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وَن  ْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّ ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُ )َوُقــِل اْعَمُلوْا َفَسَيَرى اللهّ

ا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن( ُئُكم ِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ
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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

الرسـالة 

الرؤية
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دليل المركز الرئيسي والفــروع
الركز الرئيسي : السودان – اخلرطوم - شارع السيد عبد الرحمن

تلفون : 779078 –   770487    )249-183 +(
فاكس : 774277 –    784282  )249-183 +(

)isbssdkh( : االسويفت
 ص . ب : 10035  

الرمز البريدي : 11111 - اخلرطوم - السودان 
 info@baladbank.com : البريد اإللكتروني

  www.baladbank.com : املوقع على اإلنترنت

الفروع العاملة :

فاكــــــــــــستلفــــــــــــــــونالفــــــــــــــرع
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
731732  )183 - 249 +(731732  )183 - 249 +(بحري

231524  )185 - 249 +(231524  )185 - 249 +(البلدية بحري
615321  )120 - 249 +(615321  )120 - 249 +(الستني

731620  )183 - 249 +(731613  )183 - 249 +(نياال
615341  )183 - 249 +(615341  )183 - 249 +(جبرة
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خريطة توضح اإلنتشار الجغرافى للفـروع

بورتسودان
احلفير 

دنقال

اخلرطوم

ود مدني

األبيض
نياال

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
البلدية
الستني

جبرة
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مجــلس اإلدارة

الســيد/  عبداللطيف عثمان محمد صالح

رئيس مجـلس اإلدارة
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أعضاء مجـلس اإلدارة

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 /  الشفيع محمد نعمان محمد

الراجع القانـوني
الســــــادة / ديوان املراجع القومي 

السـيد/ عبداملطلب على حسن عثمان
السيد/ خالد محمد ميرغنى مبارك

الســيد/ عثمان االمني الشيخ مصطفى
الســيد/ يسن حسن بشير يونس

الســيد/ حسن إبراهيم احلسن أحمد
الســيد/ حسن السيد محمد على

الســيد/ بابكر الصادق محمد أحمد اجلاك
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اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذى المكلف

السيد/ عبد الل نور الدين أحمد محمد           
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مساعدو الرئيس التنفيذى المكلف

السيد/ اسامة الطيب الفكى عثمان 
مساعد الرئيس التنفيذى لقطاع االعمال

السيد/على حسن حمد احلسني
مساعد الرئيس التنفيذى للدعم واملساندة

السيد/ على عبداللطيف ابوبكر عمار
مساعد الرئيس التنفيذى للعمليات والرقابة
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مديرو اإلدارات

مديرو الفـروع

التمويل1.السيد/ عبدالوهاب محمد عبدالكرمي
التدقيق الداخلى2. السيد / محمد احلسني أحمد جعل           

االستراتيجية واملرحلة والتسويق3. السيد / بدر محمد اجلاك العباس                  
النظم واالجراءات4. السيد / احمد الطاهر سيد احمد طاهر                    
العمليات املركزية5. السيد / اجليالنى محمد موسى احلاج                

املكتب التنفيذى6. السيد / جمال حسن عثمان سلو
تنمية املوارد البشرية7. السيد / عزالدين العركى اخلزين احمد                

اخلدمات8. السيد / على محمد على الشيخ               
الرقابة املالية9. السيد / مبارك موسى سعد احلاج                     

مسؤول االلتزام10. السيد/ مبارك مامون عبدالصمد يوسف
املؤسسات املالية12. السيد/ طارق عبدالله مهدى يعقوب

املخاطر املكلف13. السيد/ مجدالدين مامون العوض عبدالرحمن
الشئون القانونية13. السيد/ الشفيع محمد نعمان محمد

تقنية املعلومات املكلف14.السيد/ حمزة الطيب محمد على العبيد

املنطقة الصناعية اخلرطوم1. السيد/ معتصم عبدالعزيز فقير أحمد
الصناعات بحري2. السيد/ عبداملنعم إبراهيم الشيخ بابكر                

مدنى3. السيد / صالح الدين إبراهيم شيخ إبراهيم
اخلرطوم4. السيد / اسامة محمد سيد احمد الفاضل           

