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اإلدارة التنفيذية

خطاب رئيس مجلس اإلدارة لإلجتماع العام للمساهمين

قرارات االجتماع العام العادي السابع واألربعون

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

تقرير المراجع القانوني

القوائم المالية لعام 2015م

تقرير األداء والعرض المالي لعام 2015م

شبكة المراسلين



قيمنا:
• النزاهة.   

• الشفافية.   
• الوالء.   

• القدوة الحسنة.   
• العمل بروح الفريق.   

• اإللتزام بأخالقيات ومعايير المهنة.   
• التطوير والتحسين المستمر.   

رؤيتنا:
أن نكون خياركم المصرفي األفضل.

رسالتنا:
•  مدركون لمسئوليتنا القومية في المساهمة في التنمية االجتماعية 

باإلضافة إلى دورنا االقتصادي الرائد.

•  ملتزمون بالشريعة اإلسالمية في كافة معامالتنا.

•  مؤمنون بدور القوى العاملة المؤهلة والمدربة لخدمة عمالئنا.

•  جذب الودائع وتوفير التمويل بالصيغ اإلسالمية.

•  تعظيم حقوق المساهمين والمتعاملين والعاملين وحيازة رضائهم.
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في سبعينيات القرن الماضي وبعد تأميم البنوك األجنبية العاملة في السودان، بادرت نخبة من رجال 
من  وجمهور  والعالمية  المحلية  المؤسسات  من  عددًا  إليهم  فإنضم  البنك  إنشاء  بفكرة  األعمال 
7.5 مليون جنيه سوداني،  برأسمال قدرة  1979م  يناير  البنك السوداني لإلستثمار في  األفراد، فإنطلق 
1993م واستمر في نموه ونجاحه  العام  الفرنسي منذ  السوداني  البنك  المرموق  بأسمه  البنك  عرف 
فإستقطب كوفيدا هولدينغ لتصبح أكبر المساهمين بحصة %20 من أسهمه وشركة فالي أوفرسيز 
%14.51 ومؤسسة دبي  %17.07 وشركة أوسوكوكوربريشن بنسبة  ليوان المحدودة بنسبة مساهمة 
جنيه  مليون   500 إلى  المال  رأس  رفع  تم  العالمية  األس��واق  لولوج  وسعيًا   14.46% بنسبة  لإلستثمار 

سوداني مدفوع منها 236 مليون جنيه سوداني في نهاية العام 2015م.

رأس المال االسمي: 500,000,000 جنيه سوداني
رأس المال المدفوع: 236,032,436 جنيه سوداني كما في 31/12/2015م.

ولعدد 157,354,957 سهمًا عاديًا كما في 31/12/2015م

المقر الرئيسي: شارع القصر – الخرطوم
صندوق البريد: 2775 – الخرطوم – السودان

تلفونات: 83771730 – 83776542 – 87013000 )249-1+(
فاكـــس: 83771740 – 83774832 – 83790391 )249-1+(

www.sfbank.net :موقع اإلنترنت
info@sfbank.net :البريد اإللكتروني

SUFRSDKH :سويفت

عضو إتحاد المصارف السوداني
عضو إتحاد المصارف العربية

عضو صندوق ضمان الودائع المصرفية
عضو برنامج تمويل التجارة العربية

عضو مراقب مجلس الخدمات المالية اإلسالمية – ماليزيا

التقرير السنوي 2015
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مساهمات البنك الرأسمالية في الشركات والمؤسسات

درج البنك السوداني الفرنسي منذ إنشائه في عام 1979م على المساهمة في رؤوس أموال الشركات 
الشركات  هذه  وتعتبر  التنموية،  المشروعات  وإنجاح  للبنك  القومي  الدور  إلبراز  العامة  والمؤسسات 
في  البنك  ساهم  اإلطار  هذا  وفي  مناسب  عائد  تحقيق  بهدف  البنك  لموارد  اإلستثمار  قنوات  إحدى 

عدد من المشروعات ذات التأثير المباشر على االقتصاد السوداني منها:

شركة الفرنسي للخدمات المالية المحدودة:
واكب البنك تطور اإلستثمار في األوراق المالية من خالل تأسيس الشركة لتكون الذراع المساعد للبنك 
الخرطوم  سوق  في  معتمد  كوكيل  تعمل  وهي  المالية  األوراق  في  اإلستثمار  مجال  في  وعمالئه 

لألوراق المالية.

كما يساهم البنك في الشركات اآلتية:
)1( شركة مطاحن الخليج الوطنية.

)2( بنك اإلستثمار المالي.
)3( الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات.

)4( شركة الخدمات المصرفية اإللكترونية.
)5( شركة الرأي العام للطباعة والنشر.

)6( شركة جوبا للتأمين المحدودة.
)7( شركة التنمية الريفية.

