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 َصَدَق اهلل الَعِظيم
اآلية 105 )سورة التوبة(

(وُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّ َعَمَلُكْم وَرُسوُلُه واْلُمْؤِمُنوَن)

قال تعالى:
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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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دليل الهاتف - المركز الرئيسى والفروع والشركات التابعة
املركز الرئي�سى: ال�سودان – اخلرطوم – �سارع ال�سيد/ عبدالرحمن

تلفون: 779078 – 774728 - 771735      ) 183- 249+(
فاك�س: 784282 - 773585      ) 183- 249+(

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

www.shib.sd :املوقع على النرتنت
info@shib.sd :الربيد اللكرتونى

دليل المركز الرئيسي والفروع

فاكستلفونالفرع
 795720      ) 183- 249+( 795721      ) 183- 249+(الربج

 785098      ) 183- 249+( 783043      ) 183- 249+(اخلرطوم
 783925      ) 183- 249+( 783921      ) 183- 249+(ال�سوق العربي

 472849      ) 183- 249+( 472837      ) 183- 249+(املنطقة ال�سناعية اخلرطوم
 460714      ) 183- 249+( 487958      ) 183- 249+(ال�سجانة

 420182      ) 183- 249+( 420183      ) 183- 249+(ال�سوق املحلي
 722002      ) 183- 249+( 722002      ) 183- 249+(الكالكلة

 731049      ) 183- 249+( 731048      ) 183- 249+(جامعة اأفريقيا العاملية
 554606      ) 183- 249+( 553330      ) 183- 249+(اأم درمان

 997051      ) 183- 249+( 454156      ) 183- 249+(ال�سوق ال�سعبي اأم درمان
 730514      ) 183- 249+( 730515      ) 183- 249+(�سوق ليبيا

 331141      ) 185- 249+( 330582      ) 185- 249+(ال�سناعات بحري
 117213      ) 120- 249+( 819296      ) 120- 249+(�سوق "6"

 826046      ) 311- 249+( 826042      ) 311- 249+(بورت�سودان
 840445      ) 511- 249+( 840445      ) 511- 249+(ودمدين
 824850      ) 571- 249+( 824645      ) 571- 249+(كو�ستي

 843479      ) 441- 249+( 843481      ) 441- 249+(الق�سارف
 822292      ) 241- 249+( 823839      ) 241- 249+(دنقال

 730148      ) 183- 249+( 730149      ) 183- 249+(احلفري
 843920      ) 611- 249+( 843910      ) 611- 249+(الأبي�س

الشركات التابعة:
ال�سركة العاملية احلديثة لال�ستثمار املحدودة:

اخلرطوم، مربع )6(، العقار رقم )4(، الطابق الثالث، غرب واحة اخلرطوم
تلفون: 776768 - 785793      ) 183- 249+(

فاك�س: 776026      ) 183- 249+(
�س ب: 011235

 mici123@hotmail.com :الربيد اللكرتونى
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اإلنتشار الجغرافي للفروع 

احلفريبورت�سودان

دنقال

الق�سارف

اخلرطوم

ود مدين

الأبي�ضكو�ستي

الفروع العاملة في والية لخرطوم

الربج 
اخلرطوم 

ال�سوق العربي 
املنطقة ال�سناعية

ال�سجانة 
ال�سوق املحلي 

الكالكلة 
ال�سناعات بحري

اأمدرمان
ال�سعبي امدرمان

�سوق ليبيا
�سوق "6" احلاج يو�سف
جامعة اأفريقيا العاملية
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مجلس اإلدارة

 السيد / الباقر يوسف مضوى

رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة

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
ال�سيد/

أمين مجلس اإلدارة 
السيد/ محمد بشري خلف اهلل

عبدالعظيم حسن محمد

ال�سيد/

محمد يحي محمد اجلالدي
ال�سيد/

هيئة الرقابة الشرعية
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

المستشار القانوني
األستاذ/ معتصم حسن محجوب

المراجع القانوني
السادة/ ديوان املراجعة القومي

أعضاء مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

   السيد/ حسن محمد احلسن األمني
المدير العام 
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اإلدارة التنفيذية

       السيد/ عبدالباقى دفع اهلل األمني

نائب المدير العام

        السيد/ عبد اهلل نور الدين أحمد محمد

مساعد المدير العام
السيد/ كمال الشيخ الطيب محمد

مساعد المدير العام
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مديرو اإلدارات والفروع

مديرو الفروع

مديرو اإلدارات

مدير اإدارة ال�سئون القانونية1/ ال�سيد / ح�سن حممود اأحمد عبدالغفار              
مدير اإدارة العالقات اخلارجية والنقد الأجنبي2/ ال�سيد / غازي عبداحلي  ابنعوف عبدالرحيم       

مدير املكتب التنفيذى3/ ال�سيد / �سالح �سيد اأحمد بندي                    
مدير اإدارة ال�سئون امل�سرفية والفروع4/ ال�سيد / اأحمد عبداحلي حممد اأحمد                  

مدير اإدارة املوارد الب�سرية5/ ال�سيد / علي ح�سن حمد احل�سني                    
مدير اإدارة تقنية املعلومات6/ ال�سيد / �ساتي حممد �ساتي حمد زيادة                

مدير اإدارة التفتي�س وال�سبط الداخلى7/ ال�سيد / معت�سم عبدالعزيز فقري اأحمد                
مدير اإدارة ال�سئون املالية8/ ال�سيد / اأ�سامة علي ابراهيم ال�سادق                
مدير اإدارة التدريب ومراقبة اجلودة9/ ال�سيد / حممد احل�سني اأحمد جعل                   

مدير اإدارة ال�سئون الإدارية10/ ال�سيد / �سالح الدين ح�سن اأحمد خالد           
مدير اإدارة الت�سويق والعالقات العامة11/ ال�سيد / �سالح الدين ح�سن اأحمد خالد           

م�سئول الإلتزام12/ ال�سيد / �سر اخلتم ح�سن �سراخلتم عبدالرحمن                     
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 املخاطر15/ ال�سيد / د. عبده عجالن بابكر �سالمة            

مدير فرع اخلرطوم1/ ال�سيد / اإبراهيم عبداملنعم زايد فرح                   
مدير فرع الربج2/ ال�سيد / عارف حممد ب�سري علي                      

مدير فرع ال�سجانة3/ ال�سيد / خليفة العو�س العاقب اأحمد                  
مدير فرع املنطقة ال�سناعية اخلرطوم4/ ال�سيد / كمال عبداهلل حممد عبدالقادر               