الكالكلة5. السيد / محمد النور آدم الفضل            
سوق ستة6. السيد/ معتصم تاج السر املختار حماد

السوق الشعبى أم درمان7. السيد/ آدم طاهر وقداب محمد          
بورتسودان8. السيد/ مضوى أحمد محمد مدنى

السوق احمللى9. السيد / ابراهيم احلاج ابراهيم عربى            
جامعة أفريقيا العاملية10. السيد / محمد أحمد محمد الشيخ                     

السجانة11. السيد/ نورالدين عبداحلليم حامد أرباب
بحرى12. السيد/ هيصر محمود حسني اسماعيل

اخلرطوم “2”13. السيد/ ادم يعقوب عمر جبريل
السوق العربى14. السيد/ مامون محمد كرار عثمان

البرج15.السيد/ محمد احلسن محمد حسني
أمدرمان16. السيد / سر اخلتم حسني محمد على                

القضارف17. السيد/ قمر األنبياء عبدالكرمي على أحمد
األبيض.               18. السيد / خالد محمد ادم محمد على                 

كسال19. السيد/ على محمود محمد محمود 
دنقال.20. السيد / عبداحلليم بشير هارون بشير                

سوق ليبيا21.السيد/ عماد جمعة مبروك فضل املولى
نياال22.السيد/ تاج السر الفضل عطا الفضيل الفضل

شارع الستني23.السيد/ سيف الدين تاج السر عبداملعروف
جبرة24.السيد/ محمد عبدالله محمد عبدالكرمي

كوستى25.السيد/موسى محمد فقير عبدالرحمن
البلدية بحرى26.السيد/عماد الدين عثمان بشير محمد

احلفير.27. السيد/ رضوان محمد جمعة طه
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التطورات اإلقتصادية العالمية والمحلية للعام 2020م

مؤشرات اإلقتصــاد العالي:1
معدل منو اإلقتصاد:

في عام 2019م إلى )- 5٫8 %( في عام 2020م ومن  انخفض معدل منو اإلقتصاد العاملى من 1٫7 % 
املتوقع أن يرتفع إلى 3,9 % عام 2021م.  أما فى افريقيا جنوب الصحراء فقد انخفض معدل النمو من 3٫2 

% فى عام 2019م إلى ) - 3 %( في عام 2020م ويتوقع أن يرتفع إلى 3٫1 % عام 2021م.  
معدل التضخم :

    بلغ متوسط معدل التضخم للدول املتقدمة 1٫4 % فى عام 2019م ، وانخفض إلى 0٫8 %  بنهاية العام 
2020م ، ومن املتوقع أن يرتفع إلى 1٫6 % فى العام 2021م. أما بالنسبة ملنطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
فقد بلغ متوسط معدل التضخم 8٫5 % عام 2019م وارتفع إلى 10٫6 % فى عام 2020م ومن املتوقع أن 

ينخفض إلى 7٫9 % فى العام 2021م.  
اإلدخـار :

     انخفضت مستويات اإلدخار فى الدول املتقدمة من 22٫7 % فى عام 2019م إلى 21٫7 عام 2020م , 
وفى األسواق الصاعدة والدول النامية ارتفعت من 32٫5 % إلى 32٫9 % ، أما فى افريقيا جنوب الصحراء 

فانخفضت من 20٫2 % فى عام 2019م إلى 18٫1 % فى العام 2020م .
 البطـالة :

      ارتفع معدل البطالة فى دول اوروبا املتقدمة من 6٫6 % عام 2019م إلى 8 % في العام 2020م ومن 
املتوقع أن ترتفع إلى 8٫5 % عام 2021م.

مؤشــرات اإلقتصــاد احمللي 
معدل النمــو :

    انخفض معدل منو الناجت احمللى اإلجمالى من )- 2٫5 %( فى عام 2019م إلى )- 8٫4 %( في عام 
2020م ويتوقع أن يرتفع إلى 0٫8 % عام 2021م.

معدل التضخم :
     إرتفع معدل التضخم من 51 % في عام 2019م إلى 269 % في عام 2020م ويتوقع أن ينخفض إلى 

129٫7 % عام 2021م.
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البطالة :
     ارتفع معدل البطالة من 22٫1 % عام 2019م إلى 25 % في العام 2020م. ويتوقع أن ينخفض إلى 22 % عام 2021م.

