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املتطورة املصرفية  التقنية  وإستخدام  البشري  العنصر   قدرات 
لتقدمي واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  حتقيق  في   واملساهمة 

 حلول متكاملة ترضي طموحات أصحاب املصلحة

نتطلع أن يكون البنك فى مقدمة املصارف السودانية

الر�ســــــــالة 

الر�ؤيـــــــــا
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املركز الرئيسى: السودان – اخلرطوم – شارع السيد/ عبدالرحمن
تلفون: 779078 – 774728 - 771735      )183 - 249 +(

فاكس: 784282 - 773585  )183 - 249 +(
. )isbssdkh( :اإلسويفت

ص.ب : 10036 –  اخلرطوم – السودان
الرمز البريدى: 11111

www.shib.sd :الوقع على االنترنت
info@shib.sd :البريد االلكترونى

الفــــــــــــــــــروع العاملة :

فاكـــــــــــــــستلفــــــــــــــــــونالفـــــــــــــــــرع
 795720     )183 - 249 +( 795721      )183 - 249 +(البرج

 785098      )183 - 249 +( 783043      )183 - 249 +(اخلرطوم
 783925      )183 - 249 +( 783921      )183 - 249 +(السوق العربي

 472849      )183 - 249 +( 472837      )183 - 249 +(النطقة الصناعية اخلرطوم
 460714      )183 - 249 +( 487958      )183 - 249 +(السجانة

 420182      )183 - 249 +( 420183      )183 - 249 +(السوق احمللي
 722002      )183 - 249 +( 722002      )183 - 249 +(الكالكلة

 731049      )183 - 249 +( 731048      )183 - 249 +(جامعة أفريقيا العالية
 554606      )187 - 249 +( 553330      )187 - 249 +(أم درمان

 997051      )153 - 249 +( 454156      )187 - 249 +(السوق الشعبي أم درمان
 730514      )187 - 249 +( 730515      )187 - 249 +(سوق ليبيا

 331141      )185 - 249 +( 330582      )185 - 249 +(الصناعات بحري
 117213      )155 - 249 +( 819296      )120 - 249 +(سوق »6«

 826046      )311 - 249 +( 826042      )311 - 249 +(بورتسودان
 840445      )511 - 249 +( 840445      )511 - 249 +(ودمدني
 824850      )571 - 249 +( 824645      )571 - 249 +(كوستي

 843479      )441 - 249 +( 843481      )441 - 249 +(القضارف
 822292      )241 - 249 +( 823839      )241 - 249 +(دنقال

 730148      )183 - 249 +( 730149      )183 - 249 +(احلفير
 843920      )611 - 249 +( 843910      )611 - 249 +(األبيض

الشــــــــركات التابعة :
الشركة العاملية احلديثة لالستثمار احملدودة:

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

فاكس     : 776026  -  )611 - 249 +(
ص ب     : 011235

mici123@hotmail.com :البريد االلكترونى

دليل املركز الرئي�سي والفروع
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خريطة تو�سح الإنت�سار اجلغرافى للفــــــــــروع

 الفروع العاملة بوالية اخلرطوم
البرج

اخلرطوم
السوق العربى

النطقة الصناعية
السجانة

السوق احمللى
الكالكلة

الصناعات بحرى
أمدرمان

الشعبى أمدرمان
        سوق ليبيا

سوق »6«
جامعة أفريقيا العالية

بورتسودان
احلفير 

دنقال

اخلرطوم

ود مدني

األبيض كوستي

القضارف
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جمـــــــل�س الإدارة

الســيد/  البــــــــــــــــــــاقر يوسف مضوى                   

رئي�س جمـل�س الإدارة
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1/  الســيد/  د. زيـــــــــــادة عبدالله زيـــــــــــــــــادة
2/ الســيد/  أحمد على أحمـــــــــــــد احلسني

3/ الســيد/  بدرالدين صالح عبـــــــدالرضــى
4/ الســيد /  عبــــــــــدالله إدريس فضـــــــــــــــــــل
 5/ الســيد/  سليمان محمد أحمـــد محمد
 6/ الســيد/ م. إبراهيـــم موســــــــــى اخلليفة
7/ الســيد/  عبدالعظيم حســـــــــــــــن محـمد
8/ الســيد/ محمد يحيى محمد اجلـــالدي
9/ الســيد/  د. عبدالرحيم محمـــــــد بخيت

