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رســــالتنا

ــا 	  ــر به ــي يذخ ــازة الت ــتثمارية املمت ــرص االس ــى الف ــف ع ــد إىل التعري ــال املتح ــك امل ــدف بن يه
ــدويل .  ــي و ال ــى ،  اإلقليمـ ــتثمر املح ــه املس ــتفيد من ــع يس ــا إىل واق ــى تحويله ــل ع ــودان و العم الس

ــزة 	  ــة املتميـ ــتثمارية و التمويلي ــات االس ــم الخدم ــى تقدي ــل ع ــاً إىل العم ــك أيض ــدف البن  و يه
للــرشكات الكبـــرى ملســاعدتها عــى تحقيــق أهدافهــا يف النمــو   و الربحيــة لتســاعد عــى التنميــة 

ــاد.  ــة يف الب ــة و االجتماعي االقتصادي

يقــوم البنــك بتحقيــق هــذه األهــداف عــن طريــق إســراتيجية متكاملــة الســتقطاب املــوارد املاليــة 	 
املحليــة و اإلقليميــة والعامليــة الرضوريــة الســتغال املــوارد الطبيعيــة  والبرشيــة الضـــخمة التــي 

يذخــر بهــا الســودان. 

 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العمومية 
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مجــــــلس اإلدارة

السيد/ محمد العدساني 
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ يوسف  الذويخ
عضو

السيد/عبد السالم الصالح
عضو

السيد/ منصور  بطيش
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ غانم الغانم
عضو

السيد / كمال الزبيـر 
عضو واملدير العام

السيدة/ أمرية  العلمـــي
عضو

بروف/ احمد املجذوب
عضو

السيد/الرشيف بدر
عضو

السيد / أحمد خري 
سكرتري مجلس اإلدارة
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هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور/التجاني عبد القادر احمد
عضو

الدكتور /محمد محجوب بارشي 
املراقب الرشعي وسكرتري الهيئة  

الدكتور /خرض عىل إدريس
رئيس هيئة الرقابة الرشعية

الشيخ /مخاوي مضوي مخاوي 
عضو
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اإلدارة التنفيذيـــة

السيد / يوسف احمد  التني
نائب املدير العام والرئيس التنفيذي 

التجاري

السيد/ الطاهر  احمد الشاذيل 
الرئيس التنفيذي للعمليات

السيد / كمال أحمد الزبيـر 

الرئيس التنفيذي و املدير العام
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اإلدارة العليـــــــا

السيدة / سلمى هــارون 
رئيس إدارة الخزينة و العاقات 

املرصفية  الدولية

السيدة/ شاديـة الكردفانـي
رئيس إدارة املوارد البرشية 

والشئون اإلدارية

السيد / األمني أحمد
الرئيس التنفيذي للمراجعة 

الداخلية

السيد / أسامة الفاضل
رئيس إدارة التمويل

السيد/ مصطفى بشارة 
رئيس إدارة  االئتمان

السيد / عبد الرزاق مصطفى
رئيس إدارة  تقنية املعلومات

السيد / أبو عالمة محمد 
رئيس إدارة املخاطر 

السيد / عبد القادر عبد الرسول
مسؤول االلتـــزام

السيد/ يارس جعفر
املدير املايل

السيد/  كمال الدين الياس
مدير التخطيط و تنمية األعمال 

السيد / أحمد خري 
رئيس اإلدارة القانونية



التقرير السنوي 2014

أرساب البجع األبيض فوق بحرية بمحمية الدندر رشق النيل األزرق.
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة الجتماع الجمعية العمومية
السنـوي العادي العـاشــــر 

الخرطوم 8 أبريل 2015 
مقدمة :

يطيــب يل أن أرحــب بكــم يف هــذا االجتمــاع العــادي للجمعيــة العموميــة ) رقــم 10 ( لرشكــة بنــك املــال 
املتحــد ملناقشــة املواضيــع املطروحــة يف جــدول األعمــال و بصفــة خاصــة الحســابات الختاميــة للبنــك 

عــن عــام  2014 .

