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ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُھُ َواْلُمْؤِمنُوَن َوَستَُردُّوَن إِلَى (   َوقُِل اْعَملُوا فََسیََرى �َّ

  ) َعاِلِم اْلغَْیِب َوالشََّھادَةِ فَیُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم تَْعَملُونَ 

 
 

  صدق هللا العظیم

  )105(التوبة اآلیة  
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  التقـــــــــــــریرمحتــــــــــویات 

  
  

  

 رقم الصفحة الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

   ال�ؤ�ا

   ال�سالة

    الق��

    ال�عار

  ن��ة تع��ف�ة

    األه�اف العامة

   :االن��ار ال�غ�افي

   الف�وع-

  ال��اك�ل وم�ات� ال��ف-

    ال��افات اآلل�ة-

    ال��اسل�ن �ال�ارج

   ع���ة ال���ف في ال��س�ات ال�ال�ة داخل وخارج ال��دان

  )ال��ع�ة الع��م�ة(ه��ة أم�اء ال���ف 

  م�ل� اإلدارة

   ال����ارالقان�نى ـ ال��اجع ال�ارجى ـ ه��ة ال�قا�ة ال��ع�ة

  اإلدارة ال��ف���ة العل�ا

    م2015ع� أداء العام م�ل� اإلدارة أمام ه��ة األم�اء  مق��فات م�  خ�اب رئ��

   م2015 –م  2012الف��ة م�  خالل م�ش�ات ت��ر األداء في ال���ف

   ع�� ال�ا�عةدورة اإلنعقاد ) ال��ع�ة الع��م�ة(ق�ارات اإلج��اع ال���� له��ة األم�اء 

   م2015ع� أداء العام  تق��� ه��ة ال�قا�ة ال��ع�ة

  م2015ع� أداء العام  الق�مي ةدی�ان ال��اجعتق��� 

  م31/12/2015قائ�ة ال���� ال�الي ��ا في 

  م31/12/2015قائ�ة ال�خل لل��ة ال���ه�ة في 

  م31/12/2015في  ��ا قائ�ة ال��فقات ال�ق��ة

  م31/12/2015قائ�ة ال�غ�� في حق�ق ال�ل��ة في 

  م31/12/2015في قائ�ة ال�غ�� في اإلس���ارات ال�ق��ة 

   )28( –) 1(اإل��احات م� ال�ق� 



 

 . المؤسسة المصرفیة األولى في التمویل األصغر وحفز ثقافة اإلدخار ورائد الصیرفة اإلجتماعیة فى السودان 

كل قادر على وتمویل وتعبئة المدخرات 

لتحقیق االستدامة المالیة وتخفیف حدة  لسوداني بأفضل المعاییر العالمیة

6 

  

المؤسسة المصرفیة األولى في التمویل األصغر وحفز ثقافة اإلدخار ورائد الصیرفة اإلجتماعیة فى السودان 

 

وتعبئة المدخرات تقدیم الخدمات المالیة المتنوعة والصیرفة اإلجتماعیة المتمیزة 

لسوداني بأفضل المعاییر العالمیةالكسب والعمل في الریف والحضر ا

 .الفقر والبطالة والمساھمة في خلق مجتمع منتج ومتكافل 

  

 اإلھتداء بشرع هللا في جمیع المعامالت

.  

  

  .ال في المجتمع 

  

المؤسسة المصرفیة األولى في التمویل األصغر وحفز ثقافة اإلدخار ورائد الصیرفة اإلجتماعیة فى السودان     

تقدیم الخدمات المالیة المتنوعة والصیرفة اإلجتماعیة المتمیزة             

الكسب والعمل في الریف والحضر ا

الفقر والبطالة والمساھمة في خلق مجتمع منتج ومتكافل 

 اإلھتداء بشرع هللا في جمیع المعامالت

  اإلحتراف.  

  النزاھة واإلستقامة.

  الشفافیة.  

  واإلبداع اإلبتكار.  

  ّال في المجتمع القیام بدور فع

 التحسین المستمر 

  

 

  

  

  

  

  

 

 �� ����ٔ���

 ���������

� ��� ����

���� ����
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  اإلجتمـاعیة الصیرفــةرائـــد   - األصغرفى التمویل األول 

  

  ال��س األس�د وه� رم� ال��اعة أ�ًا �ان ن�عها وت����ها وهي القاع�ة الق��ة لل�عار.  

  ال����ة وع�ل ال���ف ال�ائ�ة داخل ال��س ت�م� لإلن�ان وه� أساس.  

  ال��ة ب��ة الل�ن وهي رم� اإلدخار وال��اف�ة عل�ها تع�ي ر�� الق��� �ال��ی�. 

  وت�م� لإلدخار ال�ائ�ة داخل ال��ة ب��اء ت��ل ق�عة م� ال�ق�د.  

  ال��ل �الل�ن األب�� داخل ال��ة رم�ًا ل���ر ال��اة وال�زق.  

  سالمي ی�م� ل���ذج ال���ف اإلرأس ال��ة الهالل. 

  أوراق ال��ات خ��اء في أعلى ال��ة رم�ًا لل����ة ال�راع�ة.  

 

  

  

  

 
  

 

  

  
  :نبــــــــذة تعریفیة 



) م 1995 – 1974(م ، امت�داداً لبن�ك اإلدخ�ار الس�وداني 1996أنشئ مصرف اإلدخار والتنمیة اإلجتماعیة عام     

المش��اریع ذات البع��د االجتم��اعي ، باإلض��افة إل��ي وھ��و مؤسس��ة مص��رفیة متخصص��ة ف��ي التموی��ل األص��غر وتموی��ل 

ص�رافاً آلی�اً منتش�رة ف�ي جمی�ع  72فرع�اً وت�وكیالً و  53ممارسة كافة األعمال المصرفیة األخرى عبر ش�بكة قوامھ�ا 

 .والیات السودان
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  :األھـــــــــــــــــــــــداف 
  تخفیف حدة الفقر و تحسین  الوضع المعیشى لمحدودي الدخل. 

 تنمیة الوعى االدخاري والمصرفي  نشر و. 

  التنسیق مع المؤسس�ات والمنظم�ات الت�ى تعم�ل ف�ى مج�ال مناھض�ة الفق�ر م�ن خ�الل عم�ل مص�رفي مؤسس�ي

 .یوظف مواردھا ألغراض التنمیة وخدمة كل قطاعات المجتمع 

  توظیفھ�او الم�واردالقیام بجمیع األعمال المصرفیة والمعامالت المالیة التجاریة واالستثماریة م�ن أج�ل ت�وفیر 

 .و الصناعیةاالجتماعیة والمساھمة في مشاریع التنمیة الزراعیة واإلقتصادیة ألغراض التنمیة 

  تمویل البحوث ودراسات الجدوى اإلقتصادیة واإلجتماعیة في مجال المشاریع اإلستثماریة.  

  :لمصرف العامة لسیاسات ال

أسس ومعاییر أفض�ل الممارس�ات للمس�اھمة ف�ى تخفی�ف ح�دة التوسع فى قطاع التمویل األصغر والصغیر بتطبیق  .1

  .الفقر 

 .حفز المدخرات وجعلھا ثقافة مجتمعیة رائجة خاصة وسط  زبائن التمویل األصغر والصغیر .2

 .حشد الموارد المالیة وإستغاللھا بفاعلیة لتعظیم العوائد المالیة واإلجتماعیة .3

  التقنیة واإلتصال المتاحةاإلستغالل األمثل للموارد البشریة بتفعیل سبل  .4

  :رافيـــــــــــــــــــــجغار الــــــــــــــــنتشإلا
  روعــــــــــــــــــالف/أ

  تاریخ إفتتاح مفتاح المدینة الھاتف  الفاكس الفـــــرع الرقم  الوالیة
  الفرع

 
 
 
 
 
 

 الخرطوم

  م1988  0183  798688 764772 األمم المتحـدة 1

  م1990  0187 464537 464538 امدرمان  2
  م1991  0187 553946  578500 أمدرمان –المنطقـة الصناعیة   3
  م1992 0183 472196  485930 الخرطـوم جنـوب  4
  م1996 0183 778808 779975 السـوق العـربي 5
  م2001  0185 343315 343314 الخرطوم بحـــري 6
  م2002  0183 436394  436392 الخرطوم -السـوق المحلــي 7
الفرع النموذجي للتمویل  8

  صغراأل
 م2012  0183  747815  747813

 م2014 0183 780056 780056 جامعة النیلین 9
  م2014  0187  -  -  سوق لیبیا أم درمان 10

 
 
  
  
 
 

 الجزیرة

  م1974  0511 843013 842109 ود مدنــي 11

  م1978  0541  832263 832455 الحیصـاحیصـا  12

  م1978  0517 872014 872005 المناقـــــل  13

  م1979  0545 0120839213 853180 رفاعـــــة  14

  م1986  0511 825285 843583 ود مدنى  -السـوق الجـدیـد  15
  م1994  0511 827978 843280 ود مدنى - ةالنشیشیب  16
 م2012 0511 0120349078  -  تمبول 17
 م2012  -  0120344559  -  الكاملین 18
  م2015  0511  0511842109  -  السوق المركزي 19
  م2015  0511  0129168181  -  طابت 20
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  سنار

  م1981  0561 822028 822044 سنـــــار 21

  م1985  0562 822077 822172 سنجـــة 22
  م1986  0565 824288 824244 الســوكي 23

 
 

 نھر النیل

  م1987  0211 822718 822724 عـطبــرة 24

  م1989  0261 877130 872197 شنــــدي 25
  م2007 - 0120871654 825490 بــربــر 26
 م2013  -  0912241216    ابوحمد 27

 
 القضارف

  م1984  0441 843557 843553 القضــارف 28

  م1986  0521 0120848159  - الفــــــاو 29
  م2011  - -  - الصباغ 30

  

 النیل االبیض
  م1985  0571 825970  822728 كــوستي 31

  م1989  0572 821825 825130 ربــــــك 32

  م2002  0551 821418 820340 الدمــازین  33 النیل االزرق

  م1990  0411  822136 827588 كســــال 34 كسال

  م1993  0311 826051 826050 بورتســودان  35 البحر االحمر

  م2000  0241 824601 822957 دنقـــــال 36 الشمالیة

  2015  0241  0918024625  -  وادي حلفا 37

  م1988  0611 823186 822556 بیــضاأل 38 شمال كردفان

 م2012  0611  0120790084  -  الخوي 40  غرب كردفان

  م2000  0634 0120862254 822072 الدلنـــج 39 جنوب كردفان

  م2012  0631 225988 822568 كادقلى  42

  م2008 0731 848505  848500 الفـــاشر 41 شمال دارفور

  م2012  0731  -  -  الكومھ 43

  م2005  0711 836205 836204 نـیـــــاال 44 جنوب دارفور

  م2014  0713  822042  822042  زالنجي  45  وسط دارفور

  م2009 0741 822985 822984 الجنینة 46 غرب دارفور

  م2015    912904056  -  الضعین  47  شرق دارفور

  
  : مكاتب الصرفالتواكیل و/ب

  

مفتاح  التلفون الفاكس مكاتب الصرف الرقم الوالیة
 المدینة

  تاریخ إفتتاح
  التوكیل

  م2007 0183 235569 436392 .مكتب صرف معاشات القوات المسلحة  1 الخرطوم

–مكتب صرف مجمع الرازى جامعة الجزیرة  2 الجزیرة
 دمدنىو

  م2007 0511 843280 843280

  م2007 0441 0120927048 - .سوق المحصول القضارف  3 القضارف

  م2011  0731  0122718728  -  توكیل جامعة الفاشر  4  ال دارفورمش

م2015 0611 0918100402 - جامعة شمال كردفان 5 شمال كردفان  

م2015 0611 0918100402  - المرأة العاملة  6  شمال كردفان  
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 :الصــــرافات اآللـــیة بالمصــــرف واقـــــع م

  الصراف اآللي موقع  الفرع  الوالیة  الرقم

1    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخرطوم

 امام مبنى الفرع األمم المتحدة

 الجھة الشمالیة  –برج المصرف  األمم المتحدة  2

  الجھة الشمالیة –برج المصرف  األمم المتحدة  3

 الجھة الجنوبیة –برج المصرف  األمم المتحدة  4

 )شارع الجامعة(مبنى وزارة الرعایة األجتماعیة  األمم المتحدة  5

ً (جامعة الخرطوم  مجمع الزھراء للطالبات  األمم المتحدة  6  )البركس سابقا

 فرع السوق العربى السوق العربى  7

 )أبوحمامة محطة شمال غرب(فرع الخرطوم جنوب  الخرطوم جنوب  8

  وزارة الثروة الحیوانیة  جنوبالخرطوم   9

 داخلیة سعاد طمبل للطالبات غرب اإلمدادات الطبیة الخرطوم جنوب  10

 )شارع المزاد(مبنى فرع بحري بحرى  11

  جوار جامعة األزھري/داخلیة عاطف التجاني  بحري  12

 مصفاة الجیلى بحري  13

 مبنى فرع امدرمان أمدرمان  14

ش��مال بواب��ة عب��د  -ش��ارع الم��دارس-عب��د الفت��اح الس��كنى ام��درمانع عل��ى مجم�� أمدرمان  15
 القیوم

 )المیناء البرى(مبنى فرع السوق المحلى  السوق المحلى  16

  شارع جبرة جوار دیوان الزكاة اإلتحادیة  السوق المحلى  17

  والیة الخرطوم–دیوان الزكاة الوالئیة   السوق المحلي  18

أم�������������درمان المنطق�������������ة   19
 الصناعیة

 مبنى فرع المنطقة الصناعیة

أم�������������درمان المنطق�������������ة   20
 ألصناعیة

 الجامعة االسالمیة المنطقة - الفتیحاب

أم�������������درمان المنطق�������������ة   21
 الصناعیة

 بوابة المستشفى الصیني

  مبني فرع جامعة النیلین  جامعة النیلین  22

  مبني فرع سوق لیبیا  سوق لیبیا  23

24    
  
  