اأع�ساء جمـل�س الإدارة

أمني مجلس اإلدارة
الســيد/ محمد بشري خلف الله 

هيئة الرقابة الشرعية
1(  الســيد / د. محـمد الفاحت حامـد   رئيس الهيئة
2(  الســيد/  د. أحمد إبراهيم حمد الترابى  عضو الهيئة
3( الســيد/  د. عبدالواحد عثمان مصطفى  عضو الهيئة
4( الســيد/  محمد كمال الدين عبدالاجد   مقرر الهيئة

املستشار القانـوني
األستاذ /  معتصم حسن محجوب

املراجع القانـوني
السادة/ ديوان الراجع القومي 
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الإدارة التنفيذية

السيد/ حسن محمد احلسن األمني       

املدير العـام 
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السيد/ كمال الشيخ الطيب محمد

السيد/ عبدالباقي دفع الله األمني جاد الرب     

نائب املدير العام 

مساعدو املدير العام

السيد/ عبد الله نور الدين أحمد محمد            
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مدير إدارة الشئون القانونية1/ السيد/ حسن محمود أحمد عبدالغفار                     
مدير إدارة العالقات اخلارجية والنقد األجنبي2/السيد / غازي عبداحلي  ابنعوف عبدالرحيم             
مدير الكتب التنفيذى3/ السيد / صالح سيد أحمد بندي                              
مدير إدارة الشئون الصرفية والفروع4/ السيد / أحمد عبداحلي محمد أحمد                     
مدير إدارة الوارد البشرية5/ السيد / علي حسن حمد احلسني                              
مدير إدارة تقنية العلومات6/ السيد / ساتي محمد ساتي حمد زيادة                       
مدير إدارة التفتيش والضبط الداخلى7/ السيد / معتصم عبدالعزيز فقير أحمد                    
مدير إدارة الشئون الالية8/ السيد / أسامة علي ابراهيم الصادق                          
مدير إدارة التدريب ومراقبة اجلودة9/ السيد / محمد احلسني أحمد جعل                           
مدير إدارة الشئون اإلدارية10/ السيد / صالح الدين حسن أحمد خالد                   
مدير إدارة االستثمار والتمويل11/ السيد / أسامة محمد سيد أحمد الفاضل               
مدير إدارة التخطيط والبحوث12/ السيد / بدر محمد اجلاك العباس                           
مدير إدارة التسويق والعالقات العامة13/ السيد / خالد محمد آدم محمد أحمد                    
مدير إدارة الخاطر14/ السيد / د. عبده عجالن بابكر سالمة                 

مسئول االلتزام15/ السيد / مبارك مأمون عبدالصمد يوسف                

مدير فرع البرج1/ السيد / عارف محمد بشير علي                      
مدير فرع السوق احمللى اخلرطوم2/ السيد / كمال عبدالله محمد عبدالقادر               
مدير فرع النطقة الصناعية اخلرطوم3/ السيد / حيدر عبدالودود محمد عبدالاجد            
مدير فرع أم درمان4/السيد / عبدالله محمد احلسن أحمد                     
مدير فرع اخلرطوم5/ السيد / عثمان سعيد حاج نور محمد زين            
مدير فرع السجانة6/ السيد / عبدالعزيز احلاج أحمد محمد                   
مدير فرع سوق ليبيا7/ السيد / عبدالوهاب محمد عبدالكرمي احلاج           
مدير فرع الصناعات بحرى8/ السيد / عبدالنعم إبراهيم الشيخ بابكر              

مدير فرع بورتسودان9/ السيد / متوكل أحمد محمد أحمد صهيب            
مدير فرع الكالكلة10/ السيد / سر اخلتم حسن سراخلتم عبدالرحمن        
مدير فرع كوستى11/ السيد / إبراهيم احلاج ابراهيم عربى                 
مدير فرع السوق الشعبي أم درمان12/ السيد / صالح مصطفي محمد عبدالكرمي           
مدير فرع السوق العربى13/ السيد / محمد أحمد محمد الشيخ                     
مدير فرع القضارف14/ السيد / صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم             

مدير فرع جامعة أفريقيا15/ السيد / مأمون محمد كرار عثمان                  
مدير فرع األبيض16/ السيد / نزار محمد الزين عبدالرحمن                    
مدير فرع مدنى  17/ السيد / جمال حسن عثمان سلو                              
مدير فرع سوق »6«18/ السيد / هيصر  محمود حسني اسماعيل           
مدير فرع دنقال19/ السيد / عبد احلليم بشير هارون بشير             

مدير فرع احلفير20/ السيد / عبداحملسن عبدالعزيز فقير أحمد             

مديـــــرو الإدارات

مديرو الفــــــــروع
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 اإلقتصاد العاملي :

