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)حتقيق الريادة في العمل الصرفي اإلسالمي بتنمية قدرات العنصر 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  حتقيق  في  والساهمة  البشري 

وتقدمي حلول متكاملة ترضي طموحات أصحاب الصلحة(.

واألمانة  الصدق  ثقافتنا:  تقاليدنا   عقيدتنا   من  نابعٌة  )قيمنا 
والشفافية(.

في  متيزًا  السودان،  في  العاملة  الصارف  مقدمة  في  نكون  أن  )نتطلع   
داخليًا  معامالتنا  في  للثقة  وتعزيزًا  االجتماعي  والرفاه  التنمية 

وخارجيًا(.
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دليل املركز الرئي�سي والفروع
دليل الهاتف - املركز الرئيسى والفروع 

املركز الرئيسي : السودان – اخلرطوم - شارع السيد عبد الرحمن
تلفون : 779078 –  774728 –  771735    ) 183 - 249 +  (

فاكس : 784282 –    773585      )249-183 +(
)isbssdkh( : االسويفت

 ص . ب : 10036 – اخلرطوم
الرمز البريدي : 11111 

  www.Shib.sd : املوقع على اإلنترنت
   info@shib.sd : البريد اإللكتروني

الفروع العاملة :
فاكستلفونالفرع
795720  )183-249 + (795721  )183-249 +(البرج

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

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

420182  )183-249 +(420183  )183-249 +(السوق احمللى
722002 )183-249 +(722002  )183-249 +(الكالكلة
554606  )187-249 +(553330  )187-249 +(أم درمان

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

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

731049  )183-249 +(731048  )183-249 +(جامعة افريقيا العاملية
731563  )183-249 +(731561  )183-249 +(اخلرطوم )2(

843479  )0441-249 +(843479  )0441-249 +(القضارف
822292  )0241-249 +(823839  )0241-249 +(دنقال

826046  )0311-249 +(826042  )0311-249 +(بورتسودان
840445  )0511-249 +(840445  )0511-249 +(ود مدنى

824850  )0571-249 +(824645  )0571-249 +(كوستى
730148  )183-249 +(730149  )183-249 +(احلفير
843920  )0611-249 +(843910  )0611-249 +(األبيض

731620  )183-249 +(731613  )183-249 +(كسال
الشركات التابعة:

الشركة العالية احلديثة لالستثمار
اخلرطوم، مربع )6( العقار رقم )4( ، الطابق الثالث، غرب واحة اخلرطوم

ت: 785793  )183-+249(  فاكس: 776026  ) 249-183 + (
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خريطة تو�شح الإنت�شار اجلغرافى للفــــــــــروع

بورتسودان
احلفير 

دنقال

اخلرطوم

ود مدني

األبيض كوستي

القضارف

كسال

 الفروع العاملة بوالية اخلرطوم
البرج

اخلرطوم
السوق العربى

املنطقة الصناعية
السجانة

السوق احمللى
الكالكلة

الصناعات بحرى
أمدرمان

الشعبى أمدرمان
        سوق ليبيا

سوق »6«
جامعة أفريقيا العاملية

اخلرطوم )2(
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جمـــــــل�س الإدارة

الســيد/  البــــــــــــــــــــاقر يوسف مضوى                   

رئي�س جمـل�س الإدارة
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اأع�شاء جمـل�س الإدارة

أمني مجلس اإلدارة
الســيد/ محمد بشري خلف الله علي

هيئة الرقابة الشرعية
1(  الســيد/  د. محمد الفاحت حامد محمد حامد    رئيس الهيئة.
2(  الســيد/  د. أحمد إبراهيم حمد الترابى  عضو الهيئة.
3( الســيد/  د. عبدالواحد عثمان مصطفى  عضو الهيئة.
4( الســيد/  د.صابر عباس محمد أبو دقن  مقرر الهيئة.

الستشار القانـوني
األستاذ /  معتصم حسن محجوب محمد.

الراجع القانـوني
السادة/ ديوان املراجع القومي 

1( السـيد/ أحمد على أحمد احلسني.
2( الســيد/ بدرالدين صالح عبدالرضى حسن.

