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قدرات  بتنمية  اإلسالمي  الصرفي  العمل  في  الريادة  )حتقيق 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  في  والساهمة  البشري  العنصر 
أصحاب  طموحات  ترضي  متكاملة  حلول  وتقدمي  واالجتماعية 

الصلحة(.

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

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

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

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

 ص . ب : 10036 – اخلرطوم
الرمز البريدي : 11111 

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

الفــــــــــــــــــروع العاملة :
فاكـــــــــــستلفــــــــــــــــونالفـــــــــــــــرع

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 +(النطقة 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 العالية
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

الشــــــــركات التابعة :
الشركة العاملية احلديثة لالستثمار

اخلرطوم ، مربع )6( العقار رقم )4( ، الطابق الثالث ، غرب واحة اخلرطوم
ت : 776768 - 785793  )-183 249 +(  فاكس: 776026  )-183 249 +(

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

بورتسودان
احلفير 

دنقال

اخلرطوم

ود مدني

األبيض كوستي

القضارف

 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
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جمـــــــل�س الإدارة

الســيد/  البــــــــــــــــــــاقر يوسف مضوى                   

رئي�س جمـل�س الإدارة
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2/ الســيد/  أحمد على أحمـــــــــــــد احلسني
3/ الســيد/  بدرالدين صالح عبـــــــدالرضــى

4/ الســيد /  عبــــــــــدالله إدريس فضــــل إدريس
 5/ الســيد/  سليمان محمد أحمـــد محمد
6(  الســيد/ د. عبدالرحيم محمد بخيت.

7(  الســيد/ م. إبراهيم موسى اخلليفة.
8/ الســيد/ محمد يحيى محمد اجلـــالدي

9(  الســيد/ على سعيد أحمد كمبال.
10( الســيد/ محمود صالح راشد.

اأع�ساء جمـل�س الإدارة

أمني مجلس اإلدارة
الســيد/ محمد بشري خلف الله علي

هيئة الرقابة الشرعية
1(  الســيد / د. محـمد الفاحت حامـد   رئيس الهيئة
2(  الســيد/  د. أحمد إبراهيم حمد الترابى  عضـو الهيئة
3( الســيد/  د. عبدالواحد عثمان مصطفى  عضـو الهيئة
4( الســيد/  محمد كمال الدين عبدالاجد  مقــرر 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/ عبدالباقي دفع الله األمني جاد الرب     

نائب املدير العام 

م�ساعدو املدير العام

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

والتخطيط

   السيد/ كمال الشيــــــــــخ الطيب محـــــــــمد
 مساعد الدير العام لالستثمار والشئون 

      الصرفية والتقنية
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مديـرو الإدارات

مديرو الفـــروع

مدير إدارة الشئون القانونية1. السيد / حسن محمود أحمد عبدالغفار              
مدير إدارة االستثمار والتمويل2. السيد / غازي عبداحلي بن عوف 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 إبراهيم الصادق               
مدير إدارة الشئون اإلدارية9. السيد / محمد احلسني أحمد جعل                     
مدير إدارة التدريب ومراقبة اجلودة10. السيد / صالح الدين حسن أحمد خالد           

مدير إدارة العالقات اخلارجية والنقد األجنبي11. السيد/ أسامة الطيب الفكى عثمان
مدير إدارة التخطيط والبحوث12. السيد/ بدر محمد اجلاك العباس

مدير إدارة التسويق والعالقات العامة13. السيد/ خالد محمد آدم محمد أحمد
مدير إدارة الخاطر14. السيد / عبده عجالن بابكر سالمة            

مسؤول اإللتزام15. السيد/ مبارك مأمون عبدالصمد يوسف

مدير فرع اخلرطوم1. السيد / عارف محمد بشير علي                      
مدير فرع السجانة2. السيد / كمال عبدالله محمد عبدالقادر               
مدير فرع النطقة الصناعية اخلرطوم3. السيد / حيدر عبدالودود محمد عبدالاجد            

مدير فرع البرج4. السيد/ عثمان سعيد حاج نور محمد
مدير فرع سوق ليبيا5. السيد / عبدالوهاب محمد عبدالكرمي احلاج           
مدير فرع الصناعات بحري6. السيد / عبدالنعم إبراهيم الشيخ بابكر                
مدير فرع بورتسودان7. السيد / متوكل أحمد محمد أحمد صهيب            