مدير فرع الكالكلة5/ ال�سيد / حيدر عبدالودود حممد عبداملاجد            
مدير فرع اأم درمان6/ ال�سيد / عبداهلل حممد احل�سن اأحمد                    
مدير فرع ال�سناعات بحرى7/ ال�سيد / عثمان �سعيد حاج نور حممد زين            

مدير فرع ود مدين8/ ال�سيد / عبدالعزيز احلاج اأحمد حممد                   
مدير فرع �سوق ليبيا9/ ال�سيد / عبدالوهاب حممد عبدالكرمي احلاج           

مدير فرع ال�سوق املحلي10/ ال�سيد / عبداملنعم اإبراهيم ال�سيخ بابكر              
مدير فرع بورت�سودان11/ ال�سيد / متوكل اأحمد حممد اأحمد �سهيب            
مدير فرع كو�ستى12/ ال�سيد / اإبراهيم احلاج ابراهيم عربى                 

مدير فرع ال�سوق ال�سعبي اأم درمان13/ ال�سيد / �سالح م�سطفي حممد عبدالكرمي            
مدير فرع ال�سوق العربى14/ ال�سيد / حممد اأحمد حممد ال�سيخ                     

مدير فرع الق�سارف15/ ال�سيد / �سالح الدين اإبراهيم �سيخ اإبراهيم             
مدير فرع جامعة اأفريقيا16/ ال�سيد / ماأمون حممد كرار عثمان                  

مدير فرع الأبي�س17/ ال�سيد / نزار حممد الزين عبدالرحمن                                
مدير فرع �سوق »6«18/ ال�سيد / هي�سر  حممود ح�سني ا�سماعيل           
مدير فرع دنقال19/ ال�سيد / عبد احلليم ب�سري هارون ب�سري             

مدير فرع احلفري20/ ال�سيد / عبداملح�سن عبدالعزيز فقري اأحمد             
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التطورات االقتصادية العالمية والمحلية

 اإلقتصاد العالمي:
معدل النمو:

    معدل منو القت�ساد العاملى للعام 2012م جاء اأقل مما هو متوقع حيث بلغ ن�سبة 3.3% ح�سب تقديرات �سندوق النقد الدوىل فى �سهر اأكتوبر2012م 
ب�سبب اأزمة منطقة اليورو، ويتوقع اأن ينمو مبعدل طفيف للعام2013م ليبلغ 3.6%، وقد �سهدت دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا معدل منو اأعلى، 

حيث بلغ 5.3% لعام 2012م، ولكن يتوقع اأن ينخف�س اإىل 3.6% خالل عام 2013م.
معدل الت�ضخم:

   بلغ معدل الت�سخم فى الدول املتقدمة 2،4% فى عام 2012م، مقارنة بـ 3.1% للعام ال�سابق 2011م، اأما دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا فقد 
�سهدت انخفا�سًا طفيفًا فى معدل الت�سخم من 6،6% عام 2011م اإىل 6% عام 2012م، ويتوقع اأن ي�ستمر النخفا�س ب�سورة طفيفة لي�سل اإىل 

5،9% فى عام 2013م.
الإدخار:

   م�ستويات الإدخار عامليًا ارتفعت من 23.9% من الناجت القومى الإجماىل فى عام 2011م اإىل 24% فى عام 2012م، ويتوقع اأن ترتفع اإىل %24.6 
فى عام 2013م. وفى ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا انخف�ست من 40.7% فى عام 2011م اإىل 38.3% خالل عام 2012م، ويتوقع اأن تنخف�س 

اإىل 37،2% فى العام 2013م.
البطالة:

   معدل البطالة فى الدول املتقدمة مازال مرتفعًا حيث بلغ ن�سبة 8.6% فى العام 2012م، مع ا�ستمرار اأزمة منطقة اليورو لعامها الثانى، ويتوقع 
املحافظة على نف�س املعدل خالل العام 2013م، فى دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا فقد بلغ معدل البطالة 10.5% فى العام 2012م ويتوقع 

املحافظة على نف�س املعدل خالل العام 2013م.
 

 مؤشرات االقتصاد المحلي:
معدل النمو:

   ح�سب بيانات �سندوق النقد الدويل فاإن معدل النمو كان �سالبًا خالل العام2012م، ومن املتوقع اأن يكون معدل النمو 1.2% خالل العام 2013م 
لينطلق بعد ذلك مبعدلت موجبة خالل ال�سنوات التالية. 

معدل الت�ضخم:

    ارتفع معدل الت�سخم من 18.3% بنهاية عام 2011م اإىل 44.4% بنهاية العام 2012م، ومن املتوقع اأن ينخف�س خالل العام 2013م.
عر�ض النقود:

   بلغ عر�س النقود 58،663 مليون جنيه بنهاية العام 2012م مقارنة  مببلغ 41،853 مليون جنيه بنهاية العام 2011م بن�سبة زيادة قدرها %40 
وتكمن اأهم م�سادر التو�سع فى ال�سيولة فى زيادة ال�ستدانة من اجلهاز امل�سرفى. 

التطورات على صعيد البيئة المصرفية:
ودائع اجلهاز امل�ضريف:

    ارتفع اإجمايل الودائع بالعملة املحلية للم�سارف من 22.828 مليون جنيه فى عام 2011م اإىل 28.385 مليون جنيه بنهاية العام 2012م بن�سبة 
زيادة قدرها 24 % .
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التطورات االقتصادية العالمية والمحلية

المراجع:
  World Economic outlook. imF .1

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

قدرها  زيادة  بن�سبة  2012م  العام  بنهاية  جنيه  مليون   11.535 اإىل  2011م  عام  يف  جنيه  مليون   5.161 من  الأجنبية  بالعملة  الودائع  ارتفعت 
 .%123

التمويل امل�ضريف:

  ارتفع ر�سيد التمويل امل�سريف من 20.202 مليون جنيه فى عام 2011م اإىل 24.815 مليون جنيه فى 2012م بن�سبة منو قدرها %23.
وعلى �سعيد توزيع اإجمايل التمويل امل�سريف قطاعيًا فقد نالت الزراعة اأعلى ن�سبة 14،8%، التجارة املحلية 13،2%، ال�سناعة 12،6%، الإن�ساءات 

11%، النقل 8%، ال�سادرات 3.5%، الواردات 3.2% واأخرى %33.7.
متو�ضط هوام�ض اأرباح املرابحات:

  بلغ متو�سط هوام�س اأرباح املرابحات 11.28% لعام 2012م. بينما تراوحت الهوام�س املطبقة بامل�سارف خالل العام 2012م مابني 7% اإىل %40.
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خطاب السيد/  رئيس مجلس اإلدارة

خطاب السيد / رئيس مجلس اإلدارة
أمام الجمعية العمومية الثالثة والعشرين للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 

 31 ديسمبر2012م

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
      ي�سرنى بالنابة عن ال�ساده اأع�ساء جمل�س الدارة واأ�سالة عن نف�سى اأن اأرحب بكم فى هذه الليلة املباركة وفى هذا املكان العامر واأنتم 

ت�ستجيبون لدعوتنا حل�سور اجلمعية العمومية الثالثة والع�سرين مل�سرفكم لنقف معًا على اأدائه للعام املاىل 2012م فى �سفافية وو�سوح كاملني 
نتلم�س موقع اأقدامنا ون�ست�سرف معًا اآفاق امل�ستقبل لنوا�سل م�سريتنا نحو مقدمة امل�سارف ال�سودانية. متطلعني لتحقيق اهدافكم وطموحاتكم 

بعد الجنازات التى اإ�ستطاع م�سرفكم حتقيقها فى ال�سنوات الخرية.

اإلخوة األعزاء:
      لقد ظل جمل�س اإدارتكم مبا اأوليتموه من ثقتكم موا�ساًل فى تنفيذ اخلطة ال�سرتاتيجية التى و�سعها )2008م-2012م( والتى اإنتهت بنهاية 
العام املاىل 2012م وقد حققت هذه ال�سرتاتيجية اأهدافها جميعًا واأب�سركم باأن امل�سرف قد حقق نتائج طيبة خالل �سنوات هذه اخلطة. والأن 
نحن فى طور اإعداد خطة ا�سرتاتيجية جديدة )2013م-2017م( وهذه ال�سرتاتيجية يتم اإعدادها مبا يتوافق مع خطط و�سيا�سات الدولة الرامية 
اإىل النهو�س بالقت�ساد الوطنى وموجهات البنك املركزى التى تهدف اإىل تنمية قطاعات القت�ساد احلقيقى وحماربة الفقر. والغاية التى ي�سعى 

لها م�سرفكم من خالل هذه اخلطة هى اأن يكون فى مقدمة امل�سارف ال�سودانية.

اإلخوة المساهمون األفاضل:
       ل يخفى عليكم فى ظل الظروف التى مير بها الوطن بعد اإنف�سال اجلنوب وفقدان موارد البرتول فى موازنة الدولة و�سح النقد الأجنبى بالبالد 
وما اأفرزته من حتديات ومعوقات اقت�سادية و�سيا�سية اأثرت على القت�ساد الوطنى على وجه العموم واجلهاز امل�سرفى على وجه اخل�سو�س ولكن 
رغم هذه التحديات اإ�ستطاع م�سرفكم بقيادته الر�سيده وطاقم اإدارته املحنك وحر�س العاملني فيه وكفاءتهم اأن يحقق هذه النتائج الطيبة للعام 

املاىل 2012م.

اإلخوة المساهمون األفاضل:
ا َمْن اأُوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاوؤُُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه( ي�سعدنى اأن اأعر�س عليكم اأبرز املوؤ�سرات املالية التى تعك�س اأداء امل�سرف         قال تعاىل )َفاأَمهَّ

خالل العام 2012م ومقارنتها بنتائج العام 2011م فقد زادت املوجودات، الودائع، التمويل واليرادات بن�سب مقدرة وذلك على النحو التاىل:
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املبالغ بالآف اجلنيهات
معدل النمو2012م2011مالبيان

%811,1191,109,12037اإجمايل املوجودات
%606,910880,88645اإجمايل الودائع
%575,430741,86529اإجمايل التمويل

%64,80095,56847اإجمايل الإيرادات

والبيانات اأعاله تو�سح اأن امل�سرف �سهد منوًا متزنًا وقويًا حيث بلغت املوجودات 1.109 مليون جنيه بزيادة بلغت ن�سبتها 37% عن العام ال�سابق، 
كما اإ�ستطاع م�سرفكم زيادة ودائعه ب�سكل ملحوظ خالل العام 2012م بن�سبة منو قدرها 45% حيث بلغت ودائعه 880 مليون جنيه.

االخوة الكرام :
هذه النتائج الطيبة التى حققها م�سرفكم كانت نتاجًا ل�سيا�سات ح�سيفة وجهود مقدرة ففى جمال التمويل وال�ستثمارات بلغ ر�سيد التمويل املقدم 
بنهاية العام 741.865 الف جنيه بنهاية العام 2012م، حيث مت متويل خمتلف القطاعات الإقت�سادية كالزراعة، ال�سناعة، النقل، ال�سادرات 

والتجارة املحلية هذا بالإ�سافة للتمويل الأ�سغر وال�سغري مت�سيًا مع توجهات الدولة بدعم امل�سروعات ال�سغرية وحماربة الفقر.
واأ�سري فى هذا ال�سدد اإىل اأن ت�سنيف امل�سرف ح�سب متطلبات الرقابة الوقائية وفقًا ملوؤ�سرات caEl هو Fair وذلك كما جاء فى تقرير 

تقييم امل�سرف فى الربع الرابع للعام 2012م .
 

ratingcompositE ratinglEacا�سم البنك

Fair32235بنك ال�سمال ال�سالمى

واأ�سري فى هذه ال�سانحة اإىل اأننا نحتاج اإىل تدعيم قاعدة راأ�س املال مبا ميكن م�سرفكم من تعزيز قدرته على التو�سع فى اأعماله وزيادة ن�ساطاته 
وقدرته التناف�سية.

االخوة الكرام:
    على �سعيد التقنية امل�سرفية اأوىل امل�سرف اأمرها اهتمامًا بالغًا لأهميتها فى تطوير العمل امل�سرفى وجتويد اخلدمات املقدمة للعمالء وقد 
�سمل ن�ساط امل�سرف فى جمال تطوير النظام التقنى اإدخال اأنظمة جديدة واإجراء تعديالت واإ�سافة لبع�س الأنظمة القائمة وذلك بهدف تطوير 

اخلدمات امل�سرفية املقدمة لعمالء امل�سرف وحت�سني جودة العمليات والجراءات امل�سرفية.
     فى جمال اخر هو العالقات اخلارجية والنقد الأجنبى حقق امل�سرف اجنازات ما كان لها اأن تتحقق فى ظل الظروف الراهنة لول اجلهد الذى 

بذله اخوتكم فى امل�ستويات الدارية والوظيفية املختلفة، والآتى هو غي�س من في�س حيث:
1. زادت الودائع بالنقد الأجنبى بن�سبة %30.

