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 )Capital Finance International( تــم منــح البنــك جائــزة افضــل فريــق لتمويــل املرشوعــات يف العــام 2015 مــن مجلــة
التــي تصــدر يف بريطانيــا . 

كذلــك نــال البنــك جائــزة أفضــل بنــك يف الســودان يف تمويــل املؤسســات الكــرى خــال العــام 2017 مــن اتحــاد املصارف 
العربيــة بالتعــاون مــع اتحــاد املصــارف العربيــة – بــروت - لبنان

الجوائز
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Investment-( ــتثمار ــة االس ــي بدرج ــاق الوطن ــى النط ــا ع ــا انتمائي ــام 2015 و 201٦م تصنيف ــك يف الع ــح البن ــم من ت
ــن. ــف بالبحري ــة للتصني ــة اإلســامية الدولي ــل الوكال Grade( مــن قب

كذلــك منــح البنــك تصنيفــا انتمائيــا عــى النطــاق الوطنــي بدرجــة )BBB( عــى املــدى الطويــل وبدرجــة AB عــى املــدى 
القصــر مــن قبــل مؤسســة )Capital Intelligence( يف مــارس 201٨ م .

التصنيف
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رؤيتنا :
· نتطلــع ألن نكــون ضمــن البنــوك األفضــل 	

الــرشكات  تقديــم خدمــات صرفــة  يف 
ــة  ــع عجل ــاهمة يف دف ــؤدي إىل املس ــا ي بم

ــي ــاد القوم االقتص

· تقديم خدمات متميزة للعماء	

· التطوير املستمر	

رسالتنا : 
· ـــات 	 ـــرة للعملي ـــة مبتك ـــول مالي ـــم حل تقدي

ـــدة ـــة املعق التمويلي

· تقديـــم خدمـــات مرصفيـــة عاليـــة 	
الجـــودة

· ــل 	 ــة لتمويـ ــظ التمويليـ ــن املحافـ تكويـ
ــرة ــة الكبـ ــات اإلنتاجيـ املرشوعـ

· ـــة 	 ـــئوليته االجتماعي ـــك بمس ـــاع البن اضط
ــد  ــات ذات البعـ ــل املرشوعـ ــو تمويـ نحـ
املســـئولية    ومرشوعـــات  االجتماعـــي 

ــر ــل األصغـ ــة و التمويـ املجتمعيـ

· تمويـــل التجـــارة الخارجيـــة و تنشـــيط 	
ـــة  ـــوك املحلي ـــع البن ـــة م ـــات املرصفي العاق

ـــة و الدولي

· ـــاهمني 	 ـــد للمس ـــم العائ ـــى تعظي ـــل ع العم
ـــرشكاء و ال

قيمنا  : 
· الريادة	

· املهنية	

· الشفافية	

· النزاهة	

· الوالء و االلتزام	

· التميز	

· التعـاون و العمـل بـروح الفريـق 	
حد لوا ا
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مجــــــلس اإلدارة

السيد/ طارق حمزة زين العابدين 
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ يوسف أحمد التني
عضو  - والرئيس التنفيذي

السيد/عبد السالم جوهر 
الصالح

عضو

السيد/ منصور  بطيش
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ محمد فرح إدريس
عضو

السيد/ طارق رس الختم
عضو

السيدة/ أمرية  عيل العلمـــي
عضو

الربوفيسور/ احمد مجذوب أحمد
عضو

السيد/الرشيف أحمد بدر
عضو
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هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور/التجاني عبد القادر احمد
عضو

الدكتور /محمد محجوب بارشي 

املراقب الرشعي وسكرتر الهيئة  

الربوفيسور /خرض عىل إدريس
رئيس هيئة الرقابة الرشعية

دكتور/ حماد محمد أحمد 
عضو
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اإلدارة التنفيذيـــة

السيد / أسامة الفاضل إبراهيم
نائب الرئيس التنفيذي و الرئيس 

التنفيذي التجاري

السيد/ إسماعيل أحمد شيخ الدين
الرئيس التنفيذي للعمليات

السيد/ يارس جعفر حامد
الرئيس التنفيذي املالــي

السيد / يوسف احمد  التني

الرئيس التنفيذي



٩

اإلدارة العليـــــــا

السيد / أبو عامة محمد فضل الله
رئيس إدارة املخاطر

السيد/ عبد القادر  محمد عبد الرسول
مسؤول االلتــــــزام

السيدة/ سلمى هارون عى
رئيس إدارة العاقات املرصفية  الدولية

السيد/  مستعني سعد الدين  محمد
رئيس إدارة  الحسابات

السيد/ يوسف موىس النعيم
رئيس إدارة العمليات املركزية

السيد/ الصادق بابكر محي الدين
رئيس إدارة الشئون اإلدارية

السيد/ الشاذيل جمال الدين عبد الكريم
رئيس إدارة الخزينة

السيد / عبد الرزاق مصطفى
رئيس إدارة  تقنية املعلومات

السيد/ األمني محمد أحمد
رئيس إدارة املراجعة الداخلية
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تقرير 
مجلس اإلدارة
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 تقريـر مجلس اإلدارة للجمعية العموميــة 
اجتمـــــاع الجمعية العمومية السنوي العادي الثالث عشر 

الخرطوم 25 أبريــل  2018

مقدمة  :

يطيـب يل أن أرحـب بكـم يف هـذا االجتماع العـادي للجمعيـة العموميـة ) رقـم 13 ( لرشكة بنـك املال املتحد ملناقشـة 
املواضيـع املطروحـة يف جـدول األعمـال و بصفـة خاصة الحسـابات الختاميـة للبنك عن عـام 2017.

