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 	 Capital Finance( ــة ــن مجل ــام 2015 م ــات يف الع ــل املرشوع ــق لتموي ــل فري ــزة افض ــك جائ ــح البن ــم من ت
International( التــي تصــدر يف بريطانيــا . 

كذلــك نــال البنــك جائــزة أفضــل بنــك يف الســودان يف تمويــل املؤسســات الكــرى خــال العــام 2017 مــن االتحــاد 	 
الــدويل للمرصفيــن العــرب بالتعــاون مــع اتحــاد املصــارف العربيــة – بــروت - لبنــان

 	Investment-( تــم منــح البنــك يف العــام 2017 و 201٨م تصنيفــا ائتمانيــاً عــى النطــاق الوطنــي بدرجــة االســتثمار
Grade( مــن قبــل الوكالــة اإلســامية الدوليــة للتصنيــف بالبحريــن.

ــل وبدرجــة A2 عــى 	  ــي بدرجــة )-A( عــى املــدى الطوي ــاً عــى النطــاق الوطن ــا ائتماني ــك تصنيف ــح البن ــك من كذل
ــو 201٨ م . ــة )Capital Intelligence( يف يوني ــل مؤسس ــن قب ــر م ــدى القص امل

الجوائز و التصنيف
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         تقريـــر رئيس مجلس اإلدارة للجمعيــــة العموميـــــــــة 
اجتمـــــاع الجمعية العمومية السنوي العادي الرابع عشر 

الخرطــــــــوم   14  مــــــــارس  2019

ُمقِدمة  :

يَِطيــُب يل أن أُرِحــب بِكــم يف هــذا االجتمــاِع العــادي للجمعيــِة العموميــِة ) رقــم 14( لرِشَكــِة بنــِك املــال امُلتِحــد 
مُلناقشــِة املواِضيــع الــواردة يف جــدوِل األعمــاِل ، بمــا يف ذلــك الِحســاباِت الختاميــِة للبنــِك عــن العــاِم 201٨م. 

لقد واجه االقتصاُد السوداني العديد من التحديات خال العام 201٨م َشَملْت  اآلتي :-

االنخفــاض املســتمر  يف ســعِر رصف العملــة الوطنيــة مقابــل العمــات األجنبيــة بالســوِق املــوازي بالرغــم 	 
مــن الجهــود الدؤوبــة التــي بذلتهــا الدولــُة للســيطرِة عــى ذلــك .

تخفيــض ســعر  رصف الجنيــه الســوداني لغــرِض تقليــل الفجــوة بــن ســعرِه الرســمي و الســعر املــوازي 	 
وجــذب املزيــد مــن مــوارِد النقــد األجنبــي للنظــام املــرصيف.

الُشـــح يف مــوارِد النقــد األجنبــي الّازمــة ملقابلــة االحتياجــات املتـــزايدة للمتعاملن بــه باإلضافة إىل الُشـــِح 	 
يف النقــد مــن العملــِة الوطنيــة. 

اســتمرار ُصعوبــة التعامــل مــع املصــارف األجنبيــة بالرغــم مــن رفــِع الحصــاِر  االقتصــادي و التجــاري 	 
ــلة. ــوِك امُلراِس ــاِت مــع بعــِض البن األمريكــي . مــع رضورِة اإلشــارة إىل التحســِن النســبي يف العاق

ارتفــاع معــدالت التضـــخم مــن 32.9% يف بدايــِة العــام 201٨م إىل 72.94% بنهايتــه ، مــا مثَّــل أعــى معدل 	 
يبلغــه التضخــُم ُمنــذ ســنواٍت طويلــة. 

و رغمــاً عــن كِل هــذه التحديــات ، إال أنَّ أداَء ُموازنــة العــام املــايل 201٨م قــد أظهــر تحســناً ملموســاً يف 	 
ــام 201٨م إىل  ــِة للع ــؤرشاِت االقتصادي ــة للم ــاُت األولي ــر البيان ــكيل ؛ إذ تُِش ــاد ال ــؤرشات االقتص ــِض م بع
زيــادٍة  يف معــدِل النمــِو الحقيقــي للناتــِج املحــيل اإلجمــايل مــن 5.3% يف العــام 2017م إيل 5.7%  يف العــام 

201٨م . 