3(  الســيد/ عبدالله إدريس فضل إدريس.
4(  الســيد/ سليمان محمد أحمد محمد.

5(  الســيد/ د. عبدالرحيم محمد بخيت
6(  الســيد/ م. إبراهيم موسى اخلليفة

7(  الســيد/ محمد يحيى محمد اجلالدى.
8(  الســيد/ على سعيد أحمد كمبال.

9( الســيد/ محمود صالح راشد.
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الإدارة التنفيذية

السيد/ حسن محمد احلسن األمني       

املدير العـام 
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السيد/ عبدالباقي دفع الله األمني جاد الرب     

نائب املدير العام 

م�ساعدو املدير العام

السيد/ عبدالله نور الدين أحمد محمد
 مساعد املدير العام لإلدارة والبحوث

والتخطيط

   السيد/ كمال الشيــــــــــخ الطيب محـــــــــمد
 مساعد املدير العام لالستثمار والشئون 

      املصرفية والتقنية
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مديرو الإدارات

مديرو الفروع

مدير إدارة الشئون القانونية.1. السيد / حسن محمود أحمد عبدالغفار              
مدير إدارة االستثمار والتمويل.2. السيد / غازي عبداحلي بن عوف عبدالرحيم      

مدير املكتب التنفيذى.3. السيد / صالح سيد أحمد بندي                    
مدير إدارة الشئون املصرفية والفروع.4. السيد / أحمد عبداحلي محمد أحمد                  

مدير إدارة املوارد البشرية.5. السيد / علي حسن حمد احلسني                    
مدير إدارة تقنية املعلومات.6. السيد / ساتي محمد ساتي حمد زيادة                

مدير إدارة التفتيش والضبط الداخلى.7. السيد / معتصم عبدالعزيز فقير أحمد                
مدير إدارة الشئون املالية.8. السيد / أسامة علي إبراهيم الصادق               

مدير إدارة الشئون اإلدارية.9. السيد / محمد احلسني أحمد جعل                     
مدير إدارة العالقات اخلارجية والنقد األجنبي.10. السيد/ أسامة الطيب الفكى عثمان

مدير إدارة التخطيط والبحوث.11. السيد/ بدر محمد اجلاك العباس
مدير إدارة التدريب ومراقبة اجلودة.12. السيد/ أحمد الطاهر سيد أحمد طاهر
مدير إدارة املخاطر.13. السيد/ هيصر محمود حسني إسماعيل
مدير إدارة التسويق والعالقات العامة.14. السيد/ خالد محمد أدم محمد أحمد

مسؤول اإللتزام.15. السيد/ مبارك مأمون عبدالصمد يوسف

مدير فرع اخلرطوم.1. السيد / عارف محمد بشير علي                      
مدير فرع السجانة.2. السيد / كمال عبدالله محمد عبدالقادر               
مدير فرع املنطقة الصناعية اخلرطوم.3. السيد / حيدر عبدالودود محمد عبداملاجد            

مدير فرع البرج.4. السيد/ عثمان سعيد حاج نور محمد
مدير فرع سوق ليبيا.5. السيد / عبدالوهاب محمد عبدالكرمي احلاج           
مدير فرع الصناعات بحري.6. السيد / عبداملنعم إبراهيم الشيخ بابكر                

مدير فرع بورتسودان.7. السيد / متوكل أحمد محمد أحمد صهيب            
مدير فرع الكالكلة.8. السيد/ سر اخلتم حسن سراخلتم عبدالرحمن

مدير فرع السوق العربي.9. السيد/ أسامة محمد سيد أحمد الفاضل
مدير فرع أم درمان.10. السيد / صالح مصطفي محمد عبدالكرمي            
مدير فرع مدنى.11. السيد / صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم          

مدير فرع كسال.12. السيد/ مبارك محمد عبدالغنى بابكر
مدير فرع سوق »6«.13. السيد / محمد أحمد محمد الشيخ                     

