطلوباته  وم�سـروفاته علمًا باأنه فى عام 1997م قـد مت اإعادة تقـييم 

املوجـودات الثابتة ) بوا�سطة بيت خربة ( ومت اإثباتها ب�سعر ال�سوق وقتئٍذ .   
2. القوائم املالية لل�سركة العاملية احلديثة املحدودة والتى ميتلك البنك ن�سبة 99.9% من راأ�سمالها غري موحده مع ميزانية البنك ح�سب من�سور بنك 

ال�سودان رقم 2002/25 – 21/�سبتمرب/ 2002م .
3. يتم اإهالك املوجودات طبقًا لطريقة ) الق�سط الثابت( وهى عبارة عن اإهالك املوجودات باأق�ساط �سنوية مت�ساوية خالل العمر الإفرتا�سى لكل 

�سنف من املوجودات .
 4. العمالت الأجنبية يتم حتويل عملياتها اىل اجلنيه ال�سودانى بال�سعر ال�سائد وقت تنفيذ العملية ، ومن ثم يتم حتويل قيمة املوجودات واملطلوبات 

فى تاريخ قائمة املركز املاىل بال�سعر ال�سائد فى ذلك التاريخ .
5. يتم اإثبات اأرباح وخ�سائر عمليات امل�ساركة وال�سلم عند ت�سفية كل عملية ، اأما اأرباح املرابحات اأو خ�سائرها فيتم اإثباتها عند حت�سيل الأق�ساط 

من الزبون .
6. يتم اإحت�ساب خم�س�س الديون امل�سكوك فى حت�سيلها وفقًا لالأ�س�س واملعايري التى و�سعها البنك املركزى اآخذين فى الإعتبار الديون التى وافق 

البنك املركزى على اإطفائها من الأرباح خالل الع�سر �سنوات القادمة اإن�ساء اهلل والتى بداأت اإعتبارًا من العام 2003م .
7. تظهر الإ�ستثمارات فى امل�ساهمات الراأ�سمالية فى قائمة املركز املاىل بالتكلفة دون اأن يخ�سم منها املخ�س�س املكون لإنخفا�س قيمتها .

8. يخ�سع ن�ساط البنك لإ�سراف هيئة رقابة �سرعية وتقوم بالدور الرقابى ملعامالت البنك من الناحية ال�سرعية .

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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9. يخ�سع البنك للزكاة طبقًا ملن�سورات ديوان الزكاة كما يخ�سع ل�سريبة اأرباح الأعمال وذلك طبقًا ملن�سورات ديوان ال�سرائب .
10. يتم ح�ساب اأرباح ح�سابات ودائع الإ�ستثمارات على اأ�سا�س ) العام املاىل ( وي�سمح البنك بال�سحب اأو الإ�سافة مع الإحتفاظ ل�ساحب احل�ساب 

بحقه فى العائد عند نهاية الفرتة .
  اإي�صـاح رقم )3( :

حجم التعامالت مع الجهات  ذات العالقة :
الر�سيد فى بداية   نوع التعاملطبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

ال�سنة 1/1/2011
الر�سيد فى نهاية احلركة خالل ال�سنة

ال�سنة31/12/2011
6.204.487.726،442،930.2812،647،418.00متويل م�ساربات�سركة تابعـــةال�سركة العاملية

290.316.57290.316.57--متويل اعتماداتع�سو جمل�س  ادارةعبداهلل ادري�س

  ليوجـــــد اأى تعـــــامل مع جـــهة ذات عالقة اأخــــرى  . 

