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يه���دف�بن���ك�امل���ال�املتح���د�اإىل�التعري���ف�عل���ى� #
الفر����ص�اال�س���تثمارية�املمت���ازة�الت���ي�يذخ���ر�
بها�ال�سودان�والعمل�على�حتويلها�اإىل�واقع�
ي�س���تفيد�من���ه�امل�س���تثمر�املحل���ى،��االإقليم����ي�
والدويل.�ويهدف�البنك�اأي�ساً�اإىل�العمل�على�
تق���دمي�اخلدم���ات�اال�س���تثمارية�و�التمويلي���ة�
املتميزة�لل�س���ركات�الكب����رى�مل�س���اعدتها�على�
حتقي���ق�اأهدافه���ا�يف�النمو�والربحية�لت�س���اعد�
عل���ى�التنمي���ة�االقت�سادي���ة�واالجتماعي���ة�

البالد.� يف�

يق���وم�البن���ك�بتحقي���ق�هذه�االه���داف�عن� #
طري���ق�اإ�س���راتيجية�متكاملة�الإ�س���تقطاب�
املوارد�املالي������ة�املحلي������ة��و�االإقليمي�������ة�
والعاملي���ة�ال�سروري���ة�الإ�س���تغالل�املوارد�
التى�يذخر� ال�سخمة� الطبيعية�والب�س���رية�

ال�سودان.� بها�

أهداف البنك
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مجلس اإلدارة

ع�سو
�ضيد م�ضر الرزوقي

نائب�رئي�ص�جمل�ص�االإدارة
من�ضور قي�ضر بطي�ش

رئي�ص�جمل�ص�االإدارة

ع�سو
 فرا�ش فهد البحر

ع�سو�باملجل�ص
حتى��25نوفمرب�2012

ع�سو��باملجل�ص
اعتبارًا�من��6فرباير��2013

 الزبري اأحمد  احل�ضن

ع�سو
ال�ضريف  اأحمد  بدر

ع�سو
اأحمد جمذوب اأحمداأمرية على العلمي

ع�سو�
واملدير�العام

كمال اأحمد الزبري

ع�سو
حممد خليفة العد�ضاين

 عادل عبدالوهاب املاجد
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هيئة الرقابة الشرعية

ع�سو
التجانى عبد القادراأحمد

ع�سو

املراقب�ال�سرعي�
و�سكرتري�الهيئة��

خماوي م�ضوي خماوي

حممد حمـجوب با�ضري

ع�سو
اإبراهيم اأحمد ال�ضرير

رئي�ص�هيئة�الرقابة�ال�سرعية�
 اإبراهيم احمد عثمان
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اإلدارة التنفيذية

نائب�املدير�العام��
والرئي�ص�التنفيذي�التجاري�

 يو�ضــف احمد  التني
نائب�املدير�العام�

والرئي�ص�التنفيذي�املايل�

املاأمون حامد عبدالرحمن

الرئي�ص�التنفيذي�للعمليات�
 الطاهر  احمد ال�ضاذيل

الرئي�ص�التنفيذي�واملدير�العام�
 كمـــال احمد الزبيـــر 
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اإلدارة العليا

رئي�ص�اإدارة�املوارد�الب�سرية�
وال�سئون�االإدارية

�ضادية الكردفاين
رئي�ص�اإدارة�متويل�ال�سركات

اأ�ضامة الفا�ضل
رئي�ص�اإدارة�املخاطر�
ورقابة�االئتمان

ابوعالمة حممد 

م�سئول�االلت������زام�

مدير�التخطيط�وتنمية�االأعمال

رئي�ص�اإدارة��تقنية�املعلوماترئي�ص�اإدارة�املراجعة�الداخلية�رئي�ص�اإدارة�احل�سابات
عبد القادر عبد الر�ضول

