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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  نابعة  )قيمنا 
والشفافية(.

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

وخارجيًا(

القيـــــم

الر�ســالة 

الر�ؤيــــــا
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دليل املركز الرئي�سي �الفــــــــــر�ع

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

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

الفـــــــــــــروع العاملة :

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

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

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

420182  )183-249 +(420183  )183-249 +(السوق احمللى اخلرطوم
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
731732  (183-249+)731732(183-249+)  بحري
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خريطة تو�سح الإنت�سار اجلغرافى للفــــــــــر�ع

بورتسودان
احلفير 

دنقال

اخلرطوم

ود مدني

األبيض كوستي

القضارف

كسال

الفروع العاملة بوالية اخلرطوم 
البرج

اخلرطوم
السوق العربى اخلرطوم

املنطقة الصناعية اخلرطوم
السجانة

السوق احمللى اخلرطوم
الكالكلة

الصناعات بحرى
أمدرمان

الشعبى أم درمان
سوق ليبيا        

سوق »6«
جامعة أفريقيا العاملية

اخلرطوم )2(
بحري
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جمـــــــل�س الإدارة

الســيد/  البــــــــــــــــــــاقر يوسف مضوى                   

رئي�س جمـل�س الإدارة
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اأع�ساء جمـل�س الإدارة

أمني مجلس اإلدارة
الســيد/ محمد بشري خلف الله علي

هيئة الرقابة الشرعية
رئيس الهيئة 1/   البروفسير/  محمد زين الهادى احلاج كرار             
عضو الهيئة 2/   الســيد/  د. إبراهيم أحمد محمد الصادق الكارورى 
عضو الهيئة 3/   الســيد/  د. عبدالواحد عثمان مصطفى  
مقرر الهيئة 4/   الســيد/  د.صابر عباس محمد أبو دقن      

الستشار القانـوني
األستاذ /  معتصم حسن محجوب محمد.

الراجع القانـوني
الســــــادة / ديوان املراجع القومي 

1/   السـيد/ أحمد على أحمد احلسني.
2/   األستاذة/ سامية أحمد محمد.

3/   الســيد/ على عبداللطيف أبوبكر.
4/   الســيد/ بابكر محمد أحمد بابكر.

5/   الســيد/ د. عبدالرحيم محمد بخيت
6/   الســيد/ يحي عثمان على

7/   الســيد/ أحمد الرشيد سعد الصوفى.
8/   الســيد/ على سعيد أحمد كمبال.
9/   الســيد/ عبدالله املهتدى الوسيلة.
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الإدارة التنفيذية

املدير العـــام 

نائب  املدير العـام 

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

السيد/ صالح محمد عبد الرحيم  على    

السيد/ كمال الشيخ الطيب محمد
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مدير� الإدارات

مدير� الفـــر�ع

مدير إدارة الشؤون القانونية.1. السيد / حسن محمود أحمد عبدالغفار              
مدير إدارة التفتيش والضبط الداخلى2. السيد / غازى عبداحلى بن عوف عبدالرحيم                    

مدير إدارة املخاطر3. السيد / أحمد عبداحلي محمد أحمد                  
مدير إدارة الشؤون اإلدارية4. السيد / علي حسن حمد احلسني                    

مدير إدارة تقنية املعلومات.5. السيد / ساتي محمد ساتي حمد زيادة                
مدير إدارة الشؤون املالية.6. السيد / أسامة علي إبراهيم الصادق               

مدير إدارة التسويق والعالقات العامة7. السيد / عبدالوهاب محمد عبدالكرمي احلاج                
مدير إدارة العالقات اخلارجية والنقد األجنبى8. السيد / أسامة الطيب الفكى عثمان               

مدير إدارة االستثمار والتمويل9. السيد / أسامة محمد سيد أحمد الفاضل                     
مدير إدارة التخطيط والبحوث.10. السيد/ بدر محمد اجلاك العباس

مدير إدارة التدريب ومراقبة اجلودة.11. السيد/ أحمد الطاهر سيد أحمد طاهر
مدير إدارة الشؤون املصرفية12. السيد/ فتح العليم عثمان فرح الشيخ