إيضاحات حول  القوائم المالية 

اي�صاح رقم ) 4 (

النقد ومافى حكمه

31 دي�سمرب 2011
ج.�س

 

2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 

بــيــــان
12،236،22414،714،073نقدية بالعملة املحلية

434،373562،789نقدية بالعملة الأجنبية

2،718،9522،057،005ال�سراف الآىل

141،099،104126،119،245نقدية ببنك ال�سودان

42،008،71537،304،045الحتياطى النقدى 

1،194،0662،892،103املرا�سلني الأجانب 

2،416،3372،824،492املرا�سلني الأجانب-هوام�س

202,107,771186,473,752اجلــمـلــة

اي�صاح رقم ) 5 (
ذمم البيوع المؤجلة

100،639،64772،888،229املـــــرابحات 

2،620،3912،358،200ال�ســـــــلم 

18،798،419-18،349،624-ناق�سًا خم�س�س التمويل العادى و املتعرث

9،414،650-13،330،762-ناق�سًا الأربــــاح املوؤجـــــلة

71,579,65247,033,360�سافى البيوع املوؤجلة
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 اي�صاح رقم )6(

االستثمارات قصيرة األجل

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 

بــيــــان
171،707،000135،598،728اأوراق مالية

135،500،000174،500،000ودائع ا�ستثمارية طرف بنوك اأخرى

18،723،96624،561،748م�ساربات

112،595،86485،654،693امل�ساركات

25،446،80010،999،666املقاولت

685،641506،584املخزون ال�سلعى

)A/6 7،324،7287،846،412اأخــــرى ) اي�ساح

96،49584،457اأوراق جتارية م�سرتاه

472,080,494439,752,288                 اجلــمـلــة

) A/6 ( اي�صاح رقم

استثمارات أخرى
536،563905،400خطابات �سمان م�سادرة

6،788،1656،941،012اعتمادات م�ستندية متعرثة

7,324,7287,846,412اجلــمـلــة

اي�صاح رقم ) 7 (

ذمم مدينة 
0261،632عبداحلليم على اأحمد

01،297،105عبدالرحمن حممد ال�سيخ

03،772،240مديونية ال�سوق احلر )�سوق العمالت (

19،928،58628،697،609مديونية الر�سوان

19,928,58634,028,586اجلــمــلـة

بلغ مبلغ الطفاء ال�سنوى لعام 2011 م  مبلغ 14.000.000 جنيه بينما مت الطفاء  فى  عام 2010  مـــــبلغ 4.259.914  جـــنيه . 

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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اي�صاح رقم )8( 

الموجودات األخرى

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 
بــيــــان

12،223،1409،938،159�سلفيات العاملني

177،990266،171جارى املخازن

030،149التزامات الب�سري حممد اأحمد

251،095107،980غرفة التعامل بالنقد الأجنبى

3،120،1791،957،412مدفوعات مقدمة

7،942،46212،200،898ايرادات اأوراق مالية م�ستحقة

0212،835اختال�س فرع الكالكلة

0206،511اختال�س خلف اهلل واآخرون  ببورت�سودان

0232،500�سيك �سمان مدير فرع املنطقة فى ق�سية عمر على

25،0000�سيك �سمان طرف املحكمة حتت الت�سوية

013،191التزامات م�سعب اأحمد ابراهيم 

01،327،352مديونية ال�سركة العاملية

23,739,86626,493,158اجلــمــلـة

اي�صاح رقم ) 9 (

االستثمارات طويلة األجل
1،167،0001،167،000ال�سركة العاملية احلديثة )�سركة تابعة (

25،00025،000م�سروع �سند�س الزراعى

42،750102،000ال�سركة الوطنية للبرتول

26،68126،681اخلدمات امل�سرفية

1,261,4311,320,681اجلــمــلـة

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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اي�صاح رقم ) 11  (