كمال الدين اليا�ش 

يا�ضر جعفر

املراقب�ال�سرعي�
و�سكرتري�هيئة�الرقابة�ال�سرعية

حممد با�ضري 
رئي�ص�االإدارة�القانونية�
و�سكرتري�جمل�ص�االإدارة�

اأحمد حممد خري

 عبد الرزاق م�ضطفىالأمني حممد اأحمد

رئي�ص�اإدارة�اخلزينة�
والعالقات�امل�سرفية��الدولية

�ضلمى هارون 
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
الجتمـاع الجمعيـة العموميـة السنوي الثامـن

عادل عبدالوهاب املاجد
رئي�ص�جمل�ص�االإدارة



اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي رقم )8(
اخل�رط����وم��25مار�ص�2013

تقريـر رئيس مجلس اإلدارة للجمعيـة العموميـة

مقدمــــة : 

متي�ز�عام��2012با�ستمرار�ال�سيا�سة�االإنكما�سية�ال�سارمة�التي�انتهجها�البنك�املركزي�و�وزارة�املالية�بهدف�كبح�جماح�الت�س�خم�
يف�اأعق��اب�انف�س��ال�جنوب�ال�س��ودان�وفقدان�موارد�النفط�امل�س��تخرج�من�احلقول�الواقعة�يف�اجلن��وب�)�حوايل�75%�من�جمموع�
النفط�املنتج�يف�ال�سودان�ككل�(��والذي�ميثل�حواىل�28.6%�من�اإجمايل�اإيرادات�الدولة�قب�����ل�االإنف�سال.�ف�ساًل�عن�ذلك�اأدى�عدم�
االتفاق�مع�دولة�جنوب�ال�سودان�يف�عدة�حماور�وتبعات�ذلك�على�جممل�الو�سع�االإقت�سادي�يف�البالد�اإىل�ا�ستمرار�زيادة�الع�جز�
يف�ميزاني��ة�الدول��ة�واملي���زان�التجاري�اخلارج��ي،�االأمر�ال��ذي�اأدي�اىل�اإنخفا�ص�يف��س��عر��سرف�العملة�املحلي��ة�مقابل�العمالت�
االأجنبية�حيث�قفز��س��عر��سرف�اجلنيه�ال�س��وداين�من��2.75جنيه�اإىل��5.29جنيه�مقابل�الدوالر�الواحد�يف��25يونيو�وا�س��تمر�يف�
االإرتفاع�اإىل�اأن�و�سل�اىل��5.98جنيه�يف��31دي�س��مرب��2012.�من�جهة�اأخرى�و�سلت�ن�س��بة�الت�سخم�اىل�35%�يف�املتو�س��ط�خالل�

عام�2012.�

وملواجهة�هذا�الو�سع��تبنت�الدولة�حزمة�من��االإجراءات�وال�سيا�سات�االإقت�سادية�الكلية�والتى��تهدف�ايل�حتقيق�اإ�سالح�هيكلى�
يف�االإقت�ساد�ال�س��ودانى�اطلق�عليه�ا�س��م�الربنامج�االإ�سعافى�االإقت�سادى�الثالثى�والذى�ي�ستهدف�حتقيق�االإ�ستقرار�االإقت�سادى�
كاأولوية�عن�طريق�تخفي�ص�معدالت�الت�سخم�وحتقيق�اإ�ستقرار�اأ�سعار�ال�سرف�.��ويعتمد�الربنامج�الثالثى�على�حتريك�االإنتاج��
يف�القطاعات�االإقت�سادية�املختلفة�عرب�اإ�سراتيجية�وا�سحة�و�هى�زيادة�االنتاج�املحلي�الأربعة��سلع�رئي�سية��هى�ال�سكر�والقمح�
وزيوت�الطعام�واالأدوية��لتقليل�االإعتماد�على�االإ�سترياد�و�تخفي�ص��الطلب�على�النقد�االأجنب�ى�هذا�من�ناحية�ومن�ناحية�اأخرى�
تطوي��ر�ال�سادرات�يف�اأربعة��س��لع�رئي�س��ية�هى�القط��ن�وال�سمغ�العربى�ومنتجات�ال��روة�احليوانية��والذه��ب،�باأمل�اأن�تغطي�

عائداتها�احتياجات�البالد�من�النقد�االأجنبي�و�تقليل�الفجوة�الناجتة�عن�فقدان�النقد�االأجنبي�اخلا�ص�ب�سادرات�البرول.�

ودعم��ا�ملوجه��ات�الربنام��ج�الثالثى�اأ�سدر�بنك�ال�س��ودان�املركزى�توجي���هاته�خالل�2012م�لت�س���جيع�البنوك�على�متويل��س��لع�
الربنام��ج�الثالث��ى�لتغطي��ة�الفجوة�يف�موارد�النقد�االأجنب���ي.�ومنح�اإمتي��ازات�وحوافز�للمنتجني�للبنوك�التي�ت�س��اهم�يف�متويل�

هذه�القطاعات.

أهم مناشط البنك خالل العام : 

تركز�ن�ساط�البنك�خالل�عام��2012على�املجاالت�التالية�:-

التمويـــل التجـــــاري:��قام��البنك�بدور�هام�يف�جمال�اإ�سدار�خطابات�االإعتماد�حل�س��اب�كبار�عمالئه�ال�س��ترياد�العديد�من�
ال�س��لع�ذات�الطبيعة�االإ�سراتيجية�مثل�القمح�وال�سكر�واملدخالت�الزراعية�وال�سناعية�واالأدوية�
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واملع��دات�الراأ�س��مالية.�وق��د�بلغ�اإجم��ايل�خطابات�االإعتم��اد�امل�س��تندية�وخطابات�ال�سمان�الت���ي�
اأ�سدره��ا�البن��ك�خالل�الع��ام�حوايل��178ملي��ون�دوالر�اأمريكي.�من�جهة�اأخرى�اهت��م�البنك�ب�سفة�
خا�س��ة�بتمويل��س��لع�الربنامج�الثالثي.�وح�سل�بذلك�عل��ى�اأف�سل�مرتبة�بني�البنوك�االأخرى�حيث�

منحه�البنك�املركزي�احلافز�االأعلى�ملا�قام�به�يف�هذا�املجال.�

تمويــل المشروعـــات:��وا�سل�البنك��سيا�س��ته�الهادفة�لالإ�سهام�يف�متويل�امل�سروعات�احليوية�بالبالد�يف�جماالت�ال�سناعة�
وبناء�وتعلية�اخلزانات�وال�س��دود�وتو�س��يع�رقعة�االأرا�سي�الزراعية�اململوكة�مل�س��روع�اجلزيرة�
واإم��داد��س��بكات�الكهرباء�وا�س��تخراج�الذه��ب�وخالفها�من�م�س��اريع�ذات�قيمة�م�ساف��ة�لالإقت�ساد�

الوطني�وذات�اأثر�فارق�يف�دعم�النه�سة�والتنمية�يف�البالد.

قام�البنك�خالل�العام�بامل�ساهمة�يف�العديد�من�املحافظ�التمويلية�التي�تديرها�بنوك�اأخرى�كمحفظة�
احلب��وب�الزيتي��ة�وحمفظة��سادرات�املا�س��ية�كم��ا�وا�سل�اإدارت��ه�ملحفظة�هامة�ل�سالح�م�س��روع�
اجلزيرة�بلغت�قيمتها�االإجمالية��170مليون�جنيه��س��وداين�وا�س��تمر�كذلك�يف�اإدارة�حمفظة��س��ركة�
�سكر�النيل�االأبي�ص�التي�بلغت�قيمتها�االإجمالية���60مليون�يورو�مب�ساهمة�بنوك�حملية�واأجنبية.