ــاد  ــه االقتص ــث واج ــوداني، حي ــاد الس ــرية االقتص ــة يف مس ــوام املهم ــن األع ــام2014 م ــد كان ع لق
ــي :- ــا ي ــت فيم ــب تمثل ــن املصاع ــد م العدي

انخفــاض ســعر العملــة الوطنيــة مقابــل العمــات األجنبيــة بالرغــم مــن الجهــود الحثيثــة 	 
التــي بذلتهــا الدولــة للســيطرة عــى ذلــك .

شـح النقد األجنبي الرضوري ملقابلة االحتياجات املتزايدة للعماء	 

ارتفاع نسبة التضخم  	 

و بالرغــم مــن هــذه املصاعــب، تــم تحقيــق نســبة معقولــة مــن النمــو يف الناتــج القومــي، كمــا إن 
الجهــود الحكوميــة إلنفــاذ الخطــط الخاصــة بالربنامــج الثاثــي قــد اســتمرت خــال العــام 2014 
وهــو العــام األخــري مــن  هــذا الربنامــج. و تتمثــل هــذه الخطــط يف تشـــجيع إنتــاج الســلع القابلــة 

للتصديــر مــن جهــة و الســلع التــي تحــل محــل الــواردات مــن جهــة أخــرى. 

أهم مناشط البنك خالل العام 
لقـد عـزز البنـك خـال عـام 2014 من مركـزه املتميـز يف مجال تمويـل الـرشكات الكبـرية و املرشوعات 
الهامـة باإلضافـة إىل دوره يف تنظيم وإدارة املحافـظ التمويليـة )syndicated financing( و املتمثل يف ما 

-: يي 

التمويل التجاري

واصــل البنــك خــال العــام نشــاطه يف مجــال التمويــل التجــاري  و خاصــة يف مجــال تمويــل 
الصــادرات مثــل السمســم و الذهــب و املــوايش و الصمــغ العربــي باإلضافــة إىل  تمويــل  مدخات 
ــن  ــي  م ــد األجنب ــري النق ــون بتوف ــن يلتزم ــك الذي ــاء البن ــي لعم ــي و الصناع ــاج الزراع اإلنت
مصادرهــم الخاصــة .  و قــد بلــغ مجمــوع  االعتمــادات املســتندية التــي أصدرهــا البنــك خــال 
العــام حــوايل 40  مليــون يــورو. كمــا بلــغ مجمــوع  مــا تــم تصديــره  بواســطة عمــاء البنــك 

خــال العــام حــوايل 33 مليــون يــورو. 
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تمويل املرشوعات

حقق البنك سمعة طيبة يف مجال تمويل املرشوعات الهامة خال مسريته القصرية  .    

وقــد  تــم خــال العــام الدخــول يف عمليــات تمويليــة جديــدة كمــا تمــت متابعــة املشــاريع قيــد 
اإلنشــاء منــذ األعــوام الســابقة.

 املساهمة يف تنظيم و إدارة املحافظ االستثمارية

يديــر البنــك يف الوقــت الحــارض محفظتــني تمويليتــني طويلتــي املــدى لصالــح رشكــة ســكر 
ــة إدارة  ــرة الثاني ــام للم ــال الع ــوىل خ ــد ت ــه ق ــا أن ــرة. كم ــرشوع الجزي ــض و م ــل األبي الني
ــاريع  ــم 2014 - 2015 يف املش ــن ملوس ــول القط ــر محص ــة و تصدي ــدة لزراع ــة جدي محفظ
الزراعيــة املرويــة اململوكــة للدولــة بمشــاركة 13 بنــكاً و بقيمــة قدرهــا   450  مليــون جنيــه 