)8( شركة الخدمات المالية البحرين
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الفاكسالهاتفالمفتاحص.بالفرع
8378525083779300 - 183776542-249+2775الفرع الرئيسي الخرطوم

8377860083773696-183781735-249+1950الجمهورية

8347283383471627 - 183461107-249+6640الخرطوم )2(

8346254583460589 - 183463905-249+87السجانة

8533990885339910-185339907-249+1591الخرطوم بحري

8756872987554643 - 187555068-249+1055أم درمان

8760920387609202 - 187609201-249+45سوق ليبيا

8341458083438838-183438840-249+12606السوق المحلي

8352002583520024-183520022-249+7059الرياض

18327093583270962-249+7445قاردن سيتي

18352528483525283-249+7067المعمورة

18701362683776542-249+2775الكدرو

820945826280 - 311824440-249+871بورتسودان

843303843352 - 441833069-249+191القضارف

822153822522 - 421822383-249+134حلفا الجديدة

842307843725 - 511843076-249+305ود مدني

822280823116-561823203-249+122سنار

572825070825145-249+108ربك

872112873200 - 517879999-249+12المناقل

541832165831050-249+86الحصاحيصا

822094822394 - 551822394-249+45الدمازين

824333822670 - 611823246-249+432األبيض

832305832889 - 711833280-249+456نياال

832910832913+249-99211عطبرة

54187013625831050-249+86الجنيد

شبكة فروع البنك

التقرير السنوي 2015
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مجلس اإلدارة:
رئيس مجلس اإلدارة السيد/ عثمان سلمان محمد نور   

عضوًا السيد/ عبد العال الضوي عبد العال   
عضوًا السيد/ حسين فضل علي    
عضوًا السيد/ عثمان حمد محمد خير    
عضوًا السيد/ فؤاد يوسف شاكر    
عضوًا السيد/ روجر فريد داغر     
عضوًا السيد/د. مصطفى عباس مصطفى   
عضوًا السيد/ حازم عبد القادر أحمد بابكر   
عضوًا السيد/ صندل حسن بامبو داؤود    
عضوًا السيد/ صالح الدين علي أبو النجا    
عضوًا السيد/ جورج أنيس حجار     

عضوًا بحكم المنصب السيد/ محجوب حسن شبو )المدير العام(  
سكرتير مجلس اإلدارة السيد/ دفع اهلل الفاضل محمد أبو قدير   

هيئة الرقابة الشرعية:
رئيسًا الشيخ/ الطيب الفكي موسى    
عضوًا الشيخ/ الباقر يوسف مضوي    
عضوًا الدكتور/ محمد علي يوسف أحمد   

المراقب الشرعي للبنك ومقرر الهيئة الدكتور/يوسف الكباشي إدريس سليمان   

المراجع القانوني:
مبارك العوض وشركاؤه

التلفون: 249-1-83289810+ - 249-15-3995135+   
فاكــس: 249-1-83289811+

صندوق بريد:  3120 الخرطوم - السودان
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اإلدارة التنفيذية:

المدير العام السيد/ محجوب حسن شبو   
نائب المدير العام السيد/ معاوية مصطفى محمد أحمد عالم 

مساعدو المدير العام
مساعد المدير العام للشئون اإلدارية السيد/ عبد المنعم الحاج محمد   
مساعد المدير العام للشئون المالية السيد/ تاج السر حامد عبد الكريم  

مساعد المدير العام لالستثمار والتمويل والتسويق السيدة/ علوية محمد أحمد سليمان  
رئيس اإلدارة القانونية األستاذ/ سيف الدين الفكي محمد الرباطابي 

مديرو اإلدارات:
إدارة المراجعة الداخلية السيد/ محمد حامد مراد   

إدارة الحاسوب وتقنية المعلومات   "بالوكالة" السيد/ خالد السر حسن حسون     
إدارة الموارد البشرية السيدة/ أديبة إبراهيم بشارة السيد  
إدارة الشئون اإلدارية السيد/ عبد الرحمن عبد اهلل عبد الرحمن  

إدارة العالقات الخارجية السيد/ متوكل يوسف مصطفى محمد  
إدارة اإلستثمار والتمويل السيد/ وليد فوزي أحمد الفاضل   

إدارة الشئون المالية السيد/ فيصل محمد علي حمد    
إدارة المخاطر السيدة/ حنان شبلي سعيد حسن  
إدارة التسويق السيد/ طارق عبد العزيز شدو   

اإلدارة الهندسية السيد/ م. فيصل عبد الحي محمد  
المكتب التنفيذي السيد/ أحمد عبد اهلل عبد الرحمن  

رؤساء الوحدات:
الخدمات المصرفية اإللكترونية السيد/ الهادي الصادق محمد محمود  

معالجة الديون المتعثرة السيد/ جمال سعد حسن حماده   
التمويل األصغر السيد/ وائل بهاء الدين عبد الجليل مختار  

نظم العمل السيدة/ إشراقة جعفر عبد الرحيم  
البحوث والدراسات السيد/ د. بابكر علي العوض   

العالقات العامة واإلعالم السيدة/ أميمة أحمد البشير   
العمليات المركزية السيد/ مساعدالبشيرأحمدإبراهيم  

األسهم السيد/ عبدالبديع عمر محمد أحمد   
مسئول اإللتزام وفاتيكا السيد/ جالل الدين البالل محمد عبدالمحمود 

التقرير السنوي 2015
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فروع العاصمة:
فرع الخرطوم الرئيسي السيد/ كمال محمد علي حمد    

فرع الخرطوم )2( السيدة/ نوال األمين محمد    
فرع الجمهورية السيد/ نادر عمر نورالدائم    

فرع أم درمان السيدة/ فاطمة محمد صالح علي   
فرع السجانة السيد/ محمد أحمد علي سيد أحمد   

فرع الخرطوم بحري السيد/ عوض محمد حسين نصرون   
فرع سوق ليبيا السيد/ أحمد عثمان محمد حسن    

فرع السوق المحلي السيد/ حسن النور األمين عثمان    
فرع الرياض السيدة/ نجاة عبد القادر محمد    