عرض النقود:²
    إرتفع عرض النقود من )689٫798( مليون جنيه سودانى بنهاية ديسمبر  2019م إلى )1٫296٫680( مليون جنيه سودانى 
بنهاية ديسمبر 2020م  بنسبة زيادة قدرها 88 %، وقد بلغ حجم الكتلة النقدية خارج اجلهاز املصرفى )557٫032( مليون 
جنيه سودانى بنهاية ديسمبر 2020م مقارنة مببلغ )281٫336( مليون جنيه سودانى بنهاية ديسمبر 2019م بنسبة زيادة بلغت 

 . % 98
التطــورات على صعيد البيئة الصرفية ³

ودائع اجلهاز املصــرفي :
إلى  2019م  ديسمبر  بنهاية  سودانى  جنيه  مليون   )281٫079( من  للمصارف  احملليـــــــــة  بالعملة  الودائع  إجمالي  ارتفع    

)600٫495( مليون جنيه سودانى في ديسمبر 2020م بنسبة زيادة قدرها 114 %.
  ارتفع إجمالي الودائع بالعملة األجنبية للمصارف من )86,138( مليون جنيه سودانى بنهاية ديسمبر 2019م إلى ) 96٫562(

مليون جنيه سودانى في ديسمبر 2020م بنسبة زيادة قدرها 12 %.
التمويل الصـريف:

    ارتفع حجم التمويل املصرفى من )218٫464( مليون جنيه سـودانى بنهاية ديسمبر 2019م إلى )358,483( مليون جنيه 
وعلى صعيد توزيع إجمالى التمويل املصرفى قطاعياً حازت الصناعة  سودانى فى ديسمبر 2020م مبعدل منو قدره 64 % 
على أعلى نسبة 20٫7 % ، الزراعة 17,7 % ، الصادرات 11٫1 % ، النقل 10٫7 %، التجارة احمللية 10٫3 %  وأخـــــــرى 

. % 29٫5
متوسط هوا مش أرباح الرابحات :

بلغ املتوسط الترجيحى لهوامش املرابحات 17٫3 % في ديسمبر 2020م ونسب املشاركات 30٫6 %

املراجع:
World Economic Outlook, IMF
النشرة اإلقتصادية لبنك السودان املركزي

النشرة الدورية لبنك السودان املركزي
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خطاب السيد / رئيس مجلس اإلدارة
أمام الجمعية العمومية الحادية والثالثون لمساهمى البنك

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2020م

   احلمد لله رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا محمد إمام املتقني وخامت النبيني املبعوث رحمه  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 مصرف البلد... 
اإلخوة األفاضل/ 

ممثلي بنك السودان املركزي
ممثل سوق اخلرطوم لألوراق املالية

ممثل املراجع العام جلمهورية السودان 
ممثل املستشار القانونى للمصرف

ممثل مسجل عام الشركات
اإلخوة األفاضل /  رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية باملصرف .. 

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

اإلخوة األماجد/ العاملون باملصرف ...

الُم َعلَيُْكْم وَرْحَمُة اللَِّه وبََرَكاتُُه ...   السَّ

   يسرنى أصالة عن نفسى وإنابة عن السادة/ أعضاء مجلس إدارة املصرف أن أرحب بكم فى هذا اليوم املبارك وعلى شرف إنعقاد 
جمعيتكم العمومية احلادية والثالثون والتى متثل أول جمعية منتخبة بعد ثورتنا املجيدة لنقف معاً على أداء املصرف لسنته املالية 

املنتهية فى31 ديسمبر 2020م.
اإلخوة األعزاء :

