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السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته ،،،
ً
ً
يسرنى ان ارحب بكم فى الاجتماع العام العادي السنوي فى دورة انعقاده الثاني و الثمانين مثمنا وشاكرا لكم حضوركم  ،أضع
بين أيديكم تقرير مجلس الادارة عن أداء البنك والقوائم املالية املوحدة املراجعة لعام  8102والذي كان بعون من هللا
ً
وحمده وشكره مليئا بالتحديات سواء على املستوى الداخلي في البنك أو على الصعيد الوطني لبداية ألازمة التي شهدتها البالد
وتعاقب أثرها في عام  8102التي كان نتاجها الثورة املجيدة لشعب السودان وإحداث التغيير في نظام الحكم بالبالد .
الحضور الكريم ...
كان من أهم السياسات الصادرة من بنك السودان املركزي لعام  1028والتي كانت ذات الاثر على العمل املصرفي و
القطاع الاقتصادي بشكل عام الاتي :
ً
 .0آلية اعالن سعر الصرف حيث تم انشاء آلية مستقلة إلعالن سعر صرف الجنية السوداني مقابل العمالت الاخرى وفقا
ملؤشرات العرض والطلب في سوق النقد ألاجنبي.
 .8شراء حصائل الصادرات بسعر الشراء املعلن بواسطة آلية إعالن سعر الصرف فى تاريخ إستالم الحصيلة والسماح
بإستخدام كافة طرق الدفع عند التصدير.
 .3السماح للمصارف باإلستيراد بإستخدام املوارد الذاتية بالنقد ألاجنبي للعمالء وإستخدام كافة طرق الدفع بما فيها
إلاستيراد بتسهيالت في الدفع عدا الدفع املقدم و التحويل بدون قيمة ). ( Nil Value
 .4تعديالت ضوابط شراء و تصدير الذهب بمنع شركات الامتياز من التصرف في حصائل الصادر.
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الحضور الكريم ،،
يزاول البنك نشاطه املصرفي ضمن الترخيص الصادر له من بنك السودان وبموجب أحكام القانون الخاص بذلك  ،وقد إنصاع
البنك للقرارات الادارية الصادرة عن البنك املركزي خالل العام  8102ضمن صالحياته وفق مواد القانون ودون إبداء ألاسباب ،ومنذ
ذلك الوقت عمل مجلس الادارة على املعالجات املطلوبة وظل يتابع بشكل مباشر ولصيق مع الادارة للتاكيد على استمرارية العمل
وتسييره وإعادة هيكلة إدارات البنك بما يتفق والحوكمة الرشيدة املطبقة على املستوى الدولي.
الحضور الكريم ،،

ً
نستعرض لكم فيما يلى أهم املؤشرات املالية وفقا للقوائم املالية املوحدة واملراجعة:
املوجودات:
بلغ اجمالي املوجودات للبنك  87.7مليار جنيه في العام  8102مقارنة ب  3..3مليار جنيه في العام  8103بنسبة نمو . %146
الودائع:
نمت الودائع لتصل  68.6مليار جنيه في العام  8102مقارنة برصيد  29.3مليار جنيه بنهاية عام  8103محققة نمو بلغ %134
وكان ذلك نتاج ثقة املودعين بالبنك وجودة وتنوع الخدمات واملنتجات املقدمة.
نشاط التمويل والاستثمار:
بلغ صافي رصيد محفظة ذمم البيوع املؤجله باإلضافة الى املضاربات واملشاركات خالل العام مبلغ  29.7مليار جنيه في العام
 8102مقابل  15مليار جنيه في العام  8103بنسبة زيادة  % 98نتيجة التوسع في منح التمويل خالل العام ومواصلة البنك
استقطاب العمالء ذوي القدره املالية العاليه واملخاطر املتدنية وذلك بهدف رفع جوده محفظة الائتمان.
صافي الدخل
 بلغ اجمالي الدخل مبلغ  ..3مليار جنيه لنهاية العام  8102مقابل  8.3مليار جنيه لنفس الفترة من العام املاض ي وبنسبة نمو
بلغت . %083
 بلغ اجمالي املصاريف لنهاية عام  8102مبلغ  3..مليار جنيه مقارنة بمبلغ  0.8مليار جنيه لنفس الفترة من العام املاض ي  .حيث
بلغت نفقات املوظفين  0.0مليار جنيه مشكلة  %32من اجمالي املصروفات وبلغت املصروفات الادارية والعمومية  0.8مليار
جنيه مشكلة  %34من اجمالي املصروفات وبلغت املخصصات التي تم تكوينها خالل العام  0.8مليار جنيه تمثل  %34من اجمالي
املصروفات ،اما الاستهالكات( وهي ضمن املصروفات إلادارية والعمومية) فقد بلغت  021مليون جنيه مشكلة  % 5من اجمالي
املصروفات.
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 بلغ صافى الدخل العائد لحاملي اسهم بنك الخرطوم بنهاية العام  8102مبلغ  0..مليار جنيه( تتضمن الارباح الخاصة
باعادة تقييم العمالت الاجنبية) مقابل  827مليون جنيه لنفس الفترة من العام املاض ى.
 بلغ العائد على ألاصول  %0.34والعائد على حقوق امللكية بلغ  %83.28وبلغت نسبة كفاية رأس املال  % 08علما بأن
الحد الادنى هو  %08طبقا لتعليمات بنك السودان املركزي.
ضمن املسؤولية املجتمعية قام البنك بالعديد من النشاطات واملبادرات املتنوعة لخدمة املجتمع وإمتدت تلك املبادرات
لتشمل وتصل الى مختلف مناطق البالد شملت مشاريع امليا  ،إعانة ألاسر املتعففة  ،دعم درء الاوبئة  ،دعم املستشفيات

واملدارس ،وتدريب الطالب والخريجين وتكريم رموز عريقة من املجتمع.
إضافة الى العديد من املشروعات الاخرى ضمن منظومة التمويل ألاصغر عبر شركة إرادة لخدمة شرائح اكبر وتقديم فرص عمل
وإنتاجية لتلك الشرائح.
الحضور الكريم:
نشكر لكم حضوركم وحسن تقديركم ،كما نشكر الاخوة فى مجلس الادارة والادارة التنفيذية و املوظفين على جهودهم الطيبة
وإخالصهم وتفانيهم خالل العام للتغلب والعمل على تجاوز التحديات للمحافظة على مسيرة البنك ودوره الريادي في تطوير
ً
العمل املصرفي في السودان حيث لطاملا عمل بنك الخرطوم دائبا على السعى والانجاز لتحقيق ألافضل اليكم وبكم بإذن هللا
ونشكر لكم مساهمينا الكرام ثقتكم.
ُ
ً
أجزيتم خيرا
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
محمد سعيد الشريف
رئيس مجلس االدارة
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