فرع قاردن سيتي السيدة/ نايرة عبد اهلل حاج شرفي    
فرع المعمورة السيدة/ رحمة حسن حمد األمين    

فرع الكدرو السيد/ الزبير المقبول علي    

فرع الواليات:
فرع بورتسودان السيد/ عمارعبدالرحيم الطاهر    

فرع القضارف السيد/ معتصم هاشم العوض الزبير   
فرع ود مدني السيد/ علي وداعة عوض الكريم    

فرع الحصاحيصا السيد/يسري السرعبدالقادر محمد   
فرع األبيض السيد/ الصافي أحمد الصافي ضي النور   

فرع ربك السيد/ عبد الرحمن المبارك الخضر أحمد   
فرع سنار السيد/ علي عبد الرحمن عثمان عبد الفتاح   

فرع الدمازين السيد/ محمد أحمد الصديق األمين   
فرع المناقل السيد/ إسماعيل تاج الدين البشير    

فرع حلفا الجديدة السيد/ عبداهلل إبراهيم جعفر    
فرع نياال السيد/ مصطفى عثمان الفكي مصطفى  

فرع عطبرة السيدة/ إخالص صالح الدين محمد الحسن  
فرع الجنيد السيد/ محمد أحمد منصور    

مدير الفروع:
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

خطاب رئيس مجلس اإلدارة 

لإلجتماع العام العادي السابع واألربعون

لمساهمي البنك السوداني الفرنسي

الحمدهلل حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه والصالة والسالم على محمد رسول اهلل خاتم األنبياء والمرسلين

األخوة واألخوات المساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،، ،،  

البنك  إدارة  مجلس  أع��ض��اء  ع��ن  نيابة  ويشرفنى  األن��ي��ق  الحضور  لهذا  الجزيل  بالشكر  أت��ق��دم 
السودانىالفرنسى أن أقدم لكم التقرير السنوى عن نتائج األعمال للسنة المالية المنتهية للعام 2015 
فى فاتحة أعمال إجتماعكم العام العادىفى دورته السابعة واألربعين من عمر مؤسستكم المديد 
إنشاءاهلل لتقفوا على تفاصيل ماتم تحقيقه من إنجازات بشفافية تقرير المراجع الخارجى وفتاوى 
بأرائكم  لنستنير  اإلسالمية  المعايير  وفق  المعامالت  تطبيق  وبفقه  بالبنك  الشرعية  الرقابة  هيئة 
المصرفية  والمنافسة  األقتصادية  التحديات  ظل  فى  مسؤولياته  مباشرة  فى  اإلدارة  لمجلس  عونًا 

المستقبلية داخليًا وخارجيًا.

األخوة واألخوات الكرام 
بهذا االجتماع العام المنعقد حاليًا تنتهى دورة مجلس اإلدارة والتى استمرت لثالث سنوات حيث 
مجاالت  كافة  فى  معامالته  وحجم  المتنوعة  انشطته  تطوير  فى  منهجه  على  البنك  وأصل 
العمل المصرفى وفق االستراتيجية الموضوعة لذلك لتحقيق األهداف المحددة على ضوء االوضاع 

االقتصادية المتغيرة والمتسارعة بما يخدم مصالح المساهمين لتحقيق أهداف البنك عمومًا.
والجدول التحليلى الموضح أدناه يبين لكم تطور األداء المالى لمكونات الحسابات الختامية للبنك للفترة من 

العام 2012 كسنة أساس حتى 31 ديسمبر 2015 ومقارنة لنسبة التغيير مع العام 2014 وفق اآلتى:

تطور األداء المالى

نسبة التغيير 20152014البيان
سنة األساس 2015-201420132012

 2012
%2,488,2142,355,72426%2,976,1222,818,6336إجمالى الموجودات

%231,129180,14893%348,181299,49816إجمالى حقوق الملكية
%188,033144,27869%243,825230,9656إجمالى دخل المصرف

%45)108,897()119,212(%15)137,965()158,827(إجمالى المصروفات
%562,33732,870126-%74,45578,680صافى األرباح

%150,000103,109129%236,032195,06821رأس المال المدفوع

%6.10%2.9-%1.2%0,62الديون المتعثرة 

2015201420132012البيان
24,38322,50010,31010,310التوزيع النقدى لألرباح

40,96445,00010,31010,310توزيع األسهم المجانية

•  تم توزيع أرباح أسهم نقدًا للفترة بإجمالى مبلغ 67,503  مليون جنيه
•  تم توزيع أسهم مجانية عينية للفترة بإجمالى مبلغ 106,584 مليون جنيه

التقرير السنوي 2015
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السياسات  بإتباع  البنك  ألهــداف  المنشود  التقدم  لتحقيق  العمل  منهجية  لكم  نوضح  كما 
والخطط العملية التالية:-

العنصر  يمثل  حيث  المؤسسة  أهداف  لتحقيق  المتجددة  الثروة  يمثل  الذى  البشرى  بالعنصر    •  االهتمام 
التخصصات فى  المؤهلة وبكفاءة عالية فى مختلف  العناصر  بإختيار  لإلنتاج وذلك  البشرى أهم مورد 