في إطار سعي املصرف للتطوير املستمر ومواكبة أحدث األنظمة املصرفية وتلبيًة لتطلعات املتعاملني وأصحاب املصلحة ، ونتاجاً 
لتبني املصرف للخطة االستراتيجية اخلمسية  )2018م – 2022م( في احملور التقنى ؛ وبعد التعاقد الذى مت مع شركة )أوركل( رائدة 
أنظمة احلاسوب العاملية والذى سيتيح ملصرفكم التعامل بالنظام املصرفى )FLEXCUBE( فنبشركم بأن هذا العام سيشهد بإذن 
الله إنطالق العمل بهذا النظام. والذى سيتيح لنا نقل  أحدث املنتجات واخلدمات املصرفية للسوق احمللية كما  سيكون له  دور كبير 
فى حتقيق رسالة املصرف فى أن نكون فى مقدمـــة املصارف العاملة فى الســـــودان . وفى املجال التقنى أيضاً شهد هذا العام بداية 
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العمل على إنشاء مركز بيانات جديد، كما مت تغيير اجلدار النارى اخلاص باملصرف، و تغيير طريقة الربط مع خدمات بنك السودان 
.VPN Connection املركزى

 اإلخوة األعزاء :
   بالنظر إلى تقرير متطلبات الرقابة الوقائية وفقاً ملؤشرات ) CAEL( الصادر عن بنك السودان املركزى الذى صنف فيه أداء 

مصرفكم فى 31 ديسمبر 2020م ، حيث أظهر التصنيف العام للمصرف )وسط( وفق التفاصيل التالية:
التصنيفالسيولةالربحيةجودة االصولكفاية راس املالاملؤشر

وسطضعيفمرضىمرضىدون الوسطالتصنيف
الساهمون األفاضل :

بالرغم من الظروف االستثنائية التى مر بها العالم والتى فرضت على الدول اتباع سياسات االغالق اجلزئى والكلى ووفقاً ملوجهات 
البنك املركزى واالدارة العليا للمصرف بتقليص القوى العاملة إلى احلد الالزم لتسيير االعمال واخلدمات املصرفية الضرورية بسبب 
الظروف االحترازية التى فرضتها جائحة كرونا والتى نأمل أن تنتهى ونحن قد اقتربنا من النصف االول من العام 2021م وبدأت 
احلياة تعود الى طبيعتها تدريجياً فقد كان أداء مصرفكم مميزاً ويسعدنى أن أعرض عليكم أبرز املؤشرات التى تعكس نتائج األداء 

املالى ملصرفكم فى العام 2020م مقارنة مع نتائج أدائه فى العام 2019م، علي النحو التالى:
                                                                                          )املبالغ باأللف جنيه سودانى(

البيــــــان
األعوام
2020م2019م

8,146,74116,233,574  1. إجمالي املوجودات
6,732,13413,543,652  2.  إجمالي الودائع
5,071,9298,634,173  3. إجمالي التمويل

660,8441,430,491  4. إجمالي اإليرادات
762,3331,124,081  5.  إجمالى حقوق امللكية

اإلخوة الكرام : 
نتائج األداء املتطور ملصرفكم التى حتققت، هى ثَمرةُ جهوٍد ُمقدرٍة وتعاون بني مجلسكم املوقر واإلدارة التنفيذية  للمصرف    

وجميع املوظفني والعمال مبختلف درجاتهم الوظيفية.
 لقد أولى مجلسكم املوقر االولوية لتحقيق أهداف اخلطة االستراتيجية للمصرف )2018-2022( والتى  روعى فيها تعظيم حقوق 
املساهمني وأصحاب املصالح. ونبشركم بأن املصرف قد حقق جميع األهداف اإلستراتيجية ويعمل على جتاوز األرقام التى مت وضعها. 

وهذه األهداف األستراتيجية هى:
1/ النمو والتوسع وزيادة احلصة السوقية فى املوارد الداخلية واخلارجية.

2/ إعادة تقدمي البنك بشكل جديد.
3/ تعظيم القيمة حلملة االسهم.
4/ تنمية وتطوير املوارد البشرية.

5/ تصحيح وتفعيل العمل املؤسسى ومواكبة النظم العاملية )الهندرة(
اإلخوة الكرام : 

 بلغ إجمالى التمويل واالستثمارات 8,634,173 ألف جنيه سودانى بنهاية العام 2020م، مقارنة مببلغ 5,071,929 ألف جنيه سودانى 
بنهاية العام 2019م بنسبة زيادة 70 % حيث مت متويل مختلف القطاعات اإلقتصادية على النحو التالى: الصناعى 24 %، الصادر 

18 %، التجارى 16 %، الزراعى %15، النقل 12 % وأخرى 15 %. 
كما بلغت نسبة التعثر 0,67 % وهى أقل بكثير من النسبة املعيارية.

