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اْعَمُلوْا َفَسَيَرى الّلُه َعَمَلُكْم 

وَن ِإَلى َعاِلِم  ْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ َوَرُسوُلُه َواْلُ

ُئُكم َهاَدِة َفُيَنبِّ اْلَغْيِب َوالشَّ

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن(  ِبَ

  اآلية 105 )سورة التوبة(
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التقرير ال�سنوي 
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التطورة،  التقنيات  باستخدام  متميزة  مصرفية  خدمات  )تقدمي 
والجتمع  التعاملني  بكفاءات بشرية مؤهلة ومدربة إلرضاء تطلعات 

لتحقيق قيمة مضافة حلملة األسهم(.

)الصدق واألمانة ،  االلتزام والوالء ،  رضا العمالء والتميز(.

 )نتطلع أن نكون فى مقدمة الصارف العاملة فى السودان (.

القـــيم

الر�سـالة 

الر�ؤية
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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 

السيد/ صالح محمد عبد الرحيم  على    
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نائب  املدير العـام 

السيد/ عبدالله نور الدين أحمد محمد
مساعد املدير العام لقطاع األعمال

السيد/على حسن حمد احلسني
مساعد املدير العام للدعم واملساندة

السيد/ كمال الشيخ الطيب محمد
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مدير� الإدارات

مدير� الفـــر�ع

مدير إدارة تقنية املعلومات..1.   السيد / إبراهيم عثمان املبارك أبوزيد.       
مدير إدارة التخطيط والتسويق.2.   السيد/ عبدالوهاب محمد عبدالكرمي احلاج .

مدير إدارة التدقيق الداخلى.3.   السيد / محمد احلسني أحمد جعل.  
مدير إدارة املؤسسات املالية.4.   السيد/ أسامة الطيب الفكى عثمان.  
مدير إدارة االستراتيجية واملرحلة.5.   السيد/ بدر محمد اجلاك العباس.     

مدير إدارة النظم واإلجراءات.6.   السيد / أحمد الطاهر سيد أحمد  طاهر.     
مدير إدارة التمويل.7.   السيد / صالح مصطفى محمد عبدالكرمي.    

مدير إدارة العمليات املركزية.8.   السيد/ اجليالنى محمد موسى احلاج.   
مدير املكتب التنفيذى.9.   السيد / جمال حسن عثمان سلو . 

مسؤول االلتزام.10.    السيد/ مبارك مأمون عبدالصمد يوسف.  
مدير إدارة املخاطر.11.    السيد/ خالد محمد أحمد عبدالرحمن.  

مدير إدارة اخلدمات.12.     السيد / على محمد على الشيخ.        
مدير إدارة تنمية املوارد البشرية.13.    السيد / عزالدين العركى اخلزين أحمد. 
مدير إدارة الشؤون القانونية.14.     السيد/ الشفيع محمد نعمان محمد.  

مدير فرع البرج.1. السيد / عارف محمد بشير على.         
مدير فرع املنطقة الصناعية اخلرطوم.2.  السيد/ معتصم عبدالعزيز فقير أحمد .      

مدير فرع الصناعات بحري. 3. السيد / عبداملنعم إبراهيم الشيخ بابكر .
مدير فرع السوق احمللى اخلرطوم. 4. السيد/ سراخلتم حسن سراخلتم عبدالرحمن.

مدير فرع اخلرطوم.5. السيد/ أسامة محمد سيد أحمد الفاضل.
مدير فرع ود مدنى.6. السيد/ صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم.    

مدير فرع كسال.7.  السيد/ مبارك محمد عبدالغنى بابكر . 
مدير فرع الكالكلة.8.  السيد/ محمد النور ادم الفضل.
مدير فرع سوق »6«.9. السيد / آدم طاهر وقداب محمد.

مدير فرع بورتسودان.10. السيد / مضوى أحمد محمد مدنى.  
مدير فرع جامعة أفريقيا.11. السيد/ محمد أحمد محمد الشيخ. 

مدير فرع السجانة.12. السيد/ نورالدين عبداحلليم حامد أرباب.    
مدير فرع السوق العربى اخلرطوم.13. السيد/ مامون محمد كرار عثمان .  