أهم مناشط البنك خالل العام 2018م:-

ــُك  عــى الُرغــِم مــن املصاعــِب التـــي واجهــت االقتصــاَد عمومــاً و الجهــاز املــرصيف تحديــداً ، فقــد عــزَّز البن
خــال العــام 201٨م  مــن مركــِزه امُلتميـــز يف مجــاِل تمويــل الــرشكات الكبيـــرة واملرشوعــات املهمــة باإلضافــة 
إىل دوِره يف ترتيــِب وإدارة املحافــظ التمويليــة )Syndicated  Financing(  و إدارة الضمانــات لجهــاٍت خارجيــة 

. و قــد تمثلــت أبــرز املناشــط يف اآلتــي :-

أوالً : التمويل التجاري

واصــل البنــك خــال العــام نشــاَطه يف مجــاِل التمويــل التجــاري  وخاصــة يف مجــال تمويــل الصــادرات مثــل 
الذهــب و املــوايش و الصمــغ العربــي و السمســم و غرهــا مــن املحاصيــل باإلضافــة إىل تمويلــه مُلدخــات اإلنتــاج 
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ــادات  ــتراد ) إعتم ــوُع  االس ــغ مجم ــد بل ــذا، و ق ــارة . ه ــراض التج ــك ألغ ــاِء البن ــي وعم ــي والصناع الزراع
مســتندية وتحصيــات مســتندية(  خــال العــام حــوايل 41.9 مليــون يــورو مقارنــة مــع حــوايل  7.5 مليــون 
يــورو خــال العــام الســابق . كمــا بلــغ مجمــوُع مــا تــم تصديــرُه )حصائــل صــادر( بواســطِة عمــاِء البنــك 

خــال العــام حــوايل 37.6 مليــون يــورو مقارنــة مــع حــوايل ٨٨ مليــون يــورو خــال العــام الســابق. 

ثانياً :     املساهمة يف تنظيم و إدارة املحافظ االستثمارية 

يُِديــر البنــك يف الوقــت الحــارض محفظتــن تمويليتــن طويلتــي املــدى لصالــح رشكــة ُســكر النيــل األبيــض و 
رشاء أراٍض لصالــح مــرشوع الجزيــرة.   

ثالثاً :    إدارة الضمانات ملؤسسات مرصفية 

اســتمرَّ البنــُك يف  اتفاقيــة إدارة الضمــان الثُاِثيــة امُلوّقعــة يف العــام 2016م بينــه وبــن البنــِك األفريقــي للتصدير  
و االســتراد ورشكــِة الســودان لألقطــان املحــدودِة  لــإرشاِف عــى مخــزوِن القطــن امُلنتــج عــن طريــق محافــظ 
التمويــل الزراعيــة التـــي ظــلَّ البنــك يديرهــا بإجمــايل مخــزوٍن وصلــت ِقيمتـُـه إىل حــوايل  124 مليــون دوالر . 
وبموجــب هــذه االتفاقيــة ، يقــوم البنــُك بمتابعــِة تخزيــِن وســـحِب األقطــان والتأمــن عليهــا ومتابعــة إجــراءات 
التصديــر واســتام الحصائــل وتحويلهــا لصالــح البنــك األفريقــي للتصديــر واالســتراد مقابــل عمــوالت معتــرة 

للبنــك . وســوف تســتمر هــذه االتفاقيــة ملــدة 5 ســنوات قابلــة للتمديــد.

رابعاً :   التوســع الرأســــي

كمــا تعلمــون فــإنَّ عــدد الُفــروع العاِملــة للبنــك هــو 3 فــروع ، تعمــل جميُعهــا بواليــة الخرطــوم . وقــد كان 
ــه  ــروع ، إال أنَّ ــروع 5 ف ــدُد الف ــح ع ــام 201٨م ليصب ــال الع ــن خ ــن آخري ــاُء فرع ــم إنش ــل أْن يت ــن امُلؤم م
ــة  تــمَّ تأجيــل هــذه الخطــوة للقيــام بهــا الحقــاً و ذلــك لحــرِص البنــك عــى التوســع الــرأيس بصــورة ُمتأنّي

ــام بــدوره املرســوم يف مجــال تمويــل الــرشكات. ومدروســة بالقــدر الــذي يســاعده عــى القي

ــل  ــرة داخ ــب رصف صغ ــيس مكات ــى تأس ــتند ع ــع تس ــراتيجية للتوس ــك إس ــى البن ــار  يتبنَّ ــذا اإلط و يف ه
الــرشكات التـــي يتعامــل معهــا و ذلــك بغــرض جــذب املزيــد مــن الودائــع بشــقيها الجــاري واالســتثماري . 
وقــد تــم خــال العــام الســابق فتــح نافذتــي رصف داخــل كٍل مــن رشكــة ســوداتل وجامعــة األحفــاد للبنــات 
كمــا تــم إنشــاء نافــذة أخــرى بمبانــي رشكــة ميقنــة بــأم درمــان خــال العــام الحــايل وســوف يتــم افِتتَاُحهــا 

خــال الربــِع األول مــن العــام 2019 إن شــاء اللــه.

خامساً :التطـــور املؤسســــي :

ــِة وضمــاِن  ــِة العمــل امُلؤســي مــن خــال التخطيــط االســراتيجي كمنهــٍج يُســاعد عــى ديُموَم إيمانــاً بأهمي
تحقيــق األهــداف اإلســراتيجية  ، تــم وضــُع  إســراتجية للبنــك لألعــوام 2019 – 2023م تهــدُف إىل ُمعالجــِة 
مواِطــِن الُضعــف واالســتفادة يف الوقــت نفســه مــن مواِطــن القــوة واســتغال الفــرص بمــا يمّكــن البنــك مــن 

تحقيــِق أهداِفــه التشــغيلية.