 وقد راعى املصرف عند تقدمي التمويل املصرفى التركيز على املشاريع التى تساهم فى التنمية اإلقتصادية ودفع عجلة اإلقتصاد 
الوطنى من خالل متويل مشاريع التنمية اإلقتصادية والبنية التحتية.  

اإلخوة الكرام : 
   فى مجال التسويق املصرفي  والعالقات العامة نفذ املصرف حملة  تسويقية مكثفة خالل العام 2020م فى كافة مواقع التواصل 

االجتماعى.
   فى مجال البحوث أجرى املصرف عدداً من الدراسات فى مختلف مجاالت العمل املصرفى ووفر البيانات واملعلومات التى تهم كل 
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الشرائح املتعاملة مع املصرف من خالل التقارير: الشهرية، السنوية والدورية. كما مت إجراء عدد من دراسات اجلدوى إلنشاء عدد من 
منافذ الصرف كخدمة يقدمها املصرف للمؤسسات الكبيرة والتى لها تعامالت ضخمة مع املصرف.

   وفى إطار سياسة املصرف للتوسع واإلنتشار فقد شهد إفتتاح فرعى البلدية بحرى وفرع نياال. كما مت التعاقد مع الشركة املنفذة 
لتأهيل فرع شرق النيل. و إيجار موقع ليكون فرع العمارات بشارع 15. كما مت التعاقد مع الشركة املنفذة لتشييد الطابق األول ملبنى 

الرئاسة.
   وإميانا منا بأن حجر الزاوية فى جناح أى مؤسسة هو الكادر البشرى املؤهل وأن سبيل ذلك هو التدريب والتطوير املستمر ملهارات 
املوظف فى التعامل اإليجابى مع املتغيرات الداخلية واخلارجية والتقنية املصرفية احلديثة، فى هذا العام ونسبة للظروف القاهرة التى 
مرت بها البالد فقد إضطررنا الى تقليص هذه الدورات وقد نفذ املصرف : )9( دورات  تدريبية داخل مركز التدريب مبشاركة )146( 
متدرباً، و)5( ورشة عمل وسمنار استهدفت  )45(  مشاركاً، وشارك خارج املركز عدد  )66( متدرباً. وفى مجال التدريب اخلارجى 

إبتعث البنك )8( مشاركني فى دورات تدريبية مختلفة.
    وفى إطار دوره جتاه املؤسسات التعليمية فقد أتاح املصرف عدد )116( فرصة تدريبية لطالب اجلامعات والكليات اجلامعية.

    ولتأمني إحتياجات املصرف من العاملني كماً ونوعاً فقد مت تعيني )36( موظفاً و )11( عاماًل و )11( حارس وفريزين و لتحقيق 
الرضا الوظيفى رفع املصرف مرتبات وبدالت العاملني بنسبة 150 % خالل العام 2020م.  

    فى إطار املسؤولية املجتمعية للمصرف فقد متت املساهمة فى العديد من املشروعات احليوية منها على سبيل املثال ال احلصر 
دعم مركز العزل جبرة باملعقمات والكمامات وكذلك تسيير قافلتني لدراء الكوارث والفيضانات بكل من ود رملى وشندى وقد بلغت 

املساهمة مبلغ )6,328,930( جنيه سودانى.
   كما مت دعم العديد من شرائح املجتمع من خالل بند التبرعات واإلعانات ،  للتعليم والعالج ودور العبادة وذلك مببلغ )2,450,547( 

جنيه سودانى. 
   كما قام مصرفكم بتوفير عدد 23 ألف بطاقة محفظة ضمان للتسهيل علي املعاشيني لصرف معاشاتهم عن طريق هذه البطاقات 

عبر الصرافات االلية املنتشرة فى جميع املواقع واملدن.
اإلخوة الكرام: 

 أوالً: عقد املجلس عدد )6( اجتماعات خالل العام وأصدر قراراته وتوجيهاته حول املوضوعات املطروحة حسب متطلبات الضبط 
املؤسسى والنظام األساسى ولوائح املصرف.