مدير فرع جامعة أفريقيا.14. السيد/ مأمون محمد كرار عثمان
مدير فرع السوق الشعبي أم درمان.15. السيد/ آدم يعقوب عمر جبريل

مدير فرع األبيض.               16. السيد / نزار محمد الزين عبدالرحمن                 
مدير فرع اخلرطوم )2(.               17. السيد/ عادل حسني حسن الفكى 

مدير فرع السوق احمللي.18. السيد/ على إدريس على إدريس
مدير فرع كوستى.19. السيد/ نورالدين عبداحلليم حامد أرباب

مدير فرع القضارف.20. السيد/ قمر األنبياء عبدالكرمي على أحمد
مدير فرع دنقال.21. السيد / عبداحلليم بشير هارون بشير                
مدير فرع احلفير.22. السيد/ وعاظ الدين إبراهيم عبدالرحمن محمد
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التطورات الإقت�شادية للعام 2015م

1/ مؤشرات  اإلقتصاد العالي :
معدل النمو:

 بلغ معدل منو االقتصاد العاملي 3.1 % بنهاية العام 2015م ، ويتوقع أن يرتفع إلى 3.2 % في العام 2016م. أما في منطقة الشرق 
األوسط و شمال أفريقيا فقد بلغ معدل النمو 2.5 % في عام 2015 م ويتوقع أن يصل إلى 3.1 % في العام 2016م. 

معدل التضخم :
إنخفض مستوي التضخم فى الدول املتقدمة إلى 1.1 % في عام 2015م، ويتوقع أن يستقر عند مستوى 1 % خالل عام 2016م. أما 
بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط و شمال أفريقيا فقد بلغ معدل التضخم 5.7 % بنهاية عام 2015م ويتوقع أن ينخفض إلى 5.5 % 

بنهاية عام 2016م.
اإلدخار :

يتوقع أن ترتفع مستويات اإلدخار عامليًا من 25.6 % من الناجت القومى اإلجمالى فى عام 2015م إلى 25.9 % خالل عام 2016م  ، وفى 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا يتوقع أن ترتفع من 25 % فى عام 2015م إلى 27.1 % فى العام 2016م .

البطالة :
من املتوقع أن ينخفض معدل البطالة فى الدول املتقدمة إلى 6.6 %  بنهاية عام 2016م بداًل عن 6.9 % وهو املعدل الذى حتقق خالل 

العام 2015م.
2/ مؤشرات االقتصاد احمللي :

معدل النمو:
تشير التوقعات إلى أن معدل منو الناجت احمللى االجمالى سيرتفع من 3.5 % بنهاية عام 2015م إلى 4 % بنهاية العام 2016م.

معدل التضخم:
انخفض معدل التضخم إلى 12.5 % بنهاية العام 2015م  ويتوقع أن يستقر عند 12 % خالل العام 2016م.

عرض النقود:
بلغ عرض النقود 93.643  مليون جنيه بنهاية العام 2015م  مقارنة مببلغ 77،739 مليون جنيه بنهاية العام 2014م بنسبة زيادة 

قدرها 20 %.
3/ التطورات على صعيد البيئة الصرفية :

ودائع اجلهاز الصرفي:
 ارتفع إجمالي الودائع بالعملة احمللية باملصارف من  40.221  مليون جنيه سودانى بنهاية عام 2014م إلى  50.546  مليون جنيه 

سودانى بنهاية شهر ديسمبر 2015م بنسبة زيادة قدرها 26 % .
 انخفض إجمالي الودائع بالعملة األجنبية باملصارف من  13.758  مليون جنيه سودانى بنهاية عام 2014م إلى 13.339  مليون جنيه 

سودانى بنهاية عام 2015م بنسبة انخفاض قدرها 5 %.
التمويل الصرفي:

 ارتفع رصيد التمويل املصرفى من 44.321  مليون جنيه سودانى فى عام 2014م إلى 53.457  مليون جنيه سودانى بنهاية شهر ديسمبر 
2015م بنسبة منو قدرها 21 %. 