الحسابات الجارية واالدخارية
بــيــــان

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 

289،460،848247،321،454احل�سابات اجلارية بالعملة املحلية 

15،842،62511،911،565احل�سابات اجلارية بالعملة الجنبية

67،733،14247،566،412ح�سابات الدخار بالعملة املحلية

373,036,615306,799,431اجلــمــلـة

اي�صاح رقم )  12  (
المطلوبات األخــرى

265،063170،483م�سروفات م�ستحقة

243،280107،980غرفة التعامل بالنقد الأجنبى

13912،935التحويل الوطنى

17،744،47414،567،240تاأمينات نقدية مقابل العتمادات

9،445،05916،925،746اأوراق الدفع وال�سيكات املعتمدة

14،14313،430التحويالت ال�سريعة جدة

016،000الزيادة فى اخلزينة

59،34469،709اأرباح امل�ساهمني

265،213302،551حوالت واردة حملية

7،5667،233حتاويل مل يتقدم اأ�سحابها لل�سرف حملى

3،996،7262،923،702دخل املقاولت املعلقة

834،900638،000مكافاة اأع�ساء جمل�س الدارة

5،642،4894،909،425تاأمينات نقدية مقابل ال�سمانات

20،939،10914،864،051اأرباح ودائع ا�ستثمارية

42،18638،521اأر�سدة احل�سابات املجمدة

125،455795،008اأمانات حتت الطلب

75،00050،000اأتعاب املراجعة

4،510،2683،563،448احلافز ال�سنوى

35،07427،870مبالغ حمجوزة ) حملى + اأجنبى (

6،35531،717حوالت واردة  اأجنبية

735670حتاويل مل يتقدم اأ�سحابها لل�سرف اأجنبى

3،000،000429،303عمليات فروع حتت التنفيذ

4،716،3510املخزون ال�سرتاتيجى

1،420،196643،087مطالبات املحول القومى

04،000ايجارات م�ستلمة مقدمًا

888،9880حافز ال�سادر بنك ال�سودان املركزى

 )A/12 8،958،2309،062،642املخ�س�سات )اي�ساح

83,236,34370,174,751اجلــمــلـة

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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)A / 12 ( اي�صاح رقم

المخصصات

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 
بــيــــان

025،000خم�س�س زكاة را�س املال

8،958،2309،037،642خم�س�س فوائد ما بعد اخلدمة

8,958,2309,062,642اجلــمــلـة

خم�س�س فوائد ما بعد اخلدمة ميثل التزامات البنك جتاه  العاملني وبه عجز مببلغ  12.074.235 جنيه  حتى 31 / 12 / 2011 م .
 و�سوف ينتهى العجز تدريجيًا بعد حتويل البنك اىل نظام التاأمني الجتماعى و  قد ارتفع عدد العاملني بنظام التاأمني الجتماعى من 128 فى 

عام 2010 م اىل  164 فى عام 2011 م . 
بينما انخف�س عدد العامــــلني بنظام فوائد مابعد اخلــدمة من 315 فى عام 2010 م اىل 292 فى عــــــام 2011 م   .

اي�صاح رقم ) 13 (

حقوق أصحاب حسابات  االستثمار المطلقة

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 

215،848،732252،713،825ح�سابات ال�ستثمار بالعملة املحلية

18،024،73220،311،071ح�سابات ال�ستثمار بالعملة الأجنبية

233,873,464273,024,896اجلــمــلـة

اي�صاح رقم ) 14 (

رأس المال المدفوع
64،157،73454،157،734ال�سندوق القومى للتاأمني الجتماعى

20،000،00020،000،000بنك ال�ســــودان                        

6،001،6136،001،613�سركة بايو لال�ستثمار                        

4،704،1504،704،150موؤ�س�سة دان فوديو القاب�سة                   

5،145،2785،136،503اآخرون                                       

100,008,77590,000,000اجلــمــلـة

اي�صاح رقم ) 15 (

االحتياطيات
2،755،9352،133،813الحتياطى القانونى

6،851،2206،851،220الحتياطى العام

5،641،6115،641،611احتياطى اعادة تقييم ال�سول

15,248,76614,626,644اجلــمــلـة

اي�صاح رقم   ) 16 (

الحسابات النظامية

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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بيــــان
76،719،63150،037،939كمبيالت ال�ستثمار حتت التح�سيل