2.حدث تو�سع فى �سبكة املرا�سلني باإ�سافة 4 مرا�سلني جدد.
3.زادت التدفقات النقدية بالنقد الأجنبى.

4.حدثت زيادة فى الت�سهيالت امل�سرفية املمنوحة من املرا�سلني باخلارج.
5.مت �سداد كل التزامات امل�سرف اخلارجية.

6.مت ا�ستقطاب عدد مقدر من امل�سدرين مما اأدى اإىل زيادة ح�سائل ال�سادر.
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       اما يف جمال الت�سويق والذى يعترب راأ�س الرمح فى العمل امل�سرفى احلديث فقد تبني امل�سرف خطة ت�سويقية تقوم علي ت�سويق اخلدمات 
امل�سرفية احلالية واملتوقعة انعك�ست نتائجها فى توثيق ال�سلة مع العمالء وعك�س تطور اخلدمات امل�سرفية بامل�سرف.

اأولينا  العاملني وتاأهيلهم لتطبيق مبادئ اجلودة والتميز فاإننا  بالغة فى �سقل مهارات ورفع قدرات  اأهمية  له  التدريب  اأن  اأخرى ومبا  من ناحية 
عناية خا�سة له كما هو ديدننا فى كل ال�سنوات ال�سابقة حيث اأن الهتمام كان من�سبًا على كل املحاور التدريبية التى تعترب �سببًا مبا�سرًا فى تطور 

امل�سرف وخدماته. 

االخوة األفاضل:
ل �سك اأن املظهر العام اأ�سبح عن�سرًا مهمًا فى جناح املوؤ�س�سات امل�سرفية املعا�سرة لذا فقد مت ر�سد امليزانيات واملوارد الالزمة لتح�سني مظهر 

رئا�سة امل�سرف وفروعه مع توفري كل اخلدمات امل�ساندة الالزمة لت�سيري العمل بالإدارات والفروع مبا ميكنها من حتقيق اأهدافها بكفاءة عالية. 
فى جانب املوارد الب�سرية فاإننا �سخرنا امكانياتنا لدعم وتطوير الكوادر الب�سرية لأنها هى را�سمال امل�سرف ال�سا�سى لذا كان اهتمامنا من�سبًا 

على مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية وتاأمني احتياجات امل�سرف من العاملني كمًا ونوعًا والعمل على ا�ستقرارهم ورعايتهم. 
وفى جمال التخطيط والبحوث قام امل�سرف باإعداد الدرا�سات التى تهم امل�سرف فى خمتلف ن�ساطاته وجمالت العمل امل�سرفى بهدف تطوير 
الداء، كما اأعد م�سروع اخلطة ال�سرتاتيجية وخطط العمل امل�ساحبة ملوازنة العام 2012م. واأعد ووفر 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 والقت�ساد ال�سالمى. 
اأما فيما يتعلق باإدارة املخاطر فقد قام امل�سرف باإعداد مر�سد لإدارة املخاطر تناول كل ما يتعلق باملخاطر امل�سرفية )خماطر ال�سوق، خماطر 
التمويل وخماطر الت�سغيل( وذلك اعتمادًا على موجهات بنك ال�سودان املركزى واملن�سورات الداخلية لالدارات املختلفة وفتاوى وقرارات وتوجيهات 

هيئة الرقابة ال�سرعية.
فى اإطار الإنت�سار اجلغرافى مت افتتاح فرع جامعة اأفريقيا العاملية كما مت ترفيع مكتب �سرف �سوق �ستة اإىل فرع هذا بالإ�سافة اإىل اأن امل�سرف 

ب�سدد اإن�ساء فرع مبدينة ك�سال. من ناحية اأخرى مت التو�سع فى ال�سرافات الآلية التى تعترب من اأهم قنوات توزيع اخلدمات امل�سرفية احلديثة.
  من اأولويات امل�سرف منذ تاأ�سي�سه خدمة املجتمع، لذا اإهتم بدعم العديد من �سرائحه فى خمتلف املجالت كالتعليم وال�سحة وامل�ساهمات القومية 

وقد بلغ حجم الدعم املقدم خالل العام 2012م مبلغ 549 األف جنيه.

األخوة الكرام:
      فى اخلتام اأنقل التحية والتقدير من جمل�س الإدارة وعربكم اإىل جميع م�ساهمى امل�سرف لدعمهم امل�ستمر وال�سكر للعاملني على اختالف 
لالإدارة  اأي�سًا   اجلزيل  وال�سكر  للم�سرف  املرموق  واملوقع  الكبرية  النتائج  هذه  اإىل  لن�سل  بذلوه من جهد  وملا  واإخال�سهم   لنتمائهم  مواقعهم 
التفيذية والتى كان لها دور كبري فى تنفيذ �سيا�سات امل�سرف، كما ل يفوتنى اأن اأ�سكر هيئة الرقابة ال�سرعية وبنك ال�سودان املركزى والذى كان 
لهما دور كبري فى جناح امل�سرف واأ�سكر ديوان املراجعة القومى و�سندوق �سمان الودائع كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل لعمالئنا الكرام الذين كانوا 

�سندًا ودعمًا كبريًا للم�سرف وكان ملالحظاتهم واأرائهم دور كبري فى حت�سني وجتويد خدمات امل�سرف وال�سكر اأوًل واأخريًا هلل رب العاملني.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الباقر يو�ضف م�ضوي اأحمد

رئي�س جمل�س الإدارة
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مؤشرات مالية

مليون جنيه

اإجمايل املوجودات

811

1,109

755

201220112010

مليون جنيه

اإجمايل الودائع
607

580

881

201220112010

مليون جنيه

اإجمايل الإيرادات
65

56

96

201220112010

مليون جنيه

اإجمايل التمويل
575

515

742

201220112010
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تقرير المراجع العام 
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القوائم المالية
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إيضاحات حول  القوائم المالية 

اإي�ضاح 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�سرة داخل ال�سـودان .
فروع البنـك: 

عددها ع�سرون فرعًا .
منها ثالثة ع�سر فرعًا بولية اخلرطوم وبقية الفروع بالوليات .