 على صعيد توزيع إجمالى التمويل املصرفى قطاعيًا فقد نال قطاع الصناعة 18.2 %، اإلنشاءات 16.8 %، الزراعة 13.8 %، التجارة 
احمللية 11.6 %، النقل 6.6 % وأخرى 33 % .

متوسط هوامش أرباح الرابحات:
بلغ املتوســـــــــــط الترجيحى لهوامش أربــــــــــاح املرابحات 12.2 % ونسب املشاركات 34.3 %، بينما تراوحت هوامش أرباح املرابحـــــات بني  

6 %  و 24 % وذلك خالل شهر ديسمبر 2015م.

الراجع :
World Economic Outlook ، IMF

النشرة اإلقتصادية لبنك السودان املركزي
النشرة الدورية لبنك السودان املركزي



14

        احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد إمام املتقني وخامت النبيني املبعوث رحمه  إلى العاملني وعلى أزواجه أمهات 
املؤمنني وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين وعلى صحابته الُغر امليامني ومن سار على نهجهم وإقتفى آثارهم إلى يوم الدين.      

                                                 أما  بعد 
اإلخوة الكرام / مساهمى بنك الشمال اإلسالمى. 

اإلخوة األفاضل / ممثلي بنك السودان املركزي.
األخ الفاضل / ممثل سوق اخلرطوم لألوراق املالية.

األخ الفاضل / ممثل املراجع العام جلمهورية السودان .
األخ الفاضل / ممثل املستشار القانونى للبنك.

األخ الفاضل / ممثل مسجل عام الشركات.
األخ الفاضل/ ممثل صندوق ضمان الودائع.

اإلخوة األفاضل /  رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. 
اإلخوة األعزاء / أعضاء مجلس اإلدارة.

السادة / الضيوف الكرام.
اإلخوة األماجد/ العاملون األعزاء.

ِه وَبَرَكاُتُه . الُم َعَلْيُكْم وَرْحَمُة اللَّ                                                        السَّ
يسرنى أصالة عن نفسى وإنابة عن السادة/ أعضاء مجلس إدارة البنك أن أرحب بكم فى هذه األمسية املباركة– من على منبر تكليفى هذا 

وعلى شرف إنعقاد جمعيتكم العمومية السادسة والعشرين - لنقف معًا على أداء البنك لسنته املالية املنتهية فى :
 31 ديسمبر 2015م .

 اإلخوة األعزاء :
  استهل هذا اخلطاب بتقرير متطلبات الرقابة الوقائية وفقًا ملؤشرا ت ) CAEL (   الصادر عن بنك السودان املركزى الذى صنف فيه 

أداء مصرفكم فى : 31 ديسمبر 2015م ، حيث أظهر التصنيف العام للبنك ُمرٍض وتشمل مؤشرات الرقابة الوقائية:
1/ رأس املال وتصنيف مصرفكم قوى.
2/ األصول وتصنيف مصرفكم ُمرٍض.
3/ االيرادت وتصنيف مصرفكم ُمرٍض.
4/ السيولة وتصنيف مصرفكم ُمرٍض.

RatingComposite ratingLEACاســــــــــــــــم البنك
Satisfactory1.752221بنك الشمال اإلسالمى

وكان التصنيف الكلى ملصرفكم هو مبرتبة مرضى. وهى أقصى مرتبة درج بنك السودان املركزى على منحها للبنك املتميز.
حصل البنك على احلصص التالية فى السوق املصرفية:

1/ التمويل  : 2.17 %. 
2/ األصول  : 1.9 %.

3/ الودائع :  2.24 %، 
4/ حقوق امللكية 1.2 %.