تتأّلــف الخطــُة اإلســراتجية مــن ُعــدِة محــاور ترتكــز عــى رؤيــٍة  واضحــة تهــدُف ألن يكــون بنــُك املــال املتحد 
هــو البنــُك امُلفضــل لــدى عماِئــه ، مسرشــداً برســالتِه املتمثلــة يف تقديــِم تجربــة ضيافــة فريــدة لعمائــه مــن 
ــل يف  ــي تتمث ــة الت ــة الفاعل ــه الجوهري ــك بقيِم ــد عــى أصحــاِب املصلحــة ومســتعيناً يف ذل ــم العائ أجــل تعظي

)النزاهــة  ، االحــرام ، الرسعــة ، اإلتقــان و املبــادرة(.

أيضــاً تــم تفصيــُل خارطــة تنفيــذ اإلســراتيجية للعــام 2019م بشــكل يضمــن تحقيــق األهــداف املرســومة . 



وقــد تــم يف هــذا الســياق تصميــم بطاقــات أداء »“Balanced Score Cards للمؤسســة ولجميــع العاملــن بمــا 
ــق التــوازَن بــن محــاوِر اإلســراتيجية  املختلفــة -  املحــور املــايل ، محــور العمــاء ، األنظمــة الداخليــة و  يُحقِّ

محــور تطويــر العنــرص البــرشي.

وتشــتمل الخارطــُة اإلســراتجية للبنــِك للعــام 2019م عــى 27 برنامجــاً و62 مرشوعــاً ســيُتابَع تنِفيذُهــا خــال 
العــام الحــايل إن شــاء اللــه.

ويف إطــاِر االســتعداِد لفتـــرِة مــا بعــد رفــع الِحصــار املفــروض عــى الســودان ، ســعى البنــك لتصنيفــه ائتمانياً 
ــة  ــل الوكال ــن قب ــتثمار )Grade  Investment( م ــة االس ــي بدرج ــاق الوطن ــى النط ــاً ع ــح تصنيف ــث  ُمن حي
اإلســامية الدوليــة للتصنيــف بالبحريــن لألعــوام 2016  ، 2017 و 201٨م . كمــا ُمنــح البنــك تصنيفــاً ائتمانيــاً 
عــى النطــاق الوطنــي بدرجة BBB مــن قبــل مؤسســة كابيتــال انتليجنــس  »Capital Intelligence« بُقبـــرص 
يف مــارس 201٨م كأول بنــٍك يف الســودان يجــري تصنيُفــه بواســطة هــذه املؤسســة . هــذا ، و قــد تــم ترفيــع 
ــام  ــن الع ــو م ــر  يف يوني ــدى القص ــى امل ــة  A2 ع ــل ودرج ــدى الطوي ــى امل ــة A-  ع ــف إىل درج ــذا التصني ه

201٨م.

  Sigmaويف هــذا الســياق ، يُخطِّــط البنــك خــال العــام 2019م للحصــول عــى تقييــم شــامل من رشكــة ســيغما
األمريكيــة ، و هــي ُمؤسســة تقييــم أمريكيــة ُمتخصصــة يف مجــال الحوكمــة و مخاطــر الجرائــم املاليــة وكذلــك 
الحصــول عــى شــهادة إجــازة تؤكــد التـــزامه بالتطبيــق املتكامــل لنُظــم االمتثــال ضــد الفســاد مــن مركــز 

 .CIPE) CENTRE FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE(- املرشوعــات الدوليــة الخــاص

األداء المالي خالل العام
ــق هيــكل موجــودات البنــك نســبًة عاليــًة مــن العوائــد وظــل محافظــا عــى مســتوى معقــول مــن الســيولة  حقَّ
للبنــك . كمــا بلــغ صــايف الدخــل مــن التمويــل واالســتثمار حــوايل 2٨5 مليــون جنيــه مقارنــة مــع حــوايل 11٨ 
مليــون جنيــه خــال العــام 2017م . ويعــزى ذلــك إىل ارتفــاع العائــد مــن تمويــل العمــاء بنســبة 54% والعائــد 
مــن االســتثمارات يف البنــوك واملؤسســات املاليــة بنســبة ٨9% ، باإلضافــة إىل اســرداد مبلــغ 103 مليــون جنيــه 
عبــارة عــن أربــاح معلقــة خاصــة بمرابحــة رشكــة ســكر النيــل األبيــض املحــدودة التــي أُِعيــدت جدولتهــا كمــا 

ســرد الحقــاً يف هــذا التقريــر.

وقــد بلغــت إيــرادات الخدمــات املرصفيــة حــوايل 69 مليــون جنيــه مقارنــة مــع حــوايل 40 مليــون جنيــه خــال 
العــام 2017م )بزيــادٍة قدرهــا %72( .