األداء المالي للبنك خالل العام :

بالرغم�من�الظروف�االإقت�سادية�وال�سيا�سية�وانعكا�ساتها�ال�سالبة�على�القطاع�امل�سريف�الوطني�اإال�اأن�بنك�املال�املتحد�،�بتوفيق�
م��ن�اهلل�،�حق��ق�منوًا��يف�كافة�موؤ�س��رات�االأداء�امل��ايل�خالل�عام��2012،�حيث�ارتفعت�املوجودات�م��ن�حوايل��1.006مليون�جنيه�
بنهاية�عام��2011اإىل�حوايل��1.504مليون�جنيه�بنهاية�عام��2012)�بزيادة�قدرها�49.5%�(.�وميتاز�هيكل�املوجودات�باأنه�يحقق�

عوائد�عالية�مع�االإحتفاظ�بدرجة�كافية�من�ال�سيولة�للبنك.�

وق��د�بلغ�جمموع��الدخل�من�الن�س��اط�ح��وايل��138مليون�جنيه�مقارنة�بحوايل��71مليون�جنيه�عام��2011)�بن�س��بة�زيادة�قدرها�
95%�(�.�وتع��زى�ه��ذه�الزي��ادة�،�كما�هو�مو�سح�يف�القوائم�املالية�للبنك،�اىل�الزيادة�الكبرية�يف�الدخل�من�التمويل�و�الذي�قفز�من�
�60مليون�جنيه�يف�عام��2011اىل��95مليون�جنيه�يف�عام��2012)�بزيادة�قدرها�58%�(�باال�سافة�اىل�الزيادة�يف�اأرباح�اإعادة�تقييم�
العمالت�االأجنبية�الت�ي�نتجت�عن�اخلف�ص�الكبي�ر�ل�سعر��سرف�اجلنيه�ال�سوداين�مقابل�العمالت�االأجنبية�الذي�اأعلن�خالل�العام�
وا�س��تمر�يف�تزايد�حتى�نهاية�العام�و�يعزى�ذلك�اىل��جناح�البنك�يف�اإدارة�خماطر�النق���د�االأجنبي�خ���الل�هذه�الظروف�املعق���دة�
وت�س���جيل�مكا�س��ب�عن�طري��ق�االإحتفاظ�مبركز�دائ��ن�)Long�position(�ل�سايف�االأ�سول�بالعمالت�االأجنبية�خالل�فت���رة�تعديل�
�سعر�ال�سرف�يف�نهاية�عام�2012.��كما�حقق�البنك�زيادة�يف��االأرباح�ال�سافية�بعد�الزكاة�وال�سرائب�من�حوايل��38مليون�جنيه�
لعام��2011اإىل�حوايل��77مليون�جنيه�لعام��2012)�بن�سبة�زيادة�قدرها�101.5%(.��وبذلك�بلغ�العائدعلى�ال�سهم�32%�من�القيمة�

االإ�سمية�لل�سهم�مقارنة�مع�15.9%�للعام�املا�سي.

وق��د�بل��غ�حجم��سايف�حمفظة�التمويل�املبا�س��ر�ح��وايل��761مليون�جنيه�مقارنة�م��ع�حوايل��473مليون�جني��ه�بنهاية�عام��2011
موزعة�على�كافة�القطاعات�االإقت�سادية�وبا�ستخدام�العديد�من�ال�سيغ�التمويلية�االإ�سالمية.�ويبلغ�احلجم�الكلي�للمحفظة�حوايل�
�1.537ملي��ون�جنيه�عند�اإ�سافة�االإعتمادات�امل�س��تندية�وخطابات�ال�سمان�مقارن��ة�بحوايل��868مليون�جنيه�بنهاية�عام�2011.�

المساهمة فـي تنظيم
وإدارة المحافظ التمويلية:
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هذا�وقد�بلغت�ن�سبة�االأق�ساط�املتعث���رة�اىل�اإجمايل�املحفظة�2.6%�مقارنة�بن�سبة�5.3%�عام��2011ح�سب�املعادلة�اخلا�سة�بذلك�
واملعتمدة�من�قبل�بنك�ال�سودان�املركزي.

