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دليل الهاتف - المركز الرئي�سى والفروع 
المركز الرئي�سي : السودان – الخرطوم - شارع السيد عبد الرحمن

تلفون : 779078 –  774728 –  771735    )249-183+(
فاكس : 784282 –    773585      )249-183+(

)isbssdkh( : االسويفت
 ص . ب : 10036 – الخرطوم

الرمز البريدي : 11111 
 www.baladbank.com : الموقع على اإلنترنت

   info@baladbank.com : البريد اإللكتروني

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

785098  )183-249+(782192  )183-249+(الخرطوم
783925  )183-249+(783921  )183-249+(السوق العربى

472849  )183-249+(472847  )183-249+(المنطقة الصناعية الخرطوم
460714  )183-249+(487958  )183-249+(السجانة

420182  )183-249+(420183  )183-249+(السوق المحلى
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 العالمية
731563  )183-249+(731561  )183-249+(الخرطوم )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+(الحفير
843920  )0611-249+(843910  )0611-249+(األبيض
731620  )183-249+(731613  )183-249+(كسال
731733  )183-249+(731733  )183-249+(بحري
615321  )120-249+(615321  )120-249+(الستين
615341  )120-249+(615341  )120-249+(جبرة
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خريطة توضح اإلنتشار الجغرافى للفروع
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 رئيس المجلس:
الســيد/  الباقر يوسف مضوى أحمد           
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أعضاء المجلس:
1( السـيد/ أحمد على أحمد الحسين.

2( السيد/ عبدالله المهتدى الوسيلة الحسن
3(  الســيد/ كمال على مدنى محمد

4(  الســيد/ أحمد الرشيد سعد الصوفى.
5(  الســيدة/ د. سامية عثمان محمد المبارك
6(  الســيد/ محمد صديق الحسن سيد أحمد

7(  الســيد/ جعفر إبراهيم محمد عبدالله.
8(  الســيد/ عبدالمطلب على حسن عثمان.

أمين مجلس اإلدارة:
السيد/محمد بشرى خلف الله على

هيئة الرقابة الشرعية:
رئيس الهيئة 	 1(  البروفسير/  محمد زين الهادى الحاج 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	

المستشار القانـوني:
األستاذ /  معتصم حسن محجوب محمد.

المراجع القانـوني:
السادة/ ديوان المراجع القومي.	



8

الرئيس التنفيذى
السيد/ صالح محمد عبد الرحيم  على    
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 نائب الرئيس التنفيذى 
السيد/ عبد الله نور الدين أحمد محمد           

 
  السيد/ على حسن حمد الحسين               السيد/ اسامة الطيب الفكى عثمان             السيد/ على عبداللطيف ابوبكر عمار     

      مساعد الرئيس التنفيذى                            مساعد الرئيس التنفيذى                              مساعد الرئيس التنفيذى
              للدعم والمساندة                                        لقطاع االعمال                                                 للعمليات والرقابة
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مديرو اإلدارات:
التمويل. 	 1. السيد / عبدالوهاب محمد عبدالكريم الحاج	

التدقيق الداخلى 	 	 2. السيد / محمد الحسين أحمد جعل	
االستراتيجية والمرحلة 	 3. السيد / بدر محمد الجاك العباس                  	

النظم واالجراءات 4. السيد / احمد الطاهر سيد احمد طاهر          	          	
العمليات المركزية 5. السيد / الجيالنى محمد مو�سى الحاج               	 	
المكتب التنفيذى 	 	 6. السيد / جمال حسن عثمان سلو	

تنمية الموارد البشرية 7. السيد / عزالدين العركى الخزين احمد             	   	
الخدمات 	       	 8. السيد / على محمد على الشيخ        	

الرقابة المالية 	       	 9. السيد / مبارك مو�سى سعد الحاج              	
مسؤول االلتزام 	 10. السيد/ مبارك مامون عبدالصمد يوسف	

المخاطر 	 	 11. السيد/ خالد محمد احمد عبدالرحمن	
المؤسسات المالية 	 	 12. السيد/ طارق عبدالله مهدى يعقوب	