ــوداني .  س

التوســع الرأســــي

يحــرص البنــك عــى التوســع الــرأيس بصــورة متأنيــة ومدروســة بالقــدر الــذي يســاعده عــى  
القيــام بــدوره املرســوم يف مجــال تمويــل الــرشكات . و يف هــذا الســياق قــام البنــك خــال العــام   
ــة  ــروع العامل ــوع الف ــغ مجم ــك بل ــان، وبذل ــة أم درم ــد يف مدين ــرع جدي ــاح  ف 2014  بافتت
للبنــك 4 فــروع. ومــن املؤمــل أن تزيــد إىل 5 فــروع خــال عــام 2015، حيــث يقــوم البنــك اآلن 

بإجــراء الدراســات الازمــة لفتــح فــرع جديــد يف مركــز مدينــة الخرطــوم.

و بالرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا البــاد، فــان أعمــال البنــك لــم 
تتأثــر كثــرياً  و ظــل يتوســع يف أعمالــه بصــورة واثقــة و متحفظــة ممــا كان لــه أكــرب األثــر يف 

النتائــج املاليــة  املرضيــة التــي تــم تحقيقهــا.

األداء المالي للبنك خالل العام 
 واصــل البنــك نشــاطه املعتــاد خــال العــام 2014م محققــاً نمــواً يف كافــة مــؤرشات األداء املــايل حيــث 
ــة  ــوايل 1,984 بنهاي ــام 2013م إىل ح ــة ع ــه بنهاي ــون جني ــوايل 1,685 ملي ــن ح ــودات م زادت املوج
عــام 2014 بزيــادة قدرهــا 18% . و يمتــاز هيــكل املوجــودات بأنــه يوفــر درجــة عاليــة مــن العوائــد 
مــع االحتفــاظ بدرجــة عاليــة مــن الســيولة للبنــك . مــن ناحيــة أخــرى فقــد بلــغ صــاىف الدخــل مــن 
التمويــل و االســتثمار  حــوايل 107 مليــون جنيــه مقارنــة مــع حــوايل 91 مليــون خــال عــام 2013م 
،   بزيــادة قدرهــا 18% . و قــد بلغــت إيــرادات الخدمــات املرصفيــة حــوايل 26 مليــون جنيــه مقارنــة 
مــع حــوايل 34 مليــون جنيــه خــال عــام 2013م بانخفــاض قــدره 24% .  ويرجــع ذلــك إىل انخفــاض 

نشــاط البنــك يف مجــال إصــدار خطابــات االعتمــاد املســتندية. 

هــذا وقــد  زادت األربــاح الصافيــة للبنــك  بعــد الــزكاة والرضائــب مــن حــوايل 61 مليــون جنيــه يف 
العــام 2013م إىل حــوايل 69 مليــون جنيــه يف العــام 2014م ، بزيــادة قدرهــا 13%، وذلــك بالرغــم مــن 
الزيــادة الكبيـــرة يف الــزكاة مــن حــوايل 3 مليــون جنيــه  يف عــام 2013  إىل حــوايل 9 مليــون جنيــه يف 
عــام 2014. وفيمــا يــي بيــان بأهــم املتغــريات بالزيــادة والنقصــان يف اإليــرادات واملرصوفــات خــال 

عــام 2014 مقارنــة مــع عــام 2013   :-
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ــادة . 1 ــدل زي ــابق بمع ــام الس ــن الع ــون ع ــغ 16 ملي ــل بمبل ــن التموي ــل م ــايف الدخ ــادة يف ص الزي
ــا 18 %  قدره

الزيــادة  يف أربــاح إعــادة تقييــم العمــات األجنبيــة بمبلــغ 6 مليــون جنيــه عــن العــام الســابق  . 2
حيــث بلغــت حــوايل 8 مليــون جنيــه مقارنــة بحــوايل 2 مليــون جنيــه خــال عــام 2013م محققة 
زيــادة قدرهــا 330%  نتيجــة النخفــاض قيمــة الجنيــه الســوداني مقابــل الــدوالر  األمريكــي مــن 

5.9 جنيــه بنهايــة عــــــام 2013م إىل 6,3 جنيــه يف نهاية عــــام 2014.