مدير املكتب التنفيذى.13. السيد/ جمال حسن عثمان سلو
مسؤول اإللتزام14. السيد/ مبارك مأمون عبدالصمد يوسف

مدير إدارة املوارد البشرية15. السيد/ عزالدين العركى اخلزين أحمد

مدير فرع اخلرطوم1. السيد / عارف محمد بشير على                      
مدير فرع السجانة.2. السيد / كمال عبدالله محمد عبدالقادر               

مدير فرع البرج.3. السيد/ معتصم عبدالعزيز فقير أحمد
مدير فرع املنطقة الصناعية اخلرطوم.4. السيد / محمد احلسني أحمد جعل           

مدير فرع الصناعات بحري.5. السيد / عبداملنعم إبراهيم الشيخ بابكر                
مدير فرع السوق احمللى اخلرطوم.6. السيد / سر اخلتم حسن سراخلتم عبدالرحمن            

مدير فرع أم درمان.7. السيد/ صالح مصطفى محمد عبدالكرمي
مدير فرع مدنى8. السيد/ صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم

مدير فرع كسال.9. السيد/ مبارك محمد عبدالغنى بابكر
مدير فرع الكالكلة10. السيد / محمد النور آدم الفضل            

مدير فرع سوق »6«11. السيد / آدم طاهر وقداب محمد          
مدير فرع بورتسودان.12. السيد/ مضوى أحمد محمد مدنى

مدير فرع جامعة أفريقيا.13. السيد/ محمد أحمد محمد الشيخ                     
مدير فرع كوستى14. السيد / نورالدين عبداحلليم حامد أرباب

مدير فرع السوق العربى اخلرطوم.15. السيد/ مامون محمد كرار عثمان
مدير فرع األبيض.               16. السيد / نزار محمد الزين عبدالرحمن                 

مدير فرع اخلرطوم )2(.               17. السيد/ عادل حسني حسن الفكى 
مدير فرع سوق ليبيا18. السيد/ محمد حسن دهب محمد

مدير فرع بحرى.19. السيد/ هيصر محمود حسني اسماعيل
مدير فرع القضارف.20. السيد/ قمر األنبياء عبدالكرمي على أحمد

مدير فرع السوق الشعبى أم درمان.21. السيد / سر اخلتم حسني محمد على                
مدير فرع دنقال.22. السيد / عبداحلليم بشير هارون بشير                
مدير فرع احلفير.23. السيد/ وعاظ الدين إبراهيم عبدالرحمن محمد
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التطورات الإقت�سادية للعـــــام 2017م

مؤشرات االقتصاد العالى:
معدل منو االقتصاد:

أما في منطقة الشرق  2016م.  العام  3.1.% فى  ، مقارنة مبعدل منو  2017م  % عام   3.5 العاملي   بلغ معدل منو االقتصاد 
األوسط و شمال أفريقيا فقد بلغ معدل النمو 2.6.% عام 2017 م مقارنة مبعدل منو 3.9 % في العام 2016م .

معدل التضخم:
إرتفع متوسط معدل التضخم فى الدول املتقدمة من 1 % عام 2016م إلى 1.6 % فى العام 2017م. أما فى الدول النامية فقد 

ارتفع معدل التضخم من 4.4 % عام 2016م إلى 4.7 % فى العام 2017م.
اإلدخار:

انخفضت مستويات اإلدخار من الناجت القومى اإلجمالى عامليًا من 26 % عام 2016م إلى 25.7 % فى العام 2017م، وفى 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ارتفعت من 24.1 % عام 2016م إلى 26.5 % فى العام 2017م .

البطالة:
انخفض معدل البطالة فى الدول املتقدمة من 8.7 %  عام 2016م إلى 8.3 %  فى العام 2017م.