معدل النمو:
    معدل منو الناجت العالى مازال ضعيفًا بنهاية العام 2013م حيث بلغ 2.9% مقارنة ب 3.2% للعام 2012م ، هذا ويتوقع أن ينمو مبعدل 
3.6% للعام 2014م. ويأتى ذلك نتيجة للسياسات النقدية لالحتياطى الفدرالى االمريكى والتى ترتب عليها إنتهاج سياسات متشددة فى 
بعض االقتصاديات الناشئة للتعامل مع قضية هروب رؤوس االموال والتى بدورها تؤدى إلى تراجع توقعات النمو االقتصادى. وتتضمن 
أسباب ضعف النمو: تشديد القيود على الطاقة االنتاجية، ثبات أسعار السلع االولية، قلة الدعم على مستوى السياسات وتباطؤ النمو 

االئتمانى بعد فترة من التعمق الالى السريع.
وفى الشرق االوسط وشمال افريقيا شهد معدل منو الناجت العالى تراجعًا ملحوظًا من 4.6% عام 2012م إلى 2.3% عام 2013م ويتوقع 

أن ينمو مبعدل 3.6% للعام 2014م.

 تراجع معدل منو الناجت العالى للفترة 2011م - 2013م

                                                                                                
معدل التضخم :

انخفض متوسط معدل التضخم فى الدول التقدمة من 2.6% عام 2012م إلى 1.6% فى عام 2013م ويتوقع أن يستقر عند 1.8% بنهاية 
عام 2014م.

أما فى الدول النامية فقد بلغ 4.4% فى عام 2013م مقارنة ب 4.6% فى العام 2012م ويتوقع أن يصبح 4.5% فى عام 2014م.

 متوسط معدل التضخم العالى للفترة 2011م - 2013م

التطورات الإقت�سادية للعام 2013م

2011 2012 2013

2011 2012 2013



12

                                                                                                  

البطالة :
      إرتفع معدل البطالة فى الدول التقدمة من 8% عام 2012م إلى 8.1% عام 2013م ويتـــــــــــــــــــــوقع له أن يستقر عند 8% فى عام 2014م. 

اإلقتصاد احمللي:
معدل النمو :

     ارتفع معدل منو الناجت احمللى من 1.1%  عام 2012م إلى 2.2% عام 2013م. ومن التـــــــــــــــوقع أن يرتفع إلى 2.5% بنهاية العام 2014م.
معدل التضخم :

      إنخفض معدل التضخم من 44.4% بنهاية عام 2012م إلى 41.9% بنهاية شهر ديسمبر 2013م.
عرض النقود :

    بلغ عرض النقود 64.791 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2013م مقارنة  مببلغ 58.663 مليون جنيه بنهاية العام 2012م بنسبة زيادة 
قدرها %10.

التطورات على صعيد البيئة املصرفية :
ودائع اجلهاز املصرفي:

    ارتفع إجمالي الودائع بالعملة احمللية للمصارف من 28.385 مليون جنيه فى عام 2012م إلى 33.792 مليون بنهاية سبتمبر 2013م 
بنسبة زيادة قدرها 19 % .

بنسبة  2013م  بنهاية سبتمبر  مليون جنيه   11.257 إلى  2012م  عام  في  مليون جنيه   11.535 األجنبية من  بالعملة  الودائع  إنخفضت 
إنخفاض قدرها )%2(. 

التمويل املصرفي:
  ارتفع رصيد التمويل الصرفي من 24.815 مليون جنيه فى عام 2012م إلى 30.135 مليون جنيه فى سبتمبر 2013م بنسبة منو 

قدرها %21.
 ،%11.3 اإلنشاءات   ،%15.6 الصناعة   ،%15،9 نسبة  أعلى  الزراعة  نالت  فقد  قطاعيًا  الصرفي  التمويل  إجمالي  توزيع  وعلى صعيد 

التجارة احمللية 10%،  النقل 9.2%، الصادرات والساهمات الراسمالية 3.4% لكٍل، الواردات 3.1% وأخرى %31.2.

متوسط هوا مش أرباح املرابحات:
  بلغ متوسط هوامش أرباح الرابحات 10.5% لعام 2013م، بينما تراوحت الهوامش الطبقة بالصارف خالل العام 2012م مابني %1 

إلى %22.

املراجـــــــــــع  :
 World Economic Outlook، IMF /1
2/  النشرة اإلقتصادية لبنك السودان الركزي 
3/ النشرة الدورية لبنك الســـــــــــــــودان الركزي 
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احلمد لله رب العالني وكفى والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبى الصطفى وعلى آله وصحبه الطيبني 
الطاهرين ومن سار على نهجهم وآثارهم وإقتفى.