التخطيط والتسويق المكلف 	 13. السيد/ ابوعبيدة احمد ابراهيم ابوعاجبة	
تقنية المعلومات 	 	 14. السيد/ سعيد خليل سعيد صالح	
الشئون القانونية 	 	 15. السيد/ الشفيع محمد نعمان محمد	

مديرو الفروع	
البرج 	        	 1. السيد / عارف محمد بشير على              	

المنطقة الصناعية الخرطوم 	 	 2. السيد/ معتصم عبدالعزيز فقير أحمد	
الصناعات بحري 3. السيد/ عبدالمنعم إبراهيم الشيخ بابكر    	            	

الخرطوم 4. السيد / اسامة محمد سيد احمد الفاضل      	     	
مدنى 	 5. السيد / صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم	

الكالكلة 	 	 6. السيد / محمد النور آدم الفضل            	
سوق ستة 	 	 7. السيد/ معتصم تاج السر المختار حماد	

السوق الشعبى أم درمان 	 	 8. السيد/ آدم طاهر وقداب محمد          	
بورتسودان 	 	 9. السيد/ مضوى أحمد محمد مدنى	

السوق المحلى 	 10. السيد / ابراهيم الحاج ابراهيم عربى            	
جامعة أفريقيا العالمية 11. السيد / محمد أحمد محمد الشيخ                   	  	

السجانة 	 12. السيد/ نورالدين عبدالحليم حامد أرباب	
بحرى 	 	 13. السيد/ هيصر محمود حسين اسماعيل	

سوق ليبيا 	 	 14. السيد / محمد حسن دهب محمد	
الخرطوم "2" 	 	 	 15. السيد/ ادم يعقوب عمر جبريل	

السوق العربى 	 	 16. السيد/ مامون محمد كرار عثمان	
أمدرمان 17. السيد / سر الختم حسين محمد على        	        	

القضارف 	 18. السيد/ قمر األنبياء عبدالكريم على أحمد	
األبيض.                19. السيد / نزار محمد الزين عبدالرحمن             	    	

كسال 	 	 20. السيد/ على محمود محمد محمود 	
دنقال. 	 21. السيد / عبدالحليم بشير هارون بشير                	

كوستى 	 22.السيد/ محمد االمين الفحل محمد االمين	
شارع الستين 	 23.السيد/ سيف الدين تاج السر عبدالمعروف	

جبرة 	 24.السيد/ محمد عبدالله محمد عبدالكريم	
الحفير. 	 25. السيد/ وعاظ الدين إبراهيم عبدالرحمن محمد	
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التطورات اإلقتصادية العالمية والمحلية للعام 2019م
مؤشرات اإلقتصــاد العالمي: 

معدل نمو اإلقتصاد:
يتوقــع أن يرتفــع معــدل نمــو اإلقتصــاد العالمــى مــن 3,3% فــي عــام 2019م إلــى 3,6% فــي عــام 2020م  أمــا فــى منطقــة األســواق 
الصاعــدة والــدول الناميــة فيتوقــع أن يرتفــع معــدل النمــو مــن 4,4% فــى عــام 2019م إلــى 4,8% فــي عــام 2020م وفــى منطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يتوقــع أن يرتفــع معــدل النمــو مــن 1,3% فــي عــام 2019م إلــى 3,2% فــي عــام 2020م0
معدل التضخم :

بلــغ متوســط معــدل التضخــم للــدول المتقدمــة 1,5% فــى عــام 2019م ، ويتوقــع أن يرتفــع إلــى 1,8%  بنهايــة العــام 2020م ، أمــا 
بالنســبة لمنطقــة األســواق الصاعــدة  و الــدول الناميــة فيتوقــع أن ينخفــض معــدل التضخــم مــن 4,9% فــى عــام 2019م إلــى 

4,7% بنهايــة عــام 2020م وفــى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا يتوقــع أن ينخفــض مــن 10% إلــى %9,6 .
اإلدخـار :

يتوقــع أن تســتقر مســتويات اإلدخــار فــى الــدول المتقدمــة عنــد مســتوى 22,7% فــى عامــي 2019م و 2020م ، وفــى األســواق 
الصاعدة والدول النامية يتوقع أن تنخفض من 32,1% إلى 31,8% ، أما فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فيتوقع 