واجه االقتصاد السوداني  العديد من املصاعب خال العام 2017م تمثلت يف  اآلتي :-	 

اسـتمرار انخفـاض سـعر رصف العملـة الوطنيـة مقابل العمـات األجنبية بالسـوق املـوازي بالرغم مـن الجهود 	 
الحثيثـة التـي بذلتها الدولة للسـيطرة عـى ذلك . 

تخفيض سـعر  رصف الجنيه السـوداني بإضافة نسـبة %123 إىل السـعر الرسـمي كحافز  للمتعاملني مع البنوك 	 
بيعـاً ورشاًء وذلـك لتقليل الفجوة مابني السـعر الرسـمي و املـوازى بغرض جـذب املزيد من مـوارد النقد األجنبي 

املرصيف. للنظام 

استمرار الشـح يف موارد النقد األجنبي ملقابلة االحتياجات املتـزايدة للمتعاملني به.	 

رفع الدعم جزئياً عن بعض السلع املؤثرة يف االقتصاد مثل الدواء والوقود.	 

استمرار صعوبة التعامل مع املصارف األجنبية بالرغم من رفع الحصار  االقتصادي و التجاري األمريكي .	 

عـى الرغـم من انخفاض معدالت التضــخم مـن 32.٩% يف بداية العـام 2017 اىل 25.2% بنهاية نفـس العام ، اال 	 
ان هذا املعـدل يعتر مرتفعاً نسـبياً . 

ورغمـاً عـن كل هـذه التحديـات إال أن أداء موازنـة العام املـايل 2017م قد أظهرت تحسـناً ملموسـاً يف بعض 
مـؤرشات االقتصـاد الكيل إذ تشـري البيانات األوليـة للمـؤرشات االقتصادية للعـام 2017م لآلتي : 

ارتفـع  معـدل النمـو الحقيقي للناتـج املحيل اإلجمايل من 4.٩% يف عـام 201٦م إيل 5.7%  يف عـام 2017م  بمعدل 	 
زيادة 3.%1٦ . 

     بلغ معدل التضخم بنهاية ديسمر 2017 نسبة 25.2% مقارنة  مع 30.5% يف ديسمر 201٦م.	 

بلـغ سـعر رصف الجنيه السـوداني مقابل الـدوالر األمريكي لدي بنك السـودان املركزي يف ديسـمر 2017م مبلغ 	 
7.0154جنيـه مقابـل 7.0100 جنيه للدوالر  األمريكي بنهاية ديسـمر 201٦م.

زاد حجـم الكتلـة النقديـة حيـث ارتفع عرض النقـود بما يف ذلك شـبه النقود مـن 203.4 مليار جنيه يف ديسـمر 	 
2017م مقارنـة بــ  120.٨ مليـار جنيه يف ديسـمر201٦م بمعدل زيادة قدرهـا  ٦٨.4% و يعزي هـذا االرتفاع 
إيل الزيـادة يف بنـد الودائـع تحـت الطلب مـن 33.5 مليـار جنيه بنهايـة ديسـمر 201٦م إيل 5٩.5 مليـار جنيه 
بنهايـة ديسـمر 2017 بزيـادة قدرهـا 2٦ مليار جنيه بنسـبة  نمـو قدرهـا 77.٦% و الزيادة يف شـبه النقود من 
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4٨,٦27 مليـار جنيـه يف 201٦م  إيل ٨2,3٦7 مليـار جنيه يف 2017 بنسـبة زيـادة قدرها  4.٦٩% . 

هـذا و قـد رشعـت الدولـة يف تنفيـذ برنامج اقتصـادي جديد ) تحـت مسـمى الرنامج الخمـايس ( خال الفتــرة من 
2015 - 201٩، امتـداداً للرنامـج الثاثـي الـذي تـوج برفع الدعم عـن املحروقات جزئيـاً  . حيث أجاز قطـاع التنمية 
االقتصاديـة بمجلـس الـوزراء تنفيـذ الرنامـج الخمـايس لإلصـاح االقتصـادي )2015-201٩م( و الـذي يهدف إىل 

 -: اآلتي 

1-  زيـادة  معـدل نمـو الناتـج املحـيل اإلجمايل بوترة مسـتدامة  يف حـدود 0.10% يف املتوسـط سـنوياً لتحقيق معدل 
نمـو اقتصـادي مسـتدام و يبدأ بنسـبة  ٦.٦ % يف  العـام األول 2015 ليصل إىل نسبــــة 7.1 % يف نهايـة الرنامج يف 
العـام 201٩ و يتطلـب ذلك زيـادة يف اإلنتـاج و اإلنتاجية يف كافـة القطاعات االقتصاديـة ، بالرتكيز عـى قطاع اإلنتاج 

الصناعـي )اإلستخراجــي  و التحويـيل كمحرك رئييس للنمـو االقتصادي( . 

2 - تنفيـذ سياسـات و إصاحـات يف مجال التجـارة الخارجية تؤدي إىل اسـتعادة التـوازن بني الصـادرات و الواردات 
و تحقيـق فائض يف امليـزان التجاري. 

3 - زيادة نمو اإلنتاج الزراعي النباتي و الحيواني بمعدل سنوي يبلغ يف املتوسط ٦.٨%.  

4 - مضاعفـة قيمـة اإلنتـاج الصناعـي خـال فتــرة الرنامـج بنحـو 112% بالرتكيـز عـى الصناعـات التحويلية و 
التعديـن و اسـتخراج البتــرول و الرتكيــز عـى إنتاج السـلع بغـرض إحال الـواردات. 