                                     
                                                                                  أما بعد .........

األخوة الكـــرام / مساهمى بنك الشمال اإلسالمى .
األخوة األفاضل/ ممثلى بنك السودان الركزى .

األخ الفاضـل / ممثل سوق اخلرطوم لألوراق الالية .
األخ الفاضـل / ممثل الراجع العام جلمهورية السودان .

األخ الفاضل / السجل  التجاري  العام .
األخوة األعـزاء / أعضاء مجلس اإلدارة .

األخوة األفاضل / أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك .
السادة / الضيوف الكرام .
األخوة العاملني األعزاء .

ِه وَبَرَكاُتُه ....... الُم َعَلْيُكْم وَرْحَمُة اللَّ                                                               السَّ

يسرنى باإلنابة عن السادة / أعضاء مجلس اإلدارة أن أحيكم فى هذه األمسية الباركة على شرف إنعقاد جمعيتكم العمومية الرابعة 
والعشرين لنقف معًا على أداء البنك للعام النتهى فى 2013/12/31م .

األخوة األعزاء :
   ال أود االسهاب ، بل فى إيجاز أبني لكم بأن القوائم الالية التى نحن بصدد مناقشتها ذات خصوصية مبا متيزت به من أداء هو األفضل 
على مدار السنوات الاضية ، وأستهل هذا اخلطاب بتقرير متطلبات الرقابة الوقائية وفقًا لؤشرات )CAEL( الصادر عن بنك السودان 
الركزى الذى صَنف فيه أداء مصرفكم في 31 / ديسمبر / 2013م ، حيث أظهر التصنيف العام للبنك ُمرٍض ، وتشمل مؤشرات الرقابة 

الوقائية :
1/ رأس الال وتصنيف البنك قوى .

2/  األصول وتصنيف البنك ُمرٍض .
3/ االيرادات وتصنيف البنك ُمرٍض .

4/ السيولة وتصنيف البنك قوى .

RatingComposite ratingLEACاسم البنك
 satisfactory1.51221بنك الشمال االسالمى

 
األخوة األفاضل :

 التقرير الذكور يوضح مدى حتسن األداء الذى حققه مصرفكم خالل العام النصرم2013م وفى هذه السانحة أود أن أشير إلى النتائج 
اإليجابية التى حتققت بالزيادة عن العام السابق2012م والتى جاءت على النحو التالى:

1/  زاد رأس الال الدفوع بنسبة 25% ، حيث أصبح 125 مليون جنيه سودانى .
2/ زادت الودائع بنسبة %11 .

3/  إرتفع حجم التمويل المنوح بنسبة %37 .
4/ زادت اإليرادات بنسبة %26 .

5/  إرتفعت حقوق اللكية بنسبة %19 .

خطاب ال�سيد / رئي�س جمل�س الإدارة

اأمام اجلمعية العمومية الرابعة والع�سرين للم�ساهمني لل�سنة املالية 

املنتهية فى 31 / دي�سمرب/ 2013م
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األخوة الكرام :
  هذه النتائج الطيبة جاءت نتيجة جلهود مقدرة ُبذلت وفق أهداف واضحة هدفت إلى تعظيم حقوق الساهمني وجميع أصحاب 

الصلحة ، حيث نسعى لتحقيق اآلتى:
1/ تنمية الوارد احمللية واألجنبية وتوظيفها التوظيف األمثل .

2/  تقدمي منتجات وخدمات مصرفية متميزة وتطويرها وفق متطلبات اجلودة .
3 /  تطوير الكادر البشرى بإعتباره العنصر احلاسم واحملرك األساسى لعملية النمو والتطور .

4 / اإللتزام بالسئولية الجتمعية .
األخوة االعــــــــــــزاء :

  لقد وضعنا نصب أعيننا أهدافًا استراتيجية للسنوات القادمات لنتبوأ موقعًا مشرفًا فى اجلهاز الصرفى السودانى وذلك فى إطار 
اخلطة االستراتيجية للمصرف )2013م- 2017م( ، ومبا أن بنك الشمال اإلسالمى إنطلق اآلن بخطوات ثابتة نحو الستقبل الزاهر فإن 

وعدنا لكم هو حتقيق اإلستمرارية والنمو اإليجابى - بإذن الله تعالى - بالعدالت التى ترضى طموحاتكم.
األخوة األفاضل :

الصحة   ، كالتعليم  الجاالت  العديد من شرائحه فى مختلف  إهتم بدعم  لذا   ، تأسيسه  الصرف منذ  أولويات  الجتمع من   خدمة 
، الساهمات القومية ودور العبادة وقد بلغ حجم الدعم القدم خالل العام النصرم 2013م مبلغ 505 ألف جنيه ، باإلضافة لتقدمي 

التمويل ذو البعد اإلجتماعى مبا فى ذلك التمويل األصغر والصغير .
األخوة االعزاء :

فى اخلتام أنقل حتيات ، تقدير ، شكر وعرفان مجلس اإلدارة إلى :
• جميع مساهمى الصرف لدعمهم الستمر .