أن تنخفــض مــن 27% فــى عــام 2019م إلــى 26,7% فــى العــام 2020م 0
 البطـالة :

يتوقع أن ينخفض معدل البطالة فى دول منطقة اليورو من 7% عام 2019م إلى 6,9% في العام 2020م 

مؤشــرات اإلقتصــاد المحلي 
معدل النمــو :

يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالى من 3,6% فى عام 2019م إلى 3,8% في عام 2020م.
معدل التضخم :

يتوقع أن يرتفع معدل التضخم من 56,2% في عام 2019م إلى 59,4% في عام 2020م.
البطالة :

يتوقع أن ينخفض معدل البطالة من 21,4% خالل العام 2019م إلى 20,9% في العام 2020م. 
عرض النقود:²

إرتفع عرض النقود من )430,786(مليون جنيه سودانى بنهاية ديسمبر  2018م إلى)689,598( مليون جنيه سودانى بنهاية 
ديســمبر 2019م بنســبة زيــادة قدرهــا 60%، وقــد بلــغ حجــم الكتلــة النقديــة خــارج الجهــاز المصرفــى) 281,336 ( مليــون جنيــه 
ســودانى بنهايــة ديســمبر 2019م مقارنــة بمبلــغ )112,832( مليــون جنيــه ســودانى بنهايــة ديســمبر 2018م بنســبة زيــادة بلغــت 

 . %149

التطــورات على صعيد البيئة المصرفية³
ودائع الجهاز المصــرفي :

•   ارتفــع إجمالــي الودائــع بالعملــة المحليـــــــــــة للمصــارف مــن)197,860( مليــون جنيــه ســودانى بنهايــة ديســمبر 2018م إلــى 
)281,079( مليــون جنيــه ســودانى فــي ديســمبر 2019م بنســبة زيــادة قدرهــا %42.

•   انخفضــت إجمالــي الودائــع بالعملــة األجنبيــة للمصــارف مــن )108,343(مليــون جنيــه ســودانى بنهايــة ديســمبر 2018م إلــى ) 
86,139(مليون جنيه ســودانى في ديســمبر 2019م بنســبة انخفاض قدرها %21.

التمويل المصــــرفي:
• ارتفــع حجــم التمويــل المصرفــى مــن)167,703 ( مليــون جنيــه ســـودانى بنهايــة ديســمبر 2018م إلــى )218,464( مليــون 
 حــاز قطــاع 

ً
جنيــه ســودانى فــى ديســمبر 2019م بمعــدل نمــو قــدره 30% وعلــى صعيــد توزيــع إجمالــى التمويــل المصرفــى قطاعيــا

الصناعــة علــى أعلــى نســبة 21,5% ، الزراعــة 16,2% ، اإلنشــاءات 11,9% ، النقــل 7,8% ، الصــادرات 8% ، التجــارة المحليــة 
7,8% وأخـــــــــرى %26,8 .

متوسط هوا مش أرباح المرابحات :
بلغ المتوسط الترجيحى لهوامش المرابحات 15,7% في ديسمبر 2019م ونسب المشاركات %26,8
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خطــاب الســيد/ رئيــس اللجنــة اإلداريــة أمــام الجمعيــة العموميــة )الثالثــون( لمســاهمى المصــرف للعــام المالــى 
المنتهــى  فــي 31 ديســمبر2019م

قال تعالى فى محكم تنزيله: )وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون(
صدق الله العظيم

السادة / المساهمون الكرام 
السيد / ممثل بنك السودان المركزي0
السيد / ممثل المسجل العام للشركات.

السيد / ممثل المراجع القومي لجمهورية السودان. 
السيد/ ممثل سوق الخرطوم لألوراق المالية

السيد/ ممثل صندوق ضمان الودائع.
السيد / ممثل المستشار القانوني للمصرف.