5 -  تخفيـض عجـز املوازنـة و رفـع معـدل االدخـار و  زيـادة اإليـرادات العامـة للدولة مـن ٩.4% مـن الناتج املحيل 
اإلجمـايل يف 2015م  إيل 12.4% يف عـام 201٩م.  

ويتوقـع أن تزيـد حجـم االسـتثمارات الكليـة للرنامـج الخمـايس بحـوايل 1,0٦٩ مليار جنيه بمتوسـط سـنوي قدره 
214 مليـار جنيـه نصيـب القطـاع العـام منهـا نحـو 17% يف املتوسـط بينمـا يبلـغ نصيـب القطـاع الخـاص املحيل 

واألجنبــي نحـو ٨3% و يؤكـد ذلـك قيـادة القطاع الخـاص للنمـو االقتصادي خـال فـرتة الرنامج. 

أهم  التطورات و املالمح لالقتصاد السوداني يف فرتة ما بعد رفع الحظر :- 

· تطور يف البنية التحتية لاقتصاد السوداني و التي تساعد عى االنطاق يف إدارته بصورة مثيل.	

· تحوالت خارجية كبرة عيل املستوي االقتصادي يعزي للتوازن يف السياسات الخارجية للدولة. 	

· التعاون مع جهات خارجية لها صلة بامللف االقتصادي بعد رفع الحظر .	

· حراك سيايس إلخراج السودان من قائمة الدول الراعية لإلرهاب .	

· وجـود فجـوة كبيــرة يف املـوارد الخارجية أدت إيل ارتفـاع معدل التضــخم و انخفاض قيمة الجنيه السـوداني يف 	
 . العمـات األجنبية  مقابل 

· تخفيض العجز يف امليزان التجاري لعام 2017 	

·  زيادة  الصادرات وانخفاض يف الواردات 	

· التوجه نحو دعم البنية التحتية لإلنتاج املحيل فهنالك أولوية لقطاع النفط ، القمح ، القطن . 	

·   خفض اإلنفاق الحكومي 	
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· تغيـر يف سياسـات بنـك السـودان املركـزي الخاصة بـرشاء الذهـب و محاولة سـد الفجوة بني السـعر الرسـمي 	
والسـعر املـوازى للـدوالر األمريكـي لخلق تـوازن يف سـعر الرصف . 

أهم مناشط البنك خالل العام 2017

عـى الرغـم مـن املصاعب التــي واجهت االقتصـاد عمومـاً و الجهاز املـرصيف باألخص، عـزز البنك خال عـام 2017 
مـن مركـزه املتميــز يف مجـال تمويل الرشكات الكبيــرة و املرشوعـات الهامة باإلضافـة إىل دوره يف ترتيـب     و إدارة 
املحافـظ التمويليـة )Syndicated  Financing(  و إدارة الضمانـات لجهـات خارجية و قد تمثلت أبرز املناشـط فيما 

- ييل:

أوالً : التمويل التجاري

واصـل البنـك خـال العـام نشـاطه يف مجـال التمويل التجـاري  و خاصـة يف مجـال تمويل الصـادرات مثـل الذهب 
و املـوايش و الصمـغ العربـي و السمسـم و غرهـا مـن املحاصيـل  باإلضافـة إىل تمويـل مدخـات اإلنتـاج الزراعي و 
الصناعـي و ألغـراض التجـارة لعمـاء البنـك .  هـذا، و قد بلغ مجمـوع  اإلعتمادات املسـتندية التــي أصدرهـا البنك 
خـال العـام حـوايل 7.5مليون يـورو مقارنة مع حـوايل  11مليـون يورو خـال العام السـابق . كما بلـغ مجموع ما 
تـم تصديـره  بواسـطة عمـاء البنك خال العـام حـوايل ٨٨ مليون يـورو مقارنة مع حـوايل 120 مليون يـورو خال 

العام السـابق . 

ثانياً :     املساهمة يف تنظيم و إدارة املحافظ االستثمارية 

يديـر البنـك يف الوقـت الحـارض محفظتني تمويليتـني طويلتي املـدى لصالح رشكة سـكر النيل األبيـض  و رشاء أراٍض 
لصالـح مـرشوع الجزيـرة .   كمـا أنه قد تـوىل خال العـام و  للمرة الرابعـة عى التـوايل إدارة محفظة جديـدة لزراعة 
و تصديـر محصـول القطـن ملوسـم  201٦-2017 يف املشـاريع الزراعية املرويـة اململوكـة للدولة بمشـاركة 2٨ بنكاً 

بحجـم رأسـمال يبلغ حـوايل   530 مليون جنيه سـوداني .  

ثالثاً :  إدارة الضمانات ملؤسسات مرصفية 

وقـع البنـك عى إتفاقيـة إدارة ضمـان ثاثية يف العـام 201٦  بينه وبـني البنك األفريقـي للتصدير واالسـتراد ورشكة 
السـودان لألقطـان املحـدودة  لـإلرشاف عى مخـزون القطن املنتـج عن طريـق محافظ التمويـل الزراعية التــي كان 
يديرهـا البنـك  بإجمـايل قيمة مخزون وصل اىل حـوايل  124 مليـون دوالر لصالح البنك األفريقي للتصدير و االسـتراد 
و بموجـب هـذه اإلتفاقيـة يقوم البنـك بمتابعة  تخزين و سـحب األقطان و التأمـني  عليها ومتابعة إجـراءات التصدير  
و اسـتام الحصائـل و تحويلهـا لصالح البنـك األفريقي للتصدير   و االسـتراد مقابـل عموالت معترة للبنك وتسـتمر 

هـذه االتفاقية ملدة 5 سـنوات قابلـة للتمديد .