ثانياً: أهم قرارات املجلس: 
ترشيح السيد/عبداللطيف عثمان محمد صالح ليرأس مجلس االدارة خالل الدورة احلادية عشر )2020-2023( وتكملة االجراءات 

مع بنك السودان املركزى وفقاً ملنشور ضوابط احلوكمة )2020/5(.
تشكيل جلان املجلس )اللجنة التنفيذية-جلنة السياسات-جلنة املخاطر-جلنة املراجعة والضوابط(.

إعادة النظر فى لوائح املجلس وجلانه مبا يتوافق مع املستجدات احلالية.
املساهمة مببلغ )1,000,000,000 جنيه( )فقط واحد مليار جنية سودانى الغير( فى محفظة التمويل الزراعى الدوارة.

تكليف املراقب الشرعى باعداد دراسة مقارنة بالبنوك االخرى للنظر فى استمرار هيئة الرقابة الشرعية واعداد تصور عن اكمال ادارة 
الرقابة الشرعية وفقا للمنشور )2020/5( الصادر من بنك السودان املركزى.

طرح االسهم لالكتتاب مببلغ وقدره 500 مليون جنيه وحتديد رسوم اصدار 10 )عشرة قروش( للسهم.
إعادة النظر فى تكوين مجلس ادارة الشركة العاملية احلديثة لالستثمار.

زيادة رأس مال الشركة العاملية احلديثة لالستثمار إلى 100,000,000 جنيه سودانى )مائة مليون جنيه(.
ثالثاً: اطلع املجلس على اآلتى:

املالحظات التى وردت بتقرير فريق إدارة املراجعة والضبط الداخلى عن أداء املجلس عن العام 2019م ورد عليها.
تقارير متطلبات الضبط املؤسسى ووجه مبعاجلة أوجه القصور وفقاً للمالحظات الواردة بها.

التقارير الشهرية للتحليل واملوقف املالى للمصرف وعلى سير العمليات املصدقة من جلنة التمويل.
 راجعة العمليات اإلستثمارية وتقارير موقف التعثر الشهرى وأصدر القرارات والتوجيهات الالزمة.

قرارات وتوصيات جلان املجلس ووجه اإلدارة التنفيذية مبتابعة تنفيذها واإلفادة مبوقف التنفيذ.
تقارير هيئة الرقابة الشرعية واملراقب الشرعى الشهرية وربع السنوية.

جميع تقارير تفعيل الضبط املؤسسى ربع السنوية للمصرف وعلى تقارير متطلبات الرقابة الوقائية )CAEL( وإطمأن على جودة 
اآلداء واإلنضباط فى اآلداء نتيجة لتفعيل الضوابط وأصدر مايلزم من توجيهات.

تنفيذ البرنامج اآللى ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
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رابعاً: ظل املجلس ملتزماً بإرسال التقارير الدورية التى يطلبها بنك السودان املركزى فى ظل ضوابط تفعيل الضبط املؤسسى..
خامساً: أجاز املجلس اآلتى:

1/ املوازنة التخطيطية للعام 2021م املقدمة من اإلدارة التنفيذية بعد إدخال بعض التعديالت عليها.
2/ مقترح اإلدارة بخصوص بنود احلسابات اخلتامية للعام 2020م.

3/ خطة الرقابة الشرعية للعام 2021م.
سادساً: أولى املجلس إهتماماً كبيراً بالتدريب والتسويق وخصص فى موازنة العام مبالغ مقدرة لهما على النحو التالى:

بند التدريب:   32,672,272 جنيه. وقد بلغ الصرف الفعلى 6,415,309 جنيه )وذلك لقلة النشاط التدريبي بسبب جائحة كرونا(
بند التسويق: 31,325,000 جنيه. بلغ الصرف الفعلى للعام: 29,459,277 جنيه.

سابعاً: تابع املجلس اآلتى:
طرح األسهم لإلكتتاب مببلغ وقدره 500,000,000 جنيه )فقط خمسمائة مليون جنيه( لزيادة رأس مال املصرف إلى 1,000,000,000 

جنيه )واحد مليار جنيه( إنفاذاً لقرار اجلمعية العمومية فوق العادة بتاريخ: 2018/05/11م البند )3(.
قيام اإلدارة بعمل دراسة لرفع رأس املال إلى مبلغ إثنني مليار جنيه خالل العام 2021م.