السادة /  رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية. 
السادة / الضيوف األفاضل

ُه .
ُ
ات

َ
ِه وَبَرك

َّ
 الل

ُ
ْم وَرْحَمة

ُ
ْيك

َ
الُم َعل اإلخوة االفاضل  السَّ

 بكــم إنابــة عــن اللجنــة االداريــة لمصــرف البلــد المكلفــة بموجــب القــرار 
ً
يطيــب لــى أن أخاطــب جمعيتكــم العموميــة مرحبــا

االدارى للســيد/محافظ بنــك الســودان المركــزى رقــم )2020/18( الصــادر بتاريــخ العاشــر مــن رجــب 1441ه الموافــق الرابــع 
 أداء المصــرف للســنة الماليــة المنتهيــة فــى 31 ديســمبر 2019م.

ً
مــن مــارس لســنة 2020م لنســتعرض معــا

المساهمون األفاضل :
َرُءوا ِكَتاِبَيْه ( 0

ْ
ُم اق

ُ
َيُقوُل َهاؤ

َ
وِتَي ِكَتاَبُه ِبَيِميِنِه ف

ُ
ا َمْن أ مَّ

َ
أ
َ
قال تعالى ) ف

 مع نتائج 
ً
نســتعرض فيمايلى ابرز مؤشــرات األداء والنشــاط المالى لمصرفكم والنتائج المحققة خالل العام 2019م مقارنا

أداء العام 2018م:
) المبالغ باأللف جنيه سودانى (

البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالرقم
األعوام

نسبة الزيادة
2019م2018م

53,81%5,296,7338,146,742إجمالي الموجودات1
62,44%4,144,3586,732,134إجمالي الودائع2
58,36%3,202,9085,071,929إجمالي التمويل3
55,25%425,674660,845إجمالي اإليرادات4
57%278,738436,647إجمالى المصروفات5
53%146,936224,198إجمالى االرباح6
120,08%346,393762,333إجمالى حقوق الملكية7
8,82%19,49%العائد على األسهم8

المؤشرات:
الموجودات: إجمالى موجودات المصرف التى توضح حجم النشاط زادات بنسبة 53,81% خالل الفترة.
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 بنسبة %62,44.
ً
 ملحوظا

ً
الودائع: وهى الموارد االساسية التى تسعى المصارف لجلبها فقد نمت نموا

االســتثمارات: إن حجــم االســتثمار والتمويــل الممنــوح يعتبــر مــن أهــم اســتخدامات المــوارد لتحقيــق االربــاح حيــث بلــغ معــدل 
النمــو خــالل الفتــرة المقارنــة 58,36% وقــد بلــغ إجمالــى التمويــل 5,071,929 الــف جنيــه بنهايــة العــام 2019م مقارنــة بمبلــغ 
3,202,908 الــف جنيــه بنهايــة عــام 2018م. وقــد شــمل التمويــل مختلــف القطاعــات االقتصاديــة )الصــادر 22%، الصناعــى 

24%، التجــارى 11%، الخدمــى 15%، الزراعــى 10% والقطاعــات األخــرى %18(.
إجمالــى االربــاح: بلــغ اجمالــى االربــاح 224,198 الــف جنيــه بنهايــة 2019م مقارنــة بمبلــغ 146,936 الــف جنيــه بنهايــة عــام 

2018م بمعــدل نمــو %53.
إجمالى حقوق الملكية: بلغ اجمالى حقوق الملكية 762,333 الف جنية بنهاية العام 2019م مقارنة بمبلغ 346,393 الف 

جنيه بنهاية عام 2018م بمعدل نمو %120,08.
العائد على األسهم: بلغت نسبة العائد على السهم 8,82% للعام 2019م مقارنة بنسبة 19,49% لعام 2018م.

توزيــع التمويــل علــى صيــغ التمويــل المعمــول بهــا فــى الجهــاز المصرفــى علــى النحــو التالــى )المرابحــة 50%، المشــاركة %19، 
المضاربــة 7%، المقاولــة 15% وأخــرى %9(.

واســتطاع المصرف بحســن ادارته للعمليات االســتثمارية أن يحقق أدنى نســبة فى التعثر حيث بلغت 1,54% وهى نســبة تقل 
 عــن النســبة المعياريــة التــى حددهــا البنــك المركــزى.