اجلدي��ر�بالذكر�اأن�البنك�يلت���زم�بكاف��ة�املعايري�الرقابية�واأف�سل�املمار�س��ات�امل�سرفية�الدولية�ويحر�ص�عل��ى�االإلتزام�باملعايري�
واللوائح�والتوجيهات�ال�سادرة�عن�بنك�ال�سودان�املركزي�وهيئة�الرقابة�ال�سرعية�للبنك�ومعايري�املحا�سبة�ال�سادرة�عن�هيئة�
معايري�املحا�س��بة�واملراجعة�للموؤ�س�س��ات�املالية�االإ�س��المية�)�الهيئة�(�وكذلك�معايري�التقارير�املالية�الدولية�يف�امل�س��ائل�التي�مل�

ت�سدر�فيها�معايري�عن�الهيئة.

أداء البنك في إطار المسئولية اإلجتماعية :

ويف�اإط��ار�ا�س��راتيجية�بن��ك�املال�املتحد�الهادفة�اإىل�خدمة�املجتمع�الذي�يبا�س��ر�ن�س��اطه�فيه�بو�سفه��ساحب�م�سلحة�يف�ن�س��اط�
البن��ك��فق��د�مول�البنك�عددًا�من�امل�س��اريع�ذات�البع��د�االإجتماعي�خلدمة�املجتمعات�يف�عدد�من�الوالي��ات�خارج�والية�اخلرطوم�
بن�سبة��بلغت�حوايل�17%�من�اإجمايل�املحفظة�التمويلية�املبا�سرة�.�كما�اأمت�البنك�تاأ�سي�ص�الهياكل�والنظم�االإدارية�مبا�يف�ذلك�اأدلة�
ال�سيا�س��ا�ت�واالإجراءات�الالزمة�النطالق�عمل�البنك�يف�جمال�التمويل�االأ�سغر.�و�م���������ن�املتوق��������ع�ان�ي�س��هد�ه���������ذا�الن�ساط��
تو�س��عاً�يف�العام��2013ومابعده�من�خالل�اآليات�واأطر�تنظيمية�تتواءم�مع�ا�س��راتيجية�البنك�الت���ي�تركز�على�خدمة�ال�س��ركات�
واملوؤ�س�سات�ومن�سوبيها�من�االأفراد.�هذا�باالإ�سافة�اإىل�اأن�البنك�قدم�العديد�من�امل�ساهمات�املادية�يف�اإطار�الوفاء�مب�سئولية�البنك�
االإجتماعية�لعدد�من�موؤ�س�س��ات�املجتمع�واالأفراد�خارج�اإطار�الزكاة�املدفوعة�لديوان�الزكاة�احلكومي�والت���ي�بلغت�هذا�العام�

حوايل�خم�سة�مليون�جنيه�مقارنة�مبليوين�جنيه�يف�عام�2011.

رأس المال البشري :

يف�جمال�راأ�ص�املال�الب�سري�فاإن�ا�سراتيجية�بنك�املال�املتحد�تهدف�اإىل�اأن�يكون�البنك�دائماً��سمن�البنوك�الثالثة�االأوىل�يف�البالد�
يف�ا�س��تقطاب�وتطوير�واملحافظة�على�الكوادر�الب�س��رية�املتميزة�.�وقد�حر�ص�البنك�خالل�عام��2012،�كما�يف�االأعوام�ال�س��ابقة�،�
على�اإتاحة�فر�ص�التدريب�والتطوير�الأكرب�عدد�ممكن�من�موظفيه�من�كافة�الدرجات�حيث��سارك��85موظفاً�من�جملة��140موظف�
يف�دورات�تدريبية�و�ور���ص�عمل�خالل�عام��2012داخل�و�خارج�ال�س��ودان�.�نظم�البنك�دورات�لغة�اجنليزية�من�خالل�املجل���ص�
الربيطاين��سارك�فيها��20موظفاً��.�ومن�االإجنازات�الهامة�يف�هذا�املجال�قيام�البنك�للمرة�االأوىل�يف�نهاية�العام�بتطبيق�نظام�تقييم�
االأداء�املطور�املبن���ي�على�نظام�بطاقة�االأداء�املتوازن�)Balanced score card(�الذي�اعتمده�جمل���ص�االإدارة�خالل�عام��2011