رابعاً :  التوســع الرأيس

كمـا تعلمـون فـان مجمـوع الفـروع العاملـة للبنك 3 فـروع . و قـد كان من املؤمـل أن تزيـد إىل 4 فروع خـال عام 
201٨، إال أنـه تـم تأجيـل هـذه الخطـوة للقيام بهـا الحقاً و ذلـك لحرص البنـك عى التوسـع الرأيس بصـورة متأنية 
ومدروسـة بالقـدر الذي يسـاعده عى القيام بدوره املرسـوم يف مجـال تمويل الـرشكات . و يف هذا اإلطـار  يتبنى البنك 
إسـرتاتيجية للتوسـع  تسـتند عى تأسـيس مكاتـب رصف صغرة داخـل الرشكات التــي يتعامل معهـا و ذلك بغرض 
جـذب املزيـد مـن الودائـع بشـقيها الجـاري واالسـتثماري و قـد تم خـال العام فتـح نافذتـي رصف داخـل كل من 

رشكـة سـوداتل و جامعة األحفـاد للبنات.
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 و بالرغـم مـن الظـروف االقتصاديـة الصعبـة التي تمر بهـا الباد، فـان أعمال البنك عى املسـتوى التشـغييل لم تتأثر 
كثيــراً يف ظـل التحفظ يف توسـعة األعمال كما سـرد ذكره يف نتائـج األداء املايل.

األداء املايل خالل العام 

يحقـق هيـكل موجـودات البنك درجـة عالية من العوائـد مع االحتفاظ بمسـتوى معقول من السـيولة للبنـك، و قد بلغ 
صـاىف الدخـل مـن التمويـل و االسـتثمار حـوايل 11٨ مليون جنيـه مقارنة مـع حـوايل 7٨ مليون خال عـام 201٦م 
و  يعـزى هـذا إىل ارتفـاع العائـد من تمويـل العماء عـى الرغم من انخفـاض أرباح اسـتثمارات األوراق املالية بسـبب 
قـرار إدارة البنـك بالتخلـص تدريجيـاً من شـهادات شـهامة بالسـوق الثانوي بغـرض تقويـة موقف السـيولة للبنك 
بعـد بروز صعوبات كبيــرة يف تصفية شـهادات شـهامة بالسـوق الثانوي بصورة فوريـة ، وبلغت إيـرادات الخدمات 

املرصفيـة حـوايل 40 مليـون جنيـه مقارنة مع حـوايل 33 مليون جنيـه خال عـام 201٦م بزيـادة قدرها %23 .  

زادت األربـاح الصافيـة بعـد الـزكاة و الرضائب من حـوايل ٨ مليون جنيه يف العـام 201٦م إىل حـوايل 2٦ مليون جنيه 
يف العـام 2017م )بزيـادة قدرهـا 24٦%( و يرجع السـبب الرئييس يف زيـادة األرباح عن العام السـابق إىل اآلتي :

ارتفـاع أربـاح التمويـل بحـوايل 42 مليـون جنيـه و بنسـبة زيـادة بلغت 42% عـن العام السـابق نتيجـة لزيادة . 1
معـدل األربـاح عـى العمليات التمويليـة و لزيادة حجـم املحفظة التمويلية للبنك واسـرتجاع حـوايل ٨ مليون جنيه 
عبـارة عـن أربـاح معلقة خاصـة بعملية إجـارة مع الرشكـة السـودانية لاتصاالت بعـد أن قامت الرشكة بسـداد 

كامـل املديونية يف مـارس 2017 .

تسـجيل حـوايل 32 مليـون جنيه كأرباح اسـتثنائية عبـارة عن تكلفة تمويل مسـرتدة مـن بنك السـودان املركزي . 2
يف ينايـر 2017 كان قـد تم قيدها كمرصوفات يف السـنوات السـابقة.

هـذا و قـد بلـغ العائد عى السـهم يف عـام 2017م 1.1 جنيه مقارنـة مع 0.32 جنيـه يف عام 201٦م ويعـزى االرتفاع 
يف العائـد عى السـهم إىل ارتفـاع األرباح التـي حققها البنـك كما أرشنا إىل ذلـك آنفاً.

هـذا و قـد حصـل البنـك عـى تقديـر بدرجـة  وسـط يف نهايـة العـام حسـب  مـؤرشات الضبـط املؤسـيس واإلنـذار 
املبكـر)CAEL( التـي تصـدر مـن بنـك السـودان املركـزي .

وقد تنوعت إيرادات البنك خالل العام عىل النحو التايل : 

البيــان
النسبة املئوية

2016            2017
التغيري

)0%(55%55%اإليرادات من تمويل العماء 

)3%(2٨%25%اإليرادات من الخدمات املرصفية و العموالت

)12%(0%12%تكلفة تمويل مسرتدة

)٦%(7%1%اإليرادات من السندات والصكوك

)1%(٨%7%اإليرادات من الودائع مع البنوك

)2%(2%0%اإليرادات من االستثمارات األخرى

100%100%املجموع
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و قـد بلـغ حجـم صاىف محفظـة التمويـل املبارش  بعـد خصم األربـاح املؤجلـة يف عـام 2017م حـوايل 1,3٦5 مليون 
جنيـه مقارنـة بحـوايل 1,22٦ مليون جنيـه بنهاية عـام 201٦م  بزيادة قدرهـا 11%   و  ترجع هـذه الزيادة يف حجم 
املحفظـة التمويليـة إىل زيـادة الفـرص التمويلية للبنك و التــي تتمـاىش مع سياسـاته املرتكزة عى تمويـل الصادر  و 

املشـاريع اإلنتاجية.