وزادت األربــاح الصافيــة ، بعــد الــزكاة و الرضائــب ، مــن حــوايل 26 مليــون جنيــه يف العــام 2017م إىل حــوايل 
944 مليــون جنيــه يف العــام 201٨م )بزيــادٍة قدرهــا 3,471%( و يْكُمــن الســبب الرئيــي يف زيــادة األربــاح عــن 

العــام الســابق يف اآلتــي:

زيــادة أربــاح التمويــل بحــوايل 73 مليــون جنيــه وبنســبة زيــادة بلغــت 54% عــن العــام الســابق نتيجــة . 1
لزيــادة معــدل األربــاح عــى العمليــات التمويليــة وكذلــك زيــادة متوســط حجــم املحفظــة التمويليــة للبنــك 

بنســبة 40% حيــث بلغــت 1,725 مليــون جنيــه مقارنــة مــع 1,231 مليــون جنيــه يف العــام الســابق.

اســرداد حــوايل 103 مليــون جنيــه عبــارة عــن أربــاح ُمعّلقــة خاصــة بعمليــة مرابحــة مــع رشكــة ســكر . 2
النيــل األبيــض املحــدودة.

ــه يف 201٨ . 3 ــون جني ــوايل 32 ملي ــل لح ــة لتص ــات مالي ــوك ومؤسس ــدى بن ــتثمارات ل ــاح االس ــادة أرب زي
ــوايل ٨9%.  ــت ح ــادة بلغ ــبة زي ــام 2017 بنس ــه للع ــون جني ــوايل 17 ملي ــة بح مقارن

زيــادة إيــرادات الخدمــات املرصفيــة إىل حــوايل 69 مليــون بنهايــة العــام 201٨ مقارنــة بحــوايل40 مليــون . 4
جنيــه يف العــام الســابق بنســبة نمــو بلغــت 72 %. 

ســـجل البنــك أرباحــاً مــن إعــادة تقويــم العمــات األجنبية بحــوايل 269 مليــون جنيــه   )ديســمر 2017م: . 5
ــك نتيجــة  ــة مــع العــام الســابق وذل ــادٍة بلغــت 1,0٨6% مقارن ــه( بزي ــون جني ــاح بحــوايل 22.7 ملي أرب
النخفــاض ســعر رصف الجنيــه الســوداني مقابــل العمــات األجنبيــة ، حيــث بلــغ متوســُط ســعر الــدوالر 

يف 31 ديســمر 201٨م حــوايل 47.6 جنيــه مقارنــة مــع ٨.9 جنيــه يف ديســمر 2017م.

ــة التمويــل املتعثـــر لرشكــة ســكر . 6 اســرداد كامــل ُمخصــص خســاِئر التمويــل الــذي تــمَّ تكوينُــه ملقابل
النيــل األبيــض بمبلــٍغ وصــل إىل حــوايل 615 مليــون جنيــه وإضافتــه كأربــاح بقائمــة الدخل للعــام 201٨م 

وذلــك بعــد حصــول البنــك عــى خطــاب ضمــان مــن بنــك الســودان املركــزي بســداد كامــل املديونيــة.

ــه  ــة مــع 1.1 جني ــه مقارن ــُد عــى الســهِم يف العــام 201٨م إىل 39.33 جني ــغ العائ ــد بل ويف ذات الســياق ، فق
يف العــام 2017م . ويُعــزى هــذا االرتفــاع يف العائــد عــى الســهم إىل زيــادة األربــاح التــي حققهــا البنــك كمــا 

ذكرنــا آنفــاً.

عــاوة عــى مــا ســبق ، فقــد ُصنِّــف البنــك بدرجــة )قــوي( يف نهايــة العــام وفــق التقييــم الذاتــي باســتخدام 
ــذار  ــي و اإلن ــط املؤس ــؤرشات الضب ــب م ــزي حس ــودان املرك ــك الس ــن بن ــادرة م ــية الص ــب األداء األساس نس
ــى  ــك حت ــف البن ــاص بتصني ــزي الخ ــودان املرك ــك الس ــر بن ــتلم تقدي ــم نس ــا ل ــاً بأنن ــر )CAEL( ، علم املبك

تاريخــه. 

تنوعت إيرادات البنك خالل العام على النحو التالي: 

التغييــــر201٨2017البيــــــان

(9%(55%46%اإليرادات من تمويل العماء 

29%10%39%مكاسب إعادة تقييم العمات األجنبية

(5%(15%10%اإليرادات من الخدمات املرصفية و العموالت

(2%(7%5%اإليرادات من الودائع مع البنوك

(12%(12%0%تكلفة تمويل مسردة

(1%(1%0%اإليرادات من السندات والصكوك

100%100%املجمــــــوع

وقــد بلــغ حجــم صــايف محفظــة التمويــل املبــارش بعــد خصــم األربــاح املؤجلــة يف عــام 201٨م حــوايل 2,277 
ــع  ــا 67% . وترج ــادٍة قدره ــام 2017م  بزي ــة ع ــه بنهاي ــون جني ــوايل 1,365 ملي ــة بح ــه مقارن ــون جني ملي
هــذه الزيــادة يف حجــم املحفظــة التمويليــة إىل زيــادة الفــرص التمويليــة للبنــك والتـــي جــاءت متماشــية مــع 

سياســاته املرتكــزة عــى تمويــل الصــادر واملشــاريع اإلنتاجيــة. 