مدير فرع األبيض.  14. السيد / نزار محمد الزين عبدالرحمن.
مدير فرع سوق اخلرطوم )2(. 15. السيد/ عادل حسني حسن الفكى.     
مدير فرع سوق ليبيا.16. السيد/ محمد حسن دهب محمد.   

مدير فرع بحرى. 17. السيد/ هيصر محمود حسني اسماعيل.   
مدير فرع أم درمان.18. السيد/ عمر حسن عبدالله حسن. 

مدير فرع القضارف.19. السيد/ قمر األنبياء عبدالكرمي على أحمد.   
مدير فرع السوق الشعبى أم درمان.20.  السيد / سر اخلتم حسني محمد على.  
مدير فرع دنقال.21. السيد / عبداحلليم بشير هارون بشير .

مدير فرع كوستى.22.السيد/ محمد األمني الفحل محمد األمني.    
مدير فرع احلفير.23. السيد/ رضوان محمد جمعة طه .  
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التطورات الإقت�سادية العاملية �املحلية للعام 2018م

1 -   مؤشرات االقتصاد العالى:
1 /1 -  معدل منو االقتصاد:

أ -   شهدت منطقة اليورو  و اليابان و الصني معدالت منو اقتصادى متسارعة عام 2018م.
ب -   تعافت اقتصاديات البلدان املصدرة للسلع األولية بدرجة كبيرة، و يتوقع استقرار معدل منو االقتصاد 

العاملى عند 3٫9 %  للعامني 2018م  و2019م .
هـ -   فى منطقة األسواق الصاعدة  والدول النامية .  يتوقع ارتفاعه من 4٫9 %  كما كان عليه عام 2018م  

إلى 5٫1 %  فى العام 2019م.
ح -   فى منطقة الشرق األوسط وشمـــــال أفريقيا يتوقع ارتفاعه من 3٫2 % كما كان عليه عام 2018م إلى 

3٫6 %  فى العام 2019م
2   - معدل التضخم :  / 1

 %  1٫8 ارتفاعه إلى  2018م و يتوقع   أ -    بلغ متوسط معدل التضخم فى الدول املتقدمة 1٫7 % عام 
بنهاية العام 2019م.

ب -   فى منطقة األسواق الصاعدة والدول النامية يتوقع انخفاضه من 4٫6 % كما كان عليه عام 2018م 
إلى 4٫3 % بنهاية العام 2019م 

ج -  فى الشـــــرق األوســـــــط وشمال أفريقيا يتوقع انخفــــاضه من 8٫7 %  كما كان عليه عام 2018م  إلى 
7٫1 % بنهاية العام 2019م.

3 - اإلدخار :  / 1
أ -   يتوقع ارتفــــــــــاع مستويات معدالت اإلدخار  فى الدول املتقـــــدمة من 22٫2 %  كما كان عليه عام إلى 

22٫3 % فى العام 2019م .
ب - فى األســــــــــواق الصاعدة والدول النامية يتوقع ارتفاعها من 32٫8 % كما كان عليه عام 2018م  إلى 

32٫9 %  فى العام 2019م . 
ج -  فى منطقة الشــــــــرق األوسط وشمـــال أفريقيا يتوقع انخفاضها من 28٫6 %  كما كان عليه عام إلى 

27٫8 % فى العام 2019م. 
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4 - البطالة :  /1
انخفض معدل البطالة فى الدول املتقدمة من 8٫3 % عام 2017م إلى 8 % عام 2018م 

2 -  مؤشرات اإلقتصاد احمللي:
2 /1 - معدل النمو :

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى يتوقع انخفاض معدل منو الناجت احمللى اإلجمالى من 3٫7 %  كما كان عليه عام 2018م 
إلى 3٫5 % بنهاية العام 2019م علمًا بأن البرنامج اخلماسى لإلصالح االقتصادى يستهدف معدل منو 7٫1 % بنهاية عـــــام 

2019م .
2/2 - معدل التضخم:

ارتفع معدل التضخم من 68٫9 % بنهاية شهر نوفمبر 2018م إلى 72٫94 % بنهاية شهر ديسمبر 2018م.  
 2 /3 - البطالة:

يتوقع انخفاض معدل البطالة من 19٫6 %  الذى ساد خالل عام 2017م إلى 19٫5 % بنهاية العام 2018م.
4 - عرض النقود:  /2

أ -  بلغ  إجمالى عرض النقود 430٫786 مليون جنيه سودانى نهاية شهر ديسمبر 2018م  مقارنة مببلغ 203٫368 مليون 
جنيه سودانى نهاية العام 2017م بنسبة زيادة بلغت 111٫8 %، علمًا بأن بنك السودان املركزي يسعى بسياساته حتقيق الشمول 

املالي بجذب املدخرات إلي داخل اجلهاز املصرفي.
ب - بلغ إجمالى النقود املتداولة خارج اجلهاز املصرفى 112٫832 مليون جنيه سودانى نهاية ديسمبر 2018م مقارنة مببلغ 

61٫455  مليون جنيه سودانى نهاية العام 2017م بنسبة زيادة  بلغت 83٫6 %. 
3 -   التطورات على صعيد البيئة الصرفية:

1 -  ودائع اجلهاز الصرفي :  / 3
أ  -     ارتفع إجمالي الودائع بالعملة احمللية باملصارف من 116٫953مليون جنيه سودانى نهاية عام 2017م إلى 197٫860مليون 

جنيه سودانى في ديسمبر 2018م بنسبة زيادة بلغت 69٫2 %.
ب - ارتفع إجمالي الودائع بالعملة األجنبية باملصارف من  23٫011 مليون جنيه سودانى نهاية عام 2017م إلى 108٫343 

مليون جنيه سودانى في ديسمبر 2018م بنسبة زيادة بلغت 370٫8 %.
2 - التمويل الصرفي:  / 3

أ -  ارتفع إجمالى التمويل املصرفى من 102.928 مليون جنيه سودانى فى عام 2017م إلى 167٫703 مليون جنيه سودانى 
فى ديسمبر 2018م بنسبة منو بلغت 62٫9 % .

ب  -   قطاعيًا حاز قطاع الصناعة على أعلى نسبة 29٫5 %، الزراعة على نسبة 20 %٫ اإلنشاءات 17٫3 % التجارة احمللية 
على نسبة 8٫3 % ٫ النقل على نسبة على نسبة 3٫4 %، املؤسسات املالية غير املصرفية على نسبة 1٫5 % ٫ وأخرى 20 %.

3 -  متوسط هوامش أرباح الرابحات:  / 3
بلغ املتوسط الترجيحى لهوامش أرباح املرابحات نسبة 14٫8 % في شهر ديسمبر 2018م وهوامش املرابحات املطبقة باملصارف 

على نسب تراوحت )بني 6 % إلى 24 % ( .

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 التا�سعة �الع�سرين مل�ساهمى البنك

 لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب2018م

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

                                                                                      أما  بعد 

األعزاء الكرام/ مساهمى بنك الشمال اإلسالمى. 
األفاضل/ ممثلي بنك السودان املركزي.

السيد/ ممثل سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
األستاذ / ممثل املراجع العام جلمهورية السودان. 

األستاذ / ممثل املستشار القانونى للبنك.
األستاذ / ممثل مسجل عام الشركات.

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

السادة / الضيوف الكرام.
األماجد/ العاملون األعزاء.

ِه َتَعاَلى وَبَرَكاُتُه . الُم َعَلْيُكْم وَرْحَمُة اللَّ السَّ
    أصالة عن نفسى وإنابة عن السادة/ أعضاء مجلس إدارة البنك يسرنى أن أرحب بكم فى هذا اليوم املبارك من على منبر تكليفى 
هذا وعلى شرف انعقـــــــاد اجلمعية العمومية التاسعة والعشرين للمساهمني لنستعرض معًا أداء املصـــــــــرف لسنته املالية املنتهية 

فى31 ديسمبر 2018م.
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ا َمْن ُأوِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه َفَيُقوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتاِبَيْه ( . قال تعالى ) َفأَمَّ
الساهمون األفاضل :

      استهل هذا اخلطاب بتقرير متطلبات الرقابة الوقائية وفقًا ملؤشرات  ) CAEL (  الصادر عن بنك السودان املركزى الذى صنف 
فيه أداء مصرفكم فى 30 سبتمبر 2018م ٫ حيث أظهر فيه تصنيفه العام )ُمرٍض( وفق التفاصيل التالية:

1/ رأس املال وتصنيف مصرفكم قوى .
2/ األصول وتصنيف مصرفكم ُمرٍض.
3/ االيرادات وتصنيف مصرفكم قوى.