ً
كثيــرا

 لتحصيــل الديــون المتعثــرة خــالل الفتــرة مــن )2014م إلــى 2019م( والجــدول أدنــاه 
ً
 مقــدرا

ً
وقــد أولــت إدارة المصــرف جهــدا

يوضــح محتفظــة المصــرف علــى نســبة التعثــر حســب توجيهــات البنــك المركــزى
المعياريالنسبةالتاريخ

6%2,85%31 ديسمبر 2014م
6%3,27%31 ديسمبر 2015م
6%3,30%31 ديسمبر 2016م
6%2,19%31 ديسمبر 2017م
6%1,09%31 ديسمبر 2018م
6%1,54%31 ديسمبر 2019م

المساهمون األفاضل:
 لمؤشــرا ت))CAEL(( الصــادرة مــن البنــك المركــزي والــذي صنــف فيــه أداء 

ً
بالنظــر إلــى تقريــر متطلبــات الرقابــة الوقائيــة وفقــا

 علــى المؤشــرات التاليــة:
ً
المصــرف )دون الوســط( مفصــال

التصنيفالسيولةالربحيةجودة األصولكفاية رأس المالالمؤشر
دون الوسطضعيفمر�سيوسطدون الوسطالتصنيف

بالنظــر الــى كفايــة رأس المــال نشــير إلــى أن المصــرف قــام فــى نهايــة عــام 2019م بعقــد جمعيــة عموميــة فــوق العــادة لتخصيــص 
المبلغ المتبقى من االكتتاب البلغ 102,535,556 جنيه للسادة/الصندوق الوطنى للمعاشات والتامينات االجتماعية وقد 
سدد المبلغ اال أن تغيير االسم من الصندوق القومى للتامين االجتماعى حال دون إضافة المبلغ لرأس مال المصرف، وقد 
تمــت الموافقــة بدايــة هــذا العــام علــى تعديــل االســم مــن قبــل البنــك المركــزى وتمــت خاطبــة ســوق الخرطــوم لــالوراق الماليــة 
 لتصنيف أكبر فى كفاية رأس المال. 

ً
 ومحقا

ً
العتماد هذا المبلغ، ولو ال تاخر هذا االجراء الصبح رأس مال المصرف مستوفيا

وبالنسبة لمؤشر السيولة فإن ما ظهر فى تصنيفها نتيجة أزمة السيولة التى ضربت كل الجهاز المصرفى خالل عامى 2018م 
و2019م.

السادة المساهمون:  
 إدارة تنفيذية مقتدرة نجحت 

ُ
مرة

َ
 إن نتائج األداء المتطور لمصرفكم الذى وقفت عليه اللجنة اإلدارية للمصرف، كان نتاج ث

فى إدارة المصرف، وجهد عاملين أوفياء أخلصوا العمل وفق أهداف واضحة ومحددة للنهوض بالمصرف مستهدفين:
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1. التوظيف األمثل لموارد المصرف.
2. تقديم الخدمات المصرفية المتميزة والمتطورة وفق معايير الجودة الشاملة .

3. تطوير قدرات العنصر البشري والمهنية العالية وااللتزام والمسئولية.
4. إلتــزام المصــرف بمســاهمته فــى  المســؤولية االجتماعيــة التــى شــملت التمويــل االصغــر وإعانــة مؤسســات الصحــة والتعليــم 

واالعمــال الخيريــة فــى حــدود مبلــغ 4,927,972 جنيــه.
وبالمقابل فقد إهتمت إدارة المصرف بتحسين بيئة العمل وتحسين شروط خدمة العاملين باجازة الالئحة المعدلة للعام 

2019م وتخصيص ميزانية مقدرة للتدريب فى حدود مبلغ 12,500,000 جنيه.

المساهمون األفاضل: 
 خالل العام وجاءت 

ً
وقفت اللجنة بالتقدير ألعمال مجلس اإلدارة خالل فترة عمله حيث عقد مجلس اإلدارة )15( اجتماعا

 فــى متابعــة وإجــازة قــرارات 
ً
قراراتــه وتوجيهاتــه مســتوفية لمتطلبــات الضبــط المؤس�ســى واللوائــح وقــام المجلــس بــدوره كامــال

لجان المجلس ووقف على التقارير الشهرية ألداء المصرف وسير العمليات االستثمارية والرواجع والتقارير الدورية والتأكد 
مــن التــزام إدارات المصــرف المختلفــة بارســال التقاريــر المطلوبــة مــن البنــك المركزى.