ظل التطور التقنى للصناعة المصرفية وتأهيلهم بالتدريب المستمر داخليًا وخارجيًا.
  •  ولمواكبة التطور التقنىفى الصناعة المصرفية بإستخدام الوسائل االلكترونية وتجويدًا لألداء تم توحيد 
التشغيل،   وإخفاقات  قصور  من  للحد  عمليًا  وتطبيقها  بالبرامج  المصرفية  للعمليات  النظام  إجراءات 
وفق  العمل  نظم  وحدة  إنشاء  تم  المركزى  البنك  من  الصادرة  المؤسسى  الضبط  لمعايير  ووفقًا 
تقنية معلومات حديثة ببرامج واجهزة متطورة تواكب تطور الخدمات وربط الفروع بشبكة معلومات 

متكاملة وفق ضوابط وإجراءات سليمة.
  •  تم وضع خطط تسويقية ضمن االستراتيجية العامة للبنك لتوطين العمالء الحاليين وإستقطاب عمالء 
ذوى كفاءة مالية وسمعة تجارية جيدة ونشر ثقافة التسويق بين العاملين للترويج للخدمات المصرفية 
يكون  وأن  الموضوعة  األهداف  لتحقيق  والمتعاملين  للعمالء  البنك  يقدمها  التى  األخرى  والمنتجات 

للبنك حصة مقدرة فى السوق المصرفى والعمل على تنميتها.
  •  تم إعداد إدارة متكاملة للبحوث والدراسات حيث تعمل بمنهجية لتطوير الدراسات بإنتاج خدمات هى 

للبنك بمثابة منهج عمل لتصبح رأس مال تشغيلى وقيمة مضافة وهى على األصح بند ))التميز((.

  •  وكما بشرناكم فى االجتماع العام السابق بتشييد فروع فى مواقع مختلفة تم إفتتاح فرع الجنيد بعد 
أن تم ترفيعه من توكيل لفرع فى 13/6/2015 وفرع الرياض الجديد الذى شيد فى موقع مملوك للبنك 
الريف   إلى  البنك لاللتفات  2/1/2016 وهو يمثل توجه  الذى أفتتح فى  الكدرو  وفرع   22/8/2015 افتتح فى 
وفق التطور العالمى الجديد لنظرية الشمول المالى للوصول إلى المجتمعات المنتجة وتمثل منطقة 
الحقيقية كمسؤولية  المنتجة  المجتمعات  الحيوانىوالنباتى وهى خطوة نحو  الكدرو منطقة لإلنتاج 
إجتماعية للمساعدة فى تخفيض حاالت الفقر عن طريق التمويل  األصغر لصغار المنتجين والمهنيين 
وتوظيفها  بأنواعها  والمدخرات  المختلفة  الودائع  لجذب  المركزى  البنك  سياسات  وفق  والحرفيين 
فى تمويل القطاعات اإلنتاجية المختلفة  )استراتيجية الشمول المالى(  لتعزيز البنية التحتية لإلنطالق 
باالقتصاد وزيادة نسبة النمو والدخل القومى وسيتم خالل شهر مارس الحالى أن شاءاللهإفتتاح فرع 

األبيض الجديد فى حاضرة والية شمال كردفان.

هذه  لمقابلة  الكافية  المخصصات  ببناء  المتعثرة  الديون  لتحصيل  كبيرًا  إهتمامًا  اإلدارة  مجلس    •  يولى 
الديون وفقًا لضوابط البنك المركزى من خالل المتابعة اللصيقة ومنح التمويل ألصحاب العمل الحقيقى 
وبالضمانات الممتازة ونتيجة لهذه المتابعة إنخفضت نسبة التعثر من %1,2 إلى %0,6 والجدول االتحليلى 
الجديرة  النسبة  هذه  إلى   6,10% كان  والذى   2012 عام  منذ  التعثر  لخفض  اإليجابى  التطور  لكم  يبين 
تقييمى  كحد   6% بازل  مقررات  وفق  معيارية  نسبة  وضع  المركزى  السودان  بنك  بأن  علمًا  بالتقدير، 
لمؤشرات التقييم Cael ونحن الحمدللهفى الطريق الصحيح لتحسين المؤشرات العامة وفق الضوابط 

وموجهات الضبط المؤسسى الذى ينتهجه البنك المركزى ونسعى جاهدين لنكون األفضل.

األخوة واألخوات الكرام

كان لزامًا علينا لتحسين المالءة المالية للبنك أن نمضى قدمًا فى توجهنا بزيادة رأس المال المدفوع 
والذى وضح لكم فى جدول تطور األداء المالى ما تم إنجازه خالل األعوام السابقة من عمر المجلس 
حيث أرتفع رأس المال المدفوع من 103,109 مليون جنيه فى العام 2012 إلى 236,032 مليون جنيه فى 
المال المدفوع  %129 ووفق االستراتيجية الموضوعه أن شاء اهلل نحقق رأس  زيادة  2015 بنسبة  العام 
الملكية باإلحتياطيات واألرباح  القادم،  وتدعيم حقوق  العام  300 مليون جنيه  إلى  المستهدف ليصل 
واستقرار  نمو  وتحقيق  نقدى،   وتوزيع  عينى  توزيع  للمساهمين  األرباح  توزيع  واألستمرارفى  المرحلة 

لسعر األسهم فى سوق الخرطوم لألوراق المالية.