مدير فرع الكالكلة8. السيد/ سر اخلتم حسن سراخلتم عبدالرحمن
مدير فرع السوق العربي9. السيد/ أسامة محمد سيد أحمد الفاضل

مدير فرع أم درمان10. السيد / صالح مصطفي محمد عبدالكرمي            
مدير فرع القضارف11. السيد / صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم          

مدير فرع كوستي12. السيد/ إبراهيم احلاج إبراهيم عربى
مدير فرع مناوب13. السيد / محمد أحمد محمد الشيخ                     

مدير فرع جامعة أفريقيا14. السيد/ مأمون محمد كرار عثمان
مدير فرع السوق الشعبي أم درمان15. السيد/ آدم يعقوب عمر جبريل

مدير فرع األبيض               16. السيد / نزار محمد الزين عبدالرحمن                 
مدير فرع ود مدني17. السيد/ جمال حسن عثمان سلو
مدير فرع السوق احمللي18. السيد/ على إدريس على إدريس

مدير فرع سوق »6«19. السيد/ هيصر محمود حسني إسماعيل
مدير فرع دنقال20. السيد / عبداحلليم بشير هارون بشير                
مدير فرع احلفير21. السيد/ وعاظ الدين إبراهيم عبدالرحمن محمد
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 اإلقتصاد العاملي :

معدل النمو:
ارتفع معدل الناجت احلقيقى للدول التقدمة بنهاية العام 2014م إلى 1.8 % بعد 
%  بنهاية   2.3 إلى  أن يرتفع  التوقع  2013م، ومن  العام  % بنهاية   1.4 أن كان 

العام 2015م. 
ارتفع معدل الناجت احلقيقي في الدول ذات الدخل النخفض من 6.1 % بنهاية 
العام 2013م إلى 6.3 % عام 2014م، ومن التوقع أن يرتفع إلى 6.6 % بنهاية 

العام 2015م.

                                                                                           
معدل التضخم :

 %  1.6 إلى  2013م  عام   %  1.4 من  التقدمة  الدول  في  التضخم  معدل  ارتفع 
بنهاية العام 2014م، وُيتوقع أن يرتفع إلى 1.8 % بنهاية العام 2015م، أما الدول 
ذات الدخل النخفض فقد حافظت على نفس معدل التضخم للعامني  2013م و 

2014م  مبعدل 5.7 %، وُيتوقع  أن  يرتفع إلى 5.9 % بنهاية العام 2015م. 

التطورات الإقت�سادية للعام 2014م
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% 1.4
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البطالة :
انخفض معدل البطالة في الدول التقدمة من 7.9 % عام 2013م إلى 7.3 % عام 2014م و من التوقع أن ينخفض إلى 7.1 % بنهاية 

العام 2015م.

اإلقتصاد احمللي:
معدل النمو :

ارتفع معدل منو الناجت احمللى من 2.2 % عام 2013م إلى 2.7 % بنهاية العام 2014م، ومن التوقع أن يرتفع إلى 6.3 % بنهاية العام 
2015م.

معدل التضخم :
انخفض معدل التضخم من 41.9 % بنهاية شهر ديسمبر 2013م إلى 28.2 % بنهاية شهر أكتوبر 2014م، ومن التوقع أن ينخفض 

إلى 25.9 % بنهاية العام 2015م.
عرض النقود :

بلغ عرض النقود 76.495 مليون بنهاية شهر أكتوبر 2014م مقارنة مببلغ 66.446 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2013م بنسبة زيادة 
.% 15

التطورات على صعيد البيئة املصرفية :
ودائع اجلهاز املصرفي السوداني :

ارتفع إجمالي الودائع بالعملة احمللية بالصارف من 32.348 مليون جنيه سودانى بنهاية ديسمبر 2013م إلى 39.251 مليون جنيه 
سودانى بنهاية شهر أكتوبر 2014م بنسبة زيادة قدرها 21 %.

ارتفعت الودائع بالعملة األجنبية من 12.186 مليون جنيه سودانى عام 2013م إلى 13.959 مليون جنيه سودانى بنهاية شهر أكتوبر 
2014م بنسبة زيادة قدرها 14 %.