  فرع مدنىمبنى   مدنى

 مبني فرع مدني مدني  25

 مبنى فرع السوق الجدید مدنى السوق الجدید  26
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27    
  لجزیرةا

  جامعة القرآن الكریم  السوق الجدید مدني

 مبنى الفرع جنوب شرق مستشفى القلب جامعة الجزیرة  28

 الكلیة االعدادیة –جامعة الجزیرة  جامعة الجزیرة  29

 الحصاحیصامبنى فرع  الحصاحیصا  30

  النسیج الحصاحیصا  الحصاحیصا  31

 مبنى فرع المناقل  المناقل  32

  مبنى فرع رفاعة رفاعة  33

 مبني فرع رفاعة رفاعة  34

 مبنى فرع تمبول تمبول  35

 مبنى فرع الكاملین الكاملین  36

  فرع السوق المركزيمبنى   السوق المركزى  37

  فداسي الحلیماب –أ مبنى كلیة اقر  مدني  38

  مبني فرع طابت   طابت   39

40  
  
  

 مبنى الفرع القضارف  القضارف

 القضارف -وزارة المالیة  القضارف  41

 مبنى فرع الفاو الفاو  42

 مبنى فرع نیاال نیاال  جنوب دارفور  43

44    
  شمال دارفور

 مبنى فرع الفاشر الفاشر

  مبنى جامعة الفاشر  الفاشر  45

  مبنى فرع زالنجي  زالنجي  دارفوروسط   46

 مبنى فرع الجنینة الجنینة  غرب دافور  47

 مبنى فرع عطبرة عطبرة  نھر النیل  48

 وزاره المالیة الدامر عطبرة  49

 مبنى فرع بربر بربر  50

  العبیدیة  بربر  51

 الكلیة التقنیة بربر بربر  52

 مبنى فرع شندى شندى  53

  أبوحمدمبنى فرع   أبوحمد  54

 مبنى فرع الدمازین الدمازین  النیل األزرق  55

 مبنى فرع كوستى كوستى  النیل األبیض  56

 مبنى فرع ربك ربك  57

 مبنى فرع سنجة سنجة  سنار  58

 مبنى فرع سنار سنار  59

  جامعة سنار  سنار  60

 مبنى فرع السوكى السوكى  61

 مبنى فرع الدلنج الدلنج  جنوب كردفان  62

  مبنى فرع كادقلي  كادقلي  63

64    
  كسال

 المجمع-جامعة كسال كسال

 مبنى فرع كسال كسال  65

66    
  البحر األحمر

  مبنى فرع بورتسودان  بورتسودان

  السكة حدید بورتسودان  بورتسودان  67

  مبنى فرع األبیض  األبیض  شمال كردفان  68

  جامعة كردفان  جامعة كردفان  69

  فرع دنقال مبنى  دنقال  الشمالیة  70

  مبني وادي حلفا  واداي حلفا  71

  مبني فرع الضعین  الضعین  شرق دارفور  72
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: خریطة االنتشـــار الجغرافي
 
 
 

 
 
 



13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 :الھیكل االداري للمصرف
 

  ) :الجمعیة العمومیة(ھیئة أمناء المصرف 
  

ً   یط اإلقتصاديطوالتخوزیر المالیة / السید   رئیسا
ً   وزیر الرعایة  والضمان اإلجتماعى/ السید   رئیساً مناوبا
  عضواً   محافظ بنك السودان المركزي/ السید

 عضواً   یط اإلقتصاديطوالتخوكیل وزارة المالیة / السید

 عضواً   وكیل وزارة الرعایة  والضمان اإلجتماعى/ السید
 عضواً   أمین عام دیوان الزكاة/ السید

 عضواً   الصندوق القومي للمعاشاتمدیر عام / السید

 عضواً   مدیر عام الصندوق القومي للتأمینات اإلجتماعیة/ السید

 عضواً   مدیر عام دیوان األوقاف القومیة اإلسالمیة/ السید
  عضواً   مدیر مفوضیة  تخصیص اإلیرادات / السید 
 ومقرراً  عضواً   مدیر عام مصرف اإلدخار والتنمیة اإلجتماعیة/ السید
 عضواً   مسجل عام المھن الزراعیة والحیوانیة ممثل / السید
 عضواً   ممثل إتحاد عام عمال السودان/ السید
 عضواً   ممثل إتحاد عام أصحاب العمل السوداني/ السید
 عضواً   ممثل إتحاد عام المرأة السودانیة/ السید
 عضواً   ممثل مفوض العون اإلنساني/ السید

 عضواً   أحمد أبو كشوةسمیة دمحم . د/ االستاذة
 عضواً   كبشور كوكوقمبیل. د/ السید
 عضواً   أحمد علي عبد هللا. د/ السید
 عضواً   الشیخ عبد الباسط على/ السید
 عضواً   دمحم علي األمین/ المھندس/ السید
 عضواً   علي دمحم الحسن أبرسي/ السید
 عضواً   أبوعلي مجذوب أبوعلي/ السید

 عضواً   دمحم ھارون كافي/ السید
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  :مجلــــــــــــــس اإلدارة 
  

)خبیر إقتصادى(د أحمد مجذوب أحمد على  .أ/ السید   ً  رئیـسـا
)وكیل وزارة الرعایة والضمان اإلجتماعي(خدیجة ابوالقاسم حاج حمد /األستاذة   عضـواً  

)اإلقتصادي یططوالتخممثل وزارة المالیة ( سناء كامل على دمحم / االستاذة  عضـواً  

)ممثل بنك السودان المركزى (دمحم أحمد البشرى بدوي / األستاذ  عضـواً  

)أمین عام دیوان الزكاة(دمحم عبد الرازق دمحم مختار /األستاذ   عضـواً  
)لمعاشات القومي للصندوق لالمدیر العام ( ماجدة دمحم محمود/ األستاذة  عضـواً  
الفكي دمحم جیب هللا دمحم/ األستاذ  عضـواً  
 عضـواً  )خبیر إقتصادى(عادل عبد العزیز الفكي     . د/ السید

  عضـواً   )خبیر مصرفي( عمر محجوب علي التوم/ األستاذ

مدیر عام مصرف اإلدخار والتنمیة اإلجتماعیة/ السید   عضـواً ومقرراً  

 

  

  

  

 
 
 

  

 �ةجم�ل� اإلدا ص�رة
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  :أمین مجلس اإلدارة 

  آدمعبد الرحمن علي / السید
  

  :المستشار القانوني 
  دیوان النائب العام

  

  :المراجع الخارجي 
  دیوان المراجعة القومي

  

  :الشرعیة الرقابةھیئة 
  

ً     العبید معاذ الشیخ. د. أ  /الشیخ /1   رئیسا
  عضواً    نصر الدین فضل المولى دمحم. د  /الشیخ /2
  عضواً   علي عبدهللا دمحم الحسین . د /الشیخ / 3

  

  :الشرعى المراقب 
 المراقب الشرعي                      احمد بھاء الدین الطیب .د/السید

 
  :اإلدارة التنفیذیة العلیا

  

الزین عمر الحادو عمـر/ السید  المــدیر العام 

عبدالمنعم دمحم فضل المولي/السید   نائب المدیر العام 

 
  

  :اإلدارات التنفیذیة 
  

  مدیـــرو القطـــــاعات

 مدیر قطاع الخرطوم  سیدة یوسف بابكر/ السیدة

ابراھیم زروق األمین/ السید  مدیر القطاع األوسط 

نادر إبراھیم عبدالرحمن/ السید  مدیر القطاع الشمالي والشرقي 

 مدیر القطاع الغربي  صالح جبریل حامد.د/ السید

  مدیـــرو اإلدارات

عادل عمر دمحم عبد هللا/ السید  مدیر إدارة اإلستثمار 

عبد الفتاح السید الوداعة/ السید  مدیر إدارة التفتیش والمراجعة الداخلیة 

نعمات دمحم األمین/ السیدة  مدیرة اإلدارة القانونیة 

الماحي دمحم احمد بابكر/ السید  مدیر إدارة المخاطر 
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  :ودانـــسارج الـــــل وخــــیة داخــــالــــات المـــــــرف في المؤسســـویة المصــــــضع

 تحاد المصارف السوداني عضو إ. 

 عضو صندوق ضمان الودائع المصرفیة .  

  عضو إتحاد المصارف العربیة.  

  بلجیكا  –عضو الجمعیة العالمیة لبنوك اإلدخار بروكسل.  

  البحرین  –المنامة –عضو ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة.  

  مالیزیا –مبور لكواال –عضو المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة اإلسالمیة. 

 
  

  :بالخــــارج المراســــلون 

  الرقم لعربیةل االدو في المراسلون  المراسلون في أوروبا  وآسیا

  مال�ا 

  مال�ا FIM–ب��  ف��س� إن��ناش�نال

  ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة

  ال��اض - ش��ة ال�اج�ي ال���ف�ة 
1  

  ال���

  ���� - ب�� ال��� 

  م�ل�ةال�����

 ال��امة – ب�� ی��اف الع��ى ال�ولى
2  

  ال����ة الع���ة األمارات  

 م��ف اب� ��ي اإلسالمي

 أب���ي -ال��ل�� ب��

3  

  م��الع���ة ج�ه�ر�ة  

 القاه�ة – ال���� األهلي ال���
4  

  الل��ان�ة ال��ه�ر�ة  

 ب��وت – ب��وت ب��
5  

  6  ق�� دولة  

كرار عیسي علي/السید  مدیر إدارة التخطیط والبحوث 

حماد أحمد أدم/ السید الشئون المصرفیة وتطویر النظممدیر إدارة    

حسن خضر باشاب/ السید  مدیر إدارة الشئون اإلداریة والخدمات 

ضوالنور آدم ضو النور/ السید  مدیر إدارة الشئون المالیة 

مختار الشفیع دمحم بابكر/ السید  مدیر إدارة النقد االجنبى والعالقات الخارجیة 

أحمد إبراھیم أحمد بحر/ السید إدارة الحاسوب ونظم المعلوماتمدیر    

دمحم عبدالباقى دمحم/ السید  مدیر إدارة الموارد البشریة 

الفاتح حسن الصادق/السید  مدیر إدارة التمویل األصغر والتنمیة اإلجتماعیة 

دمحم خیر عوض هللا دمحم خیر/ السید   والعالقات العامةواإلعالم  مدیر إدارة التسویق  

هللا كرارجمیلة عبد / السیدة  مدیرة  مركز التدریب 

جمیلة عثمان طھ/ السیدة  مسئول اإللتزام 
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 ال�وحة – اإلسالمي ق�� م��ف

  سل��ة ع�ان  

  م�ق� - ب�� م�ق� 
7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األمناء ھیئة أمام اإلدارة مجلس رئیس خطاب

  عشر السابعة دورة اإلنعقاد
  

                                     ����﷽  

  ال��� � وال�الة وال�الم على س��نا دمحم وعلى آله وص��ه وم� ت�عه� �اح�ان الى ی�م ال�ی�
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  : اما �ع�

  :األفاضــــــل األخ�ة واألخ�ات 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 م2015عام م�ي وتق���ًا لعام ج�ی� ، ن��ع�ض ف�ه م�ش�ات أداء العام  �أتي إج��اع�� ال�ور� تق���ًا ألداء  

ت����ًا ل����ة ال���ف القاص�ة � تعالى ، و�ص�ار ق�ارات�� وت�ج�هات�� إلث�اء ال�قاش و�ب�اء آرائ�� ومالح�ات�� 

��يء ه�ا اإلج��اع وم��ف�� ق� خ�ي خ��ات م�ق�مة في ال����� لل�عفاء والفق�اء م� خالل م��وعات ال����ل 

  .األصغ� 

م�ا وت���الت ال��ى ال����ة لق� أص�ح م��ف�� م�ارًة سامقة ل���وعات ال����ل األصغ� وال���اهي ال�غ�   

شادة م� ال��س�ات ال��ل�ة واإلقل���ة وال�ول�ة ال���ف�ة وال�ال�ة وما زال �ع�ل على ت�س�خ ت���ة ال����ل جعله م�ل إ

األصغ� إن��ا�ًا لل���وعات وت�ه�ًال لل��انات ال�ى ی���� بها ال���ف دون ال��ارف األخ�� ح�� �ع�ل 

�� و�ع�ل على تع���ها على ال��ارف ال���ف ب�اقة ض�انات بلغ� ثالثة ع�� ض�انًا أشاد بها ال��� ال���

  .األخ�� 

ال����ل األصغ� وم��وعات ال�ع�  تل� ال��انات ال����ة وت���� االج�اءات ساع�ت على ت�س�ع  م��وعات

م� %62ن��ة  وم��وعات ال�ع� اإلج��اعى ال����ل األصغ�وس� ال����ع ال��دانى ح�� ش�ل ق�اع  اإلج��اعى

ت���ل أصغ�  � م��وعات��فت م2015العام  خالل اس��اع ال���ف ، ح�� م2015ة القائ� ب�ها� م�ف�ة ال����ل

 .مل��ن ج��ه  395م��ف��ًا ���� ت���ل ق�ره  55,298 لع�د

 �ةق��اداال ال����ة االج��اع�ة و���� ل��ق�� الو  � ��ور ال ل�ورهاال��ل�ة  �ال��خ�ات إن م��ف�� یه��

����ة اإلج��اع�ة واإلق��اد�ة ل����� ال��مًة لوت���فها ال��ارد االدخار�ة ح��و ن�� ثقافة اإلدخار  وتع��� س�اسة

وال��ع�ات وال����ات م�  ع�� األف�اد وال��س�ات ال���م�ة واإلت�ادات ه�����ل م��وعاتبم���� مع��ة األس� 

ال��ف�ة اإلل���ون�ة  هام� االدخار�ة ����اتال م� ًا وت�ق�قًا له�ا اله�ف أع� ال���ف ع�د أه�اف ال���ف االساس�ة

وم��ج م��ق�ل �فل� وم��ج إق��ى األصل ال�� ت���اه وم�ف�ة اإلدخار  )االساس�ة ، ال�ه��ة ، الف��ة(�أن�اعها ال�الث