والذي�يهدف�اىل�اإ�ساعة�ثقافة�االأداء�ومكافاأة�االأداء�املتميز�بالبنك�.��

وقد�اأقر�جمل�ص�االإدارة�يف�اأواخر�العام�زيادات�يف�هيكل�االأجور�ملجابهة�االإ�ستقطاب�الذي�تعر�ص�له�عدد�من�كوادر�البنك�الرئي�سية�
وموظف��ني�اآخري��ن�من�خمتلف�الدرجات�بوا�س��طة�البنوك�اجلديدة�التي�بداأت�ن�س��اطها�خالل�العام�.�ورغ��م�فقدان�البنك�لعدد�من�
الكوادر�،�اإال�اأن��سيا�س��ة�التدريب�والتاأهيل�املطبقة�يف�البنك�وامل�س��ار�اليها��س��ابقاً�قد�مكنت�اإدارة�البنك�من�تغطية�الوظائف�التي�

�سغرت�من�داخل�البنك.
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و تقديـــــر :  شكــــــر 

ويف�اخلتام�،�ي�س��رين�اأ�سالة�عن�نف�س��ي�ونيابة�عن�جمل�ص�االإدارة�اأن�اأعرب�عن�عظيم�ال�سكر�والتقدير�لبنك�ال�سودان�املركزي�ممثاًل�
يف�ال�سادة�املحافظ�ونائب�املحافظ�وكافة�م�سوؤويل�البنك�املركزي�على�الدعم�وح�سن�االإ�سراف�الرقابي�.�كما�ي�سرين�بهذه�املنا�سبة�
التعبري�عن�ال�س��كر�واالإمتنان�اأي�ساً�لكافة�م�س��اهمي�البنك�واأ�سحاب�الودائع�والعمالء�واملرا�سلني�على�ثقتهم�ودعمهم�املتوا�سل�
الذي�قاد�البنك�اإىل�ما�مت�حتقيقه�من�جناح�.��وال�سكر�مو�سول�اإىل�ال�سادة�اأع�ساء�هيئة�الرقابة�ال�سرعية�للبنك�جلهدهم�املتوا�سل�
يف�م�ساعدة�اإدارة�البنك�على�االإلت�زام�ال�سرعي�يف�كافة�معامالته�وخدماته�.�كما�اأ�سكر�مكتب�املراجعة�اخلارجية�ملا�قام�به�من�جهد�
مّكن�البنك�من�اإ�سدار�البيانات�املالية�املطابقة�للمعايري�الدولية�يف�وقت�قيا�س���ي�ن�سبياً�.��وال�يفوتني�يف�اخلتام�اأن�ا�سكر�موظفي�
البنك�و�اإدارته�التنفيذية��الذين��سربوا�مثاًل�للعمل�بروح�الفريق�الواحد�لتحقيق�هذه�االإجنازات�.�و�اأود�اأن�اأعرب�عن�اأملي�يف�اأن�
ت�س��هد�الف��رة�القادمة�مرحلة�جديدة�من�حتقيق�اأهدافنا�وطموحاتنا�لو�سع�بنك�امل��ال�املتحد�يف�مقدمة�القطاع�امل�سريف�يف�البالد�

مل�سلحة�االإقت�ساد�الوطني�ال�سوداين�وكافة�اأ�سحاب�امل�سلحة�يف�البنك.

وفقنا�اهلل�ملا�فيه�اخلري�وال�سداد،�وال�سالم�عليكم�ورحمة�اهلل.

عادل�عبد�الوهاب�املاجد
رئي�ص�جمل�ص�االإدارة�
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ذهب�ا�ستخرجته��سركة�اأرياب�للتعدين.�فى�ال�سورة�عينات�مت�اإرجاعها�اىل�املناجم�للتحليل�بعد�اأن�متت�تنقيتها�يف�كندا.