التمويل املصرفي:
ارتفع رصيد التمويل الصرفى من 37.657 مليون جنيه سودانى إلى 46.942 بنهاية شهر أكتوبر 2014م مبعدل منو 25 %.

على صعيد توزيع إجمالى التمويل الصرفى بالعملة احمللية قطاعيًا فقد نال قطاع: الزراعة 15.9 %، الصناعة 14.1 %، االنشــــاءات 
12 %، التجارة احمللية 8.8 % ،  النقل 8.2 %  وأخرى  41 %.

متوسط هوا مش أرباح املرابحات :
 %  6 % . بينما تراوحت هوامش أرباح الرابحات الطبقة بالصــــــــــــــارف بني   11.9 أربـــاح الرابحات  بلغ التوسط الترجيحى لهوامش 

إلى30 % ونسب الشاركات بني 10 %  إلى 90 %.

املراجـــــــــــع  :
 World Economic Outlook, IMF (oct 2014) /1
2/  النشــــــــــــــــرة اإلقتصادية لبنك السودان الركزي 
3/  النشــــــــــــــــرة الدورية لبنك الســـــــــــــــودان الركزي 
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   احلمد لله رب العالني، والصالة والسالم على سيدنا محمد إمام التقني وخامت النبيني وعلى أزواجه أمهات الؤمنني وعلى آل بيته 
الطيبني الطاهرين وعلى صحابته الغر اليامني وعلى من سارعلى نهجهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين.

أما بعد....
األخوة الكرام/  مساهمي بنك الشمال اإلسالمي.

األخوة األفاضل/ ممثلي بنك السودان الركزي.
األخ الفاضل/ ممثل سوق اخلرطوم لألوراق الالية.

األخ الفاضل/ ممثل الراجع العام جلمهورية السودان.
األخ الفاضل/  الستشار القانوني للبنك.

األخ الفاضل/ ممثل مسجل عام الشركات.
األخوة األفاضل/  رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.

األخوة األعزاء/ أعضاء مجلس اإلدارة.
السادة /  الضيوف الكرام.

األخوة األماجد/  العاملني بالبنك.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

      يسرني أصالة عن نفسي وإنابة عن السادة / أعضاء مجلس إدارة البنك، أن أحييكم في هذه األمسية الباركة - بإذن الله تعالى - ِمن 
على منبرالتكليف هذا على شرف انعقاد جمعيتكم العمومية اخلامسة  والعشرين لنقف معًا على أداء البنك لسنته الالية النتهية  في 

: 31 ديسمبر2014م.
األخوة األعزاء:

    ال يفوتني في هذا القام ومن على منبركم هذا، أن أحي إخوة لنا أعزاء سبقونا بالتنادي إلنشاء وتأسيس هذا الصرح الصرفي الشامخ، 
أذاعوا صيته، ونحتوا إسم شهرته، وصنعوا مجده، وأهدوه إضافة حقيقية للجهاز الصرفي السوداني، قدموا عصارة جهدهم وفكرهم، 
وبذلوا كل غاٍل ونفيٍس في أن يكون وأن يدوم، ونترحم على من مضى إلى ربه ونسأل الله له الغفرة وحسن الثواب، ولن بقى منهم، نسأل 

الله تعالى  لهم عفوًا  وعافيًة وعمرًا مديدًا فهم أصحاب رسالة.
األخوة األعزاء:

  حفظًا للجميل وعرفانًا برده إلى أهل الفضل منهم أجمعني، ممن تنادوا وأسهموا في تأسيس البنك في23يوليو1985م، ولن صبروا 
وصابروا ورابطوا على دعمه رغمًا عن ظروٍف  قد الزمته، وعقبات اعترضت مسيرته وأعاقت تقدمه  وكادت أن تعصف به، لوال جهوٍد 
مضنيٍة بذلها إخوة لنا حالت دون العصف به، لذا كان لزامًا علينا وقد أكمل البنك عامه اخلامس والعشرين في2يناير2015م، أن نحتفل 

بيوبيله الفضى في النصف األول من العام احلالى 2015م بعد انتهاء جمعيتكم العمومية اخلامسة والعشرين هذه.
   سنقدم دعوة جلميع أهل الفضل لالحتفال بهذه الناسبة لتكرميهم والتوثيق لسيرتهم في قيادة هذا الصرح الشامخ عرفانًا باجلميل 

ومواصلة للمسيرة القاصدة بإذن الله تعالى.
األخوة األعزاء:

    في إيجازغير مقٍل وال مخٍل أبني لكم أن القوائم الالية للبنك عن السنة الالية النتهية في 31 ديسمبر2014م ، التي نحن بصدد 
مناقشتها  ثم إجازتها، قد متيزت بأداء هو األفضل على مدار السنوات اخلمسة الاضية. 