 انخفــاض تكلفــة التمويــل بحــوايل مبلــغ 6 مليــون جنيــه عــن العــام الســابق حيــث بلغــت حــوايل 3. 
15 مليــون خــال عــام 2013م مقارنــة بحــوايل 9 مليــون خــال عــام 2014م وبمعــدل انخفــاض 

قــدره  %38 .

ــوايل                    . 4 ــام 2013 إىل ح ــه يف ع ــون جني ــوايل 18 ملي ــن ح ــال م ــاح األعم ــة أرب ــاض رضيب انخف
ــام 2014 . ــه يف ع ــون جني 14 ملي

ــام . 5 ــه يف ع ــون جني ــوايل  46 ملي ــن ح ــه م ــون جني ــوايل  3 ملي ــغيل بح ــات التش ــادة مرصوف زي
ــا 8 %( . ــادة قدره ــام 2014م )بزي ــه يف ع ــون جني ــوايل 49 ملي 2013م إىل ح

بلغ العائد عى السهم يف عام 2014م 2.85 جنيه مقارنة مع 2.52 جنيه يف عام 2013م .. 6

وقــد حصــل البنــك كمــا يف نهايــة العــام  عــى تقديــر بدرجــة )ُمــريض( مــن بنــك الســودان املركــزي 
وذلــك حســب مــؤرشات الضبــط املؤســي واإلنــذار املبكــر)CAEL(. ويعتبـــر هــذا التقديــر مــن أفضل 

درجــات التقديــر التــي يتــم منحهــا للبنــوك .

هذا وقد تنوعت إيرادات البنك خال العام عى النحو التايل: -

النسبة املئوية

                                             

6764اإليرادات من تمويل العماء

1519اإليرادات من الخدمات املرصفية والعموالت

1514اإليرادات من األوراق املالية

33اإليرادات من الودائع مع البنوك

100100املجموع

وقــد بلــغ حجــم صــايف محفظــة التمويــل املبــارش يف نهايــة عــام 2014م حــوايل 1.157 مليــون جنيــه 
مقارنــة مــع حــوايل 985 مليــون جنيــه بنهايــة عــام 2013م بزيــادة قدرهــا 17%. و قــد تــم تمويــل 
جــزء كبــري مــن هــذه املحفظــة بواســطة مصــادر تمويــل خارجيــة تتمثــل يف بنــوك مراســلة أو الدخول 

يف  عمليــات مرابحــات باألجــل لــرشاء مدخــات زراعيــة  لحســاب محفظــة تمويــل زراعــة القطــن. 

20142013
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مــن جهــة أخــرى،  نشــري إىل أن التمويــل املقــدم مــن البنــك لعمائــه مــوزع عــى كافــة القطاعــات 
االقتصاديــة و باســتخدام العديــد مــن الصيــغ التمويليــة اإلســامية .  و يبلــغ الحجــم الــكى للمحفظــة 
ــد  ــذا وق ــه . ه ــون جني ــواىل 1,614 ملي ــان ح ــات الضم ــتندية وخطاب ــادات املس ــة  االعتم ــد إضاف عن

بلغــت نســبة أقســاط التمويــل املتعثـــر إىل الحجــم الــكى للمحفظــة حــواىل %2 .  