4/ السيولة وتصنيف مصرفكم ُمرٍض .

Rating Composite rating L E A C اســـم البنك
Fair Satiisfactory 2 1 2 1 بنك الشمال اإلسالمى

حصل مصرفكم  على احلصص التالية فى السوق الصرفية:
1. التمويل :   1٫60 %

2. األصول :  1٫40 %             
3. الودائع :    1٫36 %

4. حقوق امللكية :  1٫43 % 
يسعدنى أن أعرض عليكم أبرز املؤشرات التى تعكس نتائج األداء املالى ملصرفكم للفترة من عام 2013م حتى العام 2018م:

                                                                  )  املبالغ باأللف جنيه سوداني  (

2018م2017م2016م2015م2014م2013مالبنـــــــــــــــــد
1125٫000125٫000125٫000250٫000250٫000250٫000.  رأس املال املدفوع
21٫260٫1101٫534٫3321٫863٫4862٫245٫8553٫357٫3195٫296٫733. إجمالي املوجودات
إجمالي الودائع  .3980٫6021٫1581391٫547٫8461٫741٫7132٫819٫0434٫144٫358

41٫014٫9161٫109٫4921٫389٫5421٫695٫9742٫550٫6383٫851٫523.  إجمالي التمويل
5138٫586156٫287169٫537295٫317294٫821346٫393.  إجمالي حقوق امللكية

62٫64518٫51727٫89441٫24845٫637113٫397.  صافي األرباح
  

       األداء املالى املتطور ملصرفكم حتقق بفضل جهوٍد ُمقدرٍة بذلها عاملون به ماهرون، أوفياء ومخلصون وفق أهداف روعى فيها 
تعظيم حقوق املساهمني وأصحاب املصالح املشتركة استهدفت: 

1 .   تنمية قدرات العنصر البشري  باعتباره محركًا أساسيًا لعمليتى النمو والتطور.
2 .   تقدمي خدمات مصرفية متميزة وتطويرها وفق متطلبات معايير اجلودة الشاملة .

3 .   تنمية املوارد احمللية و األجنبية و توظيفهما التوظيف األمثل .
4 .   التزام مصرفكم باملسؤولية املجتمعية .

السادة الكرام : 
1 -  بلغ إجمالى االستثمارات والتمويل 3٫851٫523 ألف جنيه سودانى بنهاية العام 2018م مقارنة مببلغ 2٫550٫638 ألف جنيه 
سودانى نهاية عام 2017م بنسبة زيادة بلغت 51 %. شمل قطاعات األنشطة االقتصادية: )الصناعى 24 % ٫ الصادر 27 % ٫ اخلدمى 

12 %٫  زراعى 8 %٫ نقل 6 % وأخرى 23 %( .
من حيث صيغ التمويل نالت املرابحة نسبة 49٫74 %، املشــــــــــاركة نسبة 25٫97 % ٫ املقـــــــــاولة نسبة 14٫76 %  و أخرى نسبة 

.% 9٫53
2 -  وفى مجال النقد األجنبى حقق املصــــــــــرف  إجمالى ايرادات مقومة بالعملة احمللية  40٫527٫982 جنيه ســــــــــــودانى بنسبة 

بلغت 675 % من مخططها .
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3 - فى مجال التقنية املصرفية مت :
أ -    تطوير واجهة الربط بني محول القيود القومى لتشمل جميع اخلدمات التى يقدمها احملول

ب -    تطوير نظام املقاصة االلكترونية  ملصرفكم وربطه مباشرة مع النظام املصرفى للبنك  
ج- تعاقد مصرفكم على متلكه شبكة اتصاالت احتياطية لكل فروع البنك بوالية اخلرطوم.