21،329،33619،122،609كمبيالت م�ستحقة ومل ت�سدد

2،8540كمبيالت حملية

3،840،8597،544،319كمبيالت مرابحات اجنبى حمولة حملى

35،831،52427،044،135تعهدات العمالء مقابل ال�سمانات حملى

63،720326،664�سيكات املقاولت

1،136،131596،901تعهدات  مقابل ال�سمانات اأجنبى

101،17885،552كمبيالت اأجنبية 

17،780،4718،631،363تعهدات العمالء اعتمادات مواردهم

11،677،43419،174،997تعهدات العمالء اعتمادات قبول

14،665،14531،821،563تعهدات العمالء مقابل الديون املعدومة 

183,148,283164,386,042اجلــمــلـة

إيضاحات حول  القوائم المالية 

اي�صاح  رقم  )  17 (

الدخل من البيوع  المؤجلة
16،819،662 11،259،588 الدخل من املرابحات

119،825 314،790 الدخل من ال�سلم
16,939,487 11,574,378 اجلمـــلة

اي�صاح  رقم  )  18  (

الدخل من االستثمارات قصيرة األجل
24،751،470 35،427،785 الدخل من الأوراق املالية

1،310،650 2،991،416 الدخل من امل�ساربات
8،321،378 15،568،652 الدخل من امل�ساركات

72،303 1،399،589 الدخل من املقاولت
34,455,801 55,387,442 اجلمـــلة

اي�صاح  رقم  )  19  (

استحقاق  أصحاب حسابات االستثمار  المطلقة
13،798،587 21،180،634 )A/19( عائد العمليات ال�ستثمارية حملى

1،065،464 1،303،017 )A/19 ( عائد العمليات ال�ستثمارية اأجنبى
14,864,051 22,483,651 اجلمـــلة
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)A/19  (  اي�صاح  رقم

استحقاق  أصحاب حسابات االستثمار  المطلقة

مــبلغ    ن�سيبهم   لي�سبح  مــ�ساربًا  ب�سفته  البنك    ن�سيب  من   55.5% ن�سبة  متثل  والتى   . البنك  ن�سيب  من  جنيه   4.077.362 وقدره  مببلغ  حملى  ال�ستثمارية  الودائع  اأ�سحاب  دعم  مت 

. 21.180.634جنيه 

اأما اأ�سحاب الودائع اأجنبى فقد مت دعمهم من ن�ســيب البنك مبـبلغ 75.331 جنيه متثل  ن�سبة %14 من ن�سيب البنك ب�سفته م�ساربًا  لي�سبح ن�سيبهم مبلغ 1.303.017 جنيه .
2010 دي�سمرب   31

ج.�س

 

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

اي�صاح  رقم  )  20 (

ايرادات الخدمات المصرفية
بيــــان

3،339،751 4،186،352 عمولة احل�سابات اجلارية
2،810،884 3،333،403 عمولة التحاويل
6،183،676 7،584،529 عمولة العتمادات
1،228،468 1،543،421 عمولة ال�سمانات

50 0 عمولة الكمبيالت
260،688 241،976 ايرادات التقنية

4،152،685 2،451،419 عائد عمالت اأجنبية و ال�سرافة
88،214 3،401 عائد  نقد اأجنبى
22،828 446 ايرادات اخرى بالنقد الأجنبى

8،743 0 عائد مرا�سلني نقد اأجنبى
18,095,987 19,344,947 اجلملة

اي�صاح  رقم  )  21  (

االيرادات األخـــــــرى
التفا�سيل

468،341 423،378 الربيد والت�سالت
104،215 310،996 ربح موجودات ثابتة
180،912 0 ايجار املثل للفروع اململوكة 

0 85،000 ديون م�سرتدة ) اختال�س الطاهر اأبوزيد (
122،639 157،287 اأخرى متنوعة
876,107 976,661 اجلمـــلة

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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2010 دي�سمرب   31
ج.�س

 

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

 