ــة  ــات االقتصادي ــة القطاع ــى كاف ــوزع ع ــة تت ــك التمويلي ــة البن ــا إىل أنَّ محفظ ــر هن ــرى نُِش ــة أُخ ــن جه م
وتســتند إىل العديــد مــن صيــغ التمويــل اإلســامية . و يبلــغ الحجــم الــكى للمحفظــة عنــد إضافــة االعتمــادات 
املســتندية وخطابــات الضمــان حــوايل 2,992 مليــون جنيــه . كمــا بلغــت نســبة أقســاط التمويــل املتعثـــر مــن 

الحجــم الــكيل للمحفظــة حــوايل 0.6% بنهايــة العــام 201٨م مقارنــة مــع 9% بنهايــة العــام 2017م. 
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ويُعــزى كُل ذلــك إىل جدولــِة أقســاط رشكــة ســكر النيــل األبيــض املحــدودة وفــق خطــاب ضمــان بنك الســودان 
املركــزي وموافقتــه عــى إزالــة الرشكــة مــن قائمــة التعثـــر باإلضافــة إىل تحصيــل مديونيــات أُخــرى كانــت 
متعثـــرة ، فضــاً عــن التحســن امللمــوس يف هيــكل الضمانــات وذلــك مــا أدى بمجملــه إىل التحســن يف جــودة 

املحفظــة التمويليــة للبنــك.

ــزت ميزانيــة البنــك كمــا يف 31 ديســمر 201٨م بنســبة ســيولة مقبولــة حيــث جــاءت فتـــرات اســتحقاق  تميَـّ
املوجــودات واملطلوبــات كمــا يــيل )املبالــغ بمايــن الجنيهــات الســودانية(:-

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

5,905  1,775 75٨ 322  3,050 املوجودات

5,905  2,440 214  264 2,9٨7 املطلوبات

نــي يف هــذا الســياق أن أُوِرد أهــم املــؤرشات املاليــة للبنــك خــال الفتــــرة مــن العــام 2013م إىل العــام  و يرَسُّ
201٨م )بمايــن الجنيهــات(:

201٨ 2017 2016 2015 2014 2013 البيـــان

5.905 2.122 2.159 2.00٨ 1.9٨4 1.6٨5 مجموع املوجودات

3.127 1.353 1.047 1.056 975 737 مجموع الودائع والحسابات الجارية

2.263 46٨ 441 469 455 420 حقوق املساهمن

2.206 1.197 1.137 93٨ 1.137 960 صاىف تمويل العماء بعد خصم مخصصات 
التمويل واألرباح املؤجلة

9٨7 53 24 73 92 ٨2 األرباح الصافية قبل الرضائب والزكاة

944 26 ٨ 53 69 61 األرباح الصافية بعد الرضائب والزكاة

39.33 1.1 0.32 2.21 2.٨5 2.52 العائد عى السهم

ممــا تقــدم ، يتضـــح إنَّ موجــودات البنــك قــد زادت مــن حــوايل 2,122 مليــون جنيــه يف نهايــة العــام 2017م 
ــوق  ــوع حق ــا زاد مجم ــا 17٨% . كم ــادة قدره ــام 201٨م بزي ــة الع ــه يف نهاي ــون جني ــوايل 5,905 ملي إىل ح
املســاهمن مــن حــوايل 46٨ مليــون جنيــه يف نهايــة العــام 2017م إىل حــوايل 2,263 مليــون جنيــه يف نهايــة 

ــادة قدرهــا %3٨4.   العــام 201٨ بزي

الجديــر بالذكــر ، أن البنــك يلتـــزم بكافــة الــرشوط الرقابيــة الدوليــة ولوائــح وتوجيهات بنــك الســودان املركزي 
واملعايــر املحاســبية الدوليــة واملعاير املحاســبية اإلســامية .

فضــاً عــن ذلــك ، يلتــزم البنــك  بممارســة أعــى درجــة ممكنــة مــن الشــفافية واإلفصــاح يف بياناتــه املاليــة بمــا 
يف ذلــك إبــراز كافــة أنــواع املخاطــر املاليــة والتشــغيلية حســب مــا تقتضيــه املعايــر الدوليــة املتعــارف عليها.