    استهل هذا الطرح بتقريرمتطلبات الرقابة الوقائية وفقًا لؤشرات )CAEL(  الالية الصادرعن بنك السودان الركزي، الذي صنف فيه 
أداء مصرفكم في: 31 ديسمبر 2014م  بانه ُمرٍض، وتشمل مؤشرات الرقابة الوقائية :

1/   رأس الال وتصنيف مصرفكم قوي.

2/   األصول وتصنيف مصرفكم وسط.

3/   اإليرادات وتصنيف مصرفكم قوي.
4/   السيولة وتصنيف مصرفكم ُمرٍض.

RATINGCOMPOSITE RATINGLEACالؤشر
SATISFACTORY1.72131التصنيف

حصل البنك على احلصص التالية في السوق الصرفية السودانية :
2.13 % من إجمالي التمويل.

خطاب ال�سيد / رئي�س جمل�س الإدارة

اأمام اجلمعية العمومية اخلام�سة والع�سرين للم�ساهمني لل�سنة املالية 

املنتهية فى 31 / دي�سمرب/ 2014م
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1.24 % من إجمالي حقوق اللكية.
2.01 % من إجمالي الودائع.

1.78 % من إجمالي األصول ) الوجودات( .
األخوة األفاضل:

 تقريربنك السودان الركزي يوضح بجالء مدى حتسن األداء الذي حققه مصرفكم خالل العام 2014م.
أود أن أشير إلى النتائج اإليجابية التي حتققت على النحو التالي:

1  / زاد إجمالي الودائع بنسبة  18 %.
2 / ارتفع إجمالي التمويل بنسبة 9 %.
3 / زاد إجمالي االيرادات بنسبة 22 %.

4  / ارتفع إجمالي األصول بنسبة 22 %.
5 / زادت حقوق اللكية بنسبة 13 %.

األخوة الكرام:
     حتققت هذه النتائج الطيبة وزيادة معدالت منو األداء الالي للبنك بفضل جهود بذلها كادر بشرى مقتدر وفق أهداٍف مخططٍة واضحٍة،  
ُرسمت بعناية، راعت جانبي الفرص التاحة للبنك وحتديات بيئته الداخلية والبيئة اخلارجية احمليطة به والتحسب لخاطرهما، كل 
ذلك بهدف زيادة الوارد وااليرادات وترشيد الصروفات لتحقيق أقصى ربحية ممكنة تعظيمًا حلقوق الساهمني وجميع أصحاب الصالح 

الشتركة، لذا كان سعينا الدؤوب التواصل يهدف إلى:
1/ تنمية قدرات وتطوير مهارات الكادر البشري.

2/ تقدمي منتجات مصرفية متميزة وتطويرها وفقًا لتطلبات اجلودة الشاملة.
3/ ابتكار منتجات وخدمات مصرفية جديدة جاذبة ومتنوعة.

4/ تنمية الوارد الالية احمللية واألجنبية وتوظيفها التوظيف األمثل.
5/ إعادة تأهيل مبانى  فروع البنك لتقدمي خدمة مصرفية متميزة في بيئٍة مصرفيٍة جاذبة مواكبًة للتطور.