ال�ضركات التابعة:

ال�سركة العاملية احلديثة لالإ�ستثمار املحدودة، وهي �سركة مملوكة للبنك بن�سبة 99،9% وتعمل يف جمال التجارة واخلدمات .
م�ضاهمات راأ�ض املال:

%64ال�سندوق القومى للتاأمني الإجتماعى   

%20بنك ال�سودان

%16اآخــرين
اإي�ضـاح رقم )2(:

السياسات المحاسبية:
اإعادة تقييم  باأنه فى عام 1997م قد مت  1. يتبع البنك التكلفة التاريخـية ومبداأ ال�ستحقاق فى ت�سجيل موجوداته ومطلوباته وم�سروفاته علمًا 

املوجودات 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 0
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 وذلك وفقًا للمعدلت الآتية:-
  الأرا�سي                     0%

2.5%   املباين    
10%   الديكورات   
15%   ال�سيارات والدراجات  
10%   الأثاثات    

7.5%   املاكينات والآليات   
20%   احلا�سب الآيل   
10%   النظام وبرامج احلا�سب الآيل  
10%   املعدات املكتبية   
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العام فيتم  اأما ال�سافات خالل   . التخل�س منها  العام بعد عمرها الفرتا�سي وان مل يتم  اإهالك  الثابتة من  ا�ستبعاد املوجودات  باأنه يتم  علمًا 
اإهالكها بن�سبة %50 .

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 0

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 0

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 والتي بداأت اإعتبارًا من العام 2003م .

7. تظهر ال�ستثمارات فى امل�ساهمات الراأ�سمالية فى قائمة املركز املاىل بالتكلفة اأما الأرباح فيتم اثباتها باملبداأ النقدي .
8. يخ�سع ن�ساط البنك لإ�سراف هيئة رقابة �سرعية وتقوم بالدور الرقابى ملعامالت البنك من الناحية ال�سرعية 0

9. يخ�سع البنك للزكاة طبقًا ملن�سورات ديوان الزكاة كما يخ�سع ل�سريبة اأرباح الأعمال وذلك طبقًا ملن�سورات ديوان ال�سرائب 0
10. يتم ح�ساب اأرباح ح�سابات ودائع ال�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�ضـاح رقم )3(:

حجم التعامالت مع الجهات ذات العالقة:
املبالغ باجلنيه ال�سوداين

الر�سيد يف بداية نوع التعاملطبيعة العالقةالطرف ذو العالقة
الر�سيد يف نهاية احلركة خالل ال�سنةال�سنة 2012/1/1

ال�سنة 2012/12/31
5,215,900(7,431,518)12,647,418متويل ومرابحات وم�ساربات�سركة تابعةال�سركة العاملية

     
اإي�ضاح رقم )4(

)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( النقد ومافي حكمه
2011 2012 بيان

12,236,224 30,336,076 نقدية بالعملة املحلية
434,373 4,809,096 نقدية بالعملة الأجنبية

2,718,952 2,477,651 ال�سراف الآيل
141,099,104 200,843,041 نقدية ببنك ال�سودان

42,008,715 86,301,432 الحتياطي النقدي
1,194,066 23,600,824 املرا�سلني الأجانب
2,416,337 3,707,366 املرا�سلني الأجانب – هوام�س

202,107,771 352,075,486 اجلملة
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اإي�ضاح رقم )5(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( ذمم البيوع المؤجلة

2011 2012 بيان
100,639,647 193,367,250 املرابحات

2,620,391 3,080,325 ال�سلم
-555,637 -555,637 ناق�سًا خم�س�س التمويل العادي

-17,793,987 -17,793,987 ناق�سًا خم�س�س التمويل املتعرث
-13,330,762 -32,349,458 ناق�سًا الأرباح املوؤجلة
71,579,652 145,748,493 �سايف البيوع املوؤجلة

اإي�ضاح رقم )6(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( االستثمارات قصيرة األجل

2011 2012 بيان
171,707,000 192,415,500 اأوراق مالية
135,500,000 109,500,000 ودائع ا�ستثمارية طرف بنوك اأخري

18,723,966 47,379,967 م�ساربات
112,595,864 147,574,617 امل�ساركات

25,446,800 32,164,686 املقاولت
685,641 8,635,906 املخزون ال�سلعي

7,324,728 7,747,151 اأخري )اإي�ساح 6/اأ(
96,495 0 اأوراق جتارية م�سرتاه

472,080,494 545,417,827 اجلملة

اإي�ضاح رقم )6/اأ(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( استثمارات أخري

2011 2012 بيان
536,563 536,563 خطابات �سمان م�سادرة

6,788,165 7,210,588 اإعتمادات م�ستندية متعرثة
7,324,728 7,747,151 اجلملة

اإي�ضاح رقم )7(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( ذمم مدينة

2011 2012 بيان
19,928,586 0 مديونية الر�سوان )متبقي الذمم املدينة وهو فرق تقييم مبلغ ثمانية مليون دولر(
19,928,586 0 اجلملة

بلغ مبلغ الذمم لعام 2012م مبلغ 46،689،217 جنيه وقد مت اطفاوؤها بالكامل
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اإي�ضاح رقم )8(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( الموجودات األخري

2011 2012 بيان
12,223,140 16,280,987 �سلفيات العاملني

177,990 347,777 جاري املخازن
0 26,322 اإلتزامات الب�سري حممد اأحمد حتت الت�سوية )موظف ترك اخلدمة(
0 7,952 اإلتزامات �سعد حممد نور حتت الت�سوية )موظف ترك اخلدمة(

2,932,165 3,375,172 مدفوعات مقدمة
188,014 186,814 عالج مدفوع مقدم )حراء الطبي( 

7,942,462 9,153,442 اإيرادات اأوراق مالية م�ستحقة
251,095 12,637,575 غرفة التعامل بالنقد الأجنبي

25,000 0 �سيك �سمان طرف املحكمة حتت الت�سوية
0 783,814 �سيك �سمان طرف املحكمة حتت الت�سوية )خالد املهدي(

23,739,866 42,799,855 اجلملة

اإي�ضاح رقم )9(

االستثمارات طويلة األجل
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين(

2011 2012 ن�سبة امل�ساهمة بيان
1,167,000 1,167,000 متثل 99,9% ال�سركة العاملية احلديثة )�سركة تابعة(