ــدورات  ــه لهــم فــرص املشــاركة يف ال ــن بإتاحت ــر العامل ــة خاصــة لتدريــب وتطوي ــك أهمي ــويل البن وأيضــا يُ
ــك يف الوقــت نفســه  ــوم البن ــد داخــل الســودان وخارجــه .  ويق ــي تُعق ــرات الت ــة املتخصصــة واملؤتم التدريبي
بــدوره االجتماعـــي املتمثــل يف تزكيــة أموالــه عــر ديــوان الــزكاة واملســاهمات الخريــة  لألفــراد واملؤسســات.

ــك الســودان املركــزي عــى  ــا لبن ــك عــن شــكرنا وامتنانن ــس إدارة البن ــة عــن مجل ختامــا ، أود أن أعــرب نياب

جهــوده املقــدرة وحســن إرشافــه الرقابــي وعــى دعمــه ألنشــطة البنــك ، األمــر الــذي كان لــه أكبـــر األثــر يف 
تحقيــق كافــة االنجــازات التــي ذُِكــرت أعــاه خــال العــام املــايض ، والشــكر موصــول أيضــاً إىل جميــع عمــاء 

البنــك  ومراســلينا يف الخــارج عــى الثقــة التــي أولوهــا لنــا.

كمــا أود أن أنقــل شــكر مجلــس اإلدارة لهيئــة الرقابــة الرشعيــة للبنــك عــى توجيهاتهــا القيمــة والحكيمــة يف 
ــامية  ــغ اإلس ــق الصي ــد بتطبي ــك يف التقيُّ ــاعدتها إلدارة البن ــى مس ــا وع ــت إليه ــي رفع ــة الت ــائل الرشعي املس
الرشعيــة يف كافــة معاماتهــا ، وللمراجــع الخارجــي ملــا أواله لنــا مــن عنايــة مّكنــت البنــك مــن إصــدار البيانــات 

املاليــة يف وقــت قيــايس نســبياً.

وال يفوتني يف الختام أن أشكر موظفي البنك وإدارتَه التنفيذية عى الجهد املخلص والوالء واملثابرة.

والله ويل التوفيق

طارق حمزة زين العابدين

رئيس مجلس اإلدارة 
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تقرير الرئيس التنفيذي 
أوالً :  االقتصاد العاملي  خالل العام  2018م  

ــو  ــة إىل أنَّ النم ــة العاملي ــاق االقتصادي ــون »اآلف ــر 2019م املعن ــادر يف يناي ــدويل الص ــك ال ــُر البن ــر تقري يُِش
ــن  ــك بالتزام ــام 2017م ، وذل ــال الع ــد أن كان 3.1% خ ــام 201٨م بع ــال الع ــض إىل 3.0% خ ــي انخف العامل
مــع تباطــؤ نمــو تجــارة الســلع العامليــة وتذبــذب أســعارها بشــكل ُمؤثــر عــى اقتصــادات الكثــر مــن الــدول . 
كمــا َشــِهدت اقتصــادات الــدول تبايُنــات واضحــة خــال العــام 201٨م يف أداِئهــا ونشــاطها. ففــي االقتصــادات 
املتقدمــة بلــغ معــدل النمــو خــال العــام 201٨م نحــو 2.2% ، وهــو أقــل مــن معــدل العــام 2017م الــذي بلــغ 
2.3% وقــد تصــدر اقتصــاد الواليــات املتحــدة األمريكيــة املشــهد حيــث ظــل النمــو قويًّــا بمعــدل  2.9% ، وهــو 

معــدل مرتفــع مقارنــة بعــام 2017 الــذي كان فيــه معــدل نمــو االقتصــاد األمريكــي %2.2. .

أمــا عــى صعيــِد االقتصــادات الناميــة واألســواق الناشــئة ، فقــد تراجــع معــدُل النمــو اإلقتصــادي خــال العــام 
ــُد مــن الــدول  ــغ 4.2% ، منخفًضــا عــن معــدِل العــام 2017م الــذي كان 4.3% ، إذ شــِهَدت العدي 201٨م ليبل
عجــزا حــادا يف الحســاب الجــاري وضغوطــا ماليــة ، فضــاً عــن تراكــِم الديــون عــى كثــٍر مــن هــذه الــدول 
ــة بتحســن  ــِة أو حتــى املطالــب املجتمعي ــِز حركِتهــا يف التعامــل مــع الظــروِف الطارئ ــص مــن حي ،  ممــا قلَّ

الظــروف االقتصاديــة والتعامــل مــع ارتفــاع األســعار.