 .االل���ون�ة 

إن�ازًا أله�اف ورسالة ال���ف ب�ل م�ل� اإلدارة واإلدارة ال��ف���ة جه�دًا مق�رة ل�ل� ب��ة ع�ل م��ف�ة سل��ة تل�ى  

م��ل�ات الع�ل ال���في ال��ی�ة وت�اعى خ��ص�ة ال���ف ال�����ة ، م�ا �ان له ���� األث� على أداء ال���ف 

م ، ال�� أ�ه� ن��ًا ����ًا فى �ل ال��ش�ات ح�� ت�لل� تل� ال�ه�د �ال��سع األفقي واإلن��ار 2015فى العام 

م�نى  ال��ق ال����� و  �اب� ،ال�ع��  ،واد� حلفا ف�وع ج�ی�ة فى م�ن  4ح�� اف��ح ال���ف ع�د ال�غ�افى 

، مع  ص�افًا آل�اً  )72(ع�د ف�عًا وت���ًال و  )53(لل���ف ع�د وف�ح وح�ت�� م��ف���� ب�ال�ة ش�ال ��دفان ل���ح 

م� ح�� إدخال أح�ث ال�ق��ات ب�ف��� وم�اجعة �ل ف�وع ال���ف ، وفى ال�ق��ة ال���ف�ة ت� إح�ام ال��� ال�اخلى 

نال ال���ف جائ�ت�� م� الف�ة ال�ف�عة م� إت�اد ال��ارف ال��داني  وق�ل���ر ال���في ��امج واألجه�ة ال��اك�ة لال

فى إ�ار جائ�ة ال��دان لل�ق��ة ال���ف�ة ال�ورة األولى وه�ا جائ�ة إس���ام تق��ة ال�عل�مات في ت���ل ال�فا�ة 

، تأه�ل وت���� ع�د م� ال��انى ت� ته��ة ب��ة الع�ل ، وفى م�ال  ل���ف�ةال�اخل�ة وجائ�ة إدارة ال���ة ال����ة لل�ق��ة ا
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وفى م�ال ت���ة ال��ارد ال����ة ت� ت���� ال�ضع ال�ع��ى وال���فى للعامل�� م� خالل ت���� اله��ل ال�ات�ى والئ�ة 

لع�د  ي��أه�ل العلال�ارج والدورة ت�ر���ة فى ال�اخل و  128م��فًا وم��فًة فى  819ع�د  ت�ر��ش�و� ال��مة ��ا ت� 

ح��  CAELم��فًا ل��ل شهادات عل�ا و��الر��س ، وق� إه�� ال���ف ����ل�ات ال�قا�ة ال�قائ�ة وفقًا ل��ش�ات  39

، وأولى ال���ف إه��امًا ����ًا  )Strong(وت�قى له القل�ل لل����ف ) Satisfactory(كان ت���ف ال���ف م�ض�ًا 

 5ح�� ت� عق� ع�د  )الفات�ا(اإلم��ال ال����ي ���اسات غ�ل األم�ال وت���ل اإلرهاب وقان�ن  ب�رء ال��ا�� واإلت�ام

غ�ل األم�ال وت���ل م�اض�ات لقان�ن  5و اً م��ف184ع�د  اهارك ف�ش )الفات�ا(اإلم��ال ال����ي  م�اض�ات  لقان�ن 

ًا  ، وق� شارك ال���ف ض�� ثالثة م�ارف م��ارة م� ب�� ال��دان ال����� م��ف 215ع�د  ف�هاك شار  اإلرهاب

فى تق��� ال��دان م� م���عة الفاتف ���� ال��امه �ق�ارات م�ل� األم� ����فات ارهاب�ي ت���� القاع�ة و�فاءة 

القائ�ة ال�ماد�ة �ال��ارف ال��دان�ة وت�ت� على ذل� رفع اس� ال��دان م�  غ�ل األم�ال وت���ل اإلرهابأن��ة 

  .غ�ل األم�ال وت���ل اإلرهابفى س�اسة لل�ول ال�ى ل�یها ق��ر 

تل� ال��ه�دات ال�ى ت� ذ��ها ، حقق� الغا�ات ال��ل��ة في ت���� األدوات الالزمة لإلن�الق ب��ا� ال����ل 

م�ا أتاح  اإلج��اعيإس�ق�اب ال�دائع اإلدخار�ة و�ن�اح ت���ل ال��ار�ع ذات ال�ع� �األصغ� إلى رحاب أوسع 

م� ح�� أنه ال���ف األق�� فى ت���� ال�فاه  م��2015 الع�ب للعام ���ف�لل���ف ن�ل جائ�ة اإلت�اد ال�ولى لل

  : م2015للعام م�ش�ات أداء ال���ف أه�  وف��ا یلى ن��ع�ض اإلج��اعى وال����ل�ة اإلج��اع�ة 
  :   متابعـة التعثـر وإسـترداد الدیـون: أوالً 

ب�ها�ـــة عـــام %  5,8م  مقارنـــة ب��ـــ�ة 2015ة العـــام ـــــب�های% 3ت��ــ� ال��ـــ�ف مـــ� ال�ـــ�ول ب��ـــ�ة ال�ع�ـــ� إلــى       

  ة ال����الت ـم وذل� لل��اح ال�� حقق�ه خ�� وآل�ات ال��ا�عة ل�عال�2014

  .ال��ع��ة ال�ي اس�ق� الع�ل بها ��ال العام 

  :م 2014م مقارنة بالعام 2015أھم مؤشرات األداء المالي بنھایة العام : ثانیاً 

عام ولعل أك�� ال���ر ال�� �ل ��ه�ه ال���ف عامًا �ع�  م2015ت�ضح ال��ا�ات ال��ام�ة لل���ف للعام     

ه�ه ال��احات ال��ققة هي ال��اف�ة على خ��ص�ة ع�ل ال���ف وال����لة في ت�ف�ف ح�ة الفق� وس� ش�ائح 

م� ح�� ال��ف�ة ال����ل�ة في ال����ل األصغ� وال����ل ذ� ال�ع�  %62ال����ع الُ���ه�فة ، ح�� و�ف ال���ف 

ه ـم��وعات إن�اج�م�ا ح�� ب��� ال��دان ال����� م�ح ال���ف حاف�ًا مق�رًا ل�ا ت� م� ت���الت فى اإلج��اعى 

  : م2014لعام مقارنة �ا م2015وف��ا یلي ن��ز أه� م�ش�ات األداء ال�الي ب�ها�ة العام ,  م2015-2014 للعام��

م 2014مل��ن ج��ه في العام  95م مقارنة بـ 2015مل��ن ج��ه ب�ها�ة العام  113إرتفع ح�� األص�ل ال�اب�ة الى   /1

وذل� ن���ًة إلس���ال و�ن�اء م�انى �ع� الف�وع إضافًة الى ت�ف�� إح��اجات الع�ل م� األجه�ة %19ب���ة ن�� 

  .  وال�ع�ات 

مل��ن ج��ه ب���ة 1,438 مل��ن ج��ه مقارنة بـ 1,993م إلى 2015إرتفع ح�� ال����ل واإلس���ار ب�ها�ة العام  /2

  . م2014ع� العام  %39ن�� 

��ع�ل ن��  م2015مل��ن ج��ه في العام 1,899الى  م2014مل��ن ج��ه في العام  1,515إرتفع ح�� ال�دائع م� / 3

25%.  
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مل��ن ج��ه فى نها�ة  223ب���ا �ان�  م2015مل��ن ج��ه في نها�ة عام  272ال���ف بلغ� حق�ق ال�ل��ة فى / 4

  %.��22ع�ل ز�ادة   م2014عام

مل��ن ج��ه فى العام 44م مقارنة بـ2015مل��ن ج��ه فى العام 37.6بلغ ح�� م��� ال����ل وال����ل ال��ع�� / 5

  %).14,5(م ب���ة نق�ان ق�ره 2014

ب���ة ن��  م2014مل��ن ج��ه فى عام  200مقارنة بـ  م2015مل��ن ج��ه فى عام  258بلغ ح�� اإلی�ادات / 6

29.%  

 م2014مل��ن ج��ه في العام  133مقارنة بـ  م2015مل��ن ج��ه في العام  198إرتفع ح�� ال���وفات الى / 7

  .األسعار ن���ة لل��سع فى أن��ة ال���ف ���� ت���� ش�و� خ�مة العامل�� وارتفاع  %49ب���ة ز�ادة ق�رها 

( ب���ة نق�ان ق�رها  م2014مل��ن ج��ه فى نها�ة  67مل��ن ج��ه مقارنة بـ 60م 2015بلغ� أر�اح العام / 8

إال أنه �ع� إج�اء �ع� ال����ات ب�اس�ة دی�ن ال��اجعة الق�مى ���� % 55و�لغ� ال��لفة ال��غ�ل�ة ن��ة %) 10

�� ال����ل وال����ل ال��ع�� وخ�ائ� ال��ار�ات وال�اف� ال���� للعامل�� ول� ت�� ه�ه �ع� ال���د م�ل م�

 م2014م بینما كان بنھایة 2015ب�ها�ة العام  %77ال��ارسة معه�دة فى ال���ات ال�ا�قة ح�� أص�ح مع�ل ال��لفة 

  % . 10ب���ة ز�ادة % 66

 . %43بلغ مع�ل العائ� على رأس ال�ال / 9

  %53مع�ل العائ� على األص�ل ال�اب�ه  بلغ / 10

  % 22بلغ مع�ل العائ� على حق�ق ال�ل��ة / 11

 ً   :م 2015أھم مؤشرات األداء التنمــوي  للعام  : ثالثا
  :التمویل االصغر/ 1

م��ف��ًا  55,298ح�� اس�فاد م� ه�ا ال����ل ع�د وجه ال���ف م�ارده ل����ل م��وعات ال����ل األصغ�     

  .م�ه % 41مل��ن ج��ه وت��ل ال��أة ن��ة  395ت���ل ق�ره ���� 

  :نماذج من مشروعات التمویل األصغر / أ

 :باألسواقمشروع  ربط صغار المزارعین / 1
 في� �م�� و���ه�ف صغار ال��ارع�� ال�قل��یأوال� واإلرشادال����ل  �أس�اقر�� صغار ال��ارع��  إلىیه�ف ال���وع 

أر�اح ح�� ت�ق��  إلى �اإلضافة ال�اتياالك�فاء  اإلن�اجم�حلة  إلى إعاناتي �م� م�لق ت���له�به�ف  ال���� الق�اع 

م�ارعًا ���� ت���ل ق�ره  45245م  ع�د 2015- 2012بلغ إج�الي ال��ارع�� ال���ل�� �ال���وع خالل الف��ة م� 

  .دارف�ر وغ�ب ش�الو  وال�ات ش�ال ��دفان مل��ن ج��ه ���غة ال�ل� في  12.9

: تحـسین المأوى مشروع / 2

م��ج ت���� ال�أو� م� ال����ات ال�ي �ق�مها م��ف االدخار وال����ة االج��اع�ة خاصة في ال��ا��  ال��ف�ة       

خالل عام  م��ف�� 7487 لع�د وت���� ال��ازل��اء ل����� الع�ل ال���ف علي ت�ف�� م�اد وش�ه ال����ة ح�� 

  . همل��ن ج�� 111.5ح�ود م�لغ  في 2015ح�ى د����� م 2012

  :الخریجین مشروعات تمویل /3

ت� ف�ح ن�اف� ل����ل ال������ ع�� ف�وع ال���ف ��ل ال�ال�ات ، �ق�م ال���ف ب��ادة م�ف�ة ال������   

  .م2015مل��ن ج��ه ح�ى د�����  31.8خ��ج ���لغ 1996مل��ن ج��ه ، ت� ت���ل ع�د  32س�ال ق�ره أب� 
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  :اإلنتاج الزراعي بوالیة غرب كردفانمشروع  دعم جمعیات /4

یه�ف ال���وع الى ت�ف�� ال����ل ألع�اء ج�ع�ات م��ي ال�أن وال�اع� وال��ع�ات ال�راع�ة وت�ف�� خ�مات     

  .الـ�أم�� واالدخار ل�ل� ال��ع�ات 

ان�اج�ة اس�فاد ج�ع�ة  50مل��ن ج��ه لع�د  7.3  بلغ اج�الي ال����الت ال�ق�مة ل��ع�ات االن�اج ال�راعي ��ق�ه   

  . م�ارع 3094م�ها 

  مشاریع التمویل االصغر بعض دراسات االثر االجتماعي علي/ ب

  :مشروع المسرة بوالیة شمال كردفانأ  /1

وت�ق��  ال�ات�لألس�ل��ق�� االك�فاء   ألغ�اضاإلن�اجت���� ح��ل ال��أة ال��ف�ة على ال����ل  إلىیه�ف ال���وع     

س�ة  ���لغ أ��2600ل م�ل�ات وال�ة ش�ال ��دفان ت� ت���ل ع�د  ام�أة ���5000ه�ف ع�د , ف�ائ� ل��ادة ال�خل 

و ال���اني ) ش�اء م�ار�� تقاو� ش�اء (���ه�ف ال�راعة ��ق�ها ال��اتي . ج�ع�ة 52مل��ن ج��ه  لع�د 6.6ت���ل 

  . وال��ارة ال����ة) س�انات ��اح�� م�انع صغ��ة (�اعات ال�غ��ة وال�)  واأل�قارت���ة ال�أن ال�اع� (

  : نتائج دراسةاالثر االجتماعي لمشروع المسرة والیة شمال كردفان ب/ 2

م� ال��ائج العامة  لل�راسة ��ق�ها ال��ي وال��عي وم� خالل افادات ال����ث�� ال����عة ح�� ش�ل� ال�راسة اف�ادَا 

الت ع� �ع� ال��احي االدار�ة ل��ف�� ال���وع  و ال���ف��ات ال��اش�ات وع��ات ال��ع�ات ال��� م���ع�� ف��ان� 

ال��ان� ال��علقة �االث� العام لل���وع  فيفق� ت� ال���ل علي افادات ق��ة م� ن�اء ورجال الق��ة عامة ل�ع�فة رایه� 

  :.��ة ال��ق  و�ان� ن�ائج ال�راسة �اآلتي ال�ضع �ال���ة ل�ل� ف�ص الع�ل وح, ن�احي تغ��� وضع االس�ة  في

 .ت��� ال�ضع الغ�ائي �ال���ة الف�اد االس� وخاصة اال�فال  -

 فيال�ص�ل الى ال��مات ال���ة خاصة لال�فال وال��اء  فياشارت مع�� ال���ف��ات الى ت���� الق�رة  -

 ل�عى وراء تام�� ال��ان� ال���ة س� االن�اب م� ح�� الق�رة ال�ال�ة وز�ادة االه��ام واالدراك �اه��ة ا

 .ت�ه�� ال���ل ����قة اف�ل  فيال���ل على �ع� االص�ل خاصة  -

واخ�� ت��ع ن�ام ال��ف�� �ال��ادی� او ما�ع�ف �الق�ض , ال��ع�ات ت��ع اسل�ب ادخار� اج�ار� لل��اد  -

 .الع��ات وهي وس�لة ج��ة ل��ف�� اح��اجات مال�ة ل��اجهة ال��ار�  ال�وار ب��

اك��اب تق�ی� , ج�ان� ال����� ال�اصة �ات�اذ الق�ار فياث�ال���وع علي ت���� وادارة ال��ع�ات القاع��ة  -

 .ال�فاعل مع ف�ات م�����ة , �� ج�ی�ة هن��ي م� ال�جل في االس�ة ال�ع�ف علي مفا

اصل مع جهات م��لفة ز�ادة ال�عى العام م� خالل االج��اعات وال��وات ال�ي تق��ها ال��ع�ات القاع��ة وال��  -

. 