د-  تعاقد مصرفكم مع شركة على تطبيق نظام تقنى متطور إلدارة مكافحة غسل األموال وقانون االمتثال الضريبى )الفاتكا(.
4 - فى مجال البحوث أجرى البنك عددًا من الدراسات فى مختلف مجاالت العمل املصرفى وأعد خطط العمل املصاحبة للموازنة 
التقديرية للعام 2018م لكل فروع وإدارات البنك ووفر بيانات و معلومات دراسات جدوى فروع وصرافات آلية ملتخذى القرارات باملصرف 
)واحة  )15( من مجلتة  العدد  وأصدر  وغيرهما  السودانى  املصارف  املركزى، إلحتاد  السودان  لبنك  ودورية  وتقارير: شهرية، سنوية 

الشمال(.
أولي املجلس إهتمامًا  كبيرًا  التسويق املصرفي والعالقات العامة  وخصص لهما مبلغ  )10٫794٫238( جنيه سودانى.و نفذ املصرف 
حمالت  ترويجية مكثفة للخدمات املصرفية التى يقدمها مصرفكم خالل العام 2018م فى الوسائط اإلعالمية املختلفة ،القنوات 
الفضائية ، اإلذاعة، الصحف، النشرات الدورية، الالفتات الطرقية والدورات الرياضية وسهل سفر الوفود إلى خارج البالد حلضور 

مؤمترات وسمنارات ودورات تدريبية.
بيئة عمله أعاد مصرفكم تأهيل مبني فرعه باملنطقة الصناعية اخلرطوم ، و افتتح نافذة  و تطوير  إطار سعيه  لتحسني  - فى   5
صرف بامليناء اجلنوبى بورتسودان و لديه فرعان حتت التشييد باخلرطوم )شارع الستني ، وجبرة( و الثالث بنياال  مت إستئجار مبانيها  
واستأجر  )3( مباني مبواقع أخرى : )شارع البلدية بحرى و  بشرق النيل و  الفاشر( ومت تركيب ماكينات صراف آلى مبقار املؤسسات 

التالية :
أ-   جامعة أفريقيا العاملية – جنوب اخلرطوم.

ب-   الصندوق القومى للتأمني االجتماعى – غرب اخلرطوم.
ج-  معامل شركة اميفارما باملنطقة الصناعية بحرى.

6 - لتأمني احتياجات البنك من العاملني كمًا ونوعًا فقد مت تعيني مساعد مدير عام  لقطاع الدعم واملساندة و عدد : )29( موظفًا 
و )9( عمال و )6( حراس وفريزى نقدية .

7 - لتحقيق الرضا الوظيفى رفع البنك مرتبات العاملني بنسبة 35 % إعتبارًا من 2019/01/01م.  
8 - أولي املجلس إهتمامًا  كبيرًا  بالتدريب وخصص له مبلغ )7.469.962( جنبه سودانى لتأهيل و رفع قدرات عناصره البشرية نفذ 
مصرفكم : )21( دورة تدريبية داخل مركزه للتدريب مبشاركة )398( متدربًا مبختلف الدرجات  الوظيفية شملت إدارة اجلودة الشاملة 
والتميز فى تقدمي اخلدمات املصرفية والتسويق املصرفى ٫ متيز خدمة العمالء فى املكتبني األمامى واخللفى ، ودورات تطبيقات 
شرعية وحتليل مالى ألغراض التمويل ٫ و مخاطره ، ودورات تواصل إدارى لإلشرافيني لتنمية مهاراتهم وقدراتهم و تدريبهم على 
استخدام اجلداول االلكترونية املتقدمة ٫ و نفذ مصرفكم عدد )9( ورش عمل وسمنار فى مجال :  سياسات بنك السودان املركزى فى 
الصادر والوارد وتعديالتهما٫ الصرافات اآللية ٫ الضوابط الشرعية، األرشفة االلكترونية ٫ املقاصة االلكترونية ٫  استهدفت  )204(  
متدربًا ٫ وشارك مصرفكم فى )45( دورة فى السودان تدريبية خارج مركزه فى احملاور :  ) املصرفى ٫ العالقات اخلارجية ٫ التمويل، 
املالى، اإلدارى، الرقابى ٫ التقنى، اجلودة والتميز،التسويقى، القانونى والبرامج العمالية( استهدفت )116( متدربًا.   ابتعث مصرفكم 
 ٫ ٫ اإلدارى، الرقابى  ٫ املالى  ٫ العالقات اخلارجية  )40( متدربًا لعدد )15( دورة تدريبية خارج الســــــــــــودان فى احملاور ) املصرفى 

التقنى(. 
فى إطار دوره جتاه املؤسسات التعليمية فقد أتاح مصرفكم عدد )172( فرصة تدريبية لطالب اجلامعات والكليات اجلامعية.