اي�صاح  رقم  )  22 (

المرتبات واالجور
6،377،007 8،038،115 املرتبات والبدلت
2،005،806 2،369،221 مالب�س العاملني
2،563،616 3،166،631 منحة العيدين
2،668،272 3،166،635 م�سروفات الجازة

13,614,701 16,740,602
اجلملة 

اي�صاح  رقم  ) 23 (

 المصروفات العمومية 
462،524 495،065 تذاكر ال�سفر
557،838 582،626 الرتحيل اخلارجى

90،623 155،490 املاأموريات الداخلية
148،382 157،153 املاأموريات اخلارجية
163،335 252،042 الأدوات املكتبية واملطبوعات
368،390 380،311  الربيد والت�سالت وال�سوفت
145،932 198،002 التكرمي وال�سيافة
573،460 576،393 الكهرباء واملياه

8،603 14،742 الأتعاب وال�ست�سارات القانونية
153،008 177،033  التاأمينات
344،186 465،429 )A/23 التربعات والعانات)اي�ساح

1،076،847 1،337،782 اليجارات والعوائد
41،883 78،056 ال�ست�سارات  والبحوث

1،116،228 1،670،617 املوؤ�س�سات املهنية والعلمية
764،277 894،413 م�سروفات  تدريب العاملني

64،973 67،536 م�سروفات ت�سغيل  املولدات
415،098 506،347 ت�سيري و�سائل النقل
215،519 203،558 م�سروفات جمل�س الدارة
800،000 1،000،000 )B/23 مكاآفاأة جمل�س الدارة ) اي�ساح
617،961 802،425 م�سروفات تت�سغيل الكمبيوتر وال�سبكة

8,129,067 10,015,020 جماميع مرحلة

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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8,129,067 10,015,020 جماميع مرحلة
20،975 24،327 عمولت بنك ال�سودان

649،038 1،008،926 م�سروفات الت�سويق والعالن
132،034 225،367 �سيانة احلا�سب الآىل
108،586 107،791 �سيانة الثاثات واملعدات واملاكينات

3،179،988 0 الذمم امل�سكوك فى حت�سيلها
50،000 75،000 اأتعاب املراجعة

3،500،000 4،500،000 احلافز ال�سنوى
15،000 10،000 مكاآفاأة  امل�ست�سار القانونى
83،420 84،616 اخلدمات الجتماعية

1،000،000 1،500،000 فوائد ما بعد اخلدمة
355،896 765،841 م�سروفات املرا�سلني

1،137،703 1،427،569 عالج عاملني
33،000 29،000 منحة الزواج
25،724 26،315 ال�سحف واملجالت
19،329 30،260 العتالة والنقل

424،092 468،334 الأمن وال�سالمة
177،087 190،448 ال�سحة والنظافة

23،673 26،750 التقرير ال�سنوى
53،826 26،855 هيئة الرقابة ال�سرعية

176،644 69،334 الر�سوم والدمغات
75،990 71،254 الجتماع العام

333،540 455،813 م�سروفات فرز النقدية
282،132 144،786 �سيانة املبانى
121،806 17،306 م�سروفات  تغذية عمالت اأجنبية

4،259،914 14،000،000 اطفاء الذمم املدينة
299،090 411،914 ا�سرتاكات التاأمني الجتماعى

0 1،307،702 ديون هالكة ) ال�سركة العاملية احلديثة (
2،285،419 1،633،334 خ�سائر تقييم عمالت اأجنبية

0 390،223 زكاة �سنوات �سابقة
575،040 523،336 اطفاء الختال�سات

27,528,013 39,567,421 الجمــاىل
)A/23 (  اي�صاح  رقم

الخدمات االجتماعية 
فى اطـار الـدور الجـتمـاعى للـبنـك فـقـد تـم دعـــم  الـعديـد مـن �سـرائـح الـمـجـتمع مـن خـالل بـند الـتبـرعات والعـانات للـتعليم والعالج 

 والـم�ساهـمات الـقومـية  ودور الـعبـادة وذلـك مببلغ 465.429 جنيه .
)B/23  (  اي�صاح  رقم

مكآفأة أعضاء مجلس االدارة
مت احت�ساب مكاآفاأة ال�سادة اأع�ساء جمـــل�س الدارة بن�سبة 4.9 % من �سافى الدخــل

قبل اطفاء الذمم املــــتعرثة بالي�ساح رقـــــــم ) 7 ( .