 مـن جهـة أخرى نشـر إىل أن محفظـة البنـك التمويلية تتوزع عـى كافـة القطاعـات االقتصادية وباسـتخدام العديد 
مـن الصيـغ التمويليـة اإلسـامية . و يبلـغ الحجـم الـكى للمحفظـة عنـد إضافـة االعتمـادات املسـتندية و خطابات 
الضمـان حـوايل 1,5٦7 مليـون جنيـه . هـذا و قد بلغت نسـبة أقسـاط التمويل املتعثــر مـن الحجم الـكى للمحفظة 
حـوايل ٩% بنهايـة العـام 2017م مقارنـة مـع 14.5% بنهايـة العام 201٦م. و ذلك بسـبب سـداد األقسـاط املتعثرة 

لرشكـة مجموعـة سـوداتل لاتصاالت املحـدودة خـال الربـع األول من العـام الحايل. 

تميــزت ميزانيـة البنك كما يف 31 ديسـمرب 2017م بنسـبة سـيولة مقبولة حيث جاءت فتــرات اسـتحقاق 
املوجـودات واملطلوبـات كما يـيل )املبالغ بماليـن الجنيهات السـودانية( :-

املجموع أكثر من سنة ً ٦-12 شهرا 3-٦ أشهر أقل من 3 أشهر البيـان

2,122  331 574 2٩4  ٩23 املوجودات

2,122  50٨  140  ٩٦  1,37٨ املطلوبات

ويرسنـي يف هـذا السـياق أن أورد أهم املـؤرشات املالية للبنك خالل الفتـــرة من عـام 2012م إىل عام 2017م 
: الجنيهات(  )بمالين 

2017 201٦ 2015 2014 2013 2012 البيــــان

2,122 2,15٩ 2,00٨ 1,٩٨4 1,٦٨5 1,504 مجموع املوجودات

1,353 1,047 1,05٦ ٩75 737 723 مجموع الودائع والحسابات الجارية

4٦٨ 441 4٦٩ 455 420 3٨1 حقوق املساهمني

1,1٩7 1,137 ٩3٨ 1,137 ٩٦0 730 صاىف تمويل العماء بعد خصم مخصصات التمويل 
واألرباح املؤجلة

53 24 73 ٩2 ٨2 ٨7 األرباح الصافية قبل الرضائب والزكاة

2٦ ٨ 53 ٦٩ ٦1 77 األرباح الصافية بعد الرضائب والزكاة

1.1 0.32 2.21 2.٨5 2.52 3.2 العائد عى السهم

ممـا تقـدم ، يتضــح إن موجـودات البنـك قد زادت مـن حـوايل 1,504 مليـون جنيه يف نهايـة عـام 2012 إىل حوايل 
2,122 مليـون جنيـه يف نهايـة عـام 2017 بزيـادة قدرهـا 41%.   كما زاد مجموع حقوق املسـاهمني مـن حوايل 3٨1 

مليـون جنيـه يف نهايـة عـام 2012 إىل حـوايل 4٦٨ مليون جنيـه يف نهاية عـام 2017 بزيـادة قدرها %23 .  

الجديـر بالذكـر، أن البنـك يلتــزم بكافة الـرشوط الرقابيـة الدولية و يحـرص عى االلتــزام بلوائـح وتوجيهات بنك 
السـودان املركـزي و املعايـر املحاسـبية الدولية و املعاير املحاسـبية اإلسـامية .

فضـاً عـن ذلـك، يلتزم البنك  بأن يوفر أكبــر قـدر ممكن من الشـفافية و اإلفصـاح يف بياناته املالية بمـا يف ذلك كافة 
أنـواع املخاطر املالية و التشـغيلية حسـب ما تقتضيـه املعاير الدولية املتعـارف عليها .



17

هـذا و يـويل البنـك أهميـة خاصـة لتدريـب وتطويـر العاملـني عـن طريـق حضـور الـدورات التدريبيـة املتخصصة 
واملؤتمـرات التـي تعقـد  داخل و خـارج السـودان .  و يقوم البنك يف الوقت نفسـه بـدوره االجتماعي املتمثـل يف الزكاة 

املدفوعـة لديـوان الزكاة و املسـاهمات الخريـة لألفراد و املؤسسـات. 

و يرسنـي أن أشـر هنـا بشـكل خـاص إىل أن البنك قد قـام خـال  اربعة اعـوام متتالية مـن عـام  2013 وحتى عام  
201٦ يف إطـار املسـئولية االجتماعية برعاية برنامج تنافيس للشـباب باسـم “ مرشوعي لريادة األعمال » باالشتـــراك 
مـع جهات أخـرى) رشكة CTC / رشكـة كوفتي/ رشكة سـوداتل (.  و تتلخص فكـرة الرنامج فــــــــــي طرح 
منافسـة للشـباب للتقـدم بأفـكار ملشـاريع اسـتثمارية جديـدة تكـون مبتكرة و قابلـة للتنفيـذ . حيث تم طـرح هذه 
الفكـرة بواسـطة املجلـس الريطانـي و السـفارة الريطانية بالخرطوم بالتنسـيق مـــع إتحـاد شبـــــاب األعمال 
السـوداني  و قـد حقـق  هـذا الرنامـج نجاحاً كبيــراً يف دوراتـه األربعة حيث تم منح أصــحاب أفضل 3 مشـاريع يف 
كل دورة مـن دورات الرنامـج جوائـز نقديـة  و تقديريـة و ترتيـب زيارة لهـم  لريطانيـا للقاء رواد األعمال الشـباب 
هنالـك،  و قـد نال استحسـاناً كبيــراً مـن الجمهور و من أجهـزة اإلعام املقـروءة  و املرئية ومن األوسـاط االقتصادية 

، باإلضافـة إىل ذلـك فقـد  أضاف الكثيــر إىل السـمعة الطيبـة التي يتمتع بهـا البنك. 