مؤشرات اإلقتصاد احمللي:
معدل النمو:

ارتفع معدل منو الناجت احمللى االجمالى من 3 % عام 2016م إلى 3.7 % فى العام 2017م.
معدل التضخم:

انخفض معدل التضخم من 30.5 % نهاية عام 2016م إلى 25.2 % فى العام 2017م. 
 البطالة:

انخفض معدل البطالة من 20.6 % عام 2016م إلى 19.6 % خالل العام 2017م.
عرض النقود:

بلغ عرض النقود 203.368 مليون جنيه سودانى بنهاية العام 2017م  مقارنة مببلغ 120.800 مليون جنيه سودانى نهاية العام 
2016م بزيادة بلغت نسبتها 68 % ، علمًا بأن بنك السودان املركزي يسعي لتحقيق سياسته للشمول املالي بجذب املدخرات إلي 
داخل اجلهاز املصرفي، إذ بلغ إجمالى الكتلة النقدية خارجه 61.455 مليون جنيه سودانى نهاية العام 2017م مقارنة مببلغ 

38.712 .مليون جنيه نهاية العام 2016م بزيادة بلغت نسبتها 78 %.



13

تطورات البيئة الصرفية:
ودائع اجلهاز الصرفي:

ارتفع إجمالي الودائع بالعملة احمللية للمصارف من 65.692 مليون جنيه سودانى نهاية عام 2016م إلى 116.953 مليون 
جنيه سودانى بنهاية العام 2017م بزيادة بلغت نسبتها 56 %.

ارتفع إجمالي الودائع بالعملة األجنبية للمصارف من 14.226 مليون جنيه سودانى نهاية عام 2016م إلى 23.011 مليون 
جنيه سودانى بنهاية العام 2017م بزيادة بلغت نسبتها 62 %.

التمويل الصرفي:
ارتفع إجمالى التمويل املصرفى من 64.197 مليون جنيه فى عام 2016م إلى 102.928 مليون جنيه سودانى بنهاية العام 
2017م مبعدل منو بلغ 60 % وعلى صعيد توزيع إجمالى التمويل املصرفى قطاعيًا فقد حاز قطاع الزراعة على أعلى نسبة 
20.4 %، الصناعة 15.3 %، اإلنشاءات 14.2 %، التجارة احمللية 11.7 %، النقل 5.4 %، وأخرى 33 % . وقد بلغ متوسط 

هوامش أرباح املرابحات 13.6 % فى ديسمبر 2017م.

املراجــــــع :
World Economic Outlook.  IMF

النشرة اإلقتصادية لبنك السودان املركزي
النشرة الدورية لبنك السودان املركزي
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خطاب ال�سيد / رئي�س جمل�س الإدارة

اأمام اجلمعية العمومية الثامنة �الع�سرين مل�ساهمى البنك

 لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2017م

        احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد إمام املتقني وخامت النبيني املبعوث رحمة  للعاملني وعلى أزواجه أمهات 
املؤمنني وعلى أل بيته الطيبني الطاهرين وعلى صحابته الغر 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.

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 انعقاد جمعيتكم العمومية الثامنة والعشرين لنقف معًا على أداء البنك لسنته املالية املنتهية فى31 ديسمبر 

2017م .
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 اإلخوة األعزاء :
استهل هذا اخلطاب بتقرير متطلبات الرقابة الوقائية وفقًا ملؤشرات )CAEL (  الصادر عن بنك السودان املركزى الذى صنف فيه 

أداء مصرفكم فى 31 ديسمبر 2017م ، حيث أظهر التصنيف العام للبنك )مقبول( وفق التفاصيل التالية:
رأس املال وتصنيف مصرفكم ُمرٍض .  .1

األصول وتصنيف مصرفكم ُمرٍض.  .2
االيرادات وتصنيف مصرفكم ُمرٍض.  .3

السيولة وتصنيف مصرفكم غير ُمرٍض .  .4

Rating Composite rating L E A C اســــــــــــــــم البنك
Fair 2.75 5 2 2 2 بنك الشمال اإلسالمى

حصل البنك على احلصص التالية فى السوق الصرفية:
1. التمويل :  2٫11 %
2. األصول :  1٫71 %
3. الودائع :   1٫84 %

4. حقوق امللكية :  1٫71 % 

الساهمون األفاضل :
يسعدنى أن أعرض عليكم أبرز املؤشرات التى تعكس نتائج األداء املالى ملصرفكم فى العام 2017م مقارنة مع نتائج أدائه فى العام 
2016م ، و التي حتققت  بَثمرُة جهوٍد ُمقدرٍة بذلها مجلس إدارتكم بتعاون و تنسيق تام مع اإلدارة التنفيذية و العاملني األوفياء علي 

النحو التالى:

                                                                                         )املبالغ باأللف جنيه سودانى(

البيان
معدل النمواألعوام

2017م2016م2017م2016م 2015 م
49 %21 %1٫863٫4862٫245٫8553٫357٫319إجمالي املوجودات

62 %13 %1٫547٫8461٫741٫7132٫819٫043إجمالي الودائع

51 %22 %1٫389٫5421٫689٫0312٫550٫638إجمالي التمويل
25 %4 %190٫754198٫662249٫401إجمالي اإليرادات

- 0٫17 %104 %144٫537295٫317294٫821إجمالى حقوق امللكية

اإلخوة الكرام : 
 بلغ إجمالى التمويل واالستثمارات 2٫550٫638 ألف جنيه سودانى بنهاية العام 2017م، مقارنة مببلغ 1٫689٫031 ألف جنيه 
سودانى بنهاية العام 2016م حيث مت متويل القطاعات االقتصادية : الصناعى 27٫71 %، الصادر 25٫41 %، التجارى 17٫94 %، 

اخلدمى 16٫03 %، الزراعى 5٫85 % ، الطاقة والتعدين 3٫03 %، النقل 2٫52 % ، املهنيني 1٫47 %  وأخرى 0٫4 %. 
من حيث صيغ التمويل نالت املرابحة  46٫98 %، املشاركة 29٫87 % ، املقاولة 16٫08 % ، املضاربة 6٫71 % والسلم 0٫36 %.
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اإلخوة الكرام : 
    لبى البنك احتياجته و متطلبات بنك السودان املركزي فى مجال التقنية املصرفية ، حيث أدخل نظام الرسائل القصيرة للعمالء، 

اشترك في خدمة الدفع عبر املوبايل ، طور أنظمة التشغيل ، قام مبراجعة شبكات الفروع و اإلدارات و أضاف نقاط بيع جديدة ، 
عمل إضافات و تعديالت لنظام االمتثال الضريبي الفاتيكا ، أكمل نظام البريد اإللكتروني، نفذ تعديالت و اضافات لنظام الرواجع 

االستثمارية ، خصص سيرفر للصرافات اآللية من أجل مركزية املعلومات ، قام بعمل اضافات و تعديالت على برنامج )xml( حسب 
طلب بنك السودان املركزي ، اكمل التجهيزات الفنية للعمل عبر البوابة اإللكترونية لتقدمي خدمات الدفع اإللكتروني.

اإلخوة االفاضل : 
    نفذ البنك حملة تسويقية مكثفة خالل العام 2017م استهدفت استقطاب العمالء و تقدمي البنك بشكل جديد، حيث رعى البنك 
الدورى املمتاز فى قناة املالعب رعاية كاملة ، كما قام بتقدمي مسابقة شهر رمضان ،و في اطار الترويج خلدماته و منتجاته نفذ حمالت 
إعالنية فى قنوات: )الشروق ، النيل األزرق والهالل(. و قدم دعمًا عينيًا مقدرًا  ملستشفيات : )الصافية، أحمد قاسم وحوادث بحرى(. 

كما قدم دعمًا ماليًا ) ملساجد، جامعات، خالوى ومنظمات املجتمع املدنى وإلفراد من املجتمع(.
    تنفيذًا لسياسته الرامية إلى االنتشار  و التوسع األفقي و الراسي افتتح البنك فرعه سوق بحري و ادخل صرافات آلية جديدة 

باإلضافة لتطوير أنظمة الدفع اإللكتروني و حتسني و تطوير بيئة العمل بتأهيل مباني الفروع.  
 لتأهيل ورفع قدرات العنصر البشرى نفذ البنك : )15( دورة تدريبية داخل مركز البنك للتدريب مبشاركة )318( متدربًا، وعدد )11( 
ورشة عمل وسمنارات استهدفت )230( مشاركًا، وشارك البنك فى )84( دورة تدريبية خارج مركزه استهدفت )169( متدربًا. فى مجال 
التدريب اخلارجى شارك البنك في )22( دورة تدريبية مختلفة ابتعث إليها )58( مشاركًا. فى مجال العمل الرقابى عقد البنك ورش 

عمل وسمنارات فى مجاالت غسيل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب وقانون االمتثال الضريبى االمريكى )فاتكا(.
     فى إطار دوره جتاه مؤسسات التعليم اجلامعى أتاح البنك عدد )229( فرصة تدريبية لطالب اجلامعات والكليات اجلامعية.

    لتأمني احتياجات البنك من العاملني كمًا ونوعًا فقد مت تعيني )13( موظفًا و )3( عمال باخلدمة املستدمية ولتحقيق الرضا 
الوظيفى زاد البنك مرتبات وبدالت العاملني بنسبة 25 % مطلع العام 2017م.  

فى مجال التخطيط و البحوث اجاز البنك خطته االستراتيجية )2018م – 2022م(  التي تسعى لتحقيق أهدافه االستراتيجية 
التالية:

1.     النمو و التوسع و زيادة احلصة السوقية في املوارد الداخلية و اخلارجية.
2.     إعادة تقدمي البنك بشكل جديد من حيث اإلسم و الشكل و املضمون.

3.     تعظيم القيمة حلملة األسهم.

4.     تنمية و تطوير املوارد البشرية.
5.     تصحيح و تفعيل العمل املؤسسي و مواكبة النظم املصرفية العاملية )الهندرة(

 كما اجاز البنك عددًا من الدراسات فى مختلف مجاالت العمل املصرفى و على وجه اخلصوص الدراسات املتعلقة بزيادة عدد الفروع 
املصرفية لألعوام 2018 و 2019م من عمر خطته االستراتيجية.

     فى إطار رسالته و استشعارًا منه بأهمية املسؤولية املجتمعية واصل البنك سياسة التمويل األصغر، وقدم التبرعات واإلعانات 
لقطاعات : )التعليم ،الصحة،  املساهمات القومية، دور العبادة وغيرها(  مببلغ )1٫373٫325( جنيه سودانى. 

اإلخوة الكرام: 
     عقد املجلس عددًا من االجتماعات خالل العام وأصدر قراراته وتوجيهاته حول املوضوعات املطروحة حسب متطلبات الضبط 

املؤسسى والنظام األساسى ولوائح البنك وبنك السودان .
ومن أهم قراراته و اجنازاته: 

 1.    تعيني السيد/صالح محمد عبدالرحيم مديرًا عامًا للبنك.
2.    صادق املجلس على شراء قطع أراضى لفروعه )بالسجانة ، ود مدنى ، بورتسودان ، املنطقة الصناعية اخلرطوم و الصناعات 

بحرى( لتحقيق سياسته على قيام فروعه على أرض مملوكة له.
3.    مت افتتاح فرع للبنك باخلرطوم بحرى ، و التصديق على افتتاح عدد من الفروع للبنك داخل و خارج والية اخلرطوم كما مت 

إنشاء نافذة للبنك بامليناء اجلنوبى مبدينة بورتسودان فى اطار سياسته لإلنتشار اجلغرافى واستقطاب مزيد من العمالء والودائع 
و مساهمة منه في حتقيق سياسة الشمول املالي التي انتهجها بنك السودان املركزي.
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 4.  مت فك جتميد الشركة العاملية احلديثة لإلستثمار احملدودة ملزاولة نشاطها.
 5.  إطلع مجلس اإلدارة على القرارات التى أصدرتها جلانه التالية:

 *  جلنة املجلس.
*  جلنة املراجعة والضوابط.

*  جلنة السياسات.
*  جلنة املخاطر.

 6.  إطمأن املجلس على جودة األداء واالنضباط املؤسسى بالبنك نتيجة لتفعيل الضوابط.
 7.  ظل املجلس ملتزمًا بإرسال التقارير الدورية التى يطلبها بنك السودان املركزى فى ظل الضبط املؤسسى.

 8.  أولى املجلس إهتمامًا كبيرًا بالتدريب والتسويق ومت تخصيص ميزانية مقدرة لهما:
*  إدارة التدريب :   5٫171٫811 جنيه سودانى.
*  إدارة التسويق : 5٫582٫148 جنيه سودانى.

 9.    يتابع املجلس حتصيل الديون املتعسرة عبر جلانه.

اجلدول أدناه يوضح نسبة التعسر مقارنة بالنسبة املعيارية

نسبة التعسر املعياريةنسبة التعسرالسنة
6 %2٫46 %31/ديسمبر/2013م
6 %2٫85 %31/ديسمبر/2014م
6 %3٫27 %31/ديسمبر/2015م
6 %3٫30 %31/ديسمبر/2016م
6 %2٫19 %31/ديسمبر/2017م

اإلخوة الكرام:
    فى اخلتام أنقل حتية وتقدير مجلس اإلدارة عبركم إلى جميع مساهمى البنك لدعمهم املستمر للبنك، والعاملني بالبنك على 
اختالف مواقعهم لوفائهم وإلخالصهم ملا بذلوه من جهد لنصل إلى هـــــــــــــذه النتائـــــــــــــج  ، ولإلدارة التفيذية التى كان جلهدها دورًا 
متعاظمًا فى تنفيذ سياسات البنك، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية وبنك السودان املركزى على جهودهما فى جناح البنك، الى جانب 
ديوان املراجعة القومى على إبداء رأيه الفنى احملايد غير املتحفظ فى القوائم املالية التى أعدها البنك، والشكر أجزله لصندوق 
ضمان الودائع، واملتعاملني الكرام الذين 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�سرات اأداء البنك للثالث �سنوات الأخرية

2015

2015

2016

2016

2017

2017

املبلغالسنة
20151٫863٫846

20162٫245٫855

20173٫357٫319

املبلغالسنة
20151٫547٫846

20161٫741٫713

20172٫819٫043

1/ إجمالي الوجودات

2/ إجمالي الودائع

املبالغ باأللف جنيه سوداني

املبالغ باأللف جنيه سوداني
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2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017

املبلغالسنة
20151٫389٫542

20161٫689٫031

20172٫550٫638

املبلغالسنة
2015190٫754

2016198٫662

2017249٫401

املبلغالسنة
2015144٫537

2016295٫317

2017294٫821

3/ إجمالي التمويل

4/ إجمالي الدخل

5/ إجمالي حقوق اللكية

املبالغ باأللف جنيه سوداني

املبالغ باأللف جنيه سوداني

املبالغ باأللف جنيه سوداني
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1/ إجازة تقرير مجلس اإلدارة والقوائم املالية املراجعة وتقرير املراجع القانونى وتقرير هيئة الرقابة 
الشرعية للعام املنتهى فى: 2017/12/31 م.

2/ تفويض مجلس اإلدارة لتعيني املراجع القانونى وحتديد أتعابه للعام 2018م.

3/ كما أجاز اإلجتماع فوق العادة اآلتي :

* توصية املجلس بتغيير أسم البنك من بنك الشمال اإلسالمي الي مصرف البلد .

* توصية املجلس بزيادة رأس املال املصرح به من 250 مليون جنيه إلي مليار جنيه .

 

                                                      وبالله التوفيق ،،،،،،،

                                                              محمد بشرى خلف الله
                                                    أمني مجلس اإلدارة

للم�ساهمني �الع�سرين  الثامن  ال�سنوي   العام  الإجتماع   قرارات 

�الإجتماع فوق العادة املنعقدين بتاريخ 2018/5/11م



46

مصرف ابوظبى االسالمى1
بنك املشرق دبى2
املصرف العربى للتجارة واالستثمار3
بنك النيلني ابوظبى4
البنك التجارى العربى البريطانى5
بنك البركة التركى6
بنك اكتف التركى7
بنك التجارة واالستثمار السويسرى8
9BANK CREDIT DNEPR

بنك قطر االسالمى10
املؤسسة العربية املصرفية –املنامة11
الشركة العربية لالستثمار12
مصرف البحرين االسالمى13
مصرف سبأ االسالمى14
بنك بيروت15
البنك اللبنانى الفرنسى16
بنك فيصل االسالمى املصرى17
املؤسسة العربية املصرفية18
مؤسسة الراجحى املصرفية19
البنك االهلى التجارى –جدة20
صرافة ارسال21
صرافة التنمية الدولية22
العربية للصرافة23

املرا�سلون الأجانب