إيضاحات حول  القوائم المالية 
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إيضاحات حول  القوائم المالية 

2011 دي�سمرب   31
ج.�س

اي�صاح  رقم  ) 24 (

ضريبة أرباح األعمال
6،221،219 الدخل قبل الزكاة وال�سرائب

465،429 التربعات والعانات
17،721،261 اأى احتياطيات اأو خم�س�سات 

2،260،185 قيمة اهالك ال�سول الثابتة
10،350 الغرامات والتعوي�سات

1،633،234 خ�سارة تقييم عمالت اأجنبية
28،311،678 اجماىل الربح ال�سريبى

بنود تخ�سم من اجماىل الربح ال�سريبى
2،260،185 قيمة اهالك ال�سول الثابتة
2،733،305 امل�ستخدم من املخ�س�س / تكاليف واجبة اخل�سم

0 اخل�سائر املرحلة وامل�ستوفاة ل�سروط اخل�سم
0 اطفاء الذمم املدينة 
0 الزكاة املدفوعة وفقًا ل�سهادة الديوان

35،427،785 الدخل من ال�سهادات احلكومية
40،421،275 اجماىل البنود التى تخ�سم من الربح

-12،109،597 �سافى الربح ال�سريبى املعدل
0 �سريبة اأرباح الأعمال  %15

اي�صاح  رقم  ) 24 (
الزكــــاة

100،008،775 راأ�س املال املدفوع
93،650 ر�سوم ال�سدار

2،755،935 الحتياطى القانونى
6،851،220 الحتياطى العام
5،621،592  الأرباح املبقاة

18،349،624 خم�س�س الديون امل�سكوك فى حت�سيلها
5،641،611 احتياطى تقييم ال�سول الثابتة

139,322,407 الجمـــــاىل
ناق�ســـًا

20،421،405 �سافى ال�سول الثابتة
0 اخل�سائر املجمعة

19،928،586 خ�سائر جمدولة
1،261،431 ال�ستثمارات طويلة الأجل

136،978،000 �سهادات امل�ساركة احلكومية
178,589,422 الجمـــاىل
-39،267،015 مبلغ غري خا�سع الزكاة

لتــــوجـــــــد زكاة

اإي�صاح رقم )25(
تسوية سنوات سابقة 

22.495 عبارة عن م�سروفات مت تعليقها كم�سروفات م�ستحقة بنهاية العام 2010م باأكرب من قيمتها . 
22.495 اجلملة 
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
بنك ال�صمال الإ�صالمي

هيئة الرقابة ال�صرعية
تقرير هيئة الرقابة ال�صرعية عن اأداء البنك

لل�صنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م
    تتقدم هيئة الرقابة ال�سرعية بتقريرها ال�سنوي هذا وفقًا لخت�سا�ساتها املن�سو�س عليها يف املادة )71 - 4( من النظام 
الأ�سا�سي للبنك وبناًء علي معيار ال�سبط للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية رقم )1( حول تعيني الهيئة وتكوينها وتقريرها ال�سادر 

عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية – البحرين .
 م�سئولية هيئة الرقابة ال�سرعية م�سئولية ت�سامنية بني الهيئة واإدارة البنك بناًء علي ذلك تعمل الهيئة علي التحقق من اأن اإدارة 

البنك تزاول ن�ساطها وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية يف �سيا�ساتها ويف تنفيذ العمليات ال�ستثمارية امل�سرفية .
 عليه فاإن م�سئولية الهيئة هي اإ�سدار راأي م�ستقل عن مدي مطابقة معامالت البنك لل�سوابط ال�سرعية والتوجيه بت�سحيح ما 