25,000 25,000 أقل من 1% م�سروع �سند�س الزراعي
42,750 24,450 أقل من 1% ال�سركة الوطنية للبرتول
26,681 26,681 أقل من 1% اخلدمات امل�سرفية

1,261,431 1,243,131 اجلملة
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اإي�ضاح رقم )11(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( الحسابات الجارية واالدخارية

2011 2012 بيان
289,460,848 468,896,552 احل�سابات اجلارية بالعملة املحلية

15,842,625 14,766,297 احل�سابات اجلارية بالعملة الأجنبية
67,733,142 97,725,197 ح�سابات الإدخار بالعملة املحلية

373,036,615 581,388,046 اجلملة

اإي�ضاح رقم )12(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( المطلوبات األخري

2011 2012 بيان
265,063 132,990 م�سروفات م�ستحقة
243,280 12,374,525 غرفة التعامل بالنقد الأجنبي

139 0 التحويل الوطني
17,744,474 5,687,198 تاأمينات نقدية مقابل العتمادات

9,445,059 15,979,276 اأوراق الدفع وال�سيكات املعتمدة
14,143 0 التحويالت ال�سريعة جدة

0 22,639,488 ح�سابات ال�سادر وال�سترياد
59,344 237,692 اأرباح امل�ساهمني

265,213 577,622 حوالت واردة حملية
7,566 2,055 حتاويل مل يتقدم اأ�سحابها لل�سرف حملي

3,996,726 8,055,579 دخل املقاولت املعلقة
834,900 310,000 مكاأفاة اأع�ساء جمل�س الإدارة

5,642,489 4,384,744 تاأمينات نقدية مقابل ال�سمانات
20,939,109 24,552,034 اأرباح ودائع ا�ستثمارية

42,186 97,727 اأر�سدة احل�سابات املجمدة
125,455 12,245 اأمانات حتت الطلب

75,000 120,000 اأتعاب املراجعة
4,510,268 7,610,245 احلافز ال�سنوي

35,074 55,908 مبالغ حمجوزة )حملي + اأجنبي(
6,355 26,165 حوالت واردة حملية

735 0 حتاويل مل يتقدم اأ�سحابها لل�سرف اأجنبي
3,000,000 0 عمليات فروع حتت التنفيذ
4,716,351 0 املخزون ال�سرتاتيجي
1,420,196 1,018,339 مطالبات املحول القومي

0 23,579 ا�ستحقاقات العاملني
888,988 0 حافز ال�سادر بنك ال�سودان املركزي

8,958,230 8,152,605 خم�س�س فوائد ما بعد اخلدمة )اإي�ساح 12/اأ(
83,236,343 112,050,016 اجلملة
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اإي�ضاح رقم )12/اأ(

مخصص فوائد ما بعد الخدمة
ميثل التزام البنك جتاه العاملني عند انتهاء خدمتهم حتي 2012/12/31م وقد بلغ عجزه 17.095.850 جنيه مقارنة بعجز قدره 12.074.235 
جنيه عن العام 2011م ومل يتمكن البنك من عمل خم�س�س لهذا العام اإل اأنه �سوف يتم خ�سمه يف 2013م ، اإ�سافة اإيل اأن العجز �سوف ينتهي 
تدريجيًا بعد اأن حتول البنك لنظام التاأمني الجتماعي مما اأدي اإيل زيادة عدد العاملني بنظام التاأمني الجتماعي وانخفا�س عدد العاملني بفوائد 

ما بعد اخلدمة وذلك علي النحو التايل:-
2012 2011 2010

272 292 315 عدد العاملني بفوائد ما بعد اخلدمة
174 164 128 عدد العاملني بالتاأمني الجتماعي

اإي�ضاح رقم )13(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

2011 2012 بيان
215,848,732 271,621,834 ح�سابات ال�ستثمار بالعملة املحلية

18,024,732 27,876,263 ح�سابات ال�ستثمار بالعملة الأجنبية
233,873,464 299,498,097 اجلملة

اإي�ضاح رقم )14(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( رأس المال المدفوع

2011 2012 بيان
64,157,734 64,157,734 64% ال�سندوق القومي للتاأمني الإجتماعي
20,000,000 20,000,000 20% بنك ال�سودان

6,001,613 6,001,613 6% �سركة بايو لال�ستثمار
4,704,150 4,704,150 5% موؤ�س�سة دانفوديو القاب�سة
5,145,278 5,140,671 5% اآخرون

100,008,775 100,004,168 100% اجلملة
 

اإي�ضاح رقم )15(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( االحتياطيات

2011 2012 بيان
2,755,935 2,833,659 الحتياطي القانوين
6,851,220 6,851,220 الحتياطي العام
5,641,611 5,641,611 احتياطي اإعادة تقييم الأ�سول

15,248,766 15,326,490 اجلملة
مت احت�ساب الحتياطي القانوين وفقًا لقانون تنظيم العمل امل�سريف وتعميم بنك ال�سودان املركزي بتاريخ 2004/04/07م باأن يتم حتويل ن�سبة 
10% من �سايف الدخل ال�سنوي اإيل الحتياطي القانوين ويتم وقف التحويل عندما ي�ساوي ر�سيد الحتياطي القانوين ن�سبة 100% من راأ�س املال 

املدفوع .
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اإي�ضاح رقم )16(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( الحسابات النظامية

2011 2012 بيان
76,719,631 174,015,118 كمبيالت ال�ستثمار حتت التح�سيل
21,329,336 13,370,394 كمبيالت م�ستحقة ومل ت�سدد

2,854 361,696 كمبيالت حملية
3,840,859 2,473,624 كمبيالت مرابحات اجنبي حمولة حملي

35,831,524 23,598,995 تعهدات العمالء مقابل ال�سمانات حملي
63,720 8,867,934 �سيكات املقاولت

1,136,131 2,564,382 تعهدات مقابل ال�سمانات اجنبي
101,178 0 كمبيالت اجنبية

17,780,471 3,529,825 تعهدات العمالء اإعتمادات مواردهم
11,677,434 12,839,301 تعهدات العمالء اإعتمادات قبول
14,665,145 61,252,948 تعهدات العمالء مقابل الديون املعدومة

183,148,283 302,874,217 اجلملة

اإي�ضاح رقم )17(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( الدخل من البيوع المؤجلة

2011 2012 بيان
11,259,588 14,401,235 الدخل من املرابحات

314,790 300,866 الدخل من ال�سلم
11,574,378 14,702,101 اجلملة

اإي�ضاح رقم )18(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( الدخل من االستثمارات قصيرة األجل

2011 2012 بيان
35,427,785 49,024,214 الدخل من الأوراق املالية

2,991,416 3,175,032 الدخل من امل�ساربات
15,568,652 25,937,060 الدخل من امل�ساركات

1,399,589 2,441,411 الدخل من املقاولت
55,387,442 80,577,717 اجلملة
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اإي�ضاح رقم )19(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( استحقاق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

2011 2012 بيان
21,180,634 22,303,725 عائد العمليات ال�ستثمارية حملي

1,303,017 2,248,309 عائد العمليات ال�ستثمارية اجنبي
22,483,651 24,552,034 اجلملة

ب�سفته  البنك  ن�سيب  5% من  ن�سبة  والتي متثل  البنك  ن�سيب  وقدره 440.581 جنيه من  ال�ستثمارية حملي مببلغ  الودائع  اأ�سحاب  دعم  مت 
م�ساربًا.