الساهمون األفاضل :
ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه ( . قال تعالى ) َفأَمَّ

يسعدنى أن أعرض عليكم أبرز املؤشرات التى تعكس نتائج األداء املالى ملصرفكم فى العام 2015م مقارنة مع نتائج أدائه فى العام امُلنصرم 
2014م النحو التالى:

                                                                                        ) املبالغ باأللف جنيه سودانى (
معدل النمواألعــــــــــــــــــــــوام

2015  م2014 م2015 م2014 م2013 مالبيـــــــــــــــــــــان

21 %22 %1.253.8521.534.3321،863،486  1. إجمالي املوجودات

34 %18 %980.6021.158.1391.547.846  2.  إجمالي الودائع
25 %9 %1.014.9161.109.4921.389.542  3. إجمالي التمويل

30 %22 %120.586147.186190،754  4. إجمالي اإليرادات
)6 %(31 %138.586181.287169.537  5.  إجمالى حقوق امللكية

خطاب ال�شيد / رئي�س جمل�س الإدارة

اأمام اجلمعية العمومية ال�ساد�سة والع�سرين مل�ساهمي البنك  

لل�سنة املالية املنتهية فى 31 / دي�سمرب/ 2015م
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اإلخوة الكرام : 
، أوفياء و مخلصون وفق أهداف    نتائج األداء املتطور ملصرفكم التى حتققت، هى َثمرُة جهوٍد ُمقدرٍة بذلها عاملون بالبنك ماهرون 

واضحة وضعها املجلس وروعى فيها تعظيم حقوق املساهمني وأصحاب املصالح مستهدفني حتقيق :
 * تنمية املوارد احمللية واألجنبية و توظيفهما التوظيف األمثل.

 * تقدمي خدمات مصرفية متميزة ُتسِعُد طالبيها وتطويرها وفق متطلبات معايير اجلودة الشاملة.
 * تنمية قدرات العنصر البشرى  باعتباره محركًا أساسيًا لعمليتى النمو والتطور .

 * التزام مصرفكم باملسؤولية املجتمعية. 
اإلخوة الكرام : 

بلغ إجمالى التمويل واالستثمارات 1.389.542 ألف جنيه سودانى بنهاية العام 2015م، مقارنة مببلغ 1.109.492 ألف جنيه سودانى 
بنهاية العام 2014م بنسبة زيادة قدرها 25 %، حيث مت متويل مختلف القطاعات االقتصادية على النحو التالى: التجـــــــــــــارة احمللية 

67 %، التمويل ذو البعد االجتماعى 17 %، الصناعى9 %، الزراعى 5 % والصادر 2 % . 
من حيث صيغ التمويل نالت: املرابحة 38 %، املشاركة 15 %، املقاولة 6 % السلم وأخرى 41 %.

فى مجال النقد األجنبى والعالقات اخلارجية بلغ إجمالى الصادرات عبر البنك 233.634.285 دوالر والواردات 318.025.872 دوالر.
اإلخوة الكرام : 

أحدث البنك نقلة نوعية فى مجال تقنيته املصرفية من حيُث تأمني الشبكات ضد االختراقات، تطوير البرامج، إنشاء املركز االحتياطى 
للمعلومات، ربط االسويفت واملقاصة االلكترونية بالنظام البنكى، رفع كفاءة الشبكة وإدخال صرافات آلية وخدمات مصرفية الكترونية 

جديدة.
فى مجال التسويق املصرفي  والعالقات العامة نفذ البنك حملة  تسويقية مكثفة خالل العام 2015م ورعى بعض البرامج على القنوات 

الفضائية واإلذاعات ونفذ برنامج زيارات  إلى عدد من املتعاملني احلاليني واملرتقب تعاملهم مع البنك مستقباًل.
فى إطار سعيه  لتحسني وتطوير بيئة عمله أمت البنك تأهيل مباني فرع : ) السوق احمللى، سوق ليبيا،  جامعة أفريقيا، السوق العربى 

اخلرطوم، سوق أم درمان( .  
لزيادة انتشاره جغرافيُا افتتح البنك فرعى سوق اخلرطوم )2( وكسال.  