وكل ذلك لن يتأتى إال بالعمل الجاد لزيادة الودائع كما ونوعًا ألجل الحصول على موارد إضافية لزيادة 
السيولة  بين  المطلوب  التوازن  لخلق  األص��ول  حسابات  ومتابعة  وإدارة  التمويل  فى  النشاط  حجم 
المؤسسة  هذه  على  والحادبة  المنتمية  والمدربة  المؤهلة  البشرية  الكوادر  من  لدينا  وبما  والربحية 
الرائدة إنشاءاهلل يتم تحقيق هذه األهداف وبدعمكم أنتم أصحاب األسهم والمودعين لينطلق البنك 

لألمام محلقًا بعيدًا فى السوق المصرفى.
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I will explain to you the methodology of work to achieve the bank targets by applying the 
following policies and work plans:

•  Paying attention to the human factor which represents the main wealth to achieve our targets.  
It is the main factor in the production process.  For this reason we were keen to choose 
the qualified cadres in the different fields and increase their abilities by internal and external 
training to face the technical development in banking industry.

•  A modern information technology unit was established to organize the procedures of the bank 
transactions and apply them to minimize any shortcomings.

•  In accordance with the standards of institutional control issued by the Bank of Sudan, this 
information technology unit was established and supplied with the best technology, programmes 
and equipment to meet the requisites of services development and link the bank’s branches 
with a network of information based on safe standards and procedures.

•  Within the banks general strategy we designed a marketing plan to satisfy our customers 
and attract new customers, enjoying financial ability and good commercial reputation.  For 
this reason we spread this marketing culture among our employees to promote the bank’s 
services and products to the customers to enable the bank to get a big portion in the banking 
markets cake.

•  We established an integrated administration for research and studies.  It works within a 
methodology to improve researches and produce services to be the method of work for the 
bank.  These research and services will be a working capital and a value added to the bank.  
In fact they will be the distinction factor.

•  We kept our promise to you in our meeting last year to open more branches for the bank and 
we opened the following branches:

- El Ginad branch 13/6/2015 ( promoted from an agency)

- El Ryadhbranch  22/8/2015 (built on a land owned by the bank)

-  El Kadarobranch  2/1/2016- it reflects the intention of the bank to move towards the rural 
areas following the new international concept of the financial inclusion theory.

-  El Kadaro area is a good example of livestock and agriculture areas.  It is a step towards 
real producing societies as a social responsibility to elevate poverty through providing  
micro finance to small producers, professionals, artisan and handicraftsmen, according 
to the policies of the Central Bank to attract the deposits and savings and utilize them in 
financing different producing sectors (inclusive finance strategy).  This will strengthen the 
infrastructure to help the economy to take off and it will increase the rate of growth and 
the national income.

-  El Obeid new branch will be opened during this March.

•  The bank is really concerned about the collection of non-performing loans by taking the 
necessary precautions according to the directives of the Central Bank through close follow 
up and granting finance to real entrepreneurs with good guarantees.  According to this follow 
up the percentage of non-performing loans dropped from 12% to 06% which is a remarkable 
percentage.  It  worth mentioning that the Central Bank according to Basil resolutions adopted 
6% based on  CAEL indicators.  

Thanks to God we are on the right path to improve the indicators according to the directives of 
the Central Bank and we are even working to be the best.

األخوة واألخوات الكرام
لنا  المستمر  لدعمكم  السودانىالفرنسى  البنك  اخوتىوأخوانىمساهمى  لكم  الجزيل  والتقدير  التحية 
فى مسيرة نجاحات وإنجازات البنك عامًا تلو العام بوقفتكم القوية دومًا مع مجلسكم ونخص بالتقدير 
أخوتى كبار المساهمين الذين لم يبخلوا بجهودهم لتطوير البنك وصبرهم على الكثير من المعوقات 
التاريخية الموروثة التى أقعدت مسيرة البنك ردحًا من الزمان،  ونخص بالتحية والتقدير و اإلمتتنان ألخوتنا 
فى بنك بيروت ودبى لالستثمار لما يقدموه لنا من مساهمات واستشارات ومواقف داعمة من خالل أعضاء 
مجلس اإلدارة الممثلين لهم األخ/فؤاد يوسف شاكر واألخ/روجيه فريد داغر والشكر لكل العمالء الكرام 

لتأكيد إنتمائهم لهذه المؤسسة الرائدة.

أن  يشرفنى   2015 المالى  للعام  الختامية  الحسابات  فى  تحققت  التى  الطموحة  األعمال  لنتائج  ووفقًا 
أتقدم الجتماعكم العام رقم 47 باسم مجلس اإلدارة بالتوصيات التالية تمشيًا مع الئحة البنك والقوانين 

إلجازتها وأعتمادهاوهى:-

1-    إجازة تقرير مجلس اإلدارة للعام المالى 2015 وهو بين أيديكم.
2-    أعتماد قائمة المركز المالى الموحد وقائمة الدخل وحساب توزيع األرباح المحققة عن السنة المالية 

المنتهية فى 31 ديسمبر 2015.
3-  إجازة تقرير المراجع الخارجى السادة/مبارك العوض وشركاؤه بنتائج المراجعة القانونية للعام 2015.

4-  إجازة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أداء البنك وشرعية معامالته لعام 2015.
5-   إجازة توصيات مجلس اإلدارة بشأن زيادة رأس المال المدفوع من 195 مليون جنيه إلى 236,032,436.09 

جنيه عن طريق اآلتى:-

أ - رسملة %21 من صافى أرباح العام 2015 كأسهم مجانية لزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 40,964,307.09 جنيه.
ب-  ا لموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة %12.5 من أرباح العام 2015 مما يمكن من دفع مبلغ 

24,383,516.12 مليون جنيه للمساهمين.
6-  الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا لالئحة البنك.