  ) :1(أ مشروع الزھراء /1

ت���� العالقات ب�� ,  ت�ف�� ف�ص ع�ل لل��أة وال������م��ق�ي ش��� و���ش�ة و ت�ف�� ال��� فى  الي یه�ف

ت� إن�از ال���وع �ال�عاون مع م���ة الغ�� ال����ة , الق�اع العام وال�اص لل��اه�ة في ال����ة �ال��ا�� ال��ف�ة 

 .ج��ه 32,998ام�أة ���� ت���ل 300إس�فادت م� ه�ا ال���وع ,وش��ة ��رال لل�واج� ����� ف�ي ادار� لل���وع 

  :النتاج البیض )1(لمشروع الزھراء  دراسة االثر االجتماعي ب/2
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ت�صل� ال�راسة إلى ,  �ال�عاون مع جامعة ش���) 1(اج��� دراسة اث� اق��اد� واج��اعى ل���وع  ال�ه�اء       

  :ع�د م� ال��ائج م� خالل االس���ان وال�قا�الت ال����ة ت��ل� في اآلتي 

  .س�ة  40س�ة إلى  20أك�� الف�ات الع���ة لل���ف��ات ما ب��  -

  .ما ب�� م��وعات ت�غ�ل ال������ وم��وعات ت���ة ال����ع ال��لي ) 1(ج�ع م��وع ال�ه�اء -

  .اس�ه�ف ال���وع ال��ائح االج��اع�ة م��ودة ال�خل أو األس� ال�ي �ال دخل ل����� ال����� ال�ع��ي  -

 .ج��ه في ال�ه�  500– 300مع�� ال���ف��ات ی��اوح دخله� ما ب��  -

  .�ف��ات ل� ��� له� م��ر دخل م� ال��% 96 -

  .أس�ة  300ال�� االدنى م� م���� ال�ع��ة لع�د ) 1(وف� م��وع ال�ه�اء -

  .ت�ق�ل األس� وم� ث� ال����ع ال��لي ع�ل ال��أة في ال���وع  -

  .دارة ال���وع وال����ع ال��لي إه�ال� ان��ام ما ب��  -

ع�� ال��ادی� االج��اع�ة ل��ف�� األجه�ة ال�ه���ة ت�خ� ال���ف��ات في ال���وع ج�ءًا ����ًا م� ال�خل  -

  . واالثاث ال���لي

ی�غ�� في اعادة ال����ل م�ة أخ�� م� م��ف االدخار وال����ة االج��اع�ة  –تق���ًا  –كل ال���ف��ات  -

 .ب�اس�ة ض�ان م���ة الغ�� ال����ة 

درجة ال�ضا ال���في لل���ف��ات على ال�غ� م� أن مع�� ال���ف��ات م� ال����ات إال أن م� ال�الح�  -

  .واالن��ام ف��ا ب��ه� 

  .�ه�ر ق�� اج��اع�ة ج�ی�ة م�ل ال�عاون وال��افل ب�� ال���ف��ات و�ب�از ق��ة الع�ل ال��اعي -

  .هي ب�ا�ة ال���وع م� ال���� إلى ال�عق�) 1(م� أه� أس�اب ن�اح م��وع ال�ه�اء -

  ل��أة وت���لها إلى ع��� فاعل في ال����عحق� ن�احًا م� خالل دمج ا) 1(م��وع ال�ه�اء  -

 .أت�ح أن ه�ال� ع�ة ز��ات ت�� �ع� ع�ل ال���ف��ات في ال���وع -

 .ات�ح أن ه�ال� ع�د م� ال��لقات أرجعه� أزاواجه� �ع� ع�له� في ال���وع -

  . �ع�ل ال���وع على ت�ر�� وتأه�ل ال���ف��ات و�ك�ابه� ال���ات الن�اء م��وعات ال�واج� ال�اصه به -

  .س�اد أق�ا� ال��� وآل� مل��ة ال���وع ل����ة الغ�� ال����ة ت� -

 
  :التمویالت ذات البعد اإلجتماعي/2

ـــــغ ح�ـــــ� ت���ـــــل      ـــــى ال����ـــــة بل الـــــف ج��ـــــه ���ـــــل الق�ـــــاع  368,357م م�لـــــغ 2015ال��فـــــ� خـــــالل العـــــام ال��

ــــــ��  %18، ق�ــــــاع ال�ــــــ�مات  %33ال�راعــــــى  ــــــاء  %17، ق�ــــــاع ال�عل ، وق�ــــــاع  %14، ق�ــــــاع ال�ه��

  .  %6وق�اع ال��ة و�ص�اح ال���ة  %12ال��اه 

  : المسئولیة االجتماعیة /3

م��ف االدخار وال����ة االج��اع�ة اح� آل�ات ال�ولة ال�ي تع�ل على ز�ادة ال��� االق��اد� واالج��اعي في 

م�اوراإلن�اج وال��مات وال��اه�ة في ت�ف�ف و�أة الفق� وت�س�ع ف�ص ال��� لق�اعات م�ع�دة م� ال����ع م� 
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ال�ع� لل��ائح ال�ع�فة �ال����ع مع ال�عي ال�اد خالل ت���� ال����� ال�ع��ي ل���� م� األس� ب��ف�� ال����ل و 

  : لل��اه�ة في حل م��لة ال��الة وق� قام ال���ف في ه�ا اإل�ار �اآلتى 

  : القروض الحسنة / أ

مل��ن 16,6إم�أة ���� ت���ل ق�ره  13,395لع�د  قام ال���ف ب��ف�� م��وعات الق�ض ال��� لل��أة ال��ف�ة    

، الق�ض ال��� لل�الب  ج��ه الف ����813 ت���ل ق�ره  معاقاً  685 و� اإلعاقة لع�دج��ه ، الق�ض ال��� ل�

الق�ض ال��� ل�����ي مل��ن ج��ه ،  22,4 ���� ت���ل ق�ره �ال�اً  9,515لع�د ) ت�ـل�ف ال�ال� ال�امعي(

 ���� ت���ل ق�رهج�ع�ات   9م��ف��ًا و 525لع�د  ال��ع�ة ال��دان�ة ل�عا�ة ال��عا���� مع ف��وس نق� ال��اعة

 .الف ج��ه  2,694

  اإلجتماعيالدعم /ب

ع�  اإلج��اعيلل���ف��ی� �ال�ال�ات ال���لفة وق� ت� ص�ف ال�ع�  اإلج��اعيم�الغ ال�ع�  ب����لقام ال���ف   

ت� ص�فها ع�� ف�وع  ال�يال��الغ  إج�الي، بلغ وش��ة س�داب�س� ال��اة ���� ال���ف م�اش�ة وع� ���� دی�ان 

  .ألف ج��ه  23,349ال���ف خالل الف��ة ال����رة 

 
 

  ): بنك السودان ( المرأة الریفیة / ج

لل���ف��ات م�  الفعليبلغ الع�د  ل����ة ال��أة  في إ�ار ال��اكات مع ب�� ال��دان ال�����       

  .ألف ج��ه  4,729 ���� ت���ل ق�رهام�أة  2,363 ع�د م2015 العام�ها�ة بم�ار�ة ب�� ال��دان 

  : مالیة المساھمات ال/ د
 

 . اإلن�ان�ة وال�����ة واإلج��اع�ة  األن��ة�ع� ل�ع� م�اه�ات مال�ة ال���ف  �ق�م

  :خدمات اجتماعیة متنوعة / ھـ

  :�ق�م ال���ف ب�ق��� خ�مات اج��اع�ة م���عة ت���ل في اآلتي 

  ألف �ال� م�ه�  �200ق�م ال���ف ���ف �فالة ال�الب �ال����� مع ص��وق دع� ال�الب ل�ا ال�قل ع�

  .الف �ال� ع�� ال��اقة ال���ف�ة في مع�� ال�ال�ات140ما �ف�ق 

  تق��� خ�مات ال�ج والع��ة. 

  ص�ف معاشات معاشي ال��مة ال��ن�ة والق�ات ال��ل�ة ور��ه� �ال���ف ل����له� م��وعات صغ��ة . 

  ص�ف م�ت�ات األئ�ة وال��ذن�� ع�� ال��اقات ال���ف�ة. 

   ص�ف �فاالت األی�ام �ال����� مع دی�ان ال��اة. 

   ص�ف م�ت�ات العامل�� �ال�ولة ع�� ف�وع ال���ف . 

 ات االدخار ت�ه�ل ال���ل على خ�م. 

 :خدمات أخرى/ و

( م��ــ� ألداء ال��مــة ال����ــة �ال��ــ�ف خــالل األعـــــ�ام  300فــى ا�ــار ال�ــ�اكة مــع ال��مــة ال����ــة تــ� اســ��عاب  -

 ) .م2015 –م  2012

 .�ال� ُم��ج فى ا�ار م��وع ال�ال� ال���ج  240ت� إس��عاب ع�د  -
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ة �ال��ر�� ح�� �ل� �ل�اته� ل��� ال�راسـة �الع�ـل علـي أرض �ال� و�ال� ��960ا اتاح ال���ف ال��ر�� لع�د  -

  .ال�اقع 

واجــ�اء  �الـ� مــ� �ـالب ال��ــال���س ال�اج�ـ��� والــ����راة ل���لـة 1000اتاحـة م���ــة ال��ـ�ف لعــ�د ال �قـل عــ�  -

  .���ثه� 

�ال���ف ، ولألخ�ة وأخ��ًا ���� لى أن أتق�م �فائ� ال��� وال�ق�ی� ل�ئاسة ال��ه�ر�ة إله��امها ال����� 

م�اع� أح�� / ب�ر ال�ی� م���د ع�اس وز�� ال�ال�ة وال����� االق��اد� ، األس�اذة / ال��اه��� م��ل�� في األخ 

ع�� ال�ح�� ح�� ع�� ال�ح�� م�اف� ب�� ال��دان ال����� / األم�� ال�ول� وز��ة ال�عا�ة وال��ان اإلج��اعي واألخ

�ل ال��افل و�ق�م�ن ال�ع� وال��ح وال���رة ون��� له� أن آرائه� ومق��حاته� ال�ی� �ل�ا ��ان�ون ال���ف فى 

وت�ج�هاته� م�ل تق�ی� واح��ام وت�ف�� لإلرتقاء �����ة ال���ف ، وال��� م�ص�ل ألع�اء م�ل� اإلدارة ول�انه 

ه�ه ال��ائج ال��ض�ة ، ��ا أش�� وله��ة ال�قا�ة ال��ع�ة واإلدارة ال��ف���ة والعامل�� ل�ا ب�ل�ه م� جه� فى س��ل ت�ق�� 

  .األخ�ة في ف��� تف��� دی�ان ال��اجعة الق�مي ال�� قام ���اجعة ال��ا�ات 

  :وفي ال��ام أرج� أن أرفع ل�� ت�ص�ات م�ل� اإلدارة ل���� م�افق��� عل�ها وهي   

  . م2015/ 31/12إجازة تقـ��� دی�ان ال��اجعة الق�مى لل��ـا�ات ال��ام�ـــة لل��ـ�ف ��ا في : أوال

  م12/2015/ 31إجازة تق��� ه��ة ال�قا�ة ال��ع�ة ألع�ــال ال���ف ع� ال��ة ال���ه�ــة فـــي : ثان�ا

القاض��� ب�ع� م��ف اإلدخار وال����ة  )م40/2016(، )1/2015(إنفاذًا ل��ج�هى م�ل� ال�زراء �االرقام : ثال�اً 

ی�اع ح�ا�ات ال��ان اإلج��اعى ورفع راس ماله م� وزارة ال�ال�ة اإلج��اع�ة وز�ادة مق�رته ال�ال�ة م� خالل ا

وال����� االق��اد� و��� ال��دان ال����� ن�صي �أن �ق�م ال�ال��ن ب��ادة رأس مال ال���ف ال��ف�ع ل��ل إلي  

  . )م 2020- 2016( ح�� ال��ة ال����ة لل���ف  م2016مل��ن ج��ه ق�ل نها�ة العام  222

م�قاة  االخ�� ار�احاً %90م� االر�اح الى اح��ا�ى راس مال على أن ت�ل ن��ة الـ % 10قة على ت���ل ال��اف: را�عاً 

.  

  ،،،   ھذا وبا� التوفیق  ،،،

 د أح�� م��وب أح��.أ                                                                                                                 

 رئ�� م�ل� اإلدارة 
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  ):م2015–م 2012( األداء المـــــــــالي للمصــــــــــــــرف للفترة تطور 
  )م2012مقارن بسنة األساس (
  

  :المساھمة في رأس المال /1
  )ال��الغ �آالف ال���هات(

نسبةالمساھمة  
% 

  حجم الُمساھمة
 الُمساھمـــون

 م2012 م2013 م2014 م2015

 بنك الســــودان المركــــــزي  50.000 77.120 77,120  77,120  55

 وزارة المالیة واإلقتصاد الوطني  43.728 43.728 43,728  43,728  31

الرعایةوالضمان اإلجتماعيوزارة   10.000 10.000 10,000  20,000  14  

 اإلجمـــــــــــــالي  103.728 130.848 130,848  140,848 100%

  



 

 

 م2014  م2015

140,848 130,848 

36% 26% 

  

 م2014 م2015

272,322 223,390 

79% 47% 

  

31%

14%

2012

2012

26 

  :رأس المال المدفوع
  )ال��الغ �آالف ال���هات(

 م2012 م2013

130,848 130,848 103,728 

26% -  

 
  

 
 

 :حقـوق أصحـــاب الملكــیة
  )ال��الغ �آالف ال���هات(  

 م2012 م2013

239,040 151,820 

57% - 

 :الملكــیةحقـوق أصحـــاب 

  

55%

%

 ��������� ����� ��ٔ� ��
� �  

المركزيالسودانبنك

الوطنيواإلقتصادالمالیة

اإلجتماعيوالضمان

2013 2014 2015

2013 2014 2015

  
رأس المال المدفوعتطور / 2

  انــــالبی

 المدفوع مالال رأس

 %التراكمي النمو معدل

  

 
  
حقـوق أصحـــاب الملكــیة/3

 انـــــالبی

 الملكیة أصحاب حقوق

 % التراكمي النمو معدل

 
  

بنك

المالیةوزارة

والضمانالرعایةوزارة

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015



 

 م2014 م2015

2,435,618 2,692,227 

69% 87%  

 

 م2014  م2015

637,274 594,199 

26 18  

  

 م2014 م2015

1,898,575 1,515,013 

129% 83%  

2012

2012

27 

  )ال��الغ �آالف ال���هات(

 م2012 م2013

2,692,227 1,887,689 1,438,717 

31% - 

  

  :عدد الحسابات العاملة بالمصرف

 م2012 م2013

 )العادیة 505,041 570,803

13 - 

  )ال��الغ �آالف ال���هات(

 م2012 م2013

993,126 829,052 

20% - 

 

2013 2014 2015

2013 2014 2015

 
  
  :حجــم المیــــزانیة /4

 انیــــــالب

 حجم المیزانیة

 % التراكمي النمو معدل

  

 
عدد الحسابات العاملة بالمصرف/ 5

  
 انــــــالبی

العادیة(عدد الحسابات العاملة

 % التراكمي  النمو معدل

  

  
  : عــــــــم الودائـــحج/ 6

 انـــــالبی

 الودائع حجم

 % التراكمي النمو معدل

  
  

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015



 

 

م2014 2015  

1,991,978 1,438,331  

117% 57% 

  

م2015 م2014   

550,231 469,076 

58% 35%  

  

2012

2012

2012

28 

:  
 )ال��الغ �آالف ال���هات(

م2013  م2012   

1,438,331 1,118,746 919,042 

%22 - %

  :القائــــم  رــــــ
  )ال��الغ �آالف ال���هات(

 2012 م 2013 م

386,155 347,318 

11% -     

2013 2014 2015

2013 2014 2015

2013 2014 2015

  
  
:حجـم التمـــویل القائــــم /7

انـــــالبی  

 حجم التمویل القائم

% التراكمي النمو معدل  

 
  

  
  
  
 
 
  
ــــــصغویل األــالتمحجم  /8

انــــالبی  

 التمویل االصغر القائم

% التراكمي  النمو معدل

  
  

  

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015



 

م2015 م2014   

109,596 110,677 

21% %22  

 

 م2014 م2015

395,500 364,180 

36 25 

  

ً (م    ) :تراكمیا

 م2014 م2015

217,912  162,614  

%307  204%  

2012

200000

400000

29 

  :القائم رــــصغویل األـــیدة من التم

 2012م 2013م

97,115 90,689 

%7 -  

ً (م 2015-م 2012التمویل األصغر المنفذ خالل الفترة    ) :تراكمیا

 م2012 م2013

289,646 290,978 

0.5 - 

م 2015-م 2012عدد األسر المستفیدة من التمویل األصغر المنفذ خالل الفترة 

 م2012 م2013

104,231  53,562  

95%  -   

2013 2014 2015

0

200000

400000

2012 2013 2014 2015

  
یدة من التمــر المستفـــسدد األـــع/9
  

انـــــالبی  

 عدد األسر المستفیدة

 % التراكمي  النمو معدل

  
  
 

  
  

التمویل األصغر المنفذ خالل الفترة /10

  

 البیــــان

  التمویل األصغر المنفذ

  % التراكمي معدل النمو

  

 

  

عدد األسر المستفیدة من التمویل األصغر المنفذ خالل الفترة /11
  

 البیــــان

 عدد األسر المستفیدة 

  % التراكمي معدل النمو

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014



 

  

 )ال��الغ �االف ال���هات(                                                                                                

 االجمــــــالي

 نساء
عدد 

 المستفیدین
 المنفذ/ المبلغ

7069153562 290978 

8291950669 289646 

11276158383 364180 

12167655298 395500 

388047217912 1340304 

  حسب القطاعات االقتصادیة وعدد المستفیدین          
  )ال��الغ  �االف ال���هات(                                                                                                                       

20142015 

 المبلغ العدد المبلغ

102,846 8,000 73,972 

140,405 37,142 180,028 

8,558 225 3,116 

11,066 804 6,950 

81,497 6,025 79,024 

83 7 70 

19,725 3,095 52,340 

200000

400000

30 

م2015 -2012المنفذ للفترة من 

  حســب النـــوع
                                                                                                

 المنفذ/ المبلغ عدد المستفیدین

نساء رجال نساء

 19622 220288 70691 

20540 206727 82919 

24525 251419 112761 

22699 273823 121676 

13052687386 952257 388047 

 م2015 -2012للفترة من 
 

حسب القطاعات االقتصادیة وعدد المستفیدین          
                                                                                                                      

2013 2014 

 العدد المبلغ العدد المبلغ

71945 19,115 70,191 16,427 

88221 18,062 101,249 25,531 

27529 961 13,768 590 

5453 817 5,292 1,394 

74856 10,403 82,081 13,292 

431 21 216 5 

22542 1,290 16,849 1,145 

0

200000

400000

2012 2013 2014 2015

  
  

  

  

المنفذ للفترة من  األصغر التمویل/12  

                                                                                                

  
 البیان 

عدد المستفیدین

 رجال

م2012  33940 

م2013  30129 

م2014  33858 

 32599 م2015

 130526 االجمالي

للفترة من  المنفذالتمویل األصغر /13

                                                                                                                      

  القطــاع
2012 

المبلغ العدد

71945 28469 زراعي

88221 12156 خدمي

27529 2171 نقل

5453 671 مھني

74856 8099 تجاري

 38 صناعي

22542 1957 عقاري

2012

2013

2014
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 395,500 55,298 364,180 58,384 289,646 50,669 290978 53561 اإلجمالي

  
  :التمویالت ذات البعد اإلجتماعي/1

ُتعـــــــ� ال��ــــــــى 

ــــــــــــــــــــــــة  ال����

ــــــــــــــــــــــــــ�  م�ل

رئ��ــــــــــــــــــــــــــى 

ال����عـــــات ، اذ أنهـــــا عامـــــل مـــــ�ث� فـــــى اســـــ�ق�اب االســـــ���ارات وأساســـــى لل����ـــــة االق��ـــــاد�ة وضـــــ�ور� ل����ـــــة 

��ــــ� علــــى ت�ف�ــــف حــــ�ة الفقــــ� مــــ� قل��ق�ــــ� م��ــــ� مــــ� ال��احــــات واالن�ــــازات، و ��ــــا أن أهــــ�اف ال��ــــ�ف الُ ت

ـــــة ب�ال�ـــــات  ـــــة االق��ـــــاد�ة واالج��اع� ـــــل ی��ـــــ� ال��ـــــ�ف ال���� ـــــات ب خـــــالل تقـــــ��� ال����ـــــل االصـــــغ� للفقـــــ�اء �ال�ال�

ـــــــاه  ال�ـــــــ�دان ـــــــف حـــــــ�ة الفقـــــــ� مـــــــ�  شـــــــ��ات ال�� ـــــــى االساســـــــ�ة ال�ـــــــ�ازرة ل��ف� ال���لفـــــــة مـــــــ� خـــــــالل ت���ـــــــل ال��

  .،م��وعات ال��ة وم��وعات ال�عل�� وش��ات ال�ه��اء وال��ق وغ��ها م� م�ار�ع ال��ى ال����ة 

 ال��الغ �آالف ال���هات

  إجمالي القطاع  م2015  م2014  م2013  م2012  البیان

  90,516  33,492  32,759  24,265  -  المیاه

  20,604  15,938  933  3,733  -  الصحة

  140,189  81,279  42,193  16,717  -  التعلیم

  189,742  17,036  23,388  128,960  20,358  الكھرباء

  141,828  119,208  22,620  -  -  الزراعة

  52,916  41,601  9,005  -  2,310  مشاریع أخرى

 635795 308554 130898 173675 22668  اإلجمالي

 
  :التمویل  سبة تعثرن/ 15

 
 
 
  
  
  
 
  

  البیـــــــان م2012  م2013  م2014  م2015

 %نسبة التعثر  5,5  4,6  5,8 3

 )2.8(  1.2 )0,9(  %التغیرمعدل  - 



 

 

  م م2015

60,135 67,179  

176% %316 

  

 2014م م2015

77%  %66.5

1 )9.5(  

2012

2012

32 

  )ال��الغ �آالف ال���هات(

م2014   م2012 م2013

67,179 75,880 21,778 

%316  % التراكمي - 248%

م   ان م 2012 م 2013

5 %52 %76 

 )24(  % التراكمي - 

2013 2014 2015

2013 2014 2015

  
  

  :األربــــــــاح /16

 انــــالبی

 األربــــاح

التراكمي  النمو معدل
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :معدل التكلفة / 17

 

انـــالبی

 معدل التكلفة

التراكمي ل النمومعد

  
 
 

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015



 

 

 حجم 
  المحفظة

  مساھمة 
  المصرف

27,950  2,000  

32,500  1,000  

8,400  2,000  

133,000  37,291  

8,000  1,000  

 حجم 
  المحفظة

  مساھمة 
  المصرف

210,000  2,000  

30,000  1,000  

50,000  5,000  

100,000  3,500  

20,000  600  

23,500  1,000  

2012

33 

  :م 2015/ 31/12التمویلیة حتى مساھمة المصرف في المحافظ 
  

  :المصرف
  

  )المبالغ بآألف الجنیھات(
  

  اسم المحفظة

  محفظة تمویل مشروعات الخریجین االولى

  محفظة تمویل مشروعات الخریجین الثانیة

  محفظة السلع اإلستھالكیة واإلستراتیجیة والیة البحراالحمر

  محفظة تمویل الكھرباء

  محفظة تمویل االضاحى

  
  
  
  
  
  
  

   :المحافظ التمویلیة التي یساھم فیھا المصرف

  اسم المحفظة

  محفظة تمویل السكن االقتصادى

  محفظة صندوق اإلسكان والتعمیر المرحلة االولي والیة   كسال

 محفظة قوت العاملین والیة الخرطوم 

  محفظة تأھیل وصیانة شبكات الري بمشروع الجزیرة

  محفظة أكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة

  محفظة صندوق اإلسكان والتعمیر المرحلة الثانیة والیة كسال

2013 2014 2015

 
 

مساھمة المصرف في المحافظ / 18

المصرفالمحافظ التمویلیة بریادة / أ

  الرقم

محفظة تمویل مشروعات الخریجین االولى 1  

محفظة تمویل مشروعات الخریجین الثانیة 2  

محفظة السلع اإلستھالكیة واإلستراتیجیة والیة البحراالحمر 3  

محفظة تمویل الكھرباء 4  

محفظة تمویل االضاحى 5  

المحافظ التمویلیة التي یساھم فیھا المصرف/ ب
 

  الرقم

محفظة تمویل السكن االقتصادى 1  
محفظة صندوق اإلسكان والتعمیر المرحلة االولي والیة   كسال 2  

محفظة قوت العاملین والیة الخرطوم  3  
محفظة تأھیل وصیانة شبكات الري بمشروع الجزیرة 4  

محفظة أكادیمیة السودان للعلوم المصرفیة 5  
محفظة صندوق اإلسكان والتعمیر المرحلة الثانیة والیة كسال 6  

2012

2013

2014

2015
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  7  2015-2016محفظة القطن   3,000  850,000

  8  محفظھ اإلسكان والتعمیر بالوالیة الشمالیة  2,450  24,896

  9  محفظة اإلسكان والتعمیر والیة البحر األحمر  2,000  156,000

  10  محفظھ اإلسكان والتعمیر والیة نھر النیل  4,000  104,676

  11 محفظة البنوك لتصنیع الزیوت   4,000  500,000

  12  غرب دارفور -محفظة السكن اإلقتصادي  3,500  21,610

  13 محفظة إستكمال المدینة الریاضیة   5,000  400,000

  اإلجمـــــــــالي  37,050  2,490,682
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  )1(إیضاح رقم 
  النشأة والنشاط

  -:ة النشأ

م ومق�ه ���ی�ـة ودمـ�ني 1974ل��ة  40م وذل� ���ج� القان�ن رق� 1974ت� إن�اء ب�� اإلدخار ال��داني في عام   -

  .وال�ة ال����ة 

تـــ� إن�ـــاء م�ـــ�ف . م 1974/ 40م والـــ�� ���ج�ـــه ألغـــى القـــان�ن  رقـــ�  1996ل�ـــ�ة  122و���جـــ� القـــان�ن رقـــ�   -

  .ه قائ�ه ذات ش���ة إع��ار�ة وصفة تعاق��ة م�����ة وخات� عام  اإلدخار وال����ة اإلج��اع�ة و���ن ه��ة م��قل

ــال����م و��ــ�ز لــه أن ی��ــئ ف�وعــًا أو و�ــاالت �األمــاك� ال�ــي ی�اهــا ضــ�ور�ة   - ��ــ�ن ال���ــ� ال�ئ��ــي لل��ــ�ف �

  .إلن�از أع�اله وت�ق�� أغ�اضه داخل ال��دان وخارجه 

مل�ـ�ن ج��ـة  177.مل��ن ج��ه  ن��� ب�� ال��دان  140,8م م�لغ  31/12/2015بلغ رأس مال ال���ف ح�ى   -

مل��ن  20ووزارة ال�عا�ة وال��ان اإلج��اعي % 31مل��ن ج��ه ب���ة  43.7ووزارة ال�ال�ة اإلت�اد�ة  %  55ب���ة 

  % . 14ج��ه ب���ة  

  -:النشاط 

م�االت ال����ة اإلق��اد�ة  ت���ة ال�عي اإلدخار� وت���عه ل�� ال��ا���� وت���ع ال��خ�ات و�س���ارها في -1

  .و اإلج��اع�ة وفقًا ألح�ام وق�اع� ال���عة اإلسالم�ة وه�یها 

تق��� ال����ل الالزم ل���لف الق�اعات ذات األول��ة وعلي وجه ال���ص م��وعات الفق�اء وصغار  -2

ة ال��انات ال������ وال��ف��� وال�ه���� واألس� ال����ة وأر�اب ال�عاشات وأص�اب الع�ل مع م�اعا

 .الالزمة ل��وفه� 

ت���ل ال���ث ودراسات ال��و� اإلق��اد�ة واإلج��اع�ة في م�ال ال��ار�ع اإلس���ار�ة لق�اعات صغار  -3

 .ال������ 

الق�ام ����ع األع�ال ال���ف�ة وال�عامالت ال�ال�ة وال��ار�ة واإلس���ار�ة ومعامالت ال�ق� األج��ي م�  -4

 . وال��اه�ة في م��وعات ال����ة أ�ًا �ان ن�عها صادر ووارد وت�او�ل خارج�ة

 .تق��� خ�مات إج��اع�ة خاصة ال تق�مها ال���ك األخ��  -5

  :فروع المصرف 

  .ف�ع   47م ع�د 2015بلغ ع�د ف�وع ال���ف العاملة ب�ها�ة العام 

  

  

  

  

  

  )2(إیضاح رقم 
  السیاسات المحاسبیة
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  .��ة �األص�ل ال�اب�ة ت��ل �ال�فات� �الق��ة ال�ار   ) أ(

وُ���� إهالك األص�ل ال��ی�ة لف��ة إس���امها . ساس الق�� ال�اب� أاإلهالك ُ���� على ) ب(

  .خالل العام  

  ی��ع ال���ف ال��لفة ال�ار���ة في ت���ل م�ج�داته وم�ل��اته �الع�لة ال��ل�ة  ) ج(

  .اری��ع ال���ف م��أ األساس ال�ق�� في ت���ل إی�ادات ال����ل  واإلس���) دـ(

  ��ف ع�� إع�اد الق�ائ� ال�ال�ة الع�الت األج���ة ت��ل �ال���ه ال��داني وذل� ��قًا ألسعار ال) ه(

ُتق�� ال��ج�دات وال��ل��ات �الع�لة األج���ة ع�� إع�اد الق�ائ� ال�ال�ة   �ال���ه ال��داني وفقًا ) و(

أما الف�وقات . �خل ر��ًا أو خ�ارة لألسعار ال�ائ�ة ، وت�رج الف�وقات ال�ات�ة ع� ذل� في قائ�ة ال

  .ال�ات�ة ع� تق��� اإلس���ارات ���لة األجل ی�� إدراجها ض�� ب��د حق�ق ال�ل��ة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
 
  

  )3(إیضاح رقم 
  النقـد وما في حـكمھ
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  )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان  م2015 م2014

 )3/1(واألرصدة لدي البنوك المحلیة النقد المحلي  627,874,267 651,073,510
 )3/2(النقد األجنبي واألرصدة لدي البنوك األجنبیة  12,348,016 22,125,889

  جمالياإل 640,222,283 673,199,399

  
  )3/1(إیضاح رقم 

  النقد المحلي واألرصدة لدي البنوك المحلیة
  

  )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان  م2015 م2014

 النقدیة 99,691,598 104,745,612
 بنك السودان 293,882,157 343,795,713
  اإلحتیاطي النقدي  234,300,512  202,532,185
  جمالياإل 627,874,267 651,073,510

  
  

  )3/2(إیضاح رقم 
  النقد األجنبي و األرصدة لدي البنوك األجنبیة

  
  )المبالغ بالجنیھ(    

 البیـــــــــان  م2015  م2014
 النقدیة 1,304,163 334,262
 بنك السودان 3,793,320 931,159

  اإلحتیاطي النقدي  1,600,234  2,355,175
  المراسلون بالخارج   5,401,483  18,263,443

  ودائع إستثماریة طرف المراسلین  248,816  241,850
  جمالياإل  12,348,016  22,125,889

 
  

  )4(إیضاح رقم 
  ذمم البیــوع المؤجلــة

  )المبالغ بالجنیھ( 
 البیـــــــــان  م2015  م2014

 المرابحــــــات 1,009,434,078 785,275,591
 الَســـــلم  20,826,200 30,744,270

  ناقصاً أرباح مرابحات مؤجلة  )280,320,467(  )189,857,971(
  مخصصات أخري: ناقصاً   )9,684,519(  )7,523,218(
  مخصص الدیون المتعثرة: ناقصاً   )5,405,846(  )23,065,931(

  اإلجمالي  734,849,446  595,572,741

  
  
  
  
  

  )5(إیضاح رقم 
  إستثمــارات قصیرة األجـــل

  
  )المبالغ بالجنیھ(
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 البیـــــــــان  م2015  م2014

 المشـــــاركات 64,321,356 57,219,172
 المقـــــاوالت 247,703,801 130,232,135
  المضـــاربات  109,452,889  98,541,994
  سلع للبیع  39,774,122  5,271,855
  موجودات بیع بالمرابحة  111,250  9,444,660
  مستحقات علي عمالء اإلعتماد   13,751,099  7,948,564

 )شھامة  –سندات الحكومة المركزیة ( أوراق مالیة   331,676,000  169,764,000
  )صكوك اإلستثمار الحكومیة  (أوراق مالیة   34,140,000  34,140,000

  إستصناع  98,992  56,400
  صكوك صندوق إدارة السیولة بین المصارف   44,389,000  35,500,000

  مخصص التمویل العادي: ناقصاً   )4,225,592(   )3,344,882(
  مخصص الدیون المتعثرة: ناقصاً   )13,890,278(  )10,940,561(

  اإلجمالي  867,302,639  533,833,337

  
  
  
  

  )6(إیضاح رقم 
  التمویل بضمان الودائع الوقفیة

  )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان م2015 م2014

  األسر المنتجة 22,877 22,877
  اإلجمالي  22,877  22,877

  
 

  
  )7(إیضاح رقم 

  الذمم المدینة
  )المبالغ بالجنیھ(

 البیـــــــــان  م2015  م2014

 متنوعونمدینون  579,082 569,982
  سلفیات العاملین  65,659,570  53,518,558

  قرض حسن 544,170 134,032
  اإلجمالي  66,782,822  54,222,572

  
  
  
  
  
  
  

  )8(إیضاح رقم 
  الموجـــودات األخــــري

  )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان  م2015  م2014
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 )أدوات مكتبیة(مخزونات  1,141,239 1,356,666
 إیجارات مدفوعة مقدماً  1,637,805 1,601,996
  مصروفات مدفوعة مقدماً   71,318  3,468,294

  جاري فروع  309,448  709,317,365
  اإلجمالي 3,159,810 715,744,321

  
  

  
  )9(إیضاح رقم 

  إستثمارات طویلة األجل 
  )المبالغ بالجنیھ(

  م2015  م2014
نسبة 
  التمثیل

 البیـــــــــان

 شركة مطاحن غالل رفاعة 0.1% 4,500 3,375

  شركة جنوب الجزیرة للثلج والمیاه 0.004% 300 300

  شركة التنمیة الشعبیة للدواجن واإلنتاج الحیواني 1.0% 75,933 75,933

  الشركة الوطنیة للبترول 0.4% 29,012 19,968

  شركة المھاجر 6.6% 500,000 478,216

  شركة الخدمات المصرفیة اإللكترونیة  2.9% 217,833 190,318

  شركة الجزیرة للنقل والمواصالت والخدمات 3.0% 227,000 227,000

  بنك الخرطوم 4.6% 346,171 346,171

  الوكالة الوطنیة لتنمیة الصادرات 0.7% 50,000 50,000

  شركة األنظمة المالیة المصرفیة المحدودة 9.3% 700,000 700,000

  شركة اإلدخار للخدمات واإلستثمار 49.7% 3,750,000 3,750,000

  )دوالر(صندوق االمانة لدعم مشروعات التنمیة اإلجتماعیة  8.5% 643,000 625,000

  الشركة التعاونیة للتأمین 13.2%  1,000,000  1,000,000

  بنك االستثمار المالي –صندوق الصحة اإلستثماري  -  -  415,440

  اإلجمالي 100%  7,543,749  7,881,721

  
 

  )10(إیضاح رقم 
  أصول مقتناة بغرض البیع 

  )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان  م2015  م2014

 )السوق العربي ( قیمة اراضى زراعیة  3,804,781 3,802,700
 )بحري ( قیمة اراضى زراعیة  3,632,415 3,360,334
  اإلجمالي  7,437,196  7,163,034
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  )11(إیضــــــاح رقــم 

  الموجـــــودات الثابتة
  المبالغ بالجنیھ السودانى

  التكلفة التـــاریخیة  البیــــــان
نسبة 
  األھالك

اإلضــافات 
  خالل العــــــام

اإلستبعــادات 
  خالل العام

  

إجمــــالي 
  التكلفة

مجمع 
اإلھالك 

1/1/
  م2015

  إھالك العـــام
إھالك 
اإلضا
  فات

إھالك 
اإلس
  تبعاد

مجمع 
اإلھالك 

31/12/
  م2015

صافي القیمة 
الدفتریة في 

31/12/
  م 2015

  األراضــي
7,457,690    208,724   - 7,666,415    -  -  - 

 - 7,666,414  

  المبــاني
55,960,969  2.5%  16,057,311   - 72,018,280  7,258,7

40 
1,680,576  -  - 

8,939,3
16 

63,078,964 

العربات 

  والدرجــات
22,877,332  15%  3,907,294  68 26,784,558  7,686,2

31 
3,304,101  - 67 

10,990,
265 

15,794,293 

األثاثـــات  
  والمعدات

50,045,672    9,850,563  399,439 59,496,797  
26,383,

899 
7,148,661  - 

313,
897 

33,218,
663 

26,278,133 

  399,507  30,023,892    136,341,663  اإلجمالي
165,966,04

9  
41,328,

870  
12,133,338   -  

313,
964  

53,148,
244  

112,817,80
4  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )12(إیضاح رقم 

  أصول تحت التنفیذ
  

  )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان  م2015  م2014

 مبني فرع الفاو - 3,838,352
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 مبني فرع الجنینة - 4,329,063
  مبني فرع الفاشر  -  1,406,841
  اإلجمالي  -  9,574,256

  

  
  

  )13(إیضاح رقم 
 الحسابات الجاریة وحسابات اإلدخــار

 
 )المبالغ بالجنیھ(

  البیـــــــــان م2015 م2014
)13/1(الودائع بالعملة المحلیة  1,670,991,209 1,377,559,100  

)13/2(الودائع بالعملة األجنبیة  8,029,508 12,053,558  
 اإلجمالي 1,679,020,717 1,389,612,658

  
  
 
  )13/1(إیضاح رقم 

 الودائـــع بالعملة المحــلیة
 

 )المبالغ بالجنیھ(
  البیـــــــــان  م2015  م2014

 الودائع الجـــاریة 1,261,453,723 1,078,124,409
 الودائع اإلدخـــاریة 409,537,486 299,434,691

 اإلجمالي 1,670,991,209 1,377,559,100

 
  )13/2(إیضاح رقم 

  الودائــع بالعمـــلة األجنبیـة

  
 )المبالغ بالجنیھ(

  البیـــــــــان م2015 م2014
 الودائع الجـــاریة 7,251,217 11,440,737

 ودائع اإلدخـــار 778,291 612,821
 اإلجمالي 8,029,508 12,053,558

 
 
 
 
 
 
 

  )14(إیضاح رقم 
 الودائـــــــع الوقفیــــــــة

 

 )بالجنیھالمبالغ (
 البیـــــــــان 2015م 2014م

 ودیعة التنمیة اإلجتماعیة 117,741 163,694
 ودیعة والیة الخرطوم 162,487 160,590
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 ودیعة محفظة المرأة 54,006 54,945
 ودیعة سوداتل 110,536 110,536
 ودیعة منظمة الصحة العالمیة 36,007 36,007
الشمسیةودیعة الطاقة  12,122 12,122  

 ودیعة الھیئة العربیة 725 725
 اإلجمالي 493,628 538,619

  
 
  

  )15(إیضاح رقم 
 الذمم الدائنــــــــة

 
  )المبالغ بالجنیھ(

 البیـــــــــان م2015 م2014
 دائنون متنوعون  58,384,314 52,559,493

 حسابات اإلستیراد 727,726 536,605
 حسابات الصادر 418 78

 شیكات مقبولة الدفع 19,420,035 18,687,128
 ھوامش خطابات اإلعتماد 641,393 623,438

 ھوامش خطابات الضمان 1,627,769 1,876,144
 تحاویل في إنتظار الدفع 2,330,581 1,698,899

 جاري المشاركات 1,893,651 17,458,620
 مال مضاربة التمویل االصغر 3,294,468 3,250,983
 محفظة تمویل مشروعات الخریجین - 2,363,546

 محفظة تمویل مشروعات الخریجین الثانیة 27,775,180 20,813,465
 مطالبات محول القیود القومي 11,107,737 13,398,624

 مال مضاربة الصمغ العربي 18,544 173,877
 مال تسلیف الطالب الجامعي 9,662,186 5,302,014
مضاربة ربط  صغار المزارعین باألسواقمال  - 1,247,957  

 مال مضاربة ربط صغار المزارعین باألسواق الثانیة 506,892 98,900
 مال مضاربة السلع اإلستھالكیھ والیة البحر األحمر 4,168,383 5,371,737

 مال مضاربة األضاحي والیة القضارف 951 2,465
 مال مضاربة المسرة 3,206,573 2,064,243
 مال تمویل المرأة الریفیة 8,124,453 7,476,782
 مال مضاربة محفظة األمان ـ والیة الجزیرة 2,235,100 2,536,085
 الجمعیة السودانیة للمتعایشین مع اإلیدز 1,003,301 1,588,921
 جاري مشاركة التمویل االصغر 522,171 483,259
 مال مشروع تنمیة المعاقین 322,663 332,723

 تمویالت القرض الحسن لمشروع المرأة الریفیة 3,495,455 2,062,177
 مال مضاربة كھرباء والیة الجزیرة 2,172,198 1,161,229
ابو حمد -مال مضاربة كھرباء والیة نھر النیل  2,345,559 5,568,593  
 مال مضاربة ربط صغار المزارعین باألسواق الثالثة 9,950 137,991

والیة الجزیره –مال مضاربة بنك السودان  4,734,774 4,797,796  
 مال محفظة كھرباء قرى الفاو 6,317,944 6,802,088
والیة شمال كردفان –مال مضاربة بنك السودان  3,061,302 799,337  

 مال تمویالت المراة جمعیة كافا 142,151 -
 مال تمویالت المراة منظمة جسمار 72,324 -
تمویالت المراة مؤسسة الشرق االدنىمال  27,126 -  
 مال تمویالت المراة مؤسسة رفیدة 37,867 -
 مال مضاربة ربط صغار المزارعین باألسواق الرابعة 32,990 -

 اإلجمالي 179,424,129 181,275,197
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  )16(إیضاح رقم 

 المطلوبــــــات األخـــــــــري
  )المبالغ بالجنیھ(

 البیـــــــــان 2015 2014
 مصروفات مستحقة  257,250 201,752

 مخصص فوائد مابعد الخدمة 44,743,484 34,261,419
 مخصص حافز العاملین 40,478 15,186,490
 مخصص أرباح ودائع اإلستثمار 5,500,000 5,436,770

 جاري الرئاسة والفروع - 708,708,373
 اإلجمالي 50,541,212 763,794,804

  
  

  
  

  )17(إیضاح رقم 
 القـــــــــــــــــروض

 
 )المبالغ بالجنیھ(

 البیـــــــــان 2015 2014
 القرض الھندي 11,578,047 11,253,934
 اإلجمالي 11,578,047 11,253,934

 
 
  

  )18(إیضاح رقم 
  حقوق أصحاب حسابات اإلستثمارات المطلقة

  
 )المبالغ بالجنیھ(

  البیـــــــــان  2015  2014
 ودائع اإلستثمار بالعملة المحلیة 214,970,333 122,030,441

 ودائع اإلستثمار بالعمالت األجنبیة 1,820,920 331,865
 اإلجمالي 216,791,253 122,362,306

  
  
  
  
  

  )19(إیضاح رقم 
 رأس المــــال المدفــــــوع

  
 )المبالغ بالجنیھ(

  البیـــــــــان  م2015

 م 2014االرباح المبقاه متبقي  28,041,548
  م  2015ارباح العام   60,135,309
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  إحتیاطي قانوني % 10رسملة   )(6,013,531
 اإلجمالي 82,163,326

  
  )20(إیضاح رقم 

 األرباح المبقاه
  

 )المبالغ بالجنیھ(
  البیـــــــــان  م2015  م2014 نسبة المساھمة

 بنك الســودان 77,120,000 77,120,000 55%
  وزارة المالیة واالقتصاد الوطني 43,728,120 43,728,120 31%
 وزارة الرعایة والضمان االجتماعي 20,000,000 10,000,000 14%

 اإلجمالي 140,848,120 130,848,120 %100

  
  

  
  

  )21(إیضاح رقم 
  الحســــــابـــات النظامیــــة

 )المبالغ بالجنیھ(
  البیـــــــــان م2015 م2014

 خطــابات الضمان 12,939,377 13,883,532
 خطــابات اإلعتماد 6,413,925 6,234,375
  تمویل محفظة مشروعات الخریجین - 20,797,347

  تمویل محفظة الصمغ العربي 595,994 671,614
  تمویل محفظة التمویل األصغر 243,857 287,218

  الدیون المھلكة 67,958,118 26,528,398
  تمویل محفظة السلع اإلستھالكیة 3,800,000 3,800,000
  تمویل محفظة االضاحي 7,703,054 5,685,872
  تمویل محفظة المسرة 1,171,107 2,432,254
  تمویل محفظة صغار المزارعین 1,511,966 1,795,424
  تمویل محفظة الخریجین الثانیة 11,321,267 15,513,029

  المعاقینتمویل محفظة  209,837 198,277
 تمویل محفظة تمویل المرأة الریفیة 1,913,738 2,470,766
  تمویل محفظة تمویل صغار المزارعین الثانیة 1,445,127 1,867,429
  تمویل محفظة تمویل صغار المزارعین  الثالثة 289,712 473,884
  والیة الجزیرة –تمویل  محفظة االمان  200,477 854,475
 تمویل الجمعیة السودانیة للمتعاشین مع االیدز 1,591,586 775,490
  بنك السودان –تمویل محفظة والیة الجزیرة  1,313,806 866,597

  تمویل محفظة والیة شمال كردفان 685,943 2,966,656
  بنك السودان –تمویل محفظة المرأة الریفیة  1,627,472 2,449,232
 قرى الفاوتمویل محفظة كھرباء  6,862,208 9,755,289
  تمویل محفظة تمویل كھرباء والیة الجزیرة 40,240,344 32,880,501
 تمویل محفظة كھرباء ابو حمد 73,095,054 66,062,892

 جمعیة كافا -تمویل محفظة تمویل المراة  4,183 -
 منظمة جسمار -تمویل محفظة المراة  228,362 -
 االدنىمؤسسة الشرق  -تمویل محفظة المراة  38,760 -
 مؤسسة رفیدة -تمویل محفظة المراة  29,195 -
 تمویل محفظة تمویل صغار المزارعین الرابعة 1,729,500 -

 اإلجمالي 245,163,969 219,250,551
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  )22(إیضاح رقم 

  إیرادات ذمم البیــوع المؤجلــة
 )المبالغ بالجنیھ(

  البیـــــــــان م2015 م2014
 البیع بالمرابحـة 144,239,490 106,958,633

 بیع الَســــــلم 4,722 3,673,741
 اإلجمالي 144,244,212 110,632,374

  
 

  
  )23(إیضاح رقم 

 إیرادات االستثمارات قصیرة األجل
 )المبالغ بالجنیھ(

  البیـــــــــان م2015 م2014
 المشـــاركــات 6,849,155 4,531,395
 المضــــاربات 6,280,198 4,201,801
 المقـــــاوالت 23,707,951 19,185,978

 اإلستثمار المباشر 72,760 109,851
)شھامة ( أوراق مالیة  46,431,246 32,641,607  
)صكوك اإلستثمار الحكومیة ( أوراق مالیة  5,502,783 3,275,619  
 اإلجمالي 88,844,093 63,946,251

  
  )24(إیضاح رقم 

الخدمــــــات المصرفیـــةإیرادات   

 
  )المبالغ بالجنیھ(

  البیـــــــــان  م2015 م2014
 عمولة الحسابات الجاریة 5,758,826 4,169,438
 عمولة التحاویل 9,824,225 8,146,955
 عمولة الكمبیاالت 511,074 339,425
 عمولة الشیكات المصرفیة 870,994 706,429
الضمان عمولة خطابات 822,206 942,403  
 عمولة خطابات إعتماد 654,870 657,056

 عمولة مسك دفاتر 6,841,411 5,636,412
 عمولة إسویفت 13,315 20,100
 عمولة دفاتر إدخار 148,798 70,578

 عمولة دفاتر الشیكات 2,067,315 2,201,977
 عمولة صراف آلي 1,965,955 1,476,624
 إیرادات متنوعة 3,643,886 2,925,048

 اإلجمالي 33,122,875 27,292,445

  
 

  )25(إیضاح رقم 
  اإلیرادات األخــــــــري

 )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان  م2015 م2014

 عمولة مقبوضة من شركات التأمین 295,836 315,167

 عائد إیجارات المباني 1,104,171 853,358
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 عائد المســـاھمات الرأسمالیة 357,997 186,099

 عائد بیع أصول ثابتة 38,463 1,567,922

 اإلیرادات األخري  803,262 893,347

 اإلجمالي 2,599,729 3,815,893

 
 
  

  )26(إیضاح رقم 
  المرتبات واألجور

  )المبالغ بالجنیھ(
 البیـــــــــان  م2015 م2014

 المرتبات اإلبتدائیة 6,182,580 4,667,974

 بدل ترحیل 1,136,370 833,792

 بدل سكن 43,727 37,942

 عالوة غالء معیشة 2,558,666 1,926,568

 عالوة طبیعة عمل 2,377,759 1,802,843

 عالوة إجتماعیة 297,865 273,924

 عالوة مؤھل علمي 35,850 36,615

 عالوة سكرتاریة 680 600

 عالوة خاصة 153,452 83,838

 عالوة تحسین شروط خدمة 6,091,095 4,986,906

 بدل تمثیل 20,990 19,681

 بدل إنابة 22,879 2,826

 عالوة فنیة 381,447 309,296

 البدیل النقدي 2,688,604 2,500,886

 عالوة تقنیة 308,220 228,732

 زي العاملین 11,573,163 8,652,213

 مصاریف اإلجازة 11,504,746 8,645,084

 منحة العیدین 13,960,798 10,498,774

 عالج العاملین 4,315,246 3,713,900

 بدل مأموریة وترحیل 1,256,000 868,697

 األجر اإلضافي 674,493 590,088

 تذاكر سفر 2,317,461 1,561,240

 بدل نقل 85,101 64,776

 بدل تأثیث 94,000 54,000

 مكافأت وحوافز تشجیعیة 169,866 91,600

التدریبمصروفات مراكز  1,498,942 1,473,798  

 فوائد مابعد الخدمة 6,653,045 905,920

 مال ترفیھ العاملین 391,771 390,974

 بدل وجبة 170,937 170,856

 عالوة فروع 962,958 700,199

 بدل میدان 300 780

 عالوة تنمیة إجتماعیة 13,615,178 10,260,026

 اإلجمالي 91,544,189 66,355,348
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  )27إیضاح رقم (
 المصروفــــــات اإلداریة والعمومیة

 

  )المبالغ بالجنیھ(

 البیـــــــــان  م2015 م2014
 أدوات ومعدات مكتبیة 2,536,518 2,056,551

 ترحیل أدوات ومعدات 172,472 96,062
 صیانة المعدات واألثاثات 3,139,443 2,497,356
 اإلیجارات 2,154,564 1,828,972
المباني ومحتویاتھا تأمین 317,965 218,086  
 التأمین علي النقدیة 180,902 448,734
 صیانة المباني 510,689 356,713
 تأمین وترخیص العربات 680,256 609,675

 صیانة ووقود العربات 3,721,125 3,167,371
 برید وھاتف 574,466 555,145

 الماء والكھرباء 2,553,781 2,263,751
وأدواتھا النظافة 771,378 644,666  
 صحف ومجالت وكتب 101,385 76,106
 دعایة وإعالن 999,849 678,136
 تبرعات وإعانات 1,199,932 898,985
 ضیافة 689,941 539,075
 بدل مأموریة خارج السودان 145,533 67,736
 إستشارات قانونیة 1,000,547 714,817

 حراسة المصرف 1,352,627 1,092,676
 إشتراك في مؤسسات مالیة ومصرفیة 279,227 229,553
 عمولة مدفوعة لبنك السودان 80,926 83,769

 عمولة مدفوعة للمراسلین 1,026,747 2,834,895
 رسوم خدمات 277,256 193,383
 مصروفات تأسیس 2,173,464 843,189
 مصروفات المقاصة 991,788 749,213

الودائعالمساھمة في صندوق ضمان  3,371,646 2,762,556  
 مصروفات إجتماع مجلس األمناء 29,179 23,600
 رسوم ومصروفات إسویفت 136,401 134,528
 مصروفات مجلس اإلدارة ولجانھ 1,656 5,862

 مكافآت مجلس اإلدارة وھیئة الرقابة الشرعیة 336,900 245,200
 الحافز السنوي 25,448,142 14,797,597

الخارجیة رسوم المراجعة 250,000 200,000  
 مخصص التمویل والتمویل المتعثر والھالك 32,138,000 10,804,601

 مصروفات محول القیود القومي 533,588 560,668
 مصروفات أخري متنوعة 1,284,504 1,072,261
54,351,488 91,162,797 

 
 إجمالي ما بعد

 إجمالي ما قبل 91,162,797 54,351,488
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 مصروفات الشبكة 2,309,414 2,201,931
 إستشارات فنیة - -

 تسییر اعمال التمویل المتعثر 72,200 73,074
 أطفاء خسائر عملیات استثماریة مؤجلة - -

 عموالت صراف مدفوعة لبنوك أخري 522,890 414,540
 تأمین التمویل االصغر 85,760 194,012
وھیئة الرقابة ةمنحة اعیاد مجلس االدار 19,800 22,500  

 دراسات وبحوث - -
3,400 30,668 

 
ھیئة  –ماموریة داخلیة ومشاركات خارجیة 

ومجلس اإلدارة الرقابة   
 اإلجمالي 94,203,529 57,260,945

  
 

 
  

  )28(إیضاح رقم 
  

  الزكاة والضرائب
  

أنواع الضرائب وذلك بموجب قانون مصرف اإلدخار والتنمیة  نوع من المصرف غیر خاضع ألي - 
  .ب /27م المادة 1996اإلجتماعیة لسنة 

وإجتماعات بین ھیئتي الرقابة الشرعیة بالمصرف  المصرف ال یقوم بخصم الزكاة وھنالك مكاتبات - 
  .ودیوان الزكاه في ھذا الخصوص 

  
  

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2016السنوي دورة اإلنعقاد السابعة عشر قرارات ھیئة األمناء في إجتماعھا
  

م 2016فى إجتماعھا السنوى في دورة اإلنعقاد السابعة عشر للعام ) الجمعیة العمومیة(إصدرت ھیئة األمناء 
 : القرارات التالیة 
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  ) :16/2015(إجازة م��� اإلج��اع ال�اب� لله��ة ) 1/2016(ق�ار رق� 

م ل���� 16/5/2016إج��اعها ال���� في دورة اإلنعقاد ال�ا�عة ع�� ب�ار�خ �ع� إس�ع�اض اله��ة فى           

  :م ، و �ع� ال��اول ق�رت اله��ة اآلتي 20/4/2015إج��اعها ال�اب� في دورة اإلنعقاد ال�ادسة ع�� ب�ار�خ 

    .إجازة ال���� / 1

  .إ��أن� اله��ة علي م�قف ت�ف�� ق�ارات ذل� اإلج��اع / 2

  :  م2015إجازة تقار�� أداء ال���ف ع� العام ) 2/2016(ق�ار رق� 

م علي ال�قار�� �16/5/2016ع� إ�الع اله��ة فى إج��اعها ال���� في دورة اإلنعقاد ال�ا�عة ع�� ب�ار�خ          

  :م وال����لة في 2015ال��علقة �إداء العام 

  .خ�اب م�ل� اإلدارة         -

  .��ع�ة شهادة ه��ة ال�قا�ة ال        -

  .م 2015تق��� دی�ان ال��اجعة الق�مي ع� ال��ا�ات ال��ام�ة ال��اجعة لل���ف للعام         -

    .م 2015- 2012تق��� ت��ر م�ش�ات األداء ال�الي لل���ف خالل الف��ة         -

  :�ع� ال��اول قـ�رت اله��ة اآلتي  

  : على أن  إجازة ال�قار�� األر�عة / 1

ال���ف إه��امًا �ال��ع�ات ال�راع�ة ل�أث��ها ال��اش� على ال��نامج ال��اسى ال�اص ب����� ال�ادر أن ی�لى / أ

  .وت���� م���� ال�ع��ة 

  .م 1996ال��� فى إم�ان�ة تع�یل قان�ن ال���ف ل��ة / ب

� على ه�ه وضع آل�ة لل�أك� م� اس���ار�ة م��وعات ت�ف�ف ح�ة الفق� ودراسة األث� اإلج��اعى واإلق��اد/ ج

  .ال��ائح 

اإله��ام �ال�� ال�انى م� رسالة ال���ف وه� تع��ة ال��خ�ات م� خالل م���عة م� األن��ة وال��امج ال�ق��ة / د

  .وال�قل���ة ل��ب م��� م� ال��خ�ات وت���فها فى ت�ق�� ال����ة اإلق��اد�ة واإلج��اع�ة 

  .م 2016لل�ص�ل الى مع�ل ت�لفة معق�ل خالل العام  اإلس���ار فى ز�ادة اإلی�ادات وت�ش�� ال���وفات/ هـ

نقل إشادة م�ل� ال�زراء وال��ل� ال���ى �أداء العامل�� فى آل�ات ال��ان اإلج��اعى ل�ل العامل�� وتع���ها / و

  .عل�ه� مع ال��ج�ه ب��ف��ه� حاف�ًا خاصًا ���اس�ة ه�ه اإلشادة 

  : اإلشادة �اآلتي / 2

وهى دون ال���ة ال�ع�ار�ة ال��لى % 3واإلدارة ال��ف���ة ال�ى أدت ل��اص�ة ال�ع�� فى ن��ة ��ه�د م�ل� اإلدارة / أ

   % . 6ال��عارف عل�ها م��ف�ًا وهى 

م� ال��ف�ة ال����ل�ة ن�� ق�اع ال����ل األصغ� وال����الت ذات ال�ع� اإلج��اعى % 62ب��ج�ه ال���ف لـ / ب

  . ق�اع ال��أة  م� ه�ه ال��ف�ه ال����ل�ة وجه ن��% 41
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�ال���ر ال�� ��ه�ه ال���ف وال�� ب�ز م� خالل م�ش�ات ت��ر األداء خالل ال���ات األر�عة م� ع�� ال��ة / ج

  ) .م2016 – 2012(ال����ة 

وال�ى ت�ت� عل�ها أن ��ه� ال���ف ض��  ب����� ال���ف ال�ارم ل��اسات غ�ل االم�ال وت���ل االرهاب/ د

� ال��دان م� القائ�ة ال�ماد�ة لل�ول ال�ى ل�یها ق��ر فى س�اسة غ�ل األم�ال وت���ل اإلرهاب ثالثة ب��ك فى رفع اس

  .، بل أص��� م�اق�ة ال��دان �ل عام�� 

وت�جه اله��ة ���ة لل�ص�ل ل����� ق�� ) CAEL(وفقًا ل�ع�ار ) Satisfactory(ب����ف ال���ف / هـ

)Strong ( وال��اف�ة عل�ه.  

�له م�ل� اإلدارة وه��ة ال�قا�ة ال��ع�ة واإلدارة ال��ف���ة والعامل�� فى س��ل ت��ر ال���ف �ال�ه� ال�� ب/ و

  . م 2015و��ه�ذل� م� خالل ال��ائج ال���ة ل��ائج أداء العام 

  : ال��ص�ه ب��ادة رأس مال ال���ف ) 3/2016(الق�ار رق�   

م علي ال��ص�ة 16/5/2016ال�ا�عة ع�� ب�ار�خ �ع� إ�الع اله��ة فى إج��اعها ال���� في دورة اإلنعقاد 

  :ال�ق�مـة م� م�ل� اإلدارة وال�اصة ب��ادة رأس مال ال���ف ، و�ع� ال��اول ق�رت اله��ة اآلتي 

القاض��� ب�ع� رأس مال ) 40/2016(و) 1/2015(ال��ص�ة لل�ال��� ب��ف�� ت�ج�هي م�ل� ال�زراء رق� / 1

م وح�ى ی���� ال���ف م� ال��سع واإلن��ار لل�ص�ل 2016ق�ل نها�ة العام مل��ن ج��ه  222ال���ف ل��ل الى 

  . ألك�� ق�اع م� ال���ه�ف�� ولل�ه�ض ب�سال�ه فى ت�ف�ف ح�ة الفق� 

ی�� ال��و�ج لل�قف وثقاف�ه ل��ادة رأس مال ال���ف واإلس�فادة م� جه�د دی�ان األوقاف اإلسالم�ة فى ه�ا ال��ال / 2

  .�ات ال�قف�ة ال��ج�دة واإلس�فادة م� ال��

  . ال��� فى إم�ان�ة أن ی�قف دی�ان ال��اة �ع� أم�اله فى ال���ف/ 3

  :   م2015ال��افقة علي ت�ز�ع أر�اح العام ) 4/2016(الق�ار رق�  

م علي �16/5/2016ع� إ�الع ه��ة األم�اء في إج��اعها ال���� في دورة اإلنعقاد ال�ا�عة ع�� ب�ار�خ  

م وعلي ت�ص�ة م�ل� اإلدارة 31/12/2015ل��اجعة الق�مي لل��ا�ات ال��ام�ة لل���ف ��ا في تق��� دی�ان ا

  :م ، و�ع� ال��اول ق�رت اله��ة اآلتي 2015ال�اصة ب��ز�ع أر�اح العام 

ألف ج��ه إلي  60,135م ال�الغة فى م��لها 2015م� أر�اح العام % 10ال��افقـة علي ت���ـل ما ن���ه / 1

  .األخ�� أر�احًا م�قاة % 90ن�ني ، علي أن ت�ل الـ إح��ا�ي قا

  .علي جهات اإلخ��اص وضع الق�ار م�ضع ال��ف�� / 2

   

  العربیة والدولیة للمصرفوتقییم المؤسسات المحلیة 
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  ل م��ف االدخار وال����ة االج��اع�ة �ق�م م�ه�داته واسهاماته فـى م�ـال ال����ـة االج��اع�ـة واالق��ـاد�ة�

ل�غار ال������ وال��ف��� وال��ارع�� وذو� ال�خل ال���ود والفق�اء  ألك�� م� ار�عة عق�د م�ا اك�ـ�ه خ�ـ�ات 

ـــ� الحـــ�  ـــة م��اك�ـــة فـــي ال����ـــل االصـــغ� والع�ـــل �ـــال��� وال��ـــ� وق ـــ�ن وال�ه��ـــ�ن ���ـــاالت ال���� ال��اق�

�ال��س�ات ال���هة   وت� تق��� أع�ال ال���ف ومقارن�هااالق��اد�ة واالج��اع�ة ه�ه االسهامات وال��ه�دات 

  : ال�هادات واالشادات م� م�س�ات م�ل�ة واقل���ة ودول�ة م�ها ال��ائ� وال���� م�  ل���له علي وأف�� 

 : الجوائز / 1

   حـــاز ال��ـــ�ف علـــى حـــاف� مـــ� ب�ـــ� ال�ـــ�دان فـــي م�ـــال ت���ـــل الق�اعـــات ال����ـــة وال����ـــل فـــي ت�فـــ��

اإلح��ــا�ي ال�قــ�� القــان�ني وذلــ� وفقــًا ل��ــائج تق�ـــ�� ال��ــ�ف فــي ت���ــل الق�اعــات ال����ــة خــالل العـــام�� 

  .م2015_ م 2014

   جائ�ة إس���ام تق��ة ال�عل�مات في ت���ل ال�فا�ة ال�اخل�ة.  

  جائ�ة إدارة ال���ة ال����ة لل�ق��ة ال���ف�ة. 

 فــي  مــ� ح�ــ� انــه ال��ــ�ف األقــ��  لل��ــ�ف مــ�ح اإلت�ــاد الــ�ولي لل��ــ�ف��� العــ�ب جــائ�ة اإلن�ــاز وال���ــ�

 .ت���� ال�فاه اإلج��اعي و ال����ل�ة اإلج��اع�ة علي م���� ال��ارف الع���ة 
 

 : اإلشـــادات والتصنیفـات/ 2
 سنابل( للتمویل األصغر الشبكة العربیة:( 

  .أك�� ع�� م�س�ات تق�م خ�مات ال����ل األصغ� فى العال� الع��ى  ح�� انه م� ص�ف� ال���ف م�       

 الصندوق العربى لإلنماء اإلقتصادى واإلجتماعى : 

 . األصغ� أفاد �أن ال���ف م� أك�� ال��س�ات ال��دان�ة تاه�ًال فى تق��� ال����ل  

 العربیة معھد التخطیط العربي جامعة الدول:  

تلقــــى ال��ــــ�ف إشــــادة مــــ� معهــــ� ال���ــــ�� ال�ــــا�ع ل�امعــــة الــــ�ول الع���ــــة لــــ�وره ال�ائــــ� فــــي إ��ــــال الــــ�ع�        

  ال��دان وذل� في إ�ار دوره ال��اد� في ال����ة اإلج��اع�ة  االج��اعي ال�ق�� للفق�اء في ج��ع وال�ات

 : التابعة للبنك الدولى) سیجاب(لمساعدة الفقراءالمجموعة اإلستشاریة        

أق�ت �أن ت���ف ال��دان �أتي في ال��ت�ة ال�ان�ة على ن�اق العال� فى ال����ل األصغ�اإلسالمى م� ح��     

بـــ�غالد�� وال�ولـــة ال�ا�عـــة فـــى ال��ف�ـــة القائ�ـــة لل����ـــل األصـــغ� �عـــ�          ال�صـــ�ل لل��ـــ�ه�ف�� مـــ� ال����ـــل �عـــ�

�ــ�ا ول��ـــان و�ــ�غالد�� وذلـــ� �ف�ــل جهـــ�د و�ســهامات م�ـــ�ف اإلدخــار وال����ـــة اإلج��اع�ــة فـــي اإلرتقـــاء أن�ون�

  .  م� ح�� ال����ل األصغ� القائ� �ال��دان% 27ب����ل خ�مات ال����ل األصغ�  وال�� بلغ� م�اه��ه 

 

  معھد التخطیط العربي بجامعة الدول العربیة: 

أساسـ�ًا لهـا ل��ز�عـه الـ�ع� اإلج��ـاعي ال��اشـ�  اإلس��ات���ة ال����ة وال�ي �ع� م��ف اإلدخار م��ناً أشاد �ال��ادرة    

. 

   بنك السودان المركزي : 
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ل��ـه�ل  ال�قل���ـة ال�ـى إب�ـ�عها ال��ـ�ف  � ب�ؤ�ـة ال��ـ�ف حـ�ل ال�ـ�انات غ�ـ�أشاد ب�� ال��دان ال���ـ�         

 .ال��ارف ال��دان�ة  على ال����ل ���انات م���ة ووع� ب�ع���ها عليصغ� األ ح�ـ�ل ال���ه�ف�� �ال����ل

مـــ� عـــ�د الع�ـــالء ال��مـــ��� فـــي ال�هـــاز %  60و�الـــة اإلســـ�عالم وال��ـــ��ف اإلئ��ـــاني أفـــادت �ـــأن ال��ـــ�ف ��لـــ� 
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