ثانياً :  االقتصاد السوداني خالل العام 2018م   

ــذي  ــام 1997م وال ــذ الع ــودان من ــى الس ــروض ع ــي املف ــادي األمريك ــر اإلقتص ــع الحظ ــن رف ــم م ــى الرغ ع
تــم خــال الربــع األخــر مــن العــام 2017م ، إال أنَّ  أداء اإلقتصــاد القومــي خــال العــام 201٨م لــم يشــهد 
ــدرة يف  ــادة الصــادرات ملعالجــة الن ــة وزي ــٍق لإســتثمارات الخارجي ــاً مــن تدف تحســناً حســب مــا كان متوقع
مــوارد النقــد األجنبــي وتدهــور ســعر رصف الجنيــه الســوداني مقابــل العمــات األجنبيــة خاصــة يف الســوق 
املــوازي . ويُعــزى ذلــك إىل العديــِد مــن امُلتغــرات العامليــة واإلقليميــة واملحليــة باإلضافــة إىل عــدم رفــع اســم 
ــوداني يف  ــاد الس ــاج اإلقتص ــادة إدم ــة إع ــا أدى إىل صعوب ــاب مم ــة لإره ــدول الراعي ــة ال ــن قائم ــودان م الس
اإلقتصــاد العاملــي ، كمــا اســتمر األثــر الســلبي للنزاعــات يف مناطــق إنتــاج البــرول عــى رســوم عبــور نفــط 

ــة.   ــة جنــوب الســودان وإرتفــاع تكاليــف الــرصف عــى تأمــن املناطــق الحدودي دول

ثالثاً : التصنيفات والجوائز التي نالها البنك خالل العام 2018م :

ُمنح البنك يف العام 201٨م تصنيفاً ائتمانياً عى النطاق الوطني بدرجة االستثمار )Investment Grade( من قبل 
الوكالة اإلسامية الدولية للتصنيف بالبحرين.

كذلــك ُمنــح البنــك تصنيفــاً إئتمانيــاً يف يونيــو 201٨م عــى النطــاق الوطنــي بدرجــة - A  عــى املــدى الطويــل 
وبدرجــة A2 عــى املــدى القصــر مــن ِقبــل مؤسســة Capital Intelligence التــي تتخــذ ُقــرص مقــراً لهــا. 

ــق بنــك املــال املتحــد خــال الســنوات القليلــة املاضيــة ) 2013– 201٨ (  نمــواً مضطــرداً يف كافــة املجــاالت  حقَّ
عــى النحــو امُلبــنَّ أدنــاه ) بمايــن الجنيهــات الســودانية ( :- 

20132014201520162017201٨

1,6٨51,9٨42,00٨2,1592,1225,905مجموع املوجودات

9601,13793٨1,1371,1972,206صايف محفظة تمويل العماء

42045546944146٨2,263حقوق املساهمن

29435٨4366627771,797مجموع ودائع العماء

4436176193٨55761,330حقوق أصحاب حسابات االستثمار

12٨1421461292131,237إجمايل الدخل

٨2927324539٨7األرباح الصافية (قبل الزكاة والرضائب(

بــذا، فقــد تمكــن البنــك خــال هــذه الفتـــرة الوجيـــزة نســبياً من عمــره مــن تكويــن قاعــدة متينة مــن العماء  
ــع والتمويل . يف مجــايل الودائ

مجموع 
الموجـودات

) بماليين الجنيهات (

مجموع املوجـودات

)بماليني الجنيهات السودانية (

20131,6٨5
20141,9٨4
20152,00٨
20162,159
20172,122
201٨5,905
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960

1٫137 1٫197 2٫206

1,137 938

حقوق 
المساهمين

صافي محفظة 
تمويل العمالء

حقوق املساهمني

)بماليني الجنيهات السودانية (

2013420
2014455
2015469
2016441
201746٨
201٨2,263

صايف محفظة تمويل العمالء

)بماليني الجنيهات السودانية (

2013960
20141,137
201593٨
20161,137
20171,197
201٨2,206

٤20

٤٤1

٤55

٤68

٤69

2٫263

حقوق أصحاب 
حسابات االستثمار

مجموع ودائع 
العمالء

حقوق اصحاب حسابات 
االستثمار

)بماليني الجنيهات السودانية (

2013443
2014617
2015619
20163٨5
2017576
201٨1,330

مجموع ودائع العمالء

)بماليني الجنيهات السودانية (

2013294
201435٨
2015436
2016662
2017777
201٨1,797

29٤ 358

٤36

777 1٫797

1٫330

576

385

619
617

٤٤3

662
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األرباح الصافية 
)قبل الزكاة 

والضرائب(

إجمالي الدخل

األرباح الصافية )قبل الزكاة 
والرضائب(

)بماليني الجنيهات السودانية (

2013٨2
201492
201573
201624
201753
201٨9٨7

إجمايل الدخل

)بماليني الجنيهات السودانية (

201312٨
2014142
2015146
2016129
2017213
201٨1,237

1٫237
2131291٤6

1٤2128

82
92

73
2٤

53

987

وقــد ركــزت اإلدارة خــال الســنوات املاضيــة عــى إرســاِء قواعــٍد متينــٍة للعمــل واســتقطاب أفضــل الكــوادر 
ــام 201٨م .  ــة ع ــه إىل 137 بنهاي ــن ب ــدد العامل ــل ع ــث وص ــتويات حي ــة املس ــى كاف ــة ع ــة املؤهل املرصفي

يتكــون الهيــكل التنظيمـــي للبنــك مــن عــدة دوائــر تقــوم كل منهــا بــأداِء األدوار املنوطــة بهــا بأعــى درجــات 
الكفــاءة واملهنيــة والتنســيِق الكامــل مــع اإلدارات األخــرى بــروح الفريــق الواحــد.