يف الختـام ، أرجـو أن أعـرب نيابـة عن مجلـس إدارة البنك عـن شـكرنا و امتناننا لبنك السـودان املركـزي عى جهوده 
املقـدرة و حسـن إرشافـه الرقابـي و عى دعمـه ألنشـطة البنك، األمـر الذي كان له أكبــر األثـر يف تحقيـق االنجازات 
التـي حدثـت خال العام والشـكر موصـول أيضاً إىل كآفـة عماء البنك  و ملراسـلينا يف الخـارج عى الثقـة التي أولوها 

. لنا

كمـا أود أن أنقـل شـكر مجلـس اإلدارة لهيئـة الرقابـة الرشعية للبنـك عـى توجيهاتها القيمـة و الحكيمة يف املسـائل 
الرشعيـة التـي رفعـت إليهـا و عـى مسـاعدتها إلدارة البنـك لالتــزام بتطبيـق الصيـغ اإلسـامية الرشعيـة يف كافة 
معاماتهـا و للمراجـع الخارجـي ملا أواله لنا مـن عناية مكنت البنـك من إصدار البيانـات املالية يف وقت قيايس نسـبياً.

و ال يفوتني يف الختام أن أشكر موظفي البنك و إدارته التنفيذية عى الجهد املخلص و الوالء  و املثابرة.

والله وىل التوفيق

طارق حمزة زين العابدين

رئيس مجلس اإلدارة 
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تقرير الرئيس التنفيذي

األحداث االقتصادية وبنك المال المتحد
أوالً :  االقتصاد العاملي  خالل العام  2017  

تشـر  البيانـات األولية الـواردة بالتقارير االقتصادية لصندوق النقد الدويل إيل تحسـن نسـبي يف  معـدل نمو االقتصاد 
العاملـي مـن 3.4% من العـام 201٦م إىل 3.7% يف العام2017م إال أنـه من املتوقع أن يرتفع ليصـل إيل 3.٩ .% يف العام 
201٨م . هـذا وقـد تفاوتـت معـدالت النمـو يف املجموعـات املختلفـة ، حيث تسـارعت معـدالت النمو يف بعـض الدول 
املتقدمـة بسـبب تجـاوز معظـم هـذه الـدول لتداعيـات األزمة املاليـة العامليـة ، بينمـا ظلت األسـواق الصاعـدة تنمو 

بمعـدالت أقـل عن تلـك التي كانت سـائدة قبـل حدوث األزمـة املاليـة العاملية. 

هناك مجموعة من التحديات التي تواجه االقتصاد العاملي يف املدى املتوسط أهمها:  

االنخفاض الكبر يف أسعار النفط و تداعياته عى كل من الدول املصدرة  و املستوردة للنفط 

زيادة معدل شيخوخة السكان مما يضعف حجم القوى العاملة

تراجع النمو بسبب ضعف اإلنتاجية الكلية للفرد 

تزايد حجم مديونية القطاعني العام و الخاص خاصًة يف الدول املتقدمة،

تزايد التوترات السياسية يف معظم دول املجموعات االقتصادية. 

كل ذلـك أدى إىل اسـتمرار حالـة الشـك و عـدم اليقـني يف عـودة االقتصاد العاملـي إىل مـا كان عليه قبل حـدوث األزمة 
املاليـة العامليـة بالرسعـة املطلوبـة و يف املدى الزمنـي املنظور . 

ثانياً :  االقتصاد السوداني خالل العام 2017   

 تأثـر أداء اإلقتصـاد املحـيل خال العـام 2017م بالعديد من املتغـرات العاملية واإلقليمية واملحلية ولم يشـهد  تحسـناً 
رغـم رفـع الحظـر اإلقتصـادي األمريكي املفـروض عى السـودان منذ العـام 1٩٩7م والـذي تم خال النصـف الثاني 
مـن العـام 2017م حسـب مـاكان متوقعاً مـن تدفـق لإلسـتثمارات الخارجية وزيـادة الصـادرات ملعالجـة الندرة يف 
مـوارد النقـد األجنبـي وتدهـور سـعر رصف الجنيه السـوداني مقابـل العمـات األجنبية خاصـة يف السـوق املوازي ، 
كمـا إسـتمر األثـر السـلبي للنزاعـات يف مناطق إنتـاج البرتول عى رسـوم عبـور نفط دولة جنـوب السـودان وإرتفاع 

تكاليف الـرصف عى تأمـني املناطـق الحدودية.  

ورغمـاً عـن كل هـذه التحديـات إال أن أداء موازنـة العام املـايل 2017م قد أظهرت تحسـناً ملموسـاً يف بعض مؤرشات 
االقتصـاد الكيل إذ تشـر البيانـات األولية للمـؤرشات االقتصادية للعـام 2017م لآلتي: 

ارتفع حجم الكتلة النقدية عام 2017م ليبلغ 204 مليار جنيه عن العام 201٦م والبالغ 121 مليار جنيه بنسبة ٦٨% 

ثالثاً : التصنيفات و الجوائز التي نالها البنك خالل العام 2017 :

تم منح البنك يف العام 2017م تصنيفاً إئتمانياً عى النطاق الوطني بدرجة اإلستثمار )Investment Grade( من قبل 
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الوكالة اإلسامية الدولية للتصنيف بالبحرين.