لتأهيل ورفع قدرات العنصر البشرى نفذ البنك : )15( دورة تدريبية داخل مركزه للتدريب مبشاركة )529( متدربًا، و )18( ورشة عمل 
وسمنار استهدفت  )524(  مشاركًا، وشارك البنك فى )72( دورة تدريبية خارج مركزه استهدفت )149( متدربًا. وفى مجال التدريب 

اخلارجى ابتعث البنك )60( مشاركًا فى دورات تدريبية مختلفة.
املعاهد واجلامعات  املصرفى لطالب  العمل  تدريبية على  )174( فرصة  البنك عدد  أتاح  التعليمية فقد  املؤسسات  دوره جتاه  إطار  فى 

والكليات اجلامعية.
لتأمني احتياجات البنك من العاملني كمًا ونوعًا فقد مت تعيني )22( موظفًا فى مدخل اخلدمة و )12( عاماًل باخلدمة املستدمية و )5( 

حراس بعقد عمل خاص ولتحقيق الرضا الوظيفى رفع البنك مرتبات وبدالت العاملني بنسبة 30 % مطلع العام 2015م.  
فى مجال البحوث أجرى البنك عددًا من الدراسات فى مختلف مجاالت العمل املصرفى وأعد خطط العمل املصاحبة للموازنة التقديرية 
للعام 2016م لكل فروع وإدارات البنك ووفر البيانات واملعلومات التى تهم كل الشرائح املتعاملة مع البنك من خالل التقارير: الشهرية، 

السنوية والدورية وأصدر مجلة البنك )واحة الشمال(.
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 فى مجال العمل الرقابى عقد البنك ورش عمل وسمنارات فى مجاالت غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب وقانون االمتثال الضريبى 
االمريكى )فاتكا(.

فى إطار رسالته االجتماعية واستشعارًا منه بأهمية املسؤولية املجتمعية لتنمية املجتمع واصل البنك سياسة التمويل األصغر، وقدم 
التبرعات واإلعانات لقطاعات التعليم ، الصحة،  املساهمات القومية، دور العبادة وغيرها وذلك مببلغ )873.516( جنيه سودانى. 

اإلخوة الكرام: 
عقد مجلس إدارة  البنك عددًا من االجتماعات خالل العام املنصرم 2015م وأصدر قراراته وتوجيهاته حول املوضوعات التى ُطرحت 

عليه، منها : 
1/ موافقته على طرح البنك رأس املال املصدق له مببلغ  )125( مليون  جنيه سودانى لإلكتتاب العام واكتتب اجلمهور فيها بنسبة تفوق 

56 %  ونتوقع أن يتم اإلكتتاب فى متبقى األسهم املطروحة لإلكتتاب بنهاية املوعد احملدد إلغالق باب اإلكتتاب فى أسهم البنك.
2/ متت تصفية فوائد ما بعد اخلدمة للمستحقني لها بحافز إضافى قدره 40 %  بتكلفة مالية قدرها 89.3 مليون جنيه وبهذا تخلص 
البنك من عبء كبير ظل يتزايد على مر األعوام وكان سيؤثر سلبًا على مستقبل أداء البنك. وأن يتم التعامل مع  العاملني الذين متت 

تصفية حقوقهم حسب قانون التأمني االجتماعى اعتبارًا من  2016/01/01م. 
العاملية احلديثة لالستثمار احملدودة وإنهاء خدمة العاملني بها مع اإلبقاء على االسم بغرض إعادة  الشركة  املوافقة على جتميد   /3

هيكلتها وتقوية رأس مالها لتنطلق إنطالقة قوية.
4/ تنفيذًا لقراٍر سابٍق ملجلس اإلدارة بأن ُتقام فروع البنك اجلديدة على أرٍض مملوكة له صادق املجلس على شراء قطعة أرض بسوق 
بحرى القدمي احلى الغربى ومت تشييدها القامة فرع للبنك عليها، وأخرى بسوق احلاج يوسف باخلرطوم بحرى ليقيم عليها فرعه سوق 
)6( وبذا يصبح عدد قطع االراضى اململوكة للبنك بوالية اخلرطوم )7( قطع وبالواليات األخرى امتلك البنك العقار املشيد عليه فرعه 
مبدينة كسال وقطعتى أرض إحداهما بأبو حمد واألخرى بالبرقيق بهدف إقامة فرعني له بالوالية الشمالية وقطعة أرض مبدينة كوستى 

ليقيم عليها فرع  للبنك .
5/ إطلع مجلس اإلدارة على القرارات التى أصدرتها جلانه التالية :

جلنة املجلس .
جلنة املراجعة والضوابط .