 وقــد تميـــزت ميزانيــة البنــك كمــا يف 31 ديســمرب 2014م بنســبة ســيولة عاليــة حيــث بلغت فتـــرات 
اســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات   كمــا يــي )املبالــغ بمايــني الجنيهــات الســودانية(:-

املجموع أكثر من سنة ً 6-12 شهرا 3-6 أشهر أقل من 3 أشهر

1,984 411 386 496 691 املوجودات

1,984 503 221 263 997 املطلوبات

و يرسنــي يف هــذا الســياق أن أورد أهــم املــؤرشات املاليــة للبنــك خــال فــرة الخمــس ســنوات املاضيــة  
منــذ عــام  2009م إىل عــام  2014 )بمايــني الجنيهــات الســودانية (:

2014 2013 2012 2011 2010 2009

1,984 1,685 1,504 1,006 879 778 مجموع املوجودات

975 737 723 577 517 464  مجموع الودائع

455 420 381 323 302 285 حقوق املساهمني

1,137 960 730 441 429 332  صاىف تمويل العماء بعد خصم
مخصصات التمويل واألرباح املؤجلة

92 82 87 44 39 26 األرباح الصافية قبل الرضائب والزكاة

69 61 77 38 32 21 األرباح الصافية بعد الرضائب والزكاة

2,85 2,52 3,2 1,59 1,34 0,87 العائد عى السهم

ــة عــام  ــه يف نهاي ــون جني ــد زادت مــن حــوايل 778 ملي ــك ق ــدم ، يتضــح إن موجــودات البن ــا تق مم
2009 إىل حــوايل 1,984 مليــون جنيــه يف نهايــة عــام 2014 بزيــادة قدرهــا 155%.   كمــا زاد مجمــوع 
حقــوق املســاهمني مــن حــوايل 285 مليــون جنيــه يف نهايــة عــام 2009 إىل حــوايل 455 مليــون جنيــه 

يف نهايــة عــام 2014 بزيــادة قدرهــا %60 .  

ــزام  ــى االلت ــرص ع ــة و يح ــة الدولي ــراطات الرقابي ــة االش ــزم بكاف ــك يلت ــر ،  أن البن ــر بالذك الجدي
ــبية  ــري املحاس ــة و املعاي ــبية الدولي ــري املحاس ــزي و املعاي ــودان املرك ــك الس ــات بن ــح وتوجيه بلوائ

ــامية . اإلس
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فضــاً عــن ذلــك، يســعى البنــك ألن يوفــر أكــرب قــدر ممكــن مــن الشــفافية و اإلفصــاح يف بياناتــه 
املاليــة بمــا يف ذلــك كافــة أنــواع املخاطــر املاليــة و التشــغيلية حســب مــا تقتضيــه املعايــري الدوليــة 

املتعــارف عليهــا .

ــة  ــدورات املتخصص ــور ال ــق حض ــن طري ــني ع ــب العامل ــة لتدري ــة خاص ــك أهمي ــويل البن ــذا و ي ه
داخــل و خــارج الســودان    و قــد تــم خــال العــام انتــداب  62 موظفــاً و موظفــة لحضــور  45  دورة 

تدريبيــة داخــل الســودان و  17 دورة تدريبيــة خــارج الســودان. 

ــزكاة و  ــوان ال ــة لدي ــزكاة املدفوع ــل يف ال ــي املتمث ــدوره االجتماع ــه ب ــت نفس ــك يف الوق ــوم البن و يق
ــات .  ــراد واملؤسس ــة لألف ــاهمات الخريي املس

ويرسنــي أن أشــري هنــا بشــكل خــاص إىل أن  البنــك قــد قــام  خــال العــام برعايــة برنامــج تنافــي 
للشــباب باســم “ مرشوعــي لريــادة األعمــال “ باالشــراك مــع جهــات أخــرى و ذلــك  للمــرة الثانيــة  
.  و تتلخــص فكــرة الربنامــج يف طــرح منافســة للشــباب للتقــدم بأفــكار ملشــاريع اســتثمارية جديــدة 
ــي و  ــس الربيطان ــطة املجل ــرة بواس ــذه الفك ــرح ه ــم ط ــد ت ــذ . و ق ــة للتنفي ــرة و قابل ــون مبتك تك
الســفارة الربيطانيــة بالخرطــوم بالتنســيق مــع اتحــاد شــباب األعمــال الســوداني. وقــد وجــد هــذا 
الربنامــج نجاحــاً كبــرياً و تقــدم للمنافســة فيــه حــوايل 1,500 متســابق. و ســيتم  منــح أصـــحاب 
ــا للقــاء رواد األعمــال  أفضــل 3 مشــاريع جوائــز نقديــة و تقديريــة و ترتيــب زيــارة لهــم  لربيطاني
الشــباب هنــاك. وقــد وجــد هــذا الربنامــج يف النســخة األوىل  التــي  تــم بثهــا عــى مــدى عــرش حلقــات 
تلفزيونيــة استحســانا كبــرياً  مــن الجمهــور و مــن أجهــزة اإلعــام املقــروءة و املرئيــة و مــن األوســاط 
االقتصاديــة .  باإلضافــة إىل ذلــك فقــد  أضــاف الكثــري إىل الســمعة الطيبــة التــي يتمتــع بهــا البنــك.