كذلك منح البنك تصنيفاً إئتمانياً عى النطاق الوطني بدرجةBBB عى املدى الطويل وبدرجة AB عى املدي القصر من 
قبل مؤسسة Capital Intelligence يف مارس 201٨م. 

لقد حقق بنك املال املتحد خال السنوات القليلة املاضية ) 2012– 2017 (  نمواً مضطرداً يف كافة املجاالت كما مبني 
أدناه ) بمايني الجنيهات السودانية ( :- 

201220132014201520162017

1,5041,6851,9842,0082,1592,122مجموع املوجودات 

7309601,1379381,1371,197صاىف محفظة تمويل العماء 

381420455469441468حقوق املساهمني

341294358436662777مجموع ودائع العماء 

382443617619385576حقوق أصحاب حسابات االستثمار

138128142146129213إجمايل الدخل 

الــزكاة  )قبــل  الصافيــة  األربــاح 
والرضائــب( 

878292732453

هذا ، وقد تمكن البنك خال هذه الفتـرة الوجيـزة من عمره من تكوين قاعدة متينة من العماء  يف مجايل الودائع 
والتمويل .
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إجمايل املوجـودات

)بمالين الجنيهات (

20121,504
20131,٦٨5
20141,٩٨4
20152,00٨
201٦2,15٩
20172,122

إجمالي الموجـودات
) بماليين الجنيهات (

صافي محفظة تمويل العمالء
) بماليين الجنيهات (

صاىف محفظة تمويل العمالء

) بمالين الجنيهات(

2012730
2013٩٦0
20141,137
2015٩3٨
201٦1137
20171,1٩7
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حقـوق المساهميـن
) بماليين الجنيهات (

ودائـع العمـالء 
) بماليين الجنيهات (

حقـوق املساهميـن

) بمالين الجنيهات(

20123٨1

2013420

2014455

20154٦٩
201٦441

20174٦٨

ودائـع العمـالء 

) بماليين الجنيهات(

2012341

2013294

2014358

2015436

2016662

2017777



التقرير السنوي ٢٠١٧

24

حقوق أصحاب حسابات 
االستثمار 

20123٨2

2013443

2014٦17

2015٦1٩

201٦3٨5

201757٦

حقوق أصحاب حسابات االستثمار
) بماليين الجنيهات ( 

إجمـالــي الـدخـــل
) بماليين الجنيهات ( 

األرباح الصافية قبل الزكاة والضرائب
) بماليين الجنيهات ( 

 

إجمـالــي الـدخـــل

201213٨

201312٨

2014142

201514٦

201٦12٩

2017213

األرباح الصافية قبل الزكاة
 والرضائب 

2012٨7

2013٨2

2014٩2

201573

201٦24

201753
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وقـد ركـزت اإلدارة خـال السـنوات املاضيـة عـى إرسـاء قواعد عمـل متينـة واسـتقطاب أفضـل الكـوادر املرصفية 
املؤهلـة عـى كافة املسـتويات حيث تـم تحقيق زيـادة تدريجية يف عـدد العاملني مـن 134 موظف بنهايـة عام 2012 

إىل 152 موظـف بنهاية عـام 2017 . 

ويتكـون الهيـكل التنظيمــي للبنـك من عـدة دوائر تقـوم كل منهـا بـأداء األدوار املنوطة بهـا بأعى درجـات الكفاءة 
واملهنيـة و بالتنسـيق  الكامـل مـع اإلدارات األخـرى بروح الفريـق الواحد .

ثالثاً : دور بنك املال املتحد يف املسئولية االجتماعية : 

تستند رؤية البنك ملسؤوليته االجتماعية إىل االلتزام بعدد من املبادئ واألهداف تتمثل يف األتي: 

بنـاء جسـور التواصل الفّعـال مع كافة قطاعـات املجتمع لتبيان األنشـطة التي تحتـاج إىل دعم و إنجـاح الرشاكة 	 
االجتماعية

إرسـاء التعـاون اإليجابـي لتنفيـذ مجموعة مـن األنشـطة يف املجتمع من خـال رعاية أنشـطة رئيسـية يف حقول 	 
عديـدة مثـل التعليم، والصحـة، والرياضـة، والبيئة والرامـج التي تسـتهدف ذوي الحاجـات الخاصة. 

املسـاهمة يف األنشـطة الخريـة و قـد حقـق البنك مسـاهمات يف عدد من األنشـطة واملجـاالت التي تصـب يف إطار 	 
املسـؤولية االجتماعيـة عى سـبيل املثـال ال الحرص، أصـدر البنك كتابـاً عن األديـب الراحل الطيب صالـح , ورعي 
تدشـني كتـاب »حدها متـني الحرابة« للشـاعر كامل عبـد املاجد وكتاباً آخـر للفنانني التشـكيليني الشـباب، وذلك 
لدعـم النشـاط األدبـي والتشـكييل والثقـايف عمومـاً بالبـاد و تشـجيع الشـباب عـى اإلبداع. سـاهم البنـك ايضاً 
يف الفلـم السـينمائي عـن الروائـي الراحـل الطيـب صالـح  » حفنـة تمـر » كمـا سـاهم البنـك يف رعايـة برنامج 
»مرشوعـي« يف نســخته الرابعـة ضمـن آخريـن وهو عبـارة عن مـرشوع لريادة األعمـال يف السـودان عر رشاكة 
مـع السـفارة الريطانيـة واملجلـس الثقايف الريطانـي وجمعية اتحاد شـباب أصحـاب العمل السـودانية. ويهدف 
برنامـج مرشوعـي إىل نـرش فكـرة ريادة األعمـال يف السـودان، عاوة عـى ذلك سـاهم البنك يف دعـم الجهـات التالية:

- كفالة األيتام واملعوقني.