تقرير الرئيس التنفيذي و المدير العام

كمـــال اأحمد الزبيــر
الرئي�ص�التنفيذي�واملدي�ر�الع�ام



لق��د�حق��ق�بنك�املال�املتحد�خالل�ال�س��نوات�القليلة�املا�سية�)�2008-��2012(��من��وًا�م�سطردًا�يف�كافة�املجاالت�كما�مبني�
اأدناه�)�مباليني�اجلنيهات�ال�سودانية�(�:�

20082009201020112012
�5297788791.0061.504جمموع�املوجودات�

271332429441730حمفظة�متويل�العمالء�

280285302323381حقوق�امل�ساهمني

119185221309341ودائع�العمالء�

116280296246382حقوق�اأ�سحاب�ح�سابات�اال�ستثمار

53548171138اإجمايل�الدخل�

3126394487االأرباح�ال�سافية�قبل�الزكاة�وال�سرائب�

هذا�،�وقد�متكن�البنك�خالل�هذه�الفت���رة�الوجي���زة�من�عمره�من�تكوين�قاعدة�متينة�من�العمالء��سواء�يف�جمال�التمويل�
اأو�يف�جمال�الودائع.

اجمايل�املوج�ودات
)مباليني�اجلنيهات(

2008529
2009778
2010879
20111،006
20121،504

حمفظة�متويل�العمالء
)مباليني�اجلنيهات(

2008271
2009332
2010429
2011441
2012730

تقرير الرئيس التنفيذي و المدير العام
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حق�وق�امل�ساهمي�ن
)مباليني�اجلنيهات(

2008280
2009285
2010302
2011323
2012381

ودائ�ع�العم������الء��
)مباليني�اجلنيهات(

2008119
2009185
2010221
2011309
2012341

حقوق�ا�سحاب�ح�سابات�اال�ستثمار�
)مباليني�اجلنيهات(

2008116
2009280
2010296
2011246
2012382

�
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اإجم�ال��ي�ال�دخ���ل����
)مباليني�اجلنيهات(

200853
200954
201081
201171
2012138

االأرباح�ال�سافية�قبل�الزكاة�وال�سرائب��
)مباليني�اجلنيهات(

200831
200926
201039
201144
201287

وقد�ركزت�االإدارة�خالل�ال�سنوات�املا�سية�على�اإر�ساء�قواعد�عمل�متينة�وا�ستقطاب�اأف�سل�الكوادر�امل�سرفية�املوؤهلة�على�
كافة�امل�ستويات�حيث�مت�حتقيق�زيادة�تدريجية�يف�عدد�العاملني�من��81بنهاية�عام��2008اإىل��140بنهاية�عام��2012.�

ويتك��ون�الهي��كل�التنظيمي�للبنك�من�ع��دة�دوائر�تقوم�كل�منها�باأداء�االأدوار�املنوطة�به��ا�باأعلى�درجات�الكفاءة�واملهنية�
وبالتن�سيق��الكامل�مع�االإدارات�االأخرى�بروح�الفريق�الواحد�.
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م�سنع��سكر�النيل�االأبي�ص�الذي�مت�افتتاحه�يف�يونيو�2012.�وتبلغ�الطاقة�الق�سوى��للم�سنع��450الف�طن�فى�العام.



البيانات المالية



تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير المراجعين القانونيين
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القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2012
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يقوم�ال�سودان��باإنتاج��60%�من�االنتاج�العاملى�لل�سمغ�العربى�امل�ستخل�ص�من�اأ�سجار�اله�ساب�ال�سينغاىل.