اأما اأ�سحاب الودائع اأجنبي فتم منحهم ما حتقق من العائد بدون دعم من البنك.
 

اإي�ضاح رقم )20(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( إيرادات الخدمات المصرفية

2011 2012 بيان
4,186,352 5,489,416 عمولة احل�سابات اجلارية
3,333,403 4,004,247 عمولة التحاويل
7,584,529 6,234,223 عمولة العتمادات
1,543,421 1,376,579 عمولة ال�سمانات

241,976 454,040 اإيرادات التقنية
3,401 0 عائد نقد اأجنبي

446 0 اإيرادات اأخري بالنقد الأجنبي
16,893,528 17,558,505 اجلملة

اإي�ضاح رقم )21(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( اإليرادات األخري

2011 2012 بيان
423,378 446,438 الربيد والت�سالت
310,996 384,610 عائد بيع اأ�سول ثابتة

0 57,074 عائد م�ساهمات راأ�سمالية
85,000 207,948 ديون م�سرتدة )ذمم مهلكة + اإختال�سات(
15,800 248,577 عمولة ال�سيكات املمغنطة

141,487 105,400 اإيجارات العقارات اململوكة للبنك لالآخرين )بورت�سودان + اأم القري(
976,661 1,450,047 اجلملة
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اإي�ضاح رقم )22(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( المرتبات واألجور

2011 2012 بيان
8,038,115 9,489,834 املرتبات والبدلت
2,369,221 2,905,541 مالب�س العاملني
3,166,631 3,670,604 منحة العيدين
3,166,635 3,900,496 م�سروفات الإجازة

16,740,602 19,966,475 اجلملة

اإي�ضاح رقم )23(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( المصروفات العمومية 

2011 2012 بيان
495,065 561,234 تذاكر ال�سفر
582,626 603,756 الرتحيل اخلارجي
155,490 143,787 املاأموريات الداخلية
157,153 172,303 املاأموريات اخلارجية
252,042 337,734 الأدوات املكتبية واملطبوعات
380,311 377,141 الربيد والت�سالت وال�سوفت
198,002 174,123 التكرمي وال�سيافة
576,393 659,376 الكهرباء واملياه

14,742 11,693 الأتعاب وال�ست�سارات القانونية
177,033 271,461 التاأمينات
465,429 548,707 التربعات والإعانات )اإي�ساح 23/اأ(

1,337,782 1,341,701 اليجارات والعوائد
78,056 113,126 ال�ست�سارات والبحوث

1,670,617 1,825,756 املوؤ�س�سات العلمية واملهنية
894,413 983,089 م�سروفات تدريب العاملني

67,536 77,076 م�سروفات ت�سغيل املولدات
506,347 645,960 ت�سيري و�سائل النقل
203,558 160,308 م�سروفات جمل�س الإدارة

1,000,000 500,000 مكاأفاة جمل�س الإدارة )اإي�ساح 23/ب(
802,425 902,214 م�سروفات ت�سغيل الكمبيوتر وال�سبكة

10,015,020 10,410,545 جماميع مرحلة
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)املبالغ باجلنيه ال�سوداين(
2011 2012 بيان

10,015,020 10,410,545 جماميع مرحلة
24,327 41,626 عمولت بنك ال�سودان

1,008,926 892,590 م�سروفات الت�سويق والإعالن
225,367 229,407 �سيانة احلا�سب الآيل
107,791 136,059 �سيانة الأثاثات واملعدات واملاكينات

75,000 120,000 اأتعاب املراجعة
4,500,000 7,600,000 احلافز ال�سنوي

10,000 15,000 مكاأفاة امل�ست�سار القانوين
84,616 99,954 اخلدمات الجتماعية

1,500,000 0 فوائد ما بعد اخلدمة
765,841 494,689 م�سروفات املرا�سلني

1,427,569 1,848,546 عالج عاملني
29,000 38,000 منحة الزواج
26,315 29,560 ال�سحف واملجالت
30,260 29,022 العتالة والنقل

468,334 499,601 الأمن وال�سالمة
190,448 205,660 ال�سحة والنظافة

26,750 34,850 التقرير ال�سنوي
26,855 35,663 هيئة الرقابة ال�سرعية
69,334 32,756 الر�سوم والدمغات
71,254 47,086 الإجتماع العام

455,813 475,533 م�سروفات فرز النقدية
144,786 225,974 �سيانة املباين

17,306 0 م�سروفات تغذية عمالت اأجنبية
14,000,000 46,617,803 اإطفاء الذمم املدينة

411,914 520,600 اإ�سرتاكات التاأمني الجتماعي
1,307,702 0 ديون هالكة )ال�سركة العاملية احلديثة(
1,633,334 719,687 خ�سائر تقييم عمالت اأجنبية

390,223 0 زكاة �سنوات �سابقة
523,336 0 اإطفاء الختال�سات

39,567,421 71,400,211 الإجمايل
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اإي�ضاح رقم )23/اأ(

دور البنك في المجتمع
يف اإطار الدور الدور الجتماعي للبنك فقد مت دعم العديد من �سرائح املجتمع من خالل بند التربعات والعانات للتعليم والعالج وامل�ساهمات 

القومية ودور العبادة وذلك مببلغ 548،707 جنيه . 
اإي�ضاح رقم )23/ب(

مكأفاة مجلس اإلدارة
من�سور بنك ال�سودان بالرقم ب �س م/اأ ع ت ج م/33 بتاريخ 2009/09/09 والقا�سي مبنح ال�سادة/ اأع�ساء جمل�س الإدارة مكاأفاة بن�سبة 5% من 

الأرباح ومبا اأن البنك مل يحقق �سايف ارباح وذلك بعد خ�سم مبلغ 46.7 مليون جنيه اإطفاء الذمم ، وقد مت منحهم مبلغ 500 األف جنيه كمكافاأة 
ومتثل 50% من مكافاة العام ال�سابق 2011م .