قد يقع من اأخطاء يف العقود والتنفيذ.
 نظرت الهيئة يف املعامالت والإجراءات املقدمة اإليها من البنك . وطلبت من املخت�سني يف البنك املعلومات والتف�سريات الالزمة 

التي متكنها من تكوين راأي �سرعي م�ستقل كما يظهر يف حما�سر اإجتماعاتها .
 اأ�سدرت الهيئة توجيهات عامة تهدف اإيل رفع قدرات العاملني يف فهم ال�سوابط ال�سرعية ومراعاتها يف تنفيذ العمليات كما 
قامت الهيئة بعمل ور�سة عن �سيغة ال�سلم بغر�س جتويد وتو�سيع نطاق ا�ستخدام �سيغة ال�سلم واإتاحة هذه ال�سيغة للمتعاملني مع 

البنك وذلك كجزء من الن�ساط التدريبي التي ت�سطلع به الهيئة.
وبناًء علي ما �سبق:- 

1. تري الهيئة اأن املعامالت التي متت خالل العام املايل املنتهي يف 2011/12/31م والتي نظرت فيها الهيئة قد متت وفقًا لأحكام 
ال�سريعة الإ�سالمية. كما وجهت الهيئة بت�سويب ما وجدت من اأخطاء .

2. اإن الزكاة توؤخذ ح�سب الطريقة التي اعتمدها ديوان الزكاة حل�ساب زكاة اأموال ال�سركات .
3.  اإن توزيع الأرباح وحتميل اخل�سارة علي ح�سابات ال�ستثمار يتفق مع الأ�س�س ال�سرعية املجازة .

ت�صكر الهيئة اإدارة البنك علي ح�صن تعاونها لالإ�صطالع مبهامها .
اخلرطوم يف: 13 ربيع الثاين 1433هـ املوافق: 6 مار�س 2012م .

د. حممد الفاحت حامد
رئي�س الهيئة 

د. اأحمد اإبراهيم حمد الرتابي
ع�سو الهيئة

 د. عبدالواحد عثمان م�سطفي
ع�سو الهيئة
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قرارات الجمعية العمومية الثانية والعشرون لمساهمي البنك

 المنعقدة بتاريخ 2012/4/20م
1.اإجازة تقرير جمل�س الإدارة والقوائم املالية املراجعة وتقرير املراجع القانوين وتقرير هيئة الرقابة ال�سرعية للعام املنتهي يف 2011/12/31م .

2. تفوي�س جمل�س الإدارة لتعيني املراجع القانوين وحتديد اأتعابه للعام 2012م .

قرارات الجمعية العمومية

حممد ب�سري خلف اهلل
اأمني جمل�س الإدارة



المراسلين األجانب

• العالم العربي :
. – بريوت   بريوت  بنك   o

. – جده   التجاري  الأهلي  البنك   o
. – اأبوظبي   وال�ستثمار  للتجارة  العربي  امل�سرف   o

. ال�سعودية   العربية  – اململكة  – الريا�س  وال�ستثمار  لل�سرافة  الراجحي  �سركة   o
. – القاهرة   امل�سري  الإ�سالمي  في�سل  بنك   o

. – قطر   – الدوحة  الإ�سالمي  قطر  م�سرف   o
. – اأبوظبي   الإ�سالمي  اأبوظبي  بنك   o

. – البحرين   – املنامة  لال�ستثمار  العربية  ال�سركة   o
. – البحرين   – املنامة  لال�ستثمار  العربية  املوؤ�س�سة   o

. – دبي   امل�سرق  بنك   o
. – البحرين   الإ�سالمي  البحرين  بنك   o

. – �سنعاء   الإ�سالمي  �سباأ  بنك   o

• أوربا :
. – تركيا   – اإ�ستانبول  الرتكي  الربكة  بنك   o

. املتحدة   – اململكة  – لندن  العربي  الربيطاين  التجاري  البنك   o
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