6/ االلتزام بالسئولية الجتمعية.
األخوة األعزاء :

لقد وضعنا استراتيجية خمسية للفترة من 2013م إلى 2017م، مضى منها عامان، نتطلع أن نتبوأ بنهايتها موقفًا مشرفًا بني اجلهاز 
الصرفي السوداني، لذا فإن وعدنا لكم الذي قطعناه على أنفسنا هو حتقيق االستمرارية  والنمو االيجابي – بإذن الله تعالى –  مبعدالت 

ترضي طموحاتكم، بل نطمح في حتقيق الزيد.
األخوة األفاضل:

لقد صادق مصرفكم فى إطار خطته االستراتيجية لالنتشار اجلغرافى على افتتاح ثالثة فروع له، إثنان بوالية اخلرطوم ) فرع بسوق 
اخلرطوم »2« وآخربسوق بحرى( والفرع الثالث مبدينة كسال وستزاول هذه الفروع أعمالها الصرفية فى النصفني األول الثانى من العام 

احلالى2015م، وبذا فقد بلغت فروع البنك )23( فرعًا.
األخوة األفاضل:

خدمة الجتمع هدفًا استراتيجيًا ظل البنك محافظًا عليها منذ تأسيسه، لذا فقد دعم العديد من شرائح الجتمع في مختلف الجاالت: 
التعليم، الصحة، دور العبادة والساهمات القومية وقد بلغ حجم الدعم القدم خالل العام النصرم 2014م )993.129( جنيه سوداني.

ألف جنيه  في إطار الدعم مبقابل قدم البنك التمويل الصغير، التمويل األصغر والتمويل ذو البعد االجتماعي مببلغ )195.388( 
سوداني.

األخوة األعزاء :
في اخلتام اسمحوا لي أن أنقل حتيات، تقدير، شكر وعرفان مجلس اإلدارة إلى:

- جميع مساهمي الصرف لدعمهم الستمر للبنك.
-  لبنك السودان الركزي إلسهامه في إجناح البنك.

-  اإلدارة التنفيذية لساهمتها في إعداد وتنفيذ سياسات البنك.
-  كل العاملني على اختالف مواقعهم جلهودهم الثمرة وإلخالصهم وتفانيهم الذي مكن البنك من حتقيق نتائج متزايدة وبوأه موقعًا 

مشرفًا بني الصارف السودانية. 
هيئة الرقابة لا بذلته من جهد مقدر / ديوان الراجعة القومي / صندوق ضمان الودائع / صندوق إدارة السيولة.

التعاملني الذين كانوا سندًا ودعمًا قويًا للبنك، وحتققت بآرائهم ومبقترحاتهم اإليجابية إضافة منتجات وخدمات مصرفية جديدة 
وفرص حتسني وجتويد النتجات واخلدمات الصرفية التى ظل يقدمها البنك خالل مسيرته القاصدة بإذن الله تعالى .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                                                                                                         الباقر يوسف مضوي أحمد
                                                                                                               رئيس مجلس اإلدارة           
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موؤ�ســـــــرات مالية  2012-2014م
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1  / إجازة تقرير مجلس اإلدارة والقوائم الالية الراجعة وتقرير الراجع القانونى وتقرير 
       هيئة الرقابة الشرعية للعام النتهى فى 2014/12/31م .

2   / تفويض مجلس اإلدارة لتعيني الراجع القانونى وحتديد أتعابه للعام 2015م .

 

                                                      وبالله التوفيق ،،،،،،،

                                                         محمد بشرى خلف الله
                                                    أمني مجلس اإلدارة

قرارات اجلمعية العمومية 

اخلام�سة والع�سرون مل�ساهمى البنك
تاأريخ  النعقاد 2015/3/13م
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�سبكة املـــــــرا�سلني:

 اسم املراسلم

مصرف ابوظبي االسالمي1

بنك الشرق2

الصرف العربي للتجارة واالستثمار3

بنك النيلني ابوظبي4

 البنك  التجاري العربي البريطاني5

بنك البركة التركي6

بنك التجارة واالستثمار السويسري7

8BANK CREDIT DNEPR

بنك قطر االسالمي9

الؤسسة العربية الصرفية -النامة10

الشركة العربية لالستثمار11

مصرف البحرين االسالمي12

مصرف سبأ االسالمي13

بنك امدرمان الوطني14

بنك بيروت15

البنك اللبناني الفرنسي16

بنك فيصل االسالمي الصري17

الؤسسة العربية الصرفية- القاهرة18

مؤسسة الراجحي الصرفية19

البنك االهلي التجاري - جدة20

صرافة ارسال21

صرافة التنمية الدولية22

 العربية للصرافة23