 بأعمــال النهــج الشــرعى فــى معامــالت 
ً
وقــد قــام المجلــس باإلطــالع علــى تقاريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية والمراقــب الشــرعى إلتزامــا

المصرف، وتاكد للجنة التزام مجلس اإلدارة بارسال التقارير الدورية المطلوبة من البنك المركزى فى إطار تفعيل الضبط 
المؤس�ســى. وتاكــد للجنــة قيــام المجلــس بإجــازة الموازنــة التخطيطيــة للعــام 2020م وكل قــرارات وتوصيــات لجــان المجلــس.

المساهمون االفاضل: 
نوعيــة فــي مجــال التقنيــة المصرفيــة ومواكبــة للتطــور المســتمر فــى هــذا المجــال أحــدث المصــرف نقلــة نوعيــة بتعاقــده مــع 
شــركة )أوركل( الرائــدة فــى أنظمــة الحاســوب لتركيــب نظــام متطــور وحديــث وســيكتمل تشــغيله بــإذن اللــه خــالل هــذا العــام ، 

.)EBS( كمــا تــم ربــط المصــرف بنظــام حمايــة  جديــد مــع شــركة الخدمــات المصرفيــة
واليفوتنــى أن أذكــر أن المصــرف قــد قــام بتدشــين عالمــة المصــرف التجاريــة وتغييــر شــعار المصــرف وتقديمــه بهويــة جديــدة 

بتحديــث للرؤيــة والرســالة.
فى إطار سياســة المصرف للتوســع واالنتشــار تم افتتاح فروع جديدة فى كل من نياال، البلدية بحرى فى بداية العام الجارى، 
( ويواصــل المصــرف إجــراء دراســات جــدوى لتوســيع 

ً
وقــد بلــغ عــدد الفــروع الحاليــة بعــد إضافــة هذيــن الفرعيــن )27 فرعــا

شــبكة فروعــه فــى عديــد مــن المواقــع المســتهدفة.

السادة المساهمون:  
إهتم المصرف بتحســين بيئة العمل وتحقيق الرضا الوظيفى برفع مرتبات ومنح العاملين بنســبة 35% وإهتم بتأهيل ورفع 
 فــى 

ً
قــدرات العامليــن وفــق خطــة تدريــب شــاملة بمركــز التدريــب وعلــى نطــاق التدريــب الخارجــى إبتعــث المصــرف )52( مشــاركا

دورات تدريبيــة مختلفــة.

المساهمون األفاضل:
فــي الختــام وبإســم اللجنــة االداريــة المكلفــة أتقــدم بالتقديــر واالشــادة بمجلــس إدارة المصــرف الســابق وعبــر جمعيتكــم 
العموميــة المنعقــدة أزجــى التحايــا إلــى جميــع مســاهمى المصــرف وإدارتــه التنفيذيــة وللعامليــن فــى مختلــف مواقعهــم لما بذلوه 

مــن جهــد ووفــاء وإخــالص مــن اجــل االرتقــاء بهــذا الصــرح العظيــم.
والشــكر موصــول الدارات البنــك المركــزى وهيئــة الرقابــة الشــرعية علــى جهودهــم الرقابيــة. وكذلــك ديــوان المراجــع القومــى 

 للمصــرف.
ً
 ودعمــا

ً
وصنــدوق ضمــان الودائــع وخاتمــة شــكرنا لجهــود المتعامليــن الذيــن كانــوا ســندا

ونحــن فــى بدايــة عهــد جديــد ومرحلــة جديــدة واستشــراف دورة قادمــة نناشــد جمعيتكــم الموقــرة لمواصلــة دعمهــا لمســيرة 
التغييــر التــى بــدأت.

دعونا نبشر بمستقبل زاهر للمصرف بإذن الله وتوفيقه.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته  

عبدالله المهتدي الوسيلة  	 	 	 	 	 	 	 	
رئيس اللجنة اإلدارية المكلف  	 	 	 	 	 	 	 	
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