7-  تفويض مجلس اإلدارة بخصوص أتعاب المراجع القانونى لحسابات البنك للعام 2016.
8-  تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد مكافأة أعضائها.

9-  إنتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجديدة 2016/2018 وفقًا للمادة )59( من الئحة البنك.
10-  أية موضوعات أخرى يجوز بحثها فى االجتماع العام العادى بناء على توصية مجلس اإلدارة "زيادة 

رأس المال اإلسمي من 300 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه".

الحضور الكريم
من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل،  أسمحوالى باسمكم جميعًا مجلس إدارة ومساهمين أن أعبر عن شكرنا 
وتقديرنا الكبير لما وجدناه ونجده من تعاون تام دومًا من السيد/محافظ بنك السودان المركزى والسيد/

نائب المحافظ والسادة/مساعدى المحافظ ومدراء عموم اإلدارات والعاملين بالبنك المركزى.
التحية والتقدير للسادة أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة لما يقمون به من عمل وجهد مقدر كان له 

الدور اإليجابىفى نتائج األعمال المرضية.

التحية والتقدير للسيد المراجع الخارجى مبارك العوض وشركاؤه واألخوة بهيئة الرقابة الشرعية لما يقدمونه 
من توجيه وإرشاد فى تنقيح المعامالت المصرفية لتتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحة.

ونخص  السنوى  االجتماع  هذا  لقيام  العون  وقدمت  ساهمت  التى  واألفراد  الجهات  لكل  أجزله   الشكر 
الخرطوم  وسوق  الودائع  ضمان  وصندوق  التجارى  والمسجل  الخرطوم  بوالية  األمنية  السلطات  بالذكر 

لألوراق المالية وأجهزة اإلعالم المختلفة.

ومساعديه  ونائبه  العام  المدير  األخ  رأسها  وعلى  التنفيذية  اإلدارة  بها  تقوم  المجهوداتالتى  جدًا   ونقدر 
والعاملين بالبنك جميعا ولكل من فات ذكرهم.

وختامًا قال الرسول الكريم خاتم األنبياء والمرسلين صلى اهلل عليه وسلم 
)اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا وعن والدينا أمين(

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
عثمان سلمان محمد نور

رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي 2015
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قرارات اإلجتماع العام العادي
السابع واألربعون

القرار رقم )1( :  إجازة تقرير مجلس اإلدارة وإعتماد قائمة المركز المالي الموحد وحساب توزيع األرباح وتقرير 
المراجع القانوني وهيئة الرقابة الشرعية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

القرار رقم )2( :  الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بحساب توزيع األرباح بما في ذلك أرباح األسهم نقدًا 
بنسبة %12.5 وفقًا لتوجيهات بنك السودان المركزي بما يعادل 24,383,516 جنيه.

المال  رأس  من   21% بنسبة  مجانية  أسهم  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  القرار رقم )3( :  الموافقة 
المدفوع بما قيمته 40,964,307 جنيه.

القرار رقم )4( : الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافاة أعضاء المجلس عن العام 2015م.

االجتماع  بعد  مباشرة  إنعقد  الذي   48 رقم  العادة  فوق  العام  االجتماع  يخص  القرار  القرار رقم )5( :  هذا 
العام العادي رقم 47:

                الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال اإلسمي للبنك من 300 مليون جنيه 
إلى 500 مليون جنيه.

القرار رقم )6( :  تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد مكافأة أعضائها وهم 
الشيخ/ الطيب الفكي موسى– السيد/ الباقر يوسف مضوي - الدكتور/ محمد علي يوسف.

دفع اهلل الفاضل محمد أبوقدير
سكرتير مجلس اإلدارة

وسكرتير اإلجتماع العام العادي
12 مارس 2016م
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تقرير األداء والعرض المالي لعام 2015م

أواًل: قائمة المركز المالي:

الموجودات:
بلغ إجمالي قائمة المركز المالي )الموجودات( للبنك 2,976.12 مليون جنيه كما في 31/12/2015م مقارنة مع 2,818.63 

مليون جنيه كما في 31/12/2014م بزيادة قدرها 157.49 مليون جنيه وبنسبة زيادة تقدر ب� 5.60%.
المطلوبات  بلغت  بينما  جنيه  مليون   2,785.14 وقدره  مبلغًا  31/12/2015م  في  كما  المتداولة  الموجودات  بلغت  كما 
المتداولة في نفس التاريخ 2,666.80 مليون جنيه أي بنسبة تداول تعادل )1.04: 1( مما يشير بأن البنك في وضع مالي 

جيد يمكنه من اإليفاء بإلتزاماته حال طلبها ويشير أيضًا إلى التوظيف األمثل لموارد البنك.

تطور الموجودات للفترة 2011م – 2015م )مليون جنيه(

النقد ومافي حكمه:
762.24 مليون جنيه كما  31/12/2015م مقارنة مع  مليون جنيه في   687.19 النقد ومافي حكمه مبلغ  بلغ إجمالي 
في 31/12/2014م بنقصان وقدره75.05 مليون جنيه ونسبة نقصان تقدر ب� %9.85، وبالمقارنة مع العام السابق نجد أن 
النقد ومافي حكمه بالمحلي زائدًا اإلحتياطي النقدي مبلغ 1,012.48 مليون جنيه في العام 2014م إلى 938.39 مليون 

جنيه كما في 31/12/2015م بنقصان وقدره 74.09 مليون جنيه ونسبة نقصان تقدر ب7.32%.