رابعاً : دور بنك املال املتحد يف املسؤولية االجتماعية : 

تستند رؤية البنك ملسؤوليته االجتماعية إىل اإللتزام بعدٍد من املباِدئ واألهداف تتمثل يف اآلتي: 

ــم 	  ــاج إىل دع ــي تحت ــطة الت ــان األنش ــع لتبي ــات املجتم ــة قطاع ــع كاف ــال م ــل الفّع ــور التواص ــاء جس بن
ــة. ــة االجتماعي ــاح الرشاك وإنج

إرســاء التعــاون اإليجابــي لتنفيــذ مجموعــٍة مــن األنشــطِة يف املجتمــع وذلــك برعايــة أنشــطة رئيســية يف 	 
ــات  ــتهدف ذوي الحاج ــي تس ــج الت ــة والرام ــة والبيئ ــة والرياض ــم والصح ــل التعلي ــدة مث ــاٍت عدي قطاع

ــة.  الخاص

لقــد ســاهم البنــك يف عــدٍد مــن األنشــطة التــي تنطــوي عليهــا املســؤولية االجتماعيــة وبشــتّى املجــاالت . عــاوة 
عــى ذلــك ، ســاهم البنــك يف دعــم العديــد مــن فئــات املجتمــع بأعمــاٍل شــملت، عــى ســبيل املثــال ال الحــرص،   
ــد  ــدارس . وق ــل امل ــاب ، وتأهي ــم الط ــن ، ودع ــراء واملحتاج ــاج للفق ــات ع ــن ،  ونفق ــام واملعوق ــة األيت كفال
اســتهدفت أهــم املشــاريع ذات البُعــد االجتماعــي امُلمولــة مــن قبــل البنــك ىف الســنوات املاضيــة الجهــات التاليــة:

الغــــــرضالجهـة

تمويل مساكن للمستحقن من ذوي الدخل املحدودمحفظة تمويل السكن االقتصادي

توطن املتأثرين بتعلية خزان الروصرص و نهري عطرة وستيتوحدة تنفيذ السدود 

توصيل شبكة الكهرباء للمواطننوالية شمال كردفان

تشييد مدارس أساس بالواليةهيئة غرب كردفان
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القوائم 
المالية الموحدة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير المراجعين القانونيين 
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القوائم المالية الموحدة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٨
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دليل المركز الرئيسي و الفروع و الشركات التابعة 

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

 ص.ب  :  ٨210  العمارات – الخرطوم – السودان 
الرمز الريدي : 11111 

هاتـف     :  002491٨3247700
 فاكس   :  002491٨3235000 

 www.bankalmal.net               : املوقع اإللكروني
  almal@bankalmal.net            : الريد اإللكروني
CBSKSDKH                                           : سويفت

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

 ص.ب     :   ٨210  العمارات – الخرطوم – السودان 
هاتـف    :   002491٨3247700
 فاكس    :   002491٨324٨490 

فرع بحري 
مبنى رقم 130 – مربع ٨ – شارع الصناعات - الخرطوم بحري

ص.ب    :   1173 – الخرطوم بحرى – السودان 
هاتف     :  002491٨53244٨0

 فاكس    : 002491٨5324001  

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

ص.ب      :    1500 ، أم درمان 
هاتـف     :    002491٨3731999
 فاكس     :   002491٨373199٨
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الشركات التابعة
 رشكة املال املتحد لألوراق املالية                                               

  مبنى رقم 411 – مربع  65  شارع مأمون بحري  ، جنوب الساحة الخرضاء ، الخرطوم           
  ص.ب. ٨210  العمارات – الخرطوم – السودان                                                  

  هاتف : 002491٨3247700                                                                             
  فاكس: 002491٨3235000     

شركة الموارد االستثمارية المحدودة            
مبنى رقم 130 – مربع  ٨  شارع الصناعات - الخرطوم بحري

 ص.ب. 1173  – الخرطوم بحرى – السودان
هاتف     :  002491٨53244٨0
فاكس   : 002491٨5324001  
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إعالن صندوق ضمان الودائع المصرفية

أخـــي املواطن :

مرحباً  بك ىف البنك الذي 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 حن 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 الســودانين بالعملــة 	

ألن   ، الضمــان  يشــملها  املحليــة 

جنســية املــودع ال تؤثــر عــى ضمــان 

الوديعــة  

ــوكل(  ــا وت ــاول( :إذن ) أعقله إذن ىف متن

وبمعنــى آخــر ، دع أموالــك بطرفنــا 

ــاً عــى أنهــا يف أمــن وأمــان  وكــن مطمئن

ــد  ــة بع ــة لحظ ــدك يف أي ــاول ي وىف متن

ــة .                                               ــات اآللي ــع للرصاف ــار الواس االنتش