9 - فى إطار رسالته االجتماعية واستشعارًا منه بأهمية املسؤولية املجتمعية للتنمية واصل مصرفكم تقدمي تبرعاته ٫ و دعمه و 
إعاناته ألفراد و لشرائح املجتمع املختلفة فى مجاالت : التعليم ٫ العالج ٫ الصحة ٫ واملساهمات القومية٫ ُدور العبادة وغيرها مببلغ 

)1٫681٫866( جنيه سودانى مقارنة ميبلغ )1٫373٫325( جنيه سودانى بنسبة زيادة بلغت 22٫5 % عن العام السابق 2017م. 
السادة الكرام : 

فيما  يلي  موجزًا إلجنازات  الجلس  خالل  العام  2018م  كاآلتي  :  
1. عقد عددًا من اإلجتماعات وأصدر قراراته وتوجيهاته فى املوضـــوعات التى قدمت إليه حسب متطلبات الضبط املؤسسى والنظام 

األساسى ولوائح البنك.  
2.   أجاز  اخلطة االستراتيجية ملصرفكم  لألعوام اخلمس من 2018م إلى  2022م.
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3.   قدم نوصيته إلى اجلمعية العمومية العادية الثامنة والعشرين للمساهمني بتاريخ 2018/05/11م وحصل على موافقنها في 
إجتماعها فوق العادة بخصوص املوضوعني التاليني :

1٫000٫000٫000 )واحد مليار(  250٫000٫000 )مائتى وخمسني مليون( جنيه سودانى إلى   زيادة رأس مال مصرفكم من  ب - 
جنيه سودانى.

تغيير إسم مصرفكم بنك الشمال اإلسالمى ليكون )مصرف البلد(. ج- 
قرر املجلس طرح عدد )250( مليون سهمًا لإلكتتاب ؛ مببلغ قدره 250٫000٫000 )مائتني وخمسني مليون( جنيه سودانى خالل   .4

العام 2019م.
قرر إنشاء شركة للتمويل األصغر كاآلتى:  .5

أ - طبيعة الشركة ال تقبل الودائع وتقدم التمويل األصغر وتؤسس في مدي زمني  6  أشهر.
النقابية  والهيئة  احملدودة  لالستثمار  احلديثة  العاملية  والشركة  اإلجتماعي  للضمان  اإلستثماري  اجلهاز   : الشركة  مؤسسوا   - ب 

للعاملني و  استقطاب مساهمني آخرين.
ج - رأس املال املصرح به )40( مليون جنيه سودانى.

د -  تكوين مجلس إدارة تأسيسي من )5( أعضاء ميثلون املساهمني .
هـ - تكليف موظف من البنك للقيام بأعباء مدير عام الشركة.

إطلع  على وأجاز  قرارات  وتوصيات  اللجان املنبثقة منه و هى:   .6
جلنة  املجلس  .ب -   جلنة  املراجعة و الضوابط . ج -   جلنة  السياسات . د -  جلنة  املخاطر . أ - 

إطمان على دقة وشفافية األداء  واإلنضباط  املؤسسي  نتيجة لتفعيل الضوابط .  .7
ظّل   ملتزمًا  بإرسال  التقارير  الدورية لبنك الســــــــــــودان  املركزي  في  ظل  الضبط  املؤسسي في مواعيدها.  .8

9.  تابعت جلانه حتصيل الديون املتعسرة مبصرفكم وكانت النتيجة مطمئنة كما موضح أدناه .