حتصيل الديون املتعثرة باملصرف وكانت النتيجة مطمئنة كما نوردها أدناه :

اجلدول أدناه يوضح نسبة التعثر مقارنة بالؤشر العيارى ..

املعيارىالنسبةالتــــــــــــــاريخ
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
6 %0,67 %31 ديسمبر 2020م

اإلخوة الكرام:
  فى اخلتام أنقل لكم حتية وتقدير مجلس اإلدارة عبركم إلى جميع مساهمى املصرف لدعمهم املستمر للمصرف وللعاملني باملصرف 
على إختالف مواقعهم لوفائهم وإلخالصهم ملا بذلوه من جهد لنصل إلى هذه النتائج الطيبة ، ولإلدارة التنفيذية التى كان جلهدها 
دوراً متعاظماً فى تنفيذ سياسات املصرف ، وهيئة الرقابة الشرعية باملصرف وبنك السودان املركزى على جهودهما فى جناح املصرف 
وديوان املراجعة القومى على إبداء رأيه الفنى احملايد فى القوائم املالية التى أعدها املصرف وصندوق ضمان الودائع وللمتعاملني 

الكرام الذين كانوا سنداً ودعماً للمصرف وكان ملالحظاتهم وآرائهم دوراً متعاظماً فى حتسني وجتويد خدماته املصرفية ..
                                                 والشكر  - من َقبُل ومن بعُد  - لله رب العاملني.

                                                       والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ؛

                                                                             عبداللطيف عثمان محمد صالح 
                                                                                     رئيـس مجلـس اإلدارة 
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مؤشرات أداء البنك للثالث سنوات األخيرة

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

املبلغالسنة
20185٫296٫733م
20198٫146٫742م
202016.233.574م

املبلغالسنة
20184٫144٫358م
20196٫732٫134م
202013.543.652م

املبلغالسنة
20183٫213٫642م
20195٫071٫929م
20208.634.173م

املبلغالسنة
2018425٫674م
2019660٫845م
20201.430.491م

املبلغالسنة
2018346٫393م
2019762٫333م
20201.124.081م
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هيئة  وتقرير  القانونى  املراجع  وتقرير   . املراجعة  املالية  والقوائم  اإلدارة  تقرير مجلس  إجازة   /1
الرقابة الشرعية للعام املالي املنتهى فى : 2020/12/31 م.

2/ املوافقة علي توزيع أرباح نقدية للمساهمني مببلغ وقدره 100٫000٫000 جنيه ) فقط مائة مليون 
جنيه الغير ( عن العام 2020 م وفقاً للضوابط املعمول بها وحسب موافقة بنك السودان املركزي.

2/ تفويض مجلس اإلدارة لتعيني املراجع القانونى وحتديد أتعابه للعام 2021م.

 

محمد بشرى خلف الل
أمني مجلس اإلدارة

قرارات  اجلمعية العمومية ) احلادي والثالثون (

للم�ساهمني بتاريخ ال�سبت :  2021/6/26م
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�سبكة املرا�سلني 

1/ مصرف ابوظبي االسالمي
2/ بنك املشرق

3/ املصرف العربي للتجارة واالستثمار
4/ بنك النيلني ابوظبي

5/ البنك  التجاري العربي البريطاني 
6/ بنك اكتف التركي 
7/ بنك البركة التركي

8/ بنك التجارة واالستثمار السويسري
 BANK CREDIT DNEPR / 9

10/ بنك قطر االسالمي
11/ املؤسسة العربية املصرفية -املنامة

12/ الشركة العربية لالستثمار
13/ مصرف البحرين االسالمي

14/ مصرف سبأ االسالمي
15/ بنك بيروت

16/ البنك اللبناني الفرنسي
17/ بنك فيصل االسالمي املصري

18/ املؤسسة العربية املصرفية
19/ مؤسسة الراجحي املصرفية

20/ البنك االهلي التجاري - جدة
21/ صرافة ارسال

22/ صرافة التنمية الدولية
23/ العربية للصرافة 