 
تطور مكونات النقد وما في حكمه )محلي/أجنبي( للفترة 2011م – 2015م )مليون جنيه(

1,589.47 

20112012201320142015

2,355.72 
 2,488.21 

 2,818.63  2,976.12 

169.67
241.69

192.26

20112012201320142015

549.53

107.42

500.95

291.08

721.39

84.82

853.57

العملة المحليةالعملة االجنبية
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التمويل:
بلغ حجم التمويل القائم كما في 31/12/2015م مبلغ وقدره 1,576.47 مليون جنيه مقارنًة ب� 1,332.55 مليون جنيه 
في العام 2014م بزيادة وقدرها 243.92 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر ب� %18.3.بلغ حجم التمويل الممنوح بالعملة 
2014م بزيادة  مليون جنيه في   1,472.33 مليون جنيه مقارنًة مع مبلغ   1,890.40 2015م مبلغ  المحلية خالل العام 
قدرها 418.07 مليون جنيه بنسبة زيادة %29. كما بلغ رصيد التمويل المسترد 1,646.48 مليون جنيه في 2015 مقارنة 
بلغ  كما   .34.39% ب�  زيادة تقدر  مليون جنيه وبنسبة   421.35 ب�  بزيادة تقدر  2014م  مليون جنيه في   1,225.13 بمبلغ 
نسبة  يعادل  بما  جنيه  مليون   206.38 مبلغ  2015م  العام  خالل  المالية  األوراق  زائد  التمويل  صيغ  من  المحقق  العائد 

%58.09 من إجمالي إيرادات البنك في عام 2015م.

إجمالى التمويل القائموالمسترد بالعملة المحلية للفترة 2011 – 2015 )مليون جنيه(

وفيما يلي نسب صيغ التمويل اإلسالمية التي تم التعامل بها وحسب رصيد التمويل كما 
في 31/12/2015م

النسبة من إجمالي التمويل2014النسبة من إجمالي التمويل2015الصيغة
51.73%48.44%المرابحة لآلمر بالشراء

15.23%15.40%المشاركة

3.38%2.85%مضاربة/محافظ

0.41%0.11%السلم

3.45%2.01%مقاولة

25.8%31.19%أخرى*

أخرى: عبارة عن صيغة المرابحة – القرض الحسن – تمويل تحت التسوية – األوراق المالية ، صكوك ، مشاركة حكومية 
 *

                ، تمويل أصغر – أخرى. 

السدادالتمويل الممنوح

 750,52 670,97 
 799,70  824,78 

20112012201320142015

 863,50 

1,472,34 

 1,225,13 

1,890,40 
 1,646,48 

1,036,75 

44



نسب صيغ التمويل اإلسالمية من إجمالي رصيد التمويل القائم كما في 31/12/2015م

التمويل حسب القطاعات االقتصادية:
السودان  بنك  سياسة  مع  تماشيًا  القطاعات  بمختلف  التمويل  توزيع  التمويل  منح  عند  إعتبارها  في  اإلدارة  وضعت 
المركزي وأهداف االقتصاد القومي ويوضح الرسم البياني أدناه توزيع التمويل القائم للقطاعات االقتصادية المختلفة 
خالل العام 2015م من إجمالي التمويل القائم حيث شكل القطاع الزراعى نسبة %8 والقطاع الصناعي نسبة 26.8% 
وجاءت نسبة قطاع التعدين%3.1 وبلغ قطاع النقل والتخزين نسبة %6.9 وكذلك الصادر نسبة %0.60 وحقق قطاع 
، وحققت القطاعات   3.7% ، وحقق التمويل العقاري نسبة   13% %0.50 وحقق التجارة المحلية نسبة  اإلستيراد نسبة 

األخرى نسبة %37.4 من إجمالي التمويل الممنوح للعام 2015م والذي بلغ 1,576.47 مليون جنيه .

 
* قطاعات أخرى تشمل شهامة ، شامة ، صكوك حكومية ، سلفيات عاملين ، مستندات تحت السداد ، أخرى

نسب التمويل الممنوح للقطاعات االقتصادية من إجمالي التمويل الممنوح للعام 2015م )مليون جنيه(

أخري
 %37.40

زراعي
%8

صناعي
%26.80

تشييد %3.7
صادر %0.60

نقل وتخزين  %6.90 تعدين %3.10

تجارة محلية %13.00

إستيراد %0.50
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المرابحة 
%48.44

المشاركة
%15.40

المضاربة
%2.58

السلم
%0.11 مقاولة

%2.01

أخري
%31.19



84.2 88.65

121.95

144.86

183.7

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2.976.12
2.818.63

2.488.212.355.72

1.589.47

الموجودات الثابتة:
إرتفع رصيد التكلفة التاريخية لشراء الموجودات الثابتة )بعد اإلضافات واإلستبعادات( من 194.60 مليون جنيه في العام 
وبعد  45.20 مليون جنيه بنسبة زيادة23.23%  ب�  بزيادة تقدر  239.80 مليون جنيه كما في 31/12/2015م  2014م إلى 
خصم اإلهالكات فإن صافي القيمة الدفترية إرتفع من 144.86 مليون جنيه في العام 2014م إلى 183.70 مليون جنيه 
كما في 31/12/2015م بزيادة تقدر بمبلغ 38.84مليون جنيه ونسبة زيادة تقدر ب� %26.80 ، بلغ إجمالي األراضي والمباني 

مبلغ وقدره 143.87 مليون جنيه بنسبة %60 من إجمالي اإلصول الثابتة.