ــا لبنــك الســودان  ــام، أرجــو أن أعــرب نيابــة عــن مجلــس إدارة البنــك عــن شــكرنا وامتنانن يف الخت
املركــزي عــى جهــوده املقــدرة وحســن إرشافــه الرقابــي وعــى دعمــه ألنشــطة البنــك، األمــر الــذي 
كان لــه أكــرب األثــر يف تحقيــق اإلنجــازات التــي حدثــت خــال العــام والشــكر موصــول أيضــاً لكافــة 

عمــاء البنــك وملراســلينا يف الخــارج عــى الثقــة التــي أولوهــا لنــا.

ــة و  ــا القيم ــى توجيهاته ــك ع ــة للبن ــة الرشعي ــة الرقاب ــس اإلدارة لهيئ ــكر مجل ــل ش ــا أود أن أنق كم
ــغ  ــزام بالصي ــك لالت ــي رفعــت إليهــا وعــى مســاعدتها إلدارة البن ــة الت الحكيمــة يف املســائل الرشعي
اإلســامية الرشعيــة يف كافــة معاماتهــا و للمراجــع الخارجــي ملــا أواله لنــا مــن عنايــة مكنــت البنــك 

ــايس نســبياً. ــة يف وقــت قي ــات املالي مــن إصــدار البيان

و ال يفوتنــي يف الختــام أن أشــكر موظفــي البنــك وإدارتــه التنفيذيــة عــى الجهــد املخلــص و الــوالء  
واملثابــرة، األمــر الــذي مّكــن البنــك مــن الوصــول إىل مــا وصــل إليــه.

و الله وىل التوفيق

محمد خليفة العدساني 
رئيس مجلس اإلدارة 
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تقرير الرئيس التنفيذي و المدير العام

لقــد حقــق بنــك املــال املتحــد خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ) 2010– 2014 (  نمــواً مضطــرداً يف 
كافــة املجــاالت كمــا مبــني أدنــاه ) بماليــني الجنيهــات الســودانية ( :- 

20102011201220132014

8791,0061,5041,6851,984مجموع املوجودات 

4294417309601,137محفظة تمويل العماء 

302323381420455حقوق املساهمني

221309341294358ودائع العماء 

296246382443617حقوق أصحاب حسابات االستثمار

8171138128142إجمايل الدخل 

3944878292األرباح الصافية )قبل الزكاة والرضائب(

هــذا ، وقــد تمكــن البنــك خــال هــذه الفتـــرة الوجيـــزة مــن عمــره مــن تكويــن قاعــدة متينــة مــن 
العمــاء ســواء يف مجــال التمويــل أو يف مجــال الودائــع.
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و قــد ركــزت اإلدارة خــال الســنوات املاضيــة عــى إرســاء قواعــد عمــل متينــة واســتقطاب أفضــل 
الكــوادر املرصفيــة املؤهلــة عــى كافــة املســتويات حيــث تــم تحقيــق زيــادة تدريجيــة يف عــدد العاملني 

مــن  139 بنهايــة عــام 2010 إىل 157 بنهايــة عــام 2014 . 