المملكة العربية السعودية

البنك�االأهلي�التجاري

األردن 

البنك�التجاري�االأردين

الكويت

بنك�بوبيان

اإلمارات العربية المتحدة

بنك�ابوظبي�االإ�سالمي
بنك�امل�سرق

امل�س�رف�-�البنك�العربي�للتجارة�اخلارجية

لبنــان

فرن�سبنك���
بن�ك�بيبلو�ص

� بن�ك�الربكة�لبنان�

سلطنة عمان 

بنك�م�سقط

مصــر

البنك�االأهلي�امل�سري
بنك�القاهرة

بنك�املوؤ�س�سة�العربية�امل�سرفية

قطر 

بنك�قطر�الوطني

مملكة البحرين

بنك�املوؤ�س�سة�العربية�امل�سرفية
بنك�اليوباف��
بنك�اإثمار�

ال�سركة�العربية�لال�ستثمار�
بنك�الربكة�االإ�سالمي�
بنك�م�سقط�العاملي�

الدنمـارك

دان�سك�بنك

المانيـا

كوم�رز�بانك

ايطاليـا

بنك�اليوب�اي����

المملكة المتحدة  

البنك�التجاري�العربي�الربيطاين�����

فرنســا 

بنك�بيا���������

تركيــا      

بنك�الربكة�الركي

سويسـرا    

Banque De Commerce Et De 
Placement (BCP)

بلجيكا

بيبلو�ص�بروك�سل

قائمة البنوك المراسلة
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مبنى�رقم��411-�مربع��65
�سارع��ماأمون�بحريي

جنوب�ال�ساحة�اخل�سراء،�اخلرطوم
�ص.ب��:�8210 - العمارات

اخلرطوم�-�ال�سودان�
الرمز�الربيدي:��11111

00249 183 247700�� هات�ف���:
�00249 183 235000� �فاك�ص��:�

�����www.bankalmal.net �����:املوقع�االإلكروين�
 www.capitalbank-sudan.net                  

�almal@bankalmal.net��:الربيد�االإلكروين�
CBSKSDKH�:سويفت��

الفرع الرئيسي 
مبنى�رقم��130-�مربع�8

�سارع�ال�سناعات�-�اخلرطوم�بحري
1173 �ص.ب��:�

00249 185 هاتف����:���324480
��00249 185 324001��:�� ص فاك�

مبنى�رقم��390-�مربع��3-��رب�ك�
203 �ص.ب��:��

00249 572829480� هات�ف���:�
00249 572829481���:� فاك�ص�

مبني�رقم��48مربع��7/�د�
�سارع�ال�سينما�-�نياال�

تلفون���:����23414249�7118
�������00�249�23899�7118������������������
فاك�ص���:�����������00�249�23999�7118

شركة المال المتحد لألوراق المالية  

�مبنى�رقم��411-�مربع��65
�سارع�ماأمون�بحريي��،�جنوب�ال�ساحة�اخل�سراء�،�اخلرطوم

��ص.ب.���8210العمارات�-�اخلرطوم�-�ال�سودان�
00249�183 �247700� هاتف��:
�00249 183 235000� �فاك�ص:

شركة الموارد االستثمارية المحدودة

مبنى�رقم��130-�مربع���8
�سارع�ال�سناعات�-�اخلرطوم�بحري

�ص.ب.�1173
00249 185 هاتف�:�324480
00249 185 فاك�ص:�324001

الشركات التابعة

فرع نياال

فرع بحري

دليل االدارة العامة و الفروع و الشركات التابعة

فرع ربك
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منطق���ة�اجلزي���رة�الواقع���ة�جن���وب�مدين���ة�اخلرط���وم�ب���ني�الني���ل�االزرق�والنيل�االبي����ص�هى�املنطق���ة�االكر�خ�سوب���ة�بالبالد.�
ه���ذه�املنطق���ة�حظي���ت�بال���رى�االن�س���يابى�منذ�عام�1925م�وتنت���ج�اأنواعا�خمتلفة�من�املحا�سيل�من�اهمه���ا�القطن.�فى�ال�سورة�

القط���ن�مكوم�فى��س���كل�تالل�كبرية�جتهي���زا�لعملية�الوزن�والتعبئة.
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