تطور الموجودات الثابتة للفترة من 2011 – 2015 م )مليون جنيه(

ثانيًا: المطلوبات وحقوق المساهمين:
المطلوبات:

بلغت جملة المطلوبات )الخصوم( المكونة من الودائع بأنواعها المختلفة بما فيها حقوق أصحاب حسابات االستثمارات 
المطلقة والذمم الدائنة والمطلوبات األخرى وحقوق الملكية 2,976.12 مليون جنيه كما في 31/12/2015م مقارنة ب� 

2,818.63 مليون جنيه للعام 2014م بزيادة وقدرها مبلغ 157.49 مليون جنيه ونسبة ارتفاع تقدر ب� 5.60%.
بينما بلغت جملة المطلوبات بدون حقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة مبلغ 2,213.86 مليون جنيه كما في 
31/12/2015 م مقارنة مع مبلغ 2,302.96 مليون جنيه للعام 2014م بنقصان قدره مبلغ 89 مليون جنيه ونسبة نقصان 

يقدر ب� 4%.

تطور إجمالى المطلوبات للفترة من 2011 – 2015 م )مليون جنيه(
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2011 2012 2013 2014 2015

2.543.802.404.71

2.081.721.953.64

1.319.98

الودائع:
بلغ إجمالي الودائع )المحلية واألجنبية والهوامش( وحقوق اإلستثمارات المطلقة مبلغ 2,543.80 مليون جنيه كما في 
31/12/2015م مقارنة مع مبلغ2,404.71مليون جنيه للعام 2014م بزيادة تقدر بمبلغ 139.09 مليون جنيه بنسبة زيادة 

.5.78%
بالعملتين  المطلقة وحسابات اإلدخار  الجارية وحسابات االستثمارات  الحسابات  المكونة من  الودائع  بينما بلغت جملة 
المحلية واألجنبية حوالي 2,061.38 مليون جنيه كما في 31/12/2014م مقارنة ب� 2,430 مليون جنيه في العام 2015م 

بزيادة وقدرها 368.62 مليون جنيه بنسبة زيادة18%.

تطور الودائع للفترة من 2011 – 2015م )مليون جنيه(

حقوق المساهمين ورأس المال المدفوع:
 299.5 المتراكمة  واألرباح  المختلفة  واإلحتياطيات  المدفوع  المال  رأس  من  المكونة  المساهمين  حقوق  إجمالي  بلغ 
مليون جنيه كما في 31/12/2014م مقارنة بمبلغ 348.18 مليون جنيه في عام 2015م بزيادة تقدر بمبلغ 48.68 مليون 

جنيه بنسبة زيادة 16%.
مليون   348.18 إلى  2011م  مليون للعام   157.28 وخالل مسيرة الخمسة أعوام األخيرة زادت حقوق المساهمين من 

جنيه في العام 2015م بزيادة مبلغ 190.90 مليون بنسبة زيادة ب� 121.38%.

تطور حقوق المساهمين للفترة 2015-2011م )مليون جنيه(

2011 2012 2013 2014 2015

157.28
180.15

231.13

299.50

348.18
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كما زاد رأس المال المدفوع خالل الخمسة سنوات األخيرة من 103.11مليون جنيه في العام 2011 الى 236.03 مليون 
جنيه في العام 2015م بزيادة تقدر ب� 132.92 مليون جنيه بنسبة زيادة129%.

تطور رأس المال المدفوع خالل الفترة من 2011 – 2015م

ثالثًا: قائمة الدخل:
من خالل تحليل قائمة الدخل لعام 2015 مقارنة مع 2014م يتضح اآلتي:

1.  إرتفعت جملة اإليرادات )قبل خصم عائد أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة( من 280.19 مليون جنيه في عام 
 .11.73% زيادة  ونسبة  جنيه  مليون   32.88 ب�  تقدر  بزيادة  31/12/2015م  في  كما  جنيه  مليون   313.07 إلى  2014م 
وشكل عائد االستثمارات والبيوع المؤجلة )بعد خصم عائد أصحاب حسابات االستثمارات المطلقة( مبلغ 119.45 مليون 
جنيه في العام 2014م مقارنة مع مبلغ 141.64 مليون جنيه في عام 2015م بزيادة تقدر ب� 22.19 مليون جنيه بنسبة 

زيادة قدرها18.58%. 
لمخصصات  باإلضافة  واإلهالكاتواإلطفاءات  المخصصات  متضمنة  واإلدارية  العمومية  المصروفات  إجمالي  2.  ارتفع 
التمويل واالستثمار مبلغ 137.97 مليون جنيه في العام 2014م مقارنة ب� 158.83 مليون للعام 2015م بزيادة 20.86 

مليون جنيه وبنسبة زيادة تقدر ب� 15.12%.
.  بلغ صافي الدخل قبل خصم الزكاة والضرائب مبلغ 92.99 مليون جنيه للعام 2014م مقارنة ب� 84.99 مليون جنيه  3

في العام 2015م بنقصان وقدره 8 مليون جنيه ونسبة نقصان8.6%.

اإليرادات والمصروفات خالل الفترة من 2011 – 2015م

2011 2012 2013 2014 2015

اإليرادات المصروفات

138.60

89.23

173.55

108.89

221.60

119.21

280.19

137.97

313.07

158.83

2011 2012 2013 2014 2015

103.11 103.11

150.00

185.00

236.03
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