جلنة السياسات . 
جلنة املخاطر .

جلنة البرج .
 6/ إطمأن املجلس على جودة األداء واالنضباط املؤسسى بالبنك نتيجة لتفعيل الضوابط.

اإلخوة الكرام:
فى اخلتام أنقل حتية، تقدير  وشكر مجلس اإلدارة إلى:  مؤسسى وجميع مساهمى البنك لدعمهم املستمر له وأخص فى هذه السانحة 
السادة كبار املساهمني الذين كانت ملساندتهم الفاعلة األثر البالغ فى حتقيق النجاح، وبنك السودان املركزى ملساندته املستمرة للبنك، 
وسوق اخلرطوم لالوراق املالية، واملستشار القانونى للبنك، ومسجل عام الشركات، وصندوق ضمان الودائع على جهودهم فى دعم مسيرة 
الرقابة  وهيئة  البنك،  أعدها  التى  املالية  القوائم  فى  احملايد  الفنى  رأيه  إبداء  على  القومى  املراجعة  وديوان  بالبالد،  املصرفى  العمل 
الشرعية فى اجلهود التى بذلتها للتأكد من أن البنك يعمل وفقًا ألحكام الشريعة االسالمية السمحاء، واالدارة التنفيذية والتى كان 
جلهدها دورًا متعاظمًا فى تنفيذ ورقابة سياسات البنك، والعاملني بالبنك على اختالف مواقعهم لوفائهم والخالصهم وملا بذلوه من 
الذين  املصرفية  الودائع وطالبى خدماته  أنواع  البنك مبختلف  املتعاملني مع  الكرام  واملودعني  املتطورة  النتائج  إلى هذه  جهد لنصل 
كانوا سندًا ودعمًا متزايدًا  للبنك وكان ملالحظاتهم وآرائهم دورًا متعاظمًا فى حتسني وجتويد خدماته املصرفية والشكر  - من َقبُل ومن 

بعُد  - لله رب العاملني.
                                                  

                                                                     والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته  

                                                                                         الباقر يوسف مضوي أحمد 
                                                                                 رئيس مجلس اإلدارة
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موؤ�شـــــــرات مالية  2013-2015م
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1/ إجازة تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية وتقرير املراجع القانونى وتقرير هيئة الرقابة الشرعية 
للعام املالى للبنك املنتهى فى: 2015/12/31م.

2/ تفويض مجلس اإلدارة لتعيني املراجع القانونى وحتديد أتعابه للعام 2016م.

 

                                                      وبالله التوفيق ،،،،،،،

                                                         محمد بشرى خلف الله
                                                    أمني مجلس اإلدارة

قرارات اجلمعية العمومية ال�ساد�سة والع�سرون مل�ساهمى البنك
املنعقدة بتاريخ 2016/4/22م 
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املرا�شلون الأجانب
مصرف ابوظبي االسالمي – أبوظبى.1
بنك املشرق – دبى.2
املصرف العربي للتجارة واالستثمار -أبوظبى3
بنك النيلني ابوظبي4
البنك  التجاري العربي البريطاني 5
بنك البركة التركي – استنابول.6
بنك التجارة واالستثمار السويسري7
8BANK CREDIT DNEPR
بنك قطر االسالمي – الدوحة.9

املؤسسة العربية املصرفية –املنامة10
الشركة العربية لالستثمار – املنامة.11
مصرف البحرين االسالمي12
مصرف سبأ االسالمي – صنعاء.13
بنك بيروت – بيروت.14
البنك اللبناني الفرنسي- بيروت15
بنك فيصل االسالمي املصري – القاهرة.16
املؤسسة العربية املصرفية- القاهرة17
مؤسسة الراجحي املصرفية18
البنك االهلي التجاري – جدة19
صرافة ارسال – أبوظبى.20
صرافة التنمية الدولية – دبى.21
العربية للصرافة – دبى.22