اإي�ضاح رقم )24(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( ضريبة أرباح األعمال

املبلغ بيان
777,243 الدخل قبل الزكاة وال�سرائب
548,707 التربعات والإعانات

46,617,803 اأي اإحتياطيات اأو خم�س�سات
3,098,390 قيمة اإهالك الأ�سول الثابتة

325,434 الغرامات والتعوي�سات
719,687 خ�سارة تقييم عمالت اأجنبية

52,087,264 اإجمايل الربح ال�سريبي
بنود تخ�سم من اإجمايل الربح ال�سريبي

3,098,390 قيمة اإهالك الأ�سول الثابتة
1,621,355 امل�ستخدم من املخ�س�س / تكاليف واجبة اخل�سم

49,024,214 الدخل من ال�سهادات احلكومية
53,743,959 اإجمايل البنود التي تخ�سم من الربح
-1,656,695 �سايف الربح ال�سريبي املعدل

0 �سريبة اأرباح الأعمال %30

اإي�ضاح رقم )24(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( الزكاة

املبلغ بيان
100,004,168 راأ�س املال املدفوع

93,524 ر�سوم الإ�سدار
2,833,659 الإحتياطي القانوين
6,851,220 الإحتياطي العام

759,615 الأرباح املبقاة
18,349,624 خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

5,641,611 اإحتياطي تقييم الأ�سول الثابتة
134,533,421 الإجمايل
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إيضاحات حول  القوائم المالية 

ناق�ضًا

21,835,164 �سايف الأ�سول الثابتة
1,243,131 ال�ستثمارات طويلة الأجل

158,895,000 �سهادات امل�ساركة احلكومية
181,973,295 الإجمايل
-47,439,874 مبلغ غري خا�سع للزكاة

ل توجد زكاة

اإي�ضاح رقم )25(
)املبالغ باجلنيه ال�سوداين( تسوية سنوات سابقة

املبلغ بيان
67،967 م�سروفات مت اإعتمادها كم�سروفات م�ستحقة بنهاية العام 2011م باأكرب من قيمتها

-229،463 اأرباح ودائع ا�ستثمارية تخ�س العام 2011م
-161،496 اجلملة

اإي�ضـاح رقم )26(

المخـــاطر   
 )26/اأ(  خماطر الئتمان:-  

  يقوم البنك باتباع عدة اجراءات لتخفيف خماطر الئتمان التى حتدث نتيجة لعدم مقدرة بع�س العمالء على �سداد جزء اأو كل امل�ستحق عليهم فى 
تاريخ ال�ستحقاق وتتمثل هذه الجراءات فى اعداد درا�سات ائتمانية كافية عن العمالء قبل التعامل معهم وقيا�س خماطر الئتمان املتعلقة بذلك 

واحل�سول على ال�سمانات الكافية ، ا�سافة اىل توزيع حمفظة التمويل على قطاعات خمتلفة تالفيًا لرتكز املخاطر . 
 )26/ب(  خماطر ال�ضيولة:-  

  يتم الحتفاظ بر�سيد كافى من النقد والأوراق املالية القابلة للتداول ال�سريع وذلك لتجنب خماطر ال�سيولة التى تكمن فى عدم مقدرة البنك على 
الوفاء بالتزاماته جتاه الغري والتى حتدث اأحيانًا نتيجًة لتقلبات ال�سوق . 

 )26/ج(  خماطر ال�ضوق:-  

  تتم متابعة خماطر ال�سوق خالل العام وذلك من خالل متابعة خماطر تقلبات اأ�سعار ال�سلع واملحا�سيل فى مناطق النتاج واأ�سعار �سرف العمالت 
الأجنبية والتى توؤثر على قيمة موجودات البنك . 

 )26/د(  خماطر تقلبات �ضعر �ضرف العمالت الأجنبية:-  

  يتعر�س البنك ملخاطر تقلبات اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وذلك نظرًا لتعامله فى عدد من العمالت الأجنبية طبقًا لطبيعة ن�ساطه ولتخفيف 
تلك املخاطر للحد الأدنى تتم مراقبة التوازن فى مراكز العمالت الأجنبية للتاأكد من وجودها وفق احلدود املطلوبة . 

 )26/هـ(  خماطر الت�ضغيل:-  

  تتم متابعة خماطر الت�سغيل ب�سفة دورية  وذلك من خالل موقف اليرادات وامل�سروفات ومعدل التكلفة ومقارنة ذلك مبا هو خمطط له باملوازنة 
التخطيطية .  

ا�سافة اىل و�سع اللوائح والقوانني وطرق ال�سبط واملراجعة الداخلية ملنع حدوث اأى اختال�سات .
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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قرارات الجمعية العمومية الثالثة والعشرين 
لمساهمي البنك المنعقدة بتاريخ 2013/07/13م

1. اإجازة تقرير جمل�س الإدارة والقوائم املالية املراجعة وتقرير املراجع القانوين وتقرير هيئة الرقابة ال�سرعية للعام املنتهي يف 2012/12/31م .
2. تفوي�س جمل�س الإدارة لتعيني املراجع القانوين وحتديد اأتعابه للعام 2013م .

قرارات الجمعية العمومية

حممد ب�سري خلف اهلل
اأمني جمل�س الإدارة
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المراسلون األجانب

• العالم العربي :
  بنك بريوت – بريوت  .

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

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

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

  بنك امل�سرق – دبي  .
  بنك �سباأ الإ�سالمي – �سنعاء  .

  بنك البحرين الإ�سالمي – البحرين  .
  ال�سركة العربية لال�ستثمار – املنامة – البحرين  .

  املوؤ�س�سة العربية لال�ستثمار – املنامة – البحرين  .
  بنك النيلني اأبوظبي – اأبوظبي .

  اإر�سال لل�سرافة – اأبوظبي .
  التنمية الدولية لل�سرافة – اأبوظبي .

  First national bank بريوت
  املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية – القاهرة .

• أوربا :
  البنك التجاري الربيطاين العربي – لندن – اململكة املتحدة  .

  بنك الربكة الرتكي – اإ�ستانبول – تركيا  .
  b.c.b جنيف .