- مصاريف عاج للفقراء واملحتاجني.

- تأهيل املدارس والجامعات )قاعات وفصول(.

- دعم الطاب والرحات العلمية.

- سد الفجوة الغذائية يف والية شمال دارفور.

- دعم املساجد ودور العبادة.

- طباعة كتب ثقافية. 

- دعم أعمال منظمات املجتمع املدني.

- سداد ديات.

- دعم الطاب املتفوقني. 

- دعم مشاريع الزواج الجماعي.

- دعم نفر التعليم جنوب كردفان.

- دعم نفرة إعادة إعمار هجليج .

- دعم مشاريع العمل الصيفي.

- دعم احتفاالت عيد االستقال املجيد.

- دعم إفطارات رمضانية.
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- كذلك قام البنك بتمويل املشاريع ذات البعد االجتماعي، عى سبيل املثال ال الحرص  وذلك للجهات التالية:

                            الغــرض           الجهـــة

تمويل مساكن للمستحقني من ذوى الدخل املحدودمحفظة تمويل السكن االقتصادي

توطني املتأثرين بتعلية خزان الروصرص ونهري عطرة وستيتوحدة تنفيذ السدود

توصيل شبكة الكهرباء للمواطننيوالية شمال كردفان

تشييد مدارس أساس بالواليةهيئة غرب كردفان
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القوائم 
المالية الموحدة
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الفروع والشركات التابعة
البيانات المالية

الرئاسة 

مبنى رقم 411 – مربع 65 –  شارع  مأمون بحري ، جنوب الساحة الخرضاء  , الخرطوم

 ص.ب  :  8210  العمارات – الخرطوم – السودان 
الرمز الريدي : 11111 

هاتـف  :  00249183247700

 فاكس :  00249183235000 

 www.bankalmal.net : املوقع اإللكرتوني

  net.bankalmal@almal : الريد اإللكرتوني

CBSKSDKH    : سويفت

الفرع الرئييس

مبنى رقم 411 – مربع 65 –  شارع  مأمون بحري ، جنوب الساحة الخرضاء  , الخرطوم

 ص.ب :   8210  العمارات – الخرطوم – السودان 
هاتـف :   00249183247700

 فاكس :   00249183248490 

فرع الخرطوم بحري

مبنى رقم 130 – مربع 8 – شارع الصناعات - الخرطوم بحري

ص.ب :   1173 – الخرطوم بحرى – السودان 

هاتف  :  00249185324480

 فاكس : 00249185324001  



٨1

فرع أم درمان

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

ص.ب :    1500 ، أم درمان 

هاتـف :    00249183731999

 فاكس :   00249183731998

رشكة املال املتحد لألوراق املالية                                                -1

  مبنى رقم 411 – مربع  65  شارع مأمون بحري  ، جنوب الساحة الخرضاء ، الخرطوم           

  ص.ب. 8210  العمارات – الخرطوم – السودان                                                  

  هاتف : 00249183247700                                                                             

  فاكس: 00249183235000     

رشكة املوارد االستثمارية املحدودة             -2

مبنى رقم 130 – مربع 8 – شارع الصناعات - الخرطوم بحري

ص.ب :   1173 – الخرطوم بحرى – السودان 

هاتف  :  00249185324480

 فاكس : 00249185324001  
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٨2

إعالن صندوق ضمان الودائع المصرفية

أخــــى املواطن :

مرحباً  بك ىف البنك الذى أخرتته ملعامالتك املالية ، و أعلم أن  :

· جميــع ودائعــك ) جاريــة و ادخاريــة و اســتثمارية ( لــدى املصــارف العاملــة بالبــاد مضمونــة 	

بواســطة صنــدوق ضمــان الودائــع املرصفيــة .

· عنــد حــدوث تصفيــة أى مــرصف أو توقفــه عــن العمــل ، يلتــزم الصنــدوق بــرصف الودائــع 	

املضمونــة ىف حــدود الحــد األعــى املضمــون ، و ذلــك ىف مــدة ال تتجــاوز شــهراً واحــداً .

· الحد األعى املضمون يتم تعديله من حني آلخر حسب تطور موارد الصندوق .	

· الصندوق يمنحك حماية متعددة لودائعك إذا كانت ىف مصارف متعددة .	

· كل املصــارف العاملــة بالبــاد أعضــاء 	

ىف الصنــدوق ، ألن العضويــة إلزاميــة .

· ودائــع غــر الســودانيني بالعملــة 	

املحليــة يشــملها الضمان ، ألن جنســية 

املــودع ال تؤثــر عــى ضمــان الوديعــة  

إذن (:إذن ) أعقلهــا وتــوكل ( و بمعنــى 

ــاً  آخــر ، دع أموالــك بطرفنــا وكــن مطمئن

ــاول  ــان وىف متن ــن وأم ــا يف أم ــى أنه ع

يــدك يف أيــة لحظــة بعــد االنتشــار الواســع 

ــة .                                               ــات اآللي للرصاف
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