ــأداء األدوار  املنوطــة بهــا  ــر تقــوم كل منهــا ب ــك مــن عــدة دوائ ــكل التنظيمـــي للبن و يتكــون الهي
بأعــى درجــات الكفــاءة واملهنيــة و بالتنســيق  الكامــل مــع اإلدارات األخــرى بــروح الفريــق الواحــد .
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير المراجعين القانونيين
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القوائم المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر   2014 
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قائمة بأسماء البنوك المراسلة

1-    الدنمـارك 
دانسك بنك	 

8-   لبنــان
فرنسبنك	 
بنـك الربكة لبنان	 

2-  مصــر
البنك األهي املرصي	 
بنك القاهرة	 
البنك األفريقي للتصدير 	 

و االسترياد

٩ -    قطر
بنك قطر الوطني	 
بنك قطر اإلسامي	 

3-    ألمانيـا
كومـرز بانك	 

10-    سلطنة عمان 
بنك مسقط	 

4-    إيطاليـا
بنك اليوبـاي   	 

11-  تركيــا      
البنك الكويتي الركي	 

5.    األردن
البنك التجاري األردني 	 

12-   اإلمارات العربية     المتحدة 
بنك أبوظبي اإلسامي	 

٦-  مملكة البحرين 
بنك اليوباف  	 
بنك مسقط العاملي 	 
بنك إثمار	 

13-   المملكة المتحدة  
البنك التجاري العربي الربيطاني    	 

٧-   الكويت
بنك بوبيان	 
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8210  العمارات – الخرطوم – السودان   ص.ب :    
الرمز الربيدي :   11111 

00249183247700 هاتـف :    
 00249183235000  فاكس :   

 www.bankalmal.net             : املوقع اإللكروني
www.capitalbank-sudan.net                                        

  almal@bankalmal.net             : الربيد اإللكروني
CBSKSDKH                          : سويفت

مبنى رقم 411 – مربع 65   
شارع  مأمون بحريي ، جنوب الساحة 

الخرضاء، الخرطوم

مبنى رقم 411 – مربع 65  
شارع  مأمون بحريي ، جنوب الساحة 

الخرضاء  , الخرطوم

اإلدارة العامة

الفرع الرئيسي

دليل اإلدارة العامة و الفروع و الشركات التابعة 

8210    العمارات – الخرطوم – السودان  ص.ب :    
هاتـف :     00249183247700
 00249183248490  فاكس :   
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مبنى رقم 130 – مربع 8 
 شارع الصناعات - الخرطوم بحري 

ص.ب :         1173  الخرطوم - السودان
هاتف :         00249185324480

 فاكس :        00249185324001  

ص.ب:        1500  أم درمان  - السودان
هاتـف :             00249183731999
 فاكس :        00249183731998

مبنى رقم 6  – مربع 4 /5    
حي العرضة شمال ، جنوب إستاد الهال 

فرع بحري

فرع أم درمان

ص.ب :         203 ربك - السودان
هاتـف :         00249572829480
فاكس :        00249572829481

مبنى رقم 390 – مربع 3     فرع ربك
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1-   شركة المال المتحد لألوراق المالية
مبنى رقم 411 – مربع  65

شارع مأمون بحريي  ، جنوب الساحة الخرضاء ، الخرطوم
ص.ب. :  8210  العمارات – الخرطوم – السودان

هاتف :   00249183247700
فاكس:   00249183235000

2- شركة الموارد االستثمارية المحدودة
مبنى رقم 411 – مربع  65

شارع مأمون بحريي  ، جنوب الساحة الخرضاء ، الخرطوم
 ص. ب. :    8210  العمارات – الخرطوم – السودان

هاتف :    00249183247700
فاكس :     00249183235000

الشركات التابعة
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ظباء بالقرب من هضبة البومة يف شهر أبريل، يف بداية هجرتها تتبع بداية هطول األمطار بجنوب غرب السودان
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