• بنك السودان الركزى الذى كان له دورًا  كبيرًا فى جناح الصرف .
• اإلدارة التنفيذية والتى كان لها دورًا  كبيرًا فى تنفيذ سياسات الصرف .

كل العاملني على اختالف مواقعهم جلهودهم الستمرة وإلخالصهم الذى مّكن البنك  من حتقيق هذه النتائج التزايدة والوقع   •
الرموق للمصرف .

• هيئة الرقابة الشرعية لا بذلته من جهٍد مقدر .
• ديوان الراجعة القومى .
• صندوق ضمان الودائع .

خدمات  وجتويد  حتسني  فى  كبيرًا  دورًا   وآرائهم  إلقتراحاتهم  وكان  للمصرف  كبيرًا  ودعمًا  سندًا  كانوا  الذين  الكرام  لعمالئنا   •
الصرف.

                                                                        والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

                                                                                                                                                                   الباقر يوسف مضوى
                                                                                                                                     رئيس مجلس اإلدارة
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موؤ�ســـــــرات مالية 2011-2013م

2011 2012 2013

2011 2012 2013

2011 2012 2013

2011 2012 2013

2011 2012 2013

إجمالى الموجودات

إجمالى الودائع

إجمالى التمويل

إجمــــــالي الدخل

حقـــــــــوق الملكية

 )الف اجلنيهــــات (
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26



27



28



29



30



31



32



33



34
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36



37
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1/ إجازة تقرير مجلس اإلدارة والقوائم الالية الراجعة وتقرير الراجع القانونى وتقرير هيئة  
   الرقابة الشرعية للعام النتهى فى 2013/12/31م.

2/ تفويض مجلس اإلدارة لتعيني الراجع القانونى وحتديد أتعابه للعام 2014م.
3/ تفويض مجلس اإلدارة لتعيني هيئة الرقابة الشرعية وحتديد أتعابها للعام 2014م.

4/ مت إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة اجلديدة )2014م-2017م( كاآلتى:
  1/ ممثل بنك السودان الركزى.

  2/ عبدالله إدريس فضل شيخ إدريس.
  3/ أحمد على أحمد احلسني.

  4/ بدر الدين صالح عبدالرضى.
  5/ م.إبراهيم موسى اخلليفة.

  6/محمد يحيي محمد اجلالدى.
  7/سليمان محمد أحمد محمد.

  8/على سعيد أحمد كمبال.
5/ إجازة توصية مجلس اإلدارة برفع رأس مال البنك إلى )250( مليون جنيه، بقرار اجلمعية 

     العمومية فوق العادة بتاريخ: 2014/3/29م.

 

                                                      وبالله التوفيق ،،،،،،،

                                                         محمد بشرى خلف الله
                                                    أمني مجلس اإلدارة

قرارات اجلمعية العمومية 

الرابعة والع�سرون مل�ساهمى البنك
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1/ البنك العربى البريطانى.

2/ البنك اللبنانى الفرنسى – بيروت.

3/ بنك فيصل االسالمى الصرى – القاهرة.

4/ بنك قطر االسالمى – الدوحة.

5/ الشركة العربية لالستثمار – النامة.

6/ مصرف ابو ظبى االسالمى – ابو ظبى.

7/ بنك سبأ االسالمى – صنعاء.

8/ البنك االهلى التجارى.

9/ مؤسسة الراجحى الصرفية.

10/ بنك الشرق دبى.

11/ الؤسسة العربية الصرفية – النامة.

12/ الصرف العربى لالستثمار والتجارة اخلارجية أبو ظبى.

13/ بنك البركة التركى – استانبول.

14/ التنمية الدولية للصرافة – دبى.

15/ بنك النيلني ابو ظبى.

16/ بنك بيروت.

17/ بنك التجارة السويسرى.

18/ الؤسسة العربية الصرفية – القاهرة.

19/ بنك البحرين االسالمى.

20/ مؤسسة ارسال للصرافة – ابوظبى.

املــــــرا�سلون الأجانب:
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