النسبة % املعيارية الدوليةالنسبة % التى حققها مصرفكمالتاريخ
6 %2٫46 %31 ديسمبر 2013م
6 %2٫85 %31 ديسمبر 2014م
6 %3٫27 %31ديسمبر  2015م 
6 %3٫30 %31 ديسمبر 2016م
6 %2٫19 %31ديسمبر  2017م
6 %1٫09 %31/ديسمبر 2018م

اإلخوة الكرام :
       فى اخلتام أنقل حتية و تقدير مجلس اإلدارة  إلى جميع مساهمى مصرفكم لدعمهم املستمر له ٫ و للعاملني به على اختالف 
مواقعهم لوفائهم وإلخالصهم وملا بذلوه من جهد لنصل إلى نتائج أداء كلى متطور، و لإلدارة التنفيذية العليا التى كان جلهدها دور 
متعاظم فى تنفيذ سياساته و لهيئة الرقابة الشرعية و لبنك السودان املركزى على جهودهما فى جناح مصرفكم و لديوان املراجعة 
القومى على إبداء رأيه الفنى احملايد فى القوائم املالية التى أعدها مصرفكم  ولصندوق ضمان الودائع ٫ و للمتعاملني الكرام الذين 
كانوا سندًا ودعمًا متزايدًا ملصرفكم  وكان ملالحظاتهم وآرائهم دور متعاظم فى حتسني وجتويد خدماته املصرفية والشكر  -  من َقبُل 

ومن بعُد  - لله رب العاملني.     
                                                            والسالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الباقر يوسف مضوي أحمد 
رئيس مجلس اإلدارة
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موؤ�سرات اأداء البنك للثالث �سنوات الأخرية

املبلغالسنة
20162٫245٫855
20173٫357٫319
20185٫296٫733

املبلغالسنة
20161٫695٫974
20172٫550٫638
20183٫851٫523

املبلغالسنة
201641٫248
201745٫637
2018113٫397

املبلغالسنة
2016295٫317
2017294٫821
2018346٫393

املبلغالسنة
20161٫741٫713
20172٫819٫043
20184٫144٫358

1/ إجمالي الوجودات

3/ إجمالي التمويل

4/ إجمالي الدخل

5/ إجمالي حقوق اللكية

2/ إجمالي الودائع

املبالغ باأللف جنيه سوداني

املبالغ باأللف جنيه سوداني

املبالغ باأللف جنيه سوداني

املبالغ باأللف جنيه سوداني

املبالغ باأللف جنيه سوداني
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السبت 21 / 4 / 2019 م

فيما يلي قرارات اجلمعية العمومية للمساهمني في البنك الصادرة في إجتماع اجلمعية 
العمومية التاسع والعشرين بتاريخ  20 / 4 / 2019 م :

هيئة  وتقرير  القانونى  املراجع  وتقرير   . املراجعة  املالية  والقوائم  اإلدارة  مجلس  تقرير  إجازة   /1
الرقابة الشرعية للعام املالي املنتهى فى : 2018/12/31 م. مع االلتزام بتوجيهات بنك السودان 

املركزي بتوزيع أرباح نقدية للمساهمني عن العام 2018 . مبلغ قدره 48٫740٫834 جنيه .
2/ تفويض مجلس اإلدارة لتعيني املراجع القانونى وحتديد أتعابه للعام 2019م.

 

                                                      وبالله التوفيق ،،،،،،،

محمد بشرى خلف الله
أمني مجلس اإلدارة

قرارات  اإجتماع اجلمعية العمومية التا�سع �الع�سرين
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�سبكة املرا�سلني 

مصرف ابوظبي االسالمي
بنك املشرق

املصرف العربي للتجارة واالستثمار
بنك النيلني ابوظبي

 البنك  التجاري العربي البريطاني
 بنك اكتف التركي

بنك البركة التركي
بنك التجارة واالستثمار السويسري

BANK CREDIT DNEPR
بنك قطر االسالمي

املؤسسة العربية املصرفية -املنامة
الشركة العربية لالستثمار

مصرف البحرين االسالمي
مصرف سبأ االسالمي

بنك بيروت
البنك اللبناني الفرنسي

بنك فيصل االسالمي املصري
املؤسسة العربية املصرفية

مؤسسة الراجحي املصرفية
البنك االهلي التجاري - جدة

صرافة ارسال
صرافة التنمية الدولية

 